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   المقدمة

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ...انا عطيناك الكوثر

ة              فان الثقا  اس األجتماعي اة الن ة في حي ل اي      ة والحضارة والعناصر األيجابي ة، قب مدين

شرية         ارهم  –شيء، لتضحيات المفكرين الذين هدوا الب َرة     بأفك دل واألنصاف       ا –الني ىٰ الع ل

سعادة،  ة وال ىٰ والحري وق  وال ا ف ائق م ادة     حق الم الم ورات ع سوسات ومتط ؤالء . مح وه

ىٰ سمون ال ريقينينق ق:  ف يس     فري اقفي والتأس ال الث ي المج ود ف ذل الجه التنظير وب ىٰ ب اآتف

دا   – الىٰ جانب نشاطه الفكري والثقافي       –وفلسفية، وآخر نزل بنفسه      ألنظمة فكرية   ن الىٰ مي

األوضاع الفاسدة     الفعل والمبادرة علىٰ الواقع المتحرك، وضّحىٰ بكل مالديه في سبيل تغيير          

شود         وب ومن م   . السائدة، وابدالها بما هو مطل ول بالفعل        الرجال  وهؤالء ه ذين اثبت  العظام ال

ر   دوا اآب رهم، واوج م وفك ة نهجه ات    حقاني نعوا الثقاف ة، وص والت األجتماعي ق التح واعم

وا والحضارات  ة، وترآ ىٰ    الحقيق رهم عل رد والمجتمع    أث اة الف ساحة واسعة من حي ا .  م ومم

اء : الصور التاريخية اوجدها جهاد وتضحيات هؤالء وعلىٰ رأسهم        الشك فيه ان اروع     األنبي

انيون   اء الرب ام واألولي المية    . العظ ورة األس اهرة الث م ظ ا ان نفه ام   واليمكنن ضة األم ونه

  .المنظارالخميني إال من خالل هذا 

يادة ال        د الهوىٰ    واغيت طترىٰ هل آان يمكن ان تكون الحياة االنسانية، في ظل س وعبي

اف،   الظلم واالجح يء ب ستنقع آسن مل ن م ضل م دين، بأف ا   والفاس ي قاده ورات الت و ال الث ل

  األنبياء، واالنتفاضات التي تلتها استمرارًا لنهجهم؟

ة األسالمية في ظرف      لقد حمل األمام الخميني لوحده مشعل هداية ا        ه     ألم در في ان ين آ

الم،     اط الع صىٰ نق ًا اق تعّم يوم واره س صّدق ان ان ن ُي د م دين   ان يوج درب للمجاه ر ال وتني

اريخ              ليست. ورة وغربها موالمناضلين في شرق المع    العبرة من سرد احداث الماضي في ت
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دين   داء ال ذ أع دين، و أخ ام الفاس د الحك الم بي صير األس ع م ذ ان وق ىٰ  فمن ون عل يعلم

ا الفاسدون،     الٰى– بسالح الفرقة البغيض –سالمية وتفريقها  تشتيت األمة األ   دويالت يحكمه

في العصر الراهن، آانت هناك حرآات         اللحظة التي دّوىٰ فيها نداء الثورة األسالمية       وحتىٰ

ا ن هن تمرار، م ت باس الحية انطلق ستمر  اص م ت ا ل المي، اال أنه الم االس ي الع اك ف وهن

ة  ي بداي ا ف ت أم سارها    وتتواصل، وتوقف ن م ت ع ا انحرف صفه، أو أنه ي منت ق أو ف الطري

ة،               الظ  سوء: ألسباب عديدة منها   ات الالزم ا لألمكاني ا، وعدم امتالآه روف التي أحاطت به

ة   آثيرة لعدم امتالآها قيادة مؤهلة وقوية وقادرة علىٰ اتخاذ القرار، ونتيجة     وفي موارد  لخيان

دًا في               . البعض حيناً  ًا ومتوق وري حي اء الفكر االسالمي الث الطبع إن بق سلمين،    وب ضمير الم

اد ال  ذلك الجه ة ل ة طبيعي ان نتيج ك األنتفاضاتآ ا  متواصل ولتل ي حصلت فيم األصلية الت

ة االسالمية خالل       مضىٰ، علىٰ الرغم من آل المؤامرات والدسائس التي          ا األم تعرضت له

  .التاريخ مسيرتها علىٰ مر

***  

ا                  اء العلمي في اوروب ة االحي ال       –لقد نتج عن ظهور حرآ ان النتق تجارب    و التي آ

ه       باعتراف المنصفين من   –آبيرًا فيها   وعلوم وفنون المسلمين اسهامًا      مؤرخي الغرب وآتاب

صناعة             – ا في مجاالت ال ذي رافقه شاف،     والتقدم المستمر ال راع واالآت  أن فرضت     واألخت

الم  ىٰ الع سها عل ة نف سياسية الغربي ة ال ع، وأخذت   الهيمن أمر واق بالد االسالمية آ ث وال الثال

سلط           .بعد آخر  الفاصلة تزداد لصالح الغرب يوماً     رت نزعة التوسع والت ة   – وقد وّف  المالزم

شديد –األستعمارية الحديثة، ويتبعها التقدم التقني   للثقافة الغربية    األرضية لهيمنة الغرب، وت

سلمين         قبضة علىٰ زمرة     اطق الم دة في       . مساحات واسعة من من دان عدي عداد   واصبحت بل

رة  ةزم ستعمرات األوروبي سلطة و . الم وة مت ور ق ع ظه رىٰو م ة أخ ات  معتدي م الوالي باس

الم األسالمي           ة، تفاقمت مشاآل الع ا . المتحده األمريكي ا         آم ة آثاره وترآت الحروب العالمي
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ة   اة األجتماعي احة الحي د عن س ذه الظروف، أبع ل ه ي مث ًا –ف ًا مظلوم آخر  – غريب

رة قصيرة بفضل       ود ايران والروم خالل   األديان األلهية واشملها أي األسالم الذي فتح حد        فت

ي    ضحيات النب اء وت ود األنبي ا ).ص(جه ن محتواه ت م اهيم    وأفرغ اهر والمف ع المظ جمي

طة  ة بواس ادي الديني الم المع سلطوية واالع وىٰ ال زل   الق سالطين، ون اظ ال ضات وع وتحري

  .الفردية الصرفة األسالم الىٰ مستوىٰ الطقوس والعبادات

***  

ة في الظاهر،             والتي ادخلت     إن ظهور المارآسية، بشعاراتها البراقة الخادعة والثوري

ىٰ     هية،الىٰ قلوب الكثيرين في اوروبا، ومن ثم آسيا وافريقيا آماًال وا  ًا عل رًا ايجابي لم يترك أث

المية  ات األس ت بالمجتمع ي احاط سيئة الت روف ال وة  الظ ىٰ والدة ق ل أدىٰ ال سب، ب وح

ر         وان عداء الشيوعيين للدين،   . خرىٰااستكبارية   وتشكيل األحزاب اليسارية العميلة في الكثي

ة المرتبطة ب         من البلدان األسالمية وفي بعض      ان المجيء باألنظم شيوعي،    األحي المعسكر ال

  .من المتاعب واالبتالءات التي واجهت المسلمين هي صفحات أخرىٰ

شاف المصادر يان اآت يج الفارسي، وف ة الخل ي منطق ة ف ة الغني رة   النفطي اطق آثي من

شأن تحسين         اخرىٰ من مناطق المسلمين، بدًال من أن يفتح علىٰ العالم األسالمي            ذة أمل ب ناف

ه أرضًا خصبة،    أوضاعه المأساوية، أصبح    رىٰ في         بحد ذات وىٰ الكب شديد الق ًا لت دفًا قوي وه

ن ذي  ر م ه اآث سلطها علي ا وت الم لهيمنته ل الع دة،  . قب سياسية الجدي سيمات ال د زادت التق وق

د ين بع ىٰ قطب الم ال شرقي  وتحول الع ة والتوسع ال ة، من حمىٰ الهيمن ة الثاني الحرب العالمي

ىٰ ي عل ال والغرب دان االس ساب البل ة. ميةح روب األقليمي ل الح تعلت فتائ ت . واش واعطي

صهاينة        األرض ىٰ لل سلمين األول في    اسرائيل الغاصبة خنجراً      واستقرت . المقدسة وقبلة الم

المية  دان األس د  . خاصرة البل سبيين عن الميين الن وعي والغضب األس ع ال ل  وقم ردود الفع

في مواجهة األعداء الجدد    ألسالميةوطمست فكرة اتحاد الدول ا . األولىٰ اثناء احتالل القدس   

٥ 



التي تصب في     لم تقف التيارات القومية العروبية والترآية واأليرانية وبقية األتجاهات        

ًا،         هذا المجال،    ا محورًا قوي ا آان      بوجه الغزو الثقافي الغربي باعتباره ل انه دوام     ب ىٰ ال ت عل

ام   رأي الع ة، ولحرف ال ات الداخلي وتر والخالف امًال للت ين،   ع ه الحقيقي ن اعدائ األسالمي ع

  .واداة بأيدي السلطويين

***  

ا       –ية مختلفة   ن في مقاطع زم   –إن ايران التي لعبت      ه باعتباره ّد ب واحدة من      دورًا يعت

رون ا               ذ الق الم األسالمي، وآانت من ىٰ المناطق الحساسة في الع ر       ألول لظهور األسالم، تعتب

بوجه األمويين، لم يكن وضعها   ) ع(الحسين   اهللا مرتكزًا ومنطلقًا للمنافحة عن ثورة أبي عبد      

ر  إففي عصر القاجارية، و     . وضع البلدان األسالمية األخرىٰٰ    في العصر الجديد بأفضل من     ث

ة واعطيت لآلخرين   التي ارتكبوها، اقتطعت اجزاًء من األرض األي الخيانات المتكررة  . راني

ام   أَُخرج األنتفاضة الدستورية، التي قادها العلماء، وحرفت عن مسارها، بعد أن            وقمعت زم

ين  ة المثقف سلطة وخيان ة ضغوط ال اء، نتيج دي العلم ن اي ا م ي  قيادته ا ادىٰ ف انيين، مم العلم

  .النهاية الىٰ تحكيم سلطة الملوك الفاسدين

ستراتيجي ة ال ت األهمي د آان يج لق ي الخل ة ف اه الدافئ ىٰ المي ول ال ي،  ة للوص الفارس

عتها،  صوبة األرض وس كانها،    وخ م س ا، وحج وع موارده ة     وتن صادر الغني شاف الم واآت

اطن ي ب ودة ف ة الموج روات المعدني النفط والث يا  ب ع روس دود م ران لح تالك اي األرض، وام

ة العوامل الت        القيصرية واألتحاد السوفياتي فيما    د، من جمل رىٰ     بع وىٰ الكب ي لفتت انظار الق

ة          .  الطامعة الىٰ هذه المنطقة    وآان ايمان الشعب األيراني وشعوره الديني العميق، يشكل عقب

  .دائمة في طريق السلطويين رئيسية
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ز،       ١٩٢٠ شباط   ٢١ان انقالب رضاخان في      دبير األنجلي ائق      م، آان من ت شهادة الوث ب

ات رؤوس النظام البه    ة، واعتراف وي التاريخي ه ان  . ل تج عن ي     ون شعب األيران ىٰ ال فرض عل

ة        م دآتاتوري تهج   . واحدًا من اسوء انواع الحك ه           رضا  حيث ان ة علي خان، في سياسته المملي

ه   والمفضوحة، نهج آمال اتاتورك في عدائه      ة            . للدين وتغرب ذ أمر حظر اقام د صدر ونف وق

ىٰ التغرب       بشكل رسمي من قبل الحكومة الج      المراسم الدينية، وفرض السفور    دليل عل ديدة آ

ة ت. والتبعي شهد      وقمع دن م ي م اء، ف ون والعلم ا المؤمن ام به ي ق ة الت األنتفاضات المتفرق

اد         . وسائر المناطق األيرانية بقوة    صفهاناو في   وما المجزرة التي حدثت في مسجد گوهرش

  . إال شاهدًا علىٰ ذلك١٩٣٥مدينة مشهد عام 

رب     ي الح اء ف صار الحلف ر انت ىٰ أث ا   وعل ت فيه ي وقع ة، الت ة الثاني اطق   العالمي المن

د          الشمالية والجنوبية األيرانية تحت    ة، عق وات الغازي ر احتالل الق دان        ني ؤتمر لرؤساء البل م

ة  ت  (الحليف تالين، روزفل شرشل، س ران ) ت ي طه سلطويين    .ف دة لل سياسات الجدي ت ال وآان

الع   م وإط لوب الحك ر اس ضي تغيي ىٰ   تقت اء عل ام العلم اليباألالحك دة س ة الجدي  العالمي

 جيء به من قبل، وأبعد الىٰ خارج  اخان من الحكم آم رضا والمتطورة في الحكم، فتم عزل   

ي ران، ونصب ف ذ صباه تحت  اي ان من ذي آ وي، ال د رضا بهل ز محم ل األنجلي ه عمي مكان

ه            رعاية ين ل اعتراف اقرب المالزم ة ب د فردوست  (الحكومة البريطاني ذلك    ليضاف )العمي ب

الم       وفي مثل هذه  . ىٰ مظلومية ومعاناة الشعب األيراني فصًال جديداً      ال الظروف، اجتاحت الع

ة،    موجة من– بما فيها ايران –الثالث والبلدان األسالمية   الترويج للتغرب تحت شعار الثقاف

شرق  ر للت ل    وآخ ن قب ة م عار الثوري ت ش رب     تح ي الح صرة ف وي المنت ه  . الق ان وج وآ

ين األتج تراك ب اداةاألش و مع وادة  اهين ه عائره دون ه ة ش دين، ومحارب الم . ال ق األع وحق

ىٰ          – لألسف   –المعادي   ة ال سياسة في           نجاحات آبيرة في سياسته الرامي دين عن ال  فصل ال

اط ة    األوس وزات العلمي اط الح ي اوس شعبية وف ة   . ال دد بأقام دين ليح الم ال سر دور ع  وانح

الس الخطاب     صورية، ومج ة ال يم الديني واء   المراس ط اج ي وس وعظ األخالق شحونة  ة وال م

تدخل عالم الدين في السياسة      انآو. باعتداءات النظام والتيارات الفكرية والسياسية المنحرفة     

ىٰ في               ُيعتبر دون شأن العلماء، بل ويعد ذنبًا، ليس من         ا حت ل النظام الحاآم وحسب، وانم قب
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***  

نة          اني س ادي الث ن جم شرين م ي الع ي ف ام الخمين د األم رة١٣٢٠ول ة   للهج القمري

ضد خوانين وسالطين     وشهد في صباه جهاد أبيه الكريم     . في أسرة دينية مجاهدة   )  م ١٩٠٢(

ذي أد  ة، وال شهاده  المنطق ىٰ است ة ال د. ىٰ بالنتيج ية      وق ات سياس ام ازم ة األم ت طفول رافق

ة التي اآتنفت             وآان لطبع سماحته  . واجتماعية في ايران   م، والظروف الزماني رافض للظل ال

ذ صباه      – حياته، األثر البالغ في أن يبدي      ات           – من ابع معان سياسية، ويت ضايا ال ام بالق  األهتم

دة واستعداد عال،                  اآمل األم    ولقد. ومشاآل شعبة  ة متوق ه من ذهني ع ب ا يتمت ي، بم ام الخمين

ة ية  دراس سرعة قياس المية ب وم األس ف العل د . مختل ه واألصول، فق ىٰ الفق درس  واضافًة ال

ر        الفلسفة والعرفان علىٰ اعلىٰ المستويات علىٰ اساتذة آبار، وهاجر الىٰ          م المقدسة أث مدينة ق

  .فيها ه الحوزة العلميةاهللا الحائري اليها وتأسيس هجرة آية

داء     لقد اجتاحت البلدان األسالمية في مثل هذه األيام، آما اشرنا فيها مّر،            موجة من الع

تعمارية اآلخرىٰ دوال األس ز وال ادة األنجلي ران أخذ عمالء نظام رضا  ففي. لألسالم بقي اي

ان  انيين   –خ ن العلم ين م باه المثقف ع اش اون م روي  – وبالتع ىٰ الت ون عل ةلج يعمل  لبهائي

ان           وقد ألف األمام الخميني، في اول رد      . والوهابية فعل له، آتاب آشف األسرار في وقت آ

ة والحوزة ه األوساط الديني سود في ىٰ  ي ه عل شديدين، رد في ة الصمت واألضطراب ال العلمي

دين، داء ال ات اع وي  اتهام ام البهل ان والنظ رائم رضا خ وة ج اجم بق ان . وه ك بي واردف ذل

ا اعضكم بواحدة ان   «اصدره بعد مدة قصيرة، افتتحه باآلية القرآنية        سياسي، وا   قل انم تقوم

الثورة علىٰ األوضاع    ودعا فيه علماء االسالم آافة والشعب األيراني الىٰ       » هللا مثنىٰ وفرادىٰ  

  .السائدة

ة األضطراب والصمت     ان ماآان يحول دون القيام بعمل اساسي،    التي آانت     هو حال

وحل هذه المسألة آان    . العلمية ع، ومحاربة العمل السياسي في اوساط الحوزات      تسود المجتم 
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ة اهللا        ماحة آي ة س ت مرجعي ي تثبي رًا ف ي، دورًا آبي ام الخمين د ادىٰ األم ىٰ  ولق العظم

  .البروجردي، من بعد وفاة آية اهللا الحائري

دة       ات المتح وة الوالي روز ق ية لب ة، األرض ة الثاني رب العالمي رت الح ة  ووف األمريكي

ون        األوربية، في الوقت   المناطق التي آانت تحت الهيمنة       ونفوذها الىٰ  ه األوربي ان في الذي آ

صادية      ممنه ار واسع              كون في حل مشاآلهم وأزماتهم األقت ه الحرب من دم ا خلفت رميم م . وت

ون  ساسة األمريكي ذ ال وا–وأخ ذين بق ي الحرب    ال رة ف ن األصابات المباش أىٰ ع ي من  –ف

شيطانية      االقتصادي علىٰ العالم، ويوسعون من دا       يعملون علىٰ فرض نظامهم    تهم ال رة هيمن ئ

ة    علىٰ البلدان  ا منطق  األخرىٰ، وترآت بريطانيا مكانها في ايران، مجبرة حيث آانت تعتبره

اء، أنصب      . نفوذها التقليدي، الىٰ الواليات المتحده االمريكية      ذه األثن ات     وفي ه ام الوالي أهتم

سيين ىٰ موضوعين رئي ة عل ده االمريكي ىٰ«: المتح ة عل اطق ا الهيمن ةالمن اد «و » لنفطي أيج

روس     ة ال ي مواجه ة ف تراتيجية جغرافي د س ور     .»قواع وعان مح ذان الموض كال ه د ش وق

ذا          .النشاط السياسي واألقتصادي األمريكي    فوقعت ايران، للسببين المار ذآرهما في مرآز ه

  .األهتمام

د النضال       ومن جهة اخرىٰ، فقد    سياسية، بع ساحة ال ذي خاضه   تم ابعاد العلماء من ال  ال

اً   شهاده مظلوم ىٰ است درس وادىٰ ال سيد الم وم ال ه. المرح ين   اال ان رة الفاصلة ب الل الفت وخ

ام      ن ع وطني، م س ال ات المجل ى١٩٥٠ٰانتخاب اء    ١٩٥٣  ال رىٰ للعلم ة أخ نحت فرص ، س

ي وا آ ساحة يثبت ي ال ضورهم ف سياسية  ح يس   . ال ق، رئ ن الطري الم ع دائيو االس د أزال ف فق

وزراء  ذاك –ال ق– ان صناعات    ) رزم ارا(  الفري أميم ال ة ت شدة حرآ ارض ب ان يع ذي آ ال

 ومساندة آية اهللا الكاشاني للنواب، الذين آانوا يمثلون االقلية في المجلس             وادىٰ دعم . النفطية

صناعات                  أميم ال ىٰ الئحة ت ىٰ المصادقة عل دآتور مصدق، ال ة  الوطني بقيادة ال ر  . النفطي واث

ام     ٢١التظاهرات الشعبية في     سلطنة      ١٩٥٢ تموز ع وام ال ين         ، عزل ق م تعي صبه، وت من من
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بدأت مرحلة   الىٰ السلطة، ) زاهدي(علىٰ اية حال، فمع مجيء عميل األمريكان الفريق         

ع  ة والنهب الواس ن الخيان دة م سير بخطى جدي ران ت روات اي ن الماضي  لث رع م ي . اس فف

شرآات           ، تجاوز   فقط  ١٩٦٣ و   ١٩٥٣السنوات الفاصلة بين عام      ه ال ذي نهبت نفط ال دار ال مق

بقته            األوربية و األمريكية، المقدار الكبير الذي      ًا التي س . نهبته بريطانيا خالل الخمسين عام

ة، صاد، والزراع ول األقت ا    وتح ا امريك ول فيه صول وتج احة ت ىٰ س ران، ال ي اي ة ف والثقاف

ة       قصيرة، تحولت ايران الىٰ قاعدة عسك      والغرب وخالل فترة   ة المصالح االمريكي رية لرعاي

ة ي منطق شرق األوسط الحساسة واعطيت م ف دريب والمناصب الحساسال ي  ةسؤولية الت ف

األقتصادية، والتسليحية،   وأبرمت األتفاقيات، . الجيش الىٰ المستشارين العسكريين األمريكان    

ىٰ المصالح اظ عل ة، بهدف الحف سياسية في المنطق ر المشروع وال ة غي ة، بواسطة االمريكي

  .سلطة األنقالب

سياسية األخرىٰ             ان استئناف  ة وعدد من الحرآات ال شاطهم المحدود      الجبهة الوطني لن

اً    ٤٢ الىٰ   ٣٩في الساحة السياسية في األعوام       ىٰ             لم يجدي نفع ضًا، وادىٰ ال رة اي ذه الم في ه

 تحت اسم    ١٩٦١ الديني في الجبهة الوطنية عام      وقد انشق الجناح   .انهيارها وتالشيها بالفعل  

  .»نهضة حرية ايران«
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ة                 ال األنظم ة، بعض     و وضع ساسة وستراتيجيو البيت األبيض في جدول أعم العملي

ؤول  شعبية، والح ضغوط ال ن ال د م ة، للح شيوعيين األصالحات الظاهري وذ ال ي . دون نف فف

ك  ران، اعطىٰ المل ة –اي ضغوط األمريكي ل ال دآتور  – بفع ىٰ ال وزراء ال ة ال منصب رئاس

ي( ي أمين د). عل ان يفترض ان توج ات   وآ دها الوالي ي تردي دة، الت سياسية الجدي واء ال األج

تنفيذ بعض األصالحات السطحية، وعلىٰ رأسها األصالحات         المتحدة األمريكية، عن طريق   

  .األرضية

ة                  ذلها آي ود التي ب اهللا العظمىٰ    إن موقع الحوزة العلمية في قم، الذي تعزز بفضل الجه

ائري و ا    الح وي فيه ردي الق ىٰ البروج ة اهللا العظم ضور آي ام    ح ورة آاألم صيات متن وشخ

ة  الخميني، آان ينظر إليه علىٰ أنه يمثل العقبة       . الرئيسية في وجه تنفيذ األصالحات األمريكي

ىٰ     إو سلطة                 ثر وفاة آية اهللا العظم ده، خرجت ال ة من بع ة الديني دد المرجعي البروجردي، وتع

شكل سريع، فحّصل               بتحليل يفيد ب   الحاآمة ذ األصالحات ب د حانت لتنفي شاه،   أن الفرصة ق ال

ة     خالل سفره الىٰ الواليات المتحدة األمريكية، علىٰ موافقة البيت األبيض          بشأن تغير الحكوم

صيب  م (وتن د اهللا عل وزراة )اس ىٰ رأس ال ت.  عل الحات     وتم ة األص ىٰ الئح صادقة عل الم

اني    انون الث ي آ ية ف اف. ١٩٦٢األساس ات      ةواض ن الوالي ه م ذي لقي ق ال دعم المطل ىٰ ال ال

الخطوة التي        المتحدة األمريكية، فقد اشادت وسائل     سوفياتي ب اد ال األعالم الرسمية في األتح

م  . اقدم عليها الملك  ا وت شرين           آم ات في ت ىٰ الئحة مجالس الوالي اء من المصادقة عل األنته

ضًا ١٩٦٢االول  داءاً  . اي ل ع ة تحم ذه الالئح ت ه ث   و آن ا حي ي محتواه الم ف افرًا لألس  س

مكانه » المجيد أقسم بالقران«آلمة األسالم آشرط للناخبين والمرشحين، وترك شرط      حذفت

ىٰ  سماوي«ال اب ال سم بالكت ان هدف النظام االصلي من.»أق يم الظروف   وآ ك، هو تقي ذل

  .اءمايسمىٰ بالثورة البيض  األخرىٰ، ومبادىءواعداد األرضية لتنفيذ المشاريع

اهير   لقد عارض األمام هذه الالئحة بقوة، ودعا مراجع الدين، والحوزات    العلمية، وجم

ه       ، أثر )علم(وأضطرت وزارة   . الشعب الىٰ التصدي لها    تنكارية وخطب برقيات سماحته االس

ذلك   ه، وآ ع مع ضامن المراج ه، وت دن     وبيانات ران والم م وطه ي اجتاحت ق اهرات الت التظ

ا           ع عن قرارها،  األخرىٰ، الىٰ التراج   اء المصادقة عليه ر الغ م خب . وابالغ مراجع الدين في ق
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دة،             اتها الجدي ذ سياس ىٰ تنفي دّون مشروع     آانت الواليات المتحده األمريكية مصرة عل ف

 آانون  ٢٦صوري ُأجري يوم     وتم طرحه خالل استفتاء   » مادىء الثورة البيضاء  ب«مايسمىٰ  

ستقبل وضع            العميق لعواقب تعزيز  وألدراآه  . ١٩٦٣الثاني   شأن م ه ب سلطها، وقلق امريكا لت

ام      رر األم دة،                 الحوزات العلمية، ق وة ضد سياسات النظام الملكي الجدي الخميني الوقوف بق

 مشاعر الحماس والثورة في القلوب، في وقت          –وخطاباته الثورية القاطعة      ببياناته –وأحيا  

  .افة زوايا حياة الشعب األيرانييطبق فيه الكبت واألرهاب علىٰ آ آان

  : بعد األستفتاء الصوري، قال األمام الخميني– ٦٣ / ٢ / ٢٠ –ففي أحد بياناته 

ا قريب« ا ستنكسر عم دة، فأنه صدئة الفاس ذه الحراب ال اد  ال..ال تخشوا ه يمكن لجه

  .»السلطة أن يقاوم ارادة شعب آبير، وسيهزم عاجًال واجًال

ام     شباب الحوزة ال  –استعد   نهج األم ون ب ة والمؤمن ورة –علمي م .  الث رجال أمن   وداه

ام  ة –النظ ة انفعالي ي حرآ رىٰ – ف وم ذآ ي ي م ف ضية بق ة الفي ر   المدرس ام جعف هادة األم ش

  :األمام بصراحته القاطعة مايلي وبهذه المناسبة أعلن . - ١٩٦٣ آذار ٢٢ –) ع(الصادق 

وأخضع أمام   انني سوف لن أنحني   لقد أعددُت صدري لتلقي حراب رجال أمنكم، اال         «

ا    احكام اهللا في أي  – بأذن اهللا    -استهتارات جبابرتكم ولسوف ُأبين،      وقت أراه مناسبا، وطالم

  .»لمصالح البالد نافيةمبقي القلم بيدي، سأعلن للمأل عن اعمالكم ال

ة،  ذه الفاجع ىٰ ه ًا عل ين يوم رور أربع بة ذآرىٰ م ر، بمناس ان آخ ي بي ماحة  وف ّين س ب

  :بمايلي ألمام موقف الثورة األسالمية في ايران الىٰ العالم األسالميا
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دان   « اء البل ن لرؤس ي أعل ة أنن المية والعربي ادة  :  األس الم وق اء األس دين،  أن علم ال

المية      دان األس قاء البل م أش شريف، ه شه ال ي وجي شعب األيران سراء   وال ي ال ونهم ف ويواس

  .»اسرائيل: وأيران ألسالموالضراء، ويستنكرون المعاهدة مع عدوة ا

شنجت                   ك ت ر ذل ة، وإث ران آاف ام في أنحاء إي م       انتشر خبر تصدي األم األوضاع في ق

ر رىٰ اوطه دن األخ ن الم ر م وراء . ن وآثي وم عاش ي عصر ي نة  وف ران ٣ (١٣٨٣س  حزي

صداقة والتحالف التي         فضح األمام الخميني، في خطاب له شديد      ) ١٩٦٣ اللهجة، عالقات ال

ك ربط المل اءت ي الخف رائيل ف ة   . بأس ي ليل ام، ف ة الخاصة دار األم وات الملكي فحاصرت الق

الي            واعتقلت الرابع من حزيران،   وم الت ران فجر الي ك   .  قائد الثورة واقتادته الىٰ طه وادىٰ ذل

ة التي مثلت            الىٰ أن تقع   ع        –حادثة الخامس من حزيران التاريخي ىٰ صعيد الواق   ذروة – عل

شعبي لحرآ د ال ام،التأيي اف  ة األم ذ هت ي« حيث أخ ي» الموت أو الخمين دوي ف م  ي ماء ق س

  .وطهران وسائر المدن األيرانية

اً           امج الموضوع     آان يفترض أن تنفذ األصالحات األمريكية في أجواء هادئه طبق للبرن

الم خصوصاً             اطق الع ا ان            من قبل البيت األبيض، في مختلف من ان عليه ران، التي آ في اي

ي ا ف ةتعلب دوره شرق االوسط المتأزم ة ال ات  منطق رة الثب ا جزي د .بأعتباره ا فق  ومن هن

وان امج األصالحي الملكي عن ضاء« أعطي للبرن ورة البي ي » الث شعب ف اال أن إنتفاضة ال

  .قد نسجه النظام الخامس من حزيران خلطت ما آان

ة وواسعة،      دثاً   إن حرآة الخامس من حزيران، التي شهدت مواجهات دامي ر ح م  ُتعتب  ل

ل، حيث آانت           ة،      يشهد له تاريخ إيران المعاصر مثيًال من قب ة بالمائ األنتفاضة إسالمية مائ

  . بهدف إسقاط النظام الملكي العلماءقادها

بالد      وبعد مجزرة الخامس من حزيران، اجتاحت موجة من األعتقاالت         والنفي أنحاء ال

ة ا. آاف د أتب سعوأقتي ىٰ ال د اآلخر ال د بع ام، الواح ىٰ جون أو األم ىٰ خشبات . المنف وصعد ال

ع  ين طالئ ن ب ال، م دون أبط دام مجاه وب   األع ي جن شعبية ف اهرات ال ي التظ شارآين ف الم

ال طيب وحاج رضائي       طهران في واقعة الخامس من   ران، من امث ة،   . حزي وقمعت الحرآ
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ل        إو ي داخ شعب ف اهير ال اء وجم تنكارات العلم ام واس رأي الع غوط ال ر ض بالد  ث ال

األعتقال، ونقله الىٰ قم في        من ١وخارجها، اضطر النظام الىٰ إطالق سراح األمام، بعد فترة        

سا      االت التي     . ١٩٦٤ن  السابع عشر من ني م             ودلت األحتف ة ق ذه المناسبة في مدين أقيمت به

ة الحوزة صميم طلب ىٰ عزم وت م  المقدسة عل ىٰ مواصلة دعمه شعب عل اهير ال ة وجم العلمي

  .وتأييدهم لألمام

العناصر النشطة في     لقد ظن النظام الملكي، بعد مجزرة الخامس من حزيران واعتقال         

ه      األمام، ويصرفه عن   الحرآة، أن ذلك سيفل من عزم        ام     . مواصلة التصدي ل  –اال أن األم

م          أصدر –وبمجرد تحرره من من السجن       ة   إبيانًا، بمناسبة صدور حك ة آي اني    اهللا  دان  الطالق

ذر   ان، ح دس بازرگ راف         والمهن شرع واألعت ة لل سلطة المنافي ال ال اطر اعم ن مخ ه م في

ا رائيل وهيمنته بالد بإس ؤون ال ىٰ ش ا. عل ي خط ن ف ىٰ  وأعل صميمه عل ه وت ن عزم ه ع ب ل

  :التصدي للنظام وقال مواصلة

ادن « ن يه ه سوف ل ي فأن نق الخمين و ش ىٰ ل ىٰ «و » حت ه حت م أن ي علمك يكن ف و  ل ول

ادنكم          ن يه م     . هادنكم الخميني، فإن الشعب المسلم سوف ل يكن في علمك ا ال   ول ىٰ     بأنن ا عل زلن

  .»ستهتاراتلألسالم، وجميع اإل ةنعارض آافة التشريعات المنافي: موقفنا الذي آنا عليه

***  

رئيس األمريكي                      ا ال د بعث به ان ق ة التي آ الة التهنئ ىٰ رس لمناسبة اجراء     في رده عل

ق         يمكننا الوثوق بحسن نوايا   «: مسرحية األستفتاء، قال الملك    ا يتعل ريكيين فيم أصدقائنا األم

صادية   ة واألقت شاريعنا األجتماعي ذ م م  .»بتنفي ش  ول ذ الم ن تنفي ًا دون  يك دة ممكن اريع الجدي

                                           
   حزيـران فـي نـادي الـضباط، ونقـل فـي غـروب              ٥بعد اعتقالـه، نقـل سـماحة األمـام الـىٰ طهـران وسـجن يـوم                  .  ١

ــىٰ  ــوم ال ــران    نفــس الي ــى١٩٦٣ٰ ســجن فــي معــسكر قــصر، وفــي الخــامس والعــشرين مــن حزي ــة أقتيــد ال    زنزان
   دار تابعــة لجهــاز الــسافاك فــي منطقــة الداوديــة نقــل الــى٦٣ٰ حزيــران ١ آبــاد، وفــي تــاريخ   عــشرتفــي معــسكر

  ١٩٦٤ نيــسان ٧  وبقــي فيهــا حتــىٰ  فــي منطقــة القيطريــة فــي طهــران، دار أخــرىٰبطهــران، وبعــد ايــام نقــل الــىٰ
 ).الناشر. (محاصرًا برجال من النظام
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ة،          ذه الخيان شاطًا واسعاً        وما أن اطلع األمام الخميني على ه دأ ن ىٰ ب وأرسل سفراء      حت

ىٰ  ي ال شعب األيران اهير ال غ جم ة، وأبل اطق األيراني ف المن اء خطاب  مختل ىٰ إلق ه عل بعزم

ه النظام     ادي اآلخر        يفضح في اريخ جم شرين االول   ٢٦ (١٣٨٣ بت ك   ). ١٩٦٤ ت فأرسل المل

م ىٰ ق ه ال ثًال عن ًا مم ام عن. مرعوب امتنع األم أبلغ الموف ف تقباله ف ر اس دمضطرًا النجل األآب

سيد مصطفىٰ     (لألمام   شهيد ال الة النظام التي حملت المضمون اآلتي            )ال ات   «: رس إن الوالي

ر من                     المتحدة األمريكية هي   د أخطر بكثي ا تع وة، بحيث أن مهاجمته في وضع من حيث الق

ة     مهاجمة ة في              . الشخص األول في الدول ًا أن يلقي آلم ة اهللا الخميني عازم ان آي اذا آ ذه ف   ه

دًا،       رة ج سألة خطي ا م ة ألنه ة األمريكي ساس بالحكوم ذر الم ب أن يح ام، فيج ه  األي واالفان

  .»سيواجه برد فعل عنيف من قبلها

ه، ْألقىٰ        ه   وعلىٰ الرغم من تهديد النظام الجدي ل ام خطاب وم     سماحة األم شهير في الي ال

شدة   ه ب اجم في دد، وه ة» الحاصنة«المح ام المذل شاريع النظ ذر والمع وم الم، وح ة لألس ادي

: والشعب األيراني من مخاطرها، وصرح     مراجع الدين والعلماء والحوزات العلمية والجيش     

وم       « ه الي شعبنا          م  ليعلم الرئيس األمريكي بأن سبة ل اس بالن شاآلنا     ... ن أبغض الن ع م إن جمي

ًا عاصفًا ضد الالئحة             وقد. »هي من امريكا   اجتاحت   و .أصدر األمام اضافة الىٰ خطابه بيان

ًا من     إيران موجة أخرىٰ  أنحاء أزق   من السخط واألستياء الشعبي، فلم يجد النظام مخرج الم
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شر ادي والع ي الح اني ف انون الث ن آ صور ١٩٦٥ين م ي من ال حسن عل يس  –، ن رئ

وزراء  ات    –ال ضاء الهيئ ن اع ه م ارائي ورفاق د بخ د محم ىٰ ي ه عل زاء خيانت المية   ج األس

ىٰ نهج       سائرين عل ام   المؤتلفة وال ىٰ          . األم د ألقي القبض عل ه ق م       اال ان ا، وت المجموعة بأآمله

  .لمدد طويلة كامًاعدام اربعة أشخاص منها، فيما حكم اآلخرون أحإ

ام عن                 اد األم ر إبع ران، إث ة الخامس من حزي ىٰ حرآ ورة    تمت السيطرة عل مرآز الث

صاره  ال أن ا ت–واعتق ت امريك طة غ وتابع سريعة، بواس ا ال ي   ييراته وي، ف ام البهل النظ

  .األيراني الصناعة، واألقتصاد، والثقافة، والجيش: قطاعات

ىٰ      من )١٣٨٥ جمادي الثاني    ٩ (١٩٦٥ تشرين االول    ٥وأبعد األمام، بتاريخ     ا ال ترآي

راق رار  . الع ذا الق اذ ه ي اتخ ؤثرة ف ل الم ن العوام رأي: وم تنكارات  ضغوط ال ام، واس الع

اء، ي    العلم ة ف ة الترآي شاآل الحكوم شعبي، وم سخط ال ؤول دون    وال ام و الح ة األم حراس

ك        األجواء في آل من ترآي     ممارسته لنشاطاته السياسية نظرًا لتشابه     م من ذل ا وايران، واأله

ه سيحد،         .  الحوزوية السائد في أجوائه   وضع مدينة النجف والسكون    وظنََّ النظام األيراني أن

ام  اده األم ة، بأبع داخلي الموجه ضده من جه ام ال رأي الع ًا من ضغط ال راق، عملي ىٰ الع  ال

حوزة النجف    يويستغني عن فرض الرقابة المباشرة علىٰ سماحته، بأعتبار الوضع السائد ف          

  .يعد مانعًا طبيعيًا مهمًا لتحديد نشاطه من جهة أخرىٰ

ة                 دًا لتربي د مضىٰ، مه ت، في عه الشخصيات   إن الحوزة العلمية في النجف، التي آان

ذود       و )ره(المرحوم الميرزا الشيرازي    المجاهدة البارزة، من أمثال      قلعة حصينة من قالع ال
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الصعوبات    بالرغم من  –مام الخميني يتابع في النجف األشرف بشكل فعال         فقد آان األ  

شاآل  الم–والم ران والع ضايا إي صل ق سياسية، ويت ة –  األسالمي ال وار  - بطرق مختلف بث

دروس       إيران، وأسر شهداء الخامس من حزيران، والسجناء       السياسيين، الىٰ جانب أعطائه ال

ه       و الفقهية في مرحلة البحث الخارج،       ة الفقي وان والي ة األسالمية تحت عن ر للحكوم . التنظي

ا بقت جماعة                  فبعد استقرار األمام في    وريين، فيم اء الث العراق، التحقت به جماعة من العلم

ران    أخرىٰ في   أىٰ سماحته        –اي ام       – حسبما ارت ين األم ة الوصل ب وا حلق   من أجل أن يكون

  .حزيران  الخامس من انتفاضةوبين النهضة األسالمية في الداخل ويرعوا منجزات

ىٰ اتصال ر فرصة ألن يكون سماحته عل راق، وف ام في الع المؤمنين  إن وجود األم ب

سابق    والطلبة الجامعيين المسلمين المقيمين في خارج البالد بشكل افضل         ذا األمر    . من ال وه

ام، واهداف               ار األم رًا في رواج افك صعيد        لعب بحد ذاته دورًا آبي ىٰ ال المي النهضة عل . الع
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ات      وزات والجامع ي الح صاره ف ام وأن اء األم ان أبن بالد، آ ل ال ي داخ اط  وف واألوس

وب  إالشعبية، يعملون بدأب علىٰ   ع      بقاء جذوة الحرآة متوقدة في قل اهير، من خالل طب الجم

األجواء من           واستنساخ بيانات االمام ورسائله وآتبه وتوزيعها      بالرغم من آل ما آان يحيط ب

ل           وقد تعرض الكثير منهم   . إرهاب وقمع  ذيب والقت سجن والتع . في هذا السبيل، الىٰ النفي وال

ىٰ               وما شهادة آية اهللا سعيدي     وآية اهللا غفاري تحت تعذيب رجال األمن الملكي اال شواهد عل

  .ذلك

رىٰ مرور              االت بمناسبة ذآ  سنة   ٢٥٠٠ ففي مقاطع زمنية مختلفة، واثناء إقامة األحتف

و ىٰ تت يعل ك ف ا المل ان يقيمه ي آ ن الت ات الف ة، ومهرجان شعب  يج الملكي يراز، وتكلف ال ش

ات ي مئ لطة  األيران وي س دوالرات وتق ن ال ين م د   المالي ة، وعن ران والمنطق ي اي ا ف امريك

التوقيع علىٰ مواثيق التعاون مع الكيان الصهيوني،        الملكي، وفي فترة  ) البعث(تأسيس حزب   

ان يصدرها من النجف األشرف االيراني       آانت خطب األمام وبياناته   هي الصرخة   التي آ

شعب االيراني          الوحيدة التي آانت توصل      الم،      صورت رفض ومعارضة ال ىٰ أسماع الع    ال

 وفي الغالب آان الشباب الحوزوي الثوري يحيي       . الثورة في قلوب الجماهير     مشاعر وتحيي

اهرا    الل التظ ن خ ام م ل ع ي آ ران ف ن حزي امس م بة الخ يممناس ة المراس ة  ت واقام العام

ة الحوزة التي استمرت          والخاصة،   ك هي انتفاضة طلب ىٰ ذل ال عل رز مث ام في    وأب ة أي ثالث

ام     ات    . ١٩٧٥المدرسة الفيضية بقم ع د تواصلت هتاف وي   الموت «فق عاش  «و » لنظام بهل

ي ام الخمين م» األم ي ق ام ف ة أي دة ثالث رة أخرىٰ لم ة م ىٰ . المقدس رغم عل ع النال ام من قم ظ
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***  

دها      بعد قمع الحرآة   –ن جهة أخرىٰ، واصلت الواليات المتحدة األمريكية        م اد قائ وأبع

ين             – ىٰ ١٩٦١ برامجها في ايران، فخالل األعوام الفاصلة ب  م أنتهت الزراعة   ١٩٧٩  م ال

ر               الذي –الوطنية التقليدية بالفعل في ايران، وأصبح البلد         ا في الكثي ًا م ضا يوم ه فائ آان لدي

ة   من المواد ال   ة    غذائية والمحاصيل الزراعي ة           –والحيواني ىٰ األسواق األجنبي شدة ال ًا ب  محتاج

صناعات            . من القمح والرز والخ    آي يؤمن احتياجات الشعب    د وسع النظام الملكي من ال وق

ة                ) المونتاج( الترآيبية ان من سماتها التبعي صناعية التي آ شديدة   في مختلف القطاعات ال ال

نفط باسراف،        الىٰ الشرآات العالمية   ه، والتي      ، وذلك من خالل استخراج ال  وتوظيف واردات

ة   . آان يرافقه ازمة ملحوظة في الطاقة      ا            ووصلت ثقاف ا و األخص فيم ىٰ ذروته األسراف ال

ومعاداة األسالم، والفساد والتحلل الخلقي بأساليب        وآان التغرب  .يتعلق بشراء السلع الغربية   

روج للمجوسية،   . فة ووسائل األعالم في البالد البارزة للصحا  مختلفة، من السمات   ان ي  فقد آ

شكل رسمي وعلني        وطني         . والبهائية، والماسونية ب اريخ ال ة الت ر بداي م تغيي األيراني من     وت

ي  رة النب تبداد ) ص(هج يين وفرض األس وك الهخماش ىٰ عصر المل وء  ال شعب بأس ىٰ ال عل

كاله سلطات، و     . أش تقالل ال رًا الس دوا أث ن ليب م يك انول ه      آ ن اقربائ ر م ه نف ك، ومع المل

ق    الفاسدين، هو االمر     اهي المطل افي، وأصبحت           وانجرت . والن ذال الثق ىٰ األبت الجامعات ال

از     . ربين والماسونيين  المتغ  ميدانًا الستعراض افكار ونظريات    ان جه الملكي  ) سافاك (الـ وآ

ران،        أن هذا ا   مختلف المؤسسات سياساته األمينة وحقاً     اللعين يملي علىٰ   اريخ إي لمقطع من ت

ر    فقد آان. واحدًا من أظلم عصور تسلط الملوك المتغطرسين في هذه األرض         آان يمن نف يه

ائيين،       من اصحاب رؤوس المال المرتبطين بالنظام الملكي، والذين يوجد         بينهم عدد من البه

ة  علىٰ أآثر من ثمانين بالمائة من الواردات والثروات        ددًا من أ      . الوطني ان ع ك    وآ اء المل قرب
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ران،                 دة من إي اطق عدي اس في من ر من الن ه الكثي ان في ذي آ وحتىٰ في    فقي الوقت ال

شر   صالح لل اء ال ة الم ن نعم ون م رىٰ، محروم دن الكب اكالم ت هن ائرات خاصة  ب، آان ط

سة واألطعم   شكل متواصل األلب ستورد ب ورت ك   ة والزه رامج المل ة، لب ات األوربي والكمالي

ة       . وحاشيته ة ضحية واقعي ك    واصبحت الحري تبداد المل ه وغروره   و الس فواحدة من    . تعاليم

سجناء  جهاز السافاك هي النقص في األماآن التي يحفظ فيها           المشاآل التي آان يعاني منها     ال

ذين سياسيين ال سجون ال م ال تظ به ساعات  . تك ع ال دء م شية تب ذيب الوح ات التع ت عملي وآان

اس            األولىٰ رة من الن في   التي يتم فيها األعتقال، حتىٰ وصل صداها الىٰ اسماع قطاعات آبي

الم،  ذيب   الع ياط التع ت س وفهم تح رون حت ىٰ الكثي عيد . ولق ىٰ ص صحافية   وعل شاطات ال الن

ة، ديد والكتابي ي وش شكل علن ة ب ل الرقاب ت تعم د آان ا   . فق ىٰ به ي ادل ات الت ًا لألعتراف وطبق

ائق            ىٰ الوث تنادًا ال ه، واس ريبين الي ة للنظام           أعوان الملك الق سياسة الخارجي ان ال الموجودة، ف

ريكيين                  لبرامجه في   والخطوط العريضة  سفراء األم ل ال دار من قب داخل، آانت توضع وت ال

ران       إ ويمكن. والغربيين ة         دراك عمق التدخل األمريكي في شؤون إي ذه الحادث ة من ه  الداخلي

سهم العسكرية الرسمية                 المرة، ريكيين وبمالب شارين األم ق من المست اد فري ات   حيث ق عملي

  .١للجيش األيراني  م من مقر هيئة األرآان المشترآة١٩٧٩ شباط ١١قمع الثورة ليلة 

***  

ران  ٥آما عانت الحرآة الجهادية، من بعد        ىٰ دي  ٦٣ حزي دة   ، من ٥٦ ال . مشاآل عدي

ي  شطة ف ىٰ العناصر الن بض عل اء الق م الق ام، ت اد األم د ابع اء  فبع ة وخصوصًا العلم الحرآ

                                           
 ).الناشر( م ١٩٩١ سنة ٣في مجلة حضور العدد » تخط نجا«لمزيد من األطالع، يراجع مقالة .  ١
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ش     ام، من ذه األي ي ه ت ف ة آان ة الوطني اني والجبه ة وتع ضاياها الداخلي ن  غلة بق م

عارات انتفاضة   داف وش ىٰ أن أه ين صفوفها، باألضافة ال سامات ب ة  ٥االنق ران الديني حزي

يًا     أما حزب . مائة بالمائة، لم تكن لتتوائم مع موافقها السياسية        توده الذي سّجل حضورًا سياس

م     ١٨بل انقالب   الدول األجنبية ق   في الساحة األيرانية لفترة محدودة بدعم من        حزيران، فأنه ل

الد    ل ب ؤثر داخ شاط م ه ن ن ل ام   يك ن ع ام  ١٩٥٤م ىٰ ع الب و  ١٩٧٩ م ال ة األنق  م، نتيج

اء القبض               . جناحه العسكري  الضربة التي وجهت الىٰ    د الق ادة الحزب، بع دٌد من ق وأنضم ع

ىٰ   ة في النظام الملكي              عليهم، ال وا مناصب متقدم سافات واحتل از ال ادة  . جه ان ق   الحزب وآ

دعمون     ) تودة( ًا مع مواقف أذاعة موسكو وصحيفة            –خارج البالد، ي ة      تزامن دا الناطق براف

سوفيتي   شيوعي ال م الحزب ال وام –باس ي األع ك ف ىٰ ٦١  إصالحات المل ا ٦٣ ال  باعتباره

ران      اصالحات ضرورية من أجل الوصول الىٰ مرحلة التكامل        صاد إي اريخي القت د  !!. الت وق

ةضموا أصواتهم ال دان الغربي ك والبل و إنتفاضة  ىٰ المل ة ٥وأدان ا حرآ ران باعتباره  حزي

  .التقدمية رجعية معادية لالصالحات

ام         أدىٰ فراغ القيادة الدينية    ل ع شطة قب شاطات  ٦١ السياسية الن ة لألحزاب     ، والن الثقافي

ات      و الحرآ ور ونم ذلك ظه ودة، وآ زب ت سارية وح ة     الي ا المرآزي ي أمريك سية ف المارآ

شباب      تينية والنقاط األخرى، ونشاطات عمالء والال دٌد من ال البلدان الشرقية، الىٰ أن يتجه ع

ة    . األلحادية لمارآس وماو بدرجة أقل      والمثقفين األيرانيين الىٰ األفكار    وإثر األعمال الخياني

 واألنكسارات التي تعرض لها حزب تودة بشكل متواصل، اتجهت جماعات من              والتساومية

ل             اليساريين دائيو   « الىٰ النضال المسلح، وأسسوا منظمات من قبي ة ف شعب  منظم ر  » ال وغي

الملكي بعض الضربات       اال أن هذه النشاطات، علىٰ الرغم من أنها وجهت الىٰ النظام           . ذلك

رة، ر مثم ا ظلت عشوائية وغي دة، لكنه وارد عدي ار  في م ذه الجماعات لألفك ي ه نتيجة تبن

شعب  واأليديولوجيات الغربية عن ثق    ة            افة ال ة و األجتماعي ائع الثقافي ا للوق ي، وتجاهله األيران
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ورة األسالمية،        ىٰ إن وقوف اآثرية القوىٰ اليسارية، بعد انتصار الث صف العناصر    ال

ين             ر شعبية من ب افر،      المعادية للثورة ومناهضة نظام هو األآث شكل س ة المعاصرة ب األنظم

شديدة        آانت نتيجة طبيعية لهذه األنحرافات العقائدية      ة ال واألخطاء التاريخية الفاحشة، والتبعي

وىٰ ةللق شاآل.  األجنبي ن المميزي   إن الم ي م ستمرة ه شقاقات الم ة واألن رىٰ الداخلي ات األخ

سارية ات الي ا  للمنظم ث أنه ران، حي ي اي ضًا –ف ق  – أي ىٰ طري ة لوصولها ال ة طبيعي  نتيج

  .وخطأها في تحليل ظروف المجتمع األيراني  مسدود،

ة       ة الوطني ن الجبه دينين ع ين المت ن المثقف دد م شقاق ع ان ان د آ ة   لق سهم حرآ وتأسي

نحرافات اليساريين وآسب الشباب ا  م، هو بهدف الوقوف بوجه    ١٩٦١عام  ) نهضة الحرية (

ديني،              ان عالقة الحرآة وتعاونها مع    . المتدينين ا ال اني واتجاه ة اهللا الطالق ل آي شخصيات مث

ىٰ أن  ي ال ام الملك ا النظ ذا    دفع ارة به ن األش شاطاتها، ويمك ديدة إزاء ن ال ش دي ردود أفع يب

سه         الصدد الىٰ  ذ تأسي ام      األعتقاالت المتكررة لبعض قادة الحرآة من ىٰ ع د .  م ١٩٧٩ا وحت  فق

ة               ة والثقافي ىٰ االوساط الجامعي صبًا عل داخل وخارج     آان النشاط الرئيسي لحرآة الحرية من

ارات         اال أن عوامل مختلفة أدت الىٰ أن التتمكن حرآة الحرية         . البالد أنها شأن التي ضًا، ش أي

ستيعاب قطاعات    توجيه مسار النضال وا     السياسية األخرىٰ آنذاك، من لعب دور اساسي في       

ي، و من        ة              آبيرة من الشعب األيران ضايا االتي ذه العوامل يمكن ذآر الق ة ه األصرار  : جمل

ة             علىٰ مواقف الجبهة   ل مرحل الوطنية، وتقييم األوضاع السياسية في إيران علىٰ اساس تحالي

أمين شاآل        ت اط م ل ارتب ة، وتجاه شاآل الداخلي ضال بالم ضايا الن د ق نفط، وتحدي ران  ال إي

ي  ب ة ف ادة العلمائي ا بأصالة القي ة اهتمامه الم األسالمي، وقل شاآل الع ران ٥انتفاضة  م  حزي

ا سياسة الخطوة خطوة            ا، وتبنيه ان         واألنتفاضات التي تلته تقبال بعض ارآ دال، واس واألعت

وذ      ه، نف ك آل ن ذل م م ي، واأله ام الملك ائق      النظ ضحت الوث ن ف ا مم ر اليه بعض العناص

  . الجاسوسية األمريكية في ايراناحتالل وآر غرب بعدارتباطهم بأمريكا وال
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ة نهضةإ ال لحرآ ر الفع دود وغي سياسي واألعالمي المح شاط ال ة، دفعت  ن الن الحري

ام     . الكفاح المسلح  بعدد من الشباب والمثقفين المرتبطين بها الىٰ أن يتجهوا الىٰ          تم ع  ١٩٦٥ف

شعب    دوا ال ة مجاه يس منطم ن . م تأس م يك ذه ا  ول سو ه ة مؤس ة   لمنظم ن الثقاف ون م يمتلك

ة،         . جدًا األسالمية سوىٰ الشيء السطحي    ة، والتثقيفي ة التنظيمي وآانت طرق وأساليب المنظم

ة ة مؤ واأليديولوجي سارية المحترف ات الي ن المنظم ة م وذة بعناي ة. خ ادة األعالمي ت الم  وآان

ة  ة للمنظم ن ا والثقافي ًا م ضاؤها، خليط اه أع ذي يتبن ري ال سار الفك ار  آلراءوالم واألفك

ة     ىٰ الوطني ل ال المي يمي وس إس ة بلب سية والماوي ب –المارآ ي الغال ذه   – ف ت ه د تمكن وق

واستثمار تجارب المنظمات     )آنذاك(المنظمة، من خالل استغاللها الفراغ الذي آان موجودًا         

اح، تحت            ة اسالمية     األخرىٰ، وتبني صيغة صدامية في الكف  – في الظاهر   –غطاء منظم

ت ر   تمكن ددًا أآب فوفها ع ىٰ ص سب ال ن أن تك األحزاب      م ًا ب امعيين قياس شباب والج ن ال م

ىٰ أن يتخذ             فال  اال أن األلتقاط   .والمجاميع األخرىٰ  ا ال شديدين، أدي دي ال كري والتناقضي العقي

ن   رة م داٌد آبي ة    أع وادر المنظم ضاء وآ دامهم   –أع سيها وإع ال مؤس د اعتق ق – بع  طري

وا عن طريقهم العناصر التي آانت                  بشكل رسمي، وف    األرتداد ة أزال صفية دموي ة ت  ي عملي

واقفهم                    ر م ان أصدروه تغيي وا في بي ة، وأعلن ة للمنظم ة الديني ة   تستند الىٰ الوجه األيديولوجي

ل         المنظمات وأسسوا وقووا أفسد  .  نحو الشيوعية  واتجهوا سارية من قبي وعدد  ). النضال (الي

ة رسائل        ا أنجو – أيضًا   –أخر من اعضاء المنظمة      ال، بكتاب د األعتق أنفسهم من األعدام، بع

ة             تنازلهم وندمهم،  أعلنوا فيها  ة ثاني وعندما تحرروا من السجون ببرآة األنتفاضة الجماهيري

شكل           صاروا بصدد إحياء منظمتهم المفتتة     ،٧٩ و   ٧٨عام   شعب األيراني ب ، حيث يعرف ال

ل جل  آام افقين«س ورة ا   » المن صار الث د انت ود بع وي  األس ذي تحت المية، ال فحاته  ألس ص

ي احضان  اء ف اء، واألرتم االت العمي ارات، واألغتي ىٰ األنفج سوداء عل ا،  ال رب وأمريك الغ

  .األجانب  سني الحرب، والتجسس لصالحوالعمالة لصدام طيلة

ذي أدرك   ينبغي أن أشير هنا الىٰ حقيقة وهي أن األمام الخميني آان الشخص        الوحيد ال

ة م ه الثاقب ةبنظرت ذ البداي ة ن ة العقائدي ت المنظم ن    انحراف الكثيرون م ة، ف عاراتها الزائف وش

د              اليه والشخصيات  أنصار األمام القريبين   ذاك أن يؤي العلمائية، آانوا يطلبون من سماحته آن
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ا تأسست من       وانهيار) التلفيقية( األلتقاطية   وبعد افتضاح انحرافات المنظمات    تنظيماته

ا سبعة             وما تالها مجموعات جهادية أخرىٰ من        ٧٢عام   ان أبرزه ام، آ نهج األم ؤمنين ب الم

د، تحت اسم           ا بع ت، فيم ة    مجاميع أئتلف ورة األسالمية     منظم د رافق تأسيس      . مجاهدو الث وق

اميع  ذه المج شاط ه اهرات      ون د التظ م وتأيي ي دع ت دورًا ف شعبية، ولعب ضة ال النه

  .٧٩ و ٧٨قام بها الشعب األيراني في األعوام  واألعتصامات التي

ام     ىٰ              ١٩٤٤وتأسست، ع سيد مجتب شهيد ال وري ال الم الث د الع ىٰ ي واب الصفوي     م، عل ن

اح  آواحدة من أعرق الحرآات التي      » المفدائيو األس « ين األحزاب         منت بالكف سلح، من ب الم

ا           والتنظيمات الدينية، واعتقدت باألسالم وبدور علماء      الدين اعتقادًا راسخًا دون أن تكون له

ة  ول التقاطي ة(مي دارس) تلفيقي ن الم رىٰ م ة األخ شاطها . الفكري تح ن ة مجيء –وف ي بداي  ف

ة اهللا الكاشاني               الذي النظام الملكي، والدعم   د آي الم المجاه ام       –تلقته من لدن الع ذة أمل أم  ناف

شاطات األحزاب العم                  القوىٰ الدينية،  ة ن وىٰ في قبال ذه الق ا ه ة يواصبحت رآيزة تستند اليه  ل

ر،            . آحزب تودة  د الحسين هژي ال عب ستمرة، واغتي والفريق رزم    إن النشاطات السياسية الم

ة وحسين        ومحاوالت عديدة الغتيال الملك    )رئيسا وزراء الملك  (آرا   وأعضاء األسرة المالك

وبعد . المسلحة التي قادتها حرآة فدائيو األسالم       هي من جملة العمليات    )التي لم تنجح  (عالء  

ة  ران ٥حادث ن     ، أسس٦٣ حزي ة م الم، وجماع دائيو األس صار ف ضاء وأن ن أع بعض م ال

  مع شخصيات من     بالتعاون والتشاور  –ان  واعضاء الهيئات الدينية في طهر     مؤمني السوق، 

ىٰ      الهيئات األسالمية  –أمثال الشهيد مرتضىٰ المطهري والشهيد الدآتور بهشتي         ة عل المؤتلف

الجمعية، دورًا مشهودًا في توزيع      وقد لعبت هذه  . أساس توجيهات وارشادات األمام الخميني    

ال في المسيرات    إقامة المراسيم  واستنساخ بيانات األمام وآتبه، ومن خالل      ، واألشتراك الفع

ًا النتفاضة اهرات دعم ران، والتظ ن حزي امس م د   الخ ن بع ة م ي مواصلة الحرآ اد إ وف بع

في الحادي والعشرين   (وتنفيذ حكم األعدام الثوري بحسن علي منصور  وقد تم تدبير  . األمام

  .بواسطة الجناح العسكري لهذه الجمعية) ١٩٦٥آانون الثاني  من
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شا  ضور ون ساحة أدىٰ   ح ي ال ام ف اء   –ط األم ة العلم داث معارض د اح شروع   عن لم

ىٰ حدوث              ىٰ بالنتيجة ال ذي انته انتفاضة الخامس من     مجالس الواليات واألستفتاء الملكي، ال

ة         ًا للحرآ ىٰ أن يضم     –حزيران باعتباره متصديًا وزعيم ذاك،            ال ران آن دين في اي مراجع ال

ه        اونوا مع ائج   و. اصواتهم الىٰ صوته ويتع ه مع مراجع          اجتم آانت نت ام ومباحثات اعات األم

ىٰ شكل     ب، عل نعكس، في الغال دين، ت صلة   ال شترآة او منف ات م شباب   . بيان ة ال ان الطلب و آ

رة          وتالميذ األمام الثوريين،  اك عناصر آثي ه آانت هن ة ويناصرونها، اال أن دعمون الحرآ ي

ة،     وذوونظرة طبقية في األوساط الحوزوية، لم تكن         ةمعروف م الحرآ وعملت   قادرة علىٰ تفه

ة        انوا  . علىٰ وضع العراقيل في طريقها بأشكال مختلف عًا     إن هؤالء آ ارًا واس شكلون تي في  (ي

رون العمل في            والعرفان،ابتداًء من المعارضين للفلسفة     ) الساحة ذين ي سكين ال واشتباه المتن

تيون، الذين آان آل منهم يضع       بجمعية الحجتيين والوالي   السياسة دون شأن العلماء، وانتهاءاً    

ة                عالمات استفهام امام   سات الخاصة والعام شكل وآخر في الجل ة ب وإضافة  . اهداف الحرآ

ة             الىٰ هذه  ة والزعام ىٰ المرجعي ىٰ    الجماعة، طالب الراحة الذين آانوا ينظرون ال ة عل   الديني

شرعية،          ة واستالم الوجوهات ال ة الرسائل العملي دي وآتاب ل األي ا تقبي رون نهضة    انه ويعتب

ذلك            ة، وآ ساد اوضاعهم الشخصية المطلوب ة           األمام عامًال ألف ىٰ عالق انوا عل ذين آ اولئك ال

  .الستار بالنظام الملكي سواء بشكل رسمي أو من وراء

اد     عوبات الجه ن ص ه، ع صبره وتحمل روف ب ي، المع ام الخمين دث األم ك   يتح ي تل ف

  :الظروف القاسية في رسالة له فيقول

د جاء من        فيه هو أن أآبر الجراحات التي تحملها العلماء المجاهدون         الشكان مما   « ق

اء من األغ      فلم تأتي تهم العمالة واألفتراء علىٰ     . التنفذ ار  دين العلم داً    ي د آانت    . وحسب، أب لق

ار      والزالت ضربات غير الواعين من العلماء، والواعين   التابعين أمضىٰ من ضربات األغي

ور                 كفاح األسالمي، إن  ففي بداية ال  . بكثير ىٰ الف رد عل ائن، جاءك ال ك خ ول المل أردت أن تق

باه      إن جماعة ! بأن الملك شيعي   ي ش              –من أش دون آل انوا يع رجعيين آ سكين من ال ء ي المتن

در  . ليتجرأ أحد علىٰ مناقشتهم  حرام، ولم يكن   وما أوذي أبوآم الشيخ هذا من قبل اآلخرين بق

ذه الجماعة        ما دي ه ىٰ أي د      !! ... متحجرة  الأوذي عل ة يع م اللغات األجنبي ان تعل د آ رًا،   فق آف
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ساحة األحداث    فقد طغىٰ حضور األمام الفعال في       وعلىٰ الرغم من آل هذه المعوقات،     

ىٰ    ٦١في األعوام     ال              ٦٤ ال ال وافع ىٰ اعم م، عل ة بق ه   . المعارضين   في الحوزة العلمي اال أن

ة ة من المظلومي ة طويل دأت مرحل ام، ب اد األم ع إبع صار ا وم سبة ألن ة بالن ي والغرب ام ف الم

ة أخرىٰ   الحوزات من جهة، ونمو وقوة الفئات  ه الضغوط    . المعارضة من جه ا أفرزت وإن م

اء           التي مارسها النظام الملكي    والقمع الشديد للحرآة من ظروف دفعت بقطاع آبير من العلم

رة                !! المصلحة في السكوت   الىٰ رؤية  ة النهضة م ل تصاعد حرآ شاهد قب م ي  الىٰ درجة أنه ل

ي  ام أخرىٰ ف ضة أو ٧٧ع داف النه ة أه تم عن متابع ي ي ديث علن ة أو ح ه إذا  ، أي حرآ أن

  .ما عدا بيانات األمام وأتباعهوشوهد فبشكل قليل وخجول جدًا، 

***  

ن    امس م دتها انتفاضة الخ ي أوج واء الت ة األج ة الحجتي تغلت الجمعي د اس ران  لق حزي

ار       و األفك اص نح شكل خ نهم ب شباب م اس وال ة الن ه عام ن   األ وتوج عت م المية، ووس س

شجعها      . تنظيماتها ذي            وان ماآان يغري القوىٰ الدينية وي ا هو األسلوب ال ىٰ األنضمام اليه ال

وآانت نشاطات هذه الجمعية تصب بالنتيجة     . السرية اتبعته في آسب األعضاء واجتماعاتها    

ين، و        . شاءت أم أبت   في صالح جهاز السافاك    شباب والمتعلم ة لل ان    أن الطاقات الفعال التي آ

اط ضعف المذهب             يمكن توظيفها  ىٰ دراسة نق م صرفها ال اح، ت  لتتحمل قسطًا من حمل الكف

ة أن     . البهائي األجوف، وتعلم أساليب التبليغ ضده      م        ولم يشأ زعماء الجمع م ل درآوا، أو انه ي

 عن مسير الكفاح بالواقع، من      انحرفتو  وهي أن حرآتهم تكافح المعلول     يدرآوا هذه الحقيقة  
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ادة   ي الم اء ف ة  ٩ج ة الحجتي داخلي لجمعي ام ال ن النظ ة«:  م ي   ال إن الجمعي دخل ف تت

أي حال من األحوال      د    » الشؤون السياسية ب ذا األساس، فق ىٰ ه دًا من شروط      وعل ان واح آ

ي دخل ف دم الت ي بع د الكتب و التعه ا، ه سياسة العضوية فيه ي . ال از وف ائق جه دة من وث واح

دائرة  يس ال ع رئ ة بتوقي سافاك الموقع الع ال ة نط الم  «: الثالث ة اإلع سؤول منظم ب م طل

ائيين             ) الحجتية التابعة للجمعية (األسالمي   سافاك من أجل مكافحة البه في المرآز مساعدة ال

سم األستخبارات في             ١»!! ...ومنطقيًا علميًا يس ق ة    وفي وثيقة أخرىٰ موقعة بتوقيع رئ اللجن

ب، جاء       ا، إن الحاج        «: المشترآة لمكافحة التخري ىٰ معلوماتن تنادًا ال ود ذاآر       اس شيخ محم ال

اع         ) توالئي(زادة   ذا األجتم ديري ه الحلبي من م ة  ( المعروف ب ة الحجتي اون مع   ) الجمعي يتع

شعبة  ي   ٢١ال ن ف تخبارات واألم ة األس ي منظم ل       ف ه قب سار من ل االستف ذا يفع ران، ل طه

  ٢»علىٰ المعلومات عن األجتماع المنعقد خرين بخصوص الحصولاستدعاء اآل

ام    (وفي الوقت الذي حرم فيه األمام        وم الثالث     )  م ١٩٧٨في ع االت الي والخامس   احتف

ة              ىٰ         عشر من شعبان احتجاجًا علىٰ جرائم النظام الملكي نزلت الجمعي ا ال ة بكل ثقله الحجتي

س       الفكري،  فاألنحطاط. الساحة من أجل إفشال هذه القضية      ة وال سيرات الخاطئ بية عن   لوالتف

ات      ) ع(العصر  انتظار الفرج وشروط ظهور امام     ىٰ درجة ب قد وصلت في منطق هؤالء ال

                                           
  ٦٩ص »  حقيقــة الجمعيــة الحجتيــة المعاديــة التعــرف علــىٰ«راجــع صــور أصــول وثــائق الــسافاك فــي الكتــاب  .  ١

 .٣ الوثيقة رقم ٧٠ ومن ٢الوثيقة رقم 
 .المصدر السابق.  ٢
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ام في              آانت    الحوزات،  والجبهة األخرىٰ التي ُفتحت بدعم من السافاك ضد حرآة األم

ات         شريعتمداري والفئ ه    مواقف وأفعال السيد محمد آاظم ال سوبة الي ان ال    . المن د آ خواص  وق

ك              من العلماء يعرفون حقيقة هذا الرجل منذ ذلك        تقبال المل ه لوحده الس ذي ذهب في الوقت ال

اء           عليه في حديثه بحضوره،      ومدحه وأثنىٰ  ١٩٦٧ ايار   ٢٧في   رغم من تحريم علم ىٰ ال عل

ة اهللا البروجردي              وعلىٰ أية . تبريز ذلك  اة آي تثمار  –حال، فقد تمكن من بعد وف ظروف    باس

ىٰ     – بالظاهر   ٨٣ و   ٨٢لمجتمع و مماشاة الحرآة في األعوام       ا الحوزة و    أن يطرح نفسه عل

ة ستوىٰ المرجعي ام،   . م اد األم ر إبع ستعد لألنتفاضة إث اهير ت ت الجم ين آان تطاعت  وح اس

ن   ساعدة عناصر م ىٰ األوضاع بم سيطر عل ة أن ت سلطة الحاآم ريعتمداري ال ال ش  إن  .أمث

م الم  ي ق سافاك ف رع ال يس ف ر رئ اريختقري سيد ٤٢ / ٣ / ١٧ ؤرخ بت صال ال  عن شرح ات

ك     شريعتمداري من خالل الهاتف وجوابه  المكتوب، لهما نموذجان من أعماله المثبطة في تل

ام ر. األي ي التقري الع ف اتف  « :نط ز باله ع تبري اله م ذآور أع دث الم د تح ر لق د ظه بع

س رح...أم ريعتمداري ص سألتين  : ش يكم بم ي أوص ف : أن ا –أل وا الن ىٰ  ادع دوء س ال اله

وا اس...التظاهرات وتجنب سكريةتظاهر الن وات الع وا الق م واجه م اال أنه ي ق اك.  ف يس هن  ل

روح  اص وال ين الرص ب ب اهرات جاذن ي! تناس ع والتظ وا دون التجم  –ب  .ب أن تحول

زعج من الخميني       إ.  ُيساء األدب لصاحب الجاللة المعظم       ال إسمعوا ألن  راً  نني من د  ...آثي لق

شكل والتعمل في سياسة            قلت للخمي  م         ني التتعامل مع الملك بهذا ال ه ل ة، لكن بخالف الحكوم

ال       ذه الح ىٰ ه ره ال ل أم ىٰ وص معًا حت ي س ارًا    ال. يعرن دوا طوم سوا أن تع ضًا –تن  – أي

  .١»لصالحي
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مؤاتية، فأسس   لقد وجد السيد شريعتمداري في غياب األمام وجوده في المنفىٰ الفرصة      

م          خالل أقل من عام من       غ في ق اريخ      بعد نفي األمام، مؤسسة دار التبلي  / ٧ / ١٧المقدسة بت

وري           ٤٤ اح الحوزة الث ام    ، بهدف ايجاد مرآز في قبالة جن وان مشروع تأسيس     . ونهج األم

تها لن           ، اآل أن  ٦٢دار التبليغ آان مطروحًا منذ عام        ان يحول دون ممارس ا آ شكل   شم اطها ب

أن تقرير جهاز السافاك في قم المرفوع الىٰ الجهات          و. ومعارضته له  علني هو وجود األمام   

ه    ٤٣ / ٣١٠بتاريخ   المسؤولة  اليمكن في  «:  يوضح حقيقة نشاطات دار التبليغ حيث جاء في

ة  ي المجل انراه ف ة بحسب م ىٰ الكتاب ة عل اب مجل ار آت ذآورة الوقت الحاضر اجب ن ...الم م

دء        م دار  الغرار بأس  االممكن أن تصدر في المستقبل مجلة علىٰ هذ        التبليغ تابعة الىٰ مدرسة ب

ي سيد شريعتمداري، ويمكن تبن شييدها ال شكل مباشر  بت ا ب ع!! إدارته يس : التوقي ديعي، رئ ب

  ١»قم جهاز األمن واألستخبارات في

ستخدمها في                  د النظام ي ة بي سيد شريعتمداري، أداًة دائمي ىٰ     لقد آان موقع ال الضغط عل

أعوانه المستمرة والمؤذية في     وقد أفرزت اشتباآات  . خمينيالقوىٰ المخلصة لنهضة األمام ال    

اع وأنصار              ران مع أتب ة من إي ام في             قم ومناطق مختلف ة وجود األم اتهم طيل ام وتحرآ األم

ال سمع المج رة الي داثًا آثي ىٰ أح ة المنف ذه المقدم ي ه ا ف ك . ذآره دًا من ذل ًا واح وأن نموذج

مة امتحانات رسمية لطلبة الحوزة بواسطة وزارة       النظام من أجل إقا    هوالتنسيق والتعاون مع  

ة، سلط   التربي ة وت وىٰ الثوري ىٰ الق ة التعرف عل سكرية بغي ة الع ىٰ الخدم ين ال  وسوق المكلف

  .الحكومة علىٰ الحوزات العلمية

شريعتمداري، في      وفي ذروة أحداث الثورة، آانت مواقف السيد       ٥٧ و   ٥٦فطيلة عام   

ضد من مواقف          مواقف م   لقاءاته، وبياناته،  ة، وفي ال ة، ويمكن األشارة         نحرف ام الحازم األم

ة مطرح تأسيس              بهذا الصدد الىٰ تأآيده علىٰ الدستور السابق،       وقبول النظام الملكي في قبال

وز              الحكم األسالمي، ودعم مجلس      ة ال ك، ومهاجم د هروب المل ة من بع دًال عن     رةاالملكي  ب

 آما إن فتنة حزب الشعب المسلم، والتعاون مع        . للجرائم أي الملك وأمريكا    المسبب الرئيسي 
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ا ي األوس ل ف ذي عم ار المنحرف اآلخر ال ة واألإن التي ةجتماط الحوزوي ن أجل  عي م

ىٰ النظام ضاء عل دافها األصيلة، أي الق ضال عن أه سيرة الن ىٰ  حرف م ا ال ي، وجره الملك

ار        ون «القضايا المثيرة للخالف، آان تي ذا . »الواليتي ر             وه يط غي شكًال من خل ان مت ار آ التي

اء    ل من العناصر الفاسدة والعمي       متجانس، وأن المحرآين الحقيقين له آانوا      شبهة بالعلم  ة المت

رأي                   ممن يختلقون في آل يوم     ة، من أجل حرف ال ة بحجج مختلف قضية في األوساط الديني

ام، ضايا الع ىٰ ق الي جرهم ال ة، وبالت بهم الخالص للوالي اس وح شاعر الن ستغلين م ة  م جانبي

ري   شهيد مطه ال ال ن أمث ورة م ة المتن صيات الفكري ة الشخ د. ومواجه ت دروس  فق جلب

اد   لعلماء والجامعيين في حسينية ونشاطات جماعة من المفكرين ا     – ٦٩في األعوام   (األرش

ة        )  وماتالها ٧١ ر من الطلب دون         توجه واهتمام قطاع آبي تهم يعي ين، وجعل الجامعيين والمثقف

ىٰ صعيد            النظر في المفاهيم األسالمية، وطرح      شباب عل ين ال ىٰ مستوىٰ واسع ب االسالم عل

وآانت نقاط الضعف الموجودة     . يسبق له مثيل  آفاح وعمل بشكل لم      البالد، باعتباره مدرسة  

ار   دآتور شريعتي    في آث د في          ال ه من تجدي ذلك ماجاء ب اء، وآ ىٰ العلم ادة عل ه الح  ، وهجمات

ة                 ًا من االراء األلتقاطي ان بعضها مزيج ة ( تفسير المقوالت الدينية والثورية، التي آ ) التلفيقي

منابر الوعظ والخطابة عند     ين وتحولت هيئت الميدان ليصول ويجول فيه ما يسّمون بالواليتي       

ذا   ىٰ ه راء عل ام واألفت راد األته دان ألي ىٰ مي ؤالء ال ضية معارضة  . وذاك ه ارت ق ا وأث آم

ة           والدفاع عنها » الشهيد الحي «مباحث آتاب    لغطا وسجاًال عنيفين في اوساط الحوزة العلمي

ان النظام ال          وأن الرابح الوحيد  . في فترة ما   ذه الفوضىٰ، آ سعىٰ،      . ملكي من ه ان ي فالنظام آ

صاره مشوهاً                 من خالل اثارته   ار وجه النضال وأن ىٰ إظه د المعارضين، ال . للخالفات وتأيي

بعض العناصر        من تأزم األوضاع السائدة األ     وزاد سرعة ل ة والمت المحسوبة   عمال األنحرافي

ل   . نظاميبثها ال علىٰ النضال في الحوزات العلمية وأيد الدعايات المسمومة التي آان  ان قت وآ

ذه  ن ه ًا م ي أصفهان نموذج ادي ف ة اهللا شمس آب سافاك  آي از ال تثمرها جه ي أس ال الت األعم

  .لصالحه
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ي واجهت    ة الت ات الجم شاآل والعقب ن الم سير م و شيء ي ره ه اء ذآ سيرة  ان ماج م

ورة       ٥ انتفاضة    منذ األمام النضالية  ل الث ددًا في عامي         حزيران وحتىٰ اشتعال فتائ  و  ٧٧مج

ي . ٧٨ ام الخمين ه –فاألم ن– سالم اهللا علي اني م ان يع ذي آ وطن   ال د عن ال ة والبع الغرب

ه          بجريرة مناهضة أمريكا من جهة، وسيل األفتراءات       والعراقيل التي آان يضعها في طريق

م في حوزة النجف من         أدعياء دين والعل ود       ال ه أن يق ان علي ة أخرىٰ، آ د تصاعد   –جه  عن

ان في         تالعواصف العا وسط   ينة الثورة  سف –األحداث في إيران     ية، ويوصلها الىٰ ساحل األم

ا             . تلك ظروف الغربة القاسية   فحقًا إن هذه السنوات آانت من أصعب المراحل التي مرت به

ه من                       الثورة ا األحداث والعواصف في آل لحظة وبره والىٰ فيه  األسالمية، حيث آانت تت

د           أجل حرف ثورة األمام عن مسارها وإخماد من        ددًا بع ذي أضاء مج ا ال ًا في    ١٣اره  ٥قرن

  .٦٣حزيران 

صالبة وإيثار الىٰ    ويجدر أن نذآر هنا أنه آان هناك رجال من رواد الثورة وقفوا بكل            

ي النجف   ة ف ني الغرب ك الظروف خالل س ي أحل ام ف ب األم شعل  جان وا م األشرف، ورع

ع       سبيل جمي ذا ال ة،     الصعاب، و  ثورته داخل البالد، وتحملوا في ه ابر الخطاب ىٰ من روه عل ذآ

دروا سطوع   . وهتفوا مشيدين بنهجه   ر              وق ل خي تبداء الملكي الطوي ل األس ة في لي نجم الحري

ىٰ                تقدير، وقطعوا طريق قم    شيًا عل دواب أوم ىٰ ال النجف المليئة باألخطار مرات ومرات عل

د، ومن      من يد    – وبأقل األمكانيات    –واوصلوا بيانات ورسائل وخطب األمام       األقدام، ىٰ ي  ال

ة،            وا عن     صدر الىٰ صدر، ووقفوا بوجه الغاصبين والمتآمرين داخل الحوزات العلمي وتحمل

دمائهم       طيب خاطر سهام البالء، والسجن، والتعذيب، والنفي، والتشريد،        شهادة ب تقبلوا ال واس

ون، لكي       ا اال القليل ؤمن به ا      الزآية في وقت لم يكن لي ة هتف به وا حقيق امهم مفت إيثبت رًا  م خ

وا في     ...وعلماء األسالم هم سند للمحرومين     عواممنذ مئات األ  «: عد، حيث قال  فيما ب  وتحمل

نهم   والنفي والعصاب والسجن آل العصور، االالم     ووطنهم، والتشريد دفاعًا عن مقدسات دي

الىٰ          اري تع ين        ...وقدموا في هذا السبيل قرابين عظام للب ىٰ جب سم عل د أرت اء األسالم     وق علم

  ١»ل النهضات والثورات األلهية والشعبية، الدم والشهادةفي آ
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***  

دمها هؤالء األعزاء              سابقين في     للحق آيف وأين يمكن القياس بين التضحيات التي ق ال

  !مصاف واحد؟ الجهاد، وبين الملتحقين حديثًا بصفوف الثورة، وجعلهم في

***  

ام       م ع ىٰ الحك ارتر ال ي آ ول جيم ع وص زب ال  ١٩٧٦وم ن الح ي  ديمقراطي م ع ف

ستوىٰ           رأمريكا، ط  ىٰ م واسع، بهدف     ح البيت األبيض مشروع الدفاع عن حقوق األنسان عل

سطين،    التستر علىٰ جرائم أمريكا في العالم، وطمس آثارها في اليابان،          وفيتنام، وآوريا، وفل

م   أ  الشرقي، األتحاد السوفيتي، بالرغم من       ية استخدام آأداة للضغط علىٰ الغريم     غوآذلك ب  نه ل

المي               تغيير في سياسة     ُيغير أدنىٰ  صعيد الع ىٰ ال سانية عل ر األن ا التوسعية وغي وجاء  . أمريك

شروع روف       الم ستجدات الظ المي، وم ام الع رأي الع ي ال د وع ة لتزاي ذا نتيج ي ه  األمريك

تبداد اليب األس ع أس ة م ة المتباين ه. الدولي ران رآى النظام الملكي أن ثبات تقراره  وفي إي واس

ن ب سلح،   ره ل الم ىٰ العم ي تتبن وىٰ الت شتيت الق ع المعارضين وت ار  قم خصوصًا وأن إظه

دول         إيران ثابتة ومستقرة آان ضروريًا بالنسبة ألمريكا بعد        ة من ال خروج القوات البريطاني

ا دو         المطلة علىٰ الخليج الفارسي، باعتبار أن      ىٰ عاتقه ران تأخذ عل ة       راي درآي في المنطق  ال

ة هي             إيرانوعرفت  . بشكل رسمي  علىٰ أنها الراعية للمصالح األمريكية والغربية في منطق

ل           من أآثر المناطق   ة من قب  المجاورة لألتحاد السوفيتي حساسية، ونموذجًا لألنظمة المدعوم

تسلطه المباشر   في فرض وان استمرار جهاز السافاك. الغرب بشكل مطلق في العالم الثالث

ىٰ األ لعل ف، ومواص شكل عني اع ب سياساتهوض ك ل ع  ة المل افىٰ م ان يتن ة، آ الدآتاتوري

سان، وق األن شأن حق دة ب ارتر الجدي ي  طروحات آ ان، ف ل األمريك د وضع من قب ذا فق وله

في االسلوب السياسي ألدارة المجتمع، دون أن يمس          جدول أعمال الملك بعض األصالحات    

ه        ففي الوقت ا       أية حال،  وعلىٰ. النظام الملكي  ذلك أرآان وعناصر   ذي طرح في ) مشروع (ل

م تكن            في  السياسية المفتوحة    األجواء ة واسعة، ل ة اعالمي شاريع   إيران، والذي رافقه دعاي م

ىٰ صعيد    يئًا عل ت ش د حقق ضاء ق ك البي ورة المل سابقة وث ا ال ة   أمريك ن بواب م تك ع، ول الواق

اوت ا     الكبيرة سوىٰ سراب، واخذ السخط    ) الغربية(الحضارة   لطبقي في    الشعبي والفقر والتف
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المناسب، علىٰ   وقتوقد دلت نظرة األمام الثابقة، واستثماره لمستجدات الظروف في ال         

الرغم من        عمق وعي سماحته ومعرفته الدقيقة بأوضاع العالم وقضايا        إيران بشكل خاص، ب

  .بعده عن الوطن لفترة طويلة

***  

ة       ١٩٧٧ تشرين االول    ٢٣بتاريخ   سيد مصطفىٰ     اهللا  ، استشهد في النجف األشرف آي ال

ان   . الخميني في ظروف عامضة    سيد   (وآ ذا ال ام   ) ه ا       وذخر  أمل األم ستقبل النهضة، آم ه لم

ة     أفاد بذلك جميع األصدقاء والكثير من معارضي      ام في الحوزات العلمي رغم   . األم ىٰ ال وعل

ام،                 من الصدمة المعنوية الكبيرة التي     ة، اال أن األم ساحة الجهادي ذه القضية في ال أحدثتها ه

ة                بصبره وتحمله  ا من األلطاف األلهي رًا إياه ا معتب ة المشهودين، تحدث عنه وأقيمت  . الخفي

أجلىٰ                   في ام ب شهاد نجل األم ىٰ است زاء عل ة، مجالس الع ر من المدن األيراني . صورها  الكثي

ضحون   ذوا يف ذه الفرصة، وأخ ون ه اء الثوري نم الخطب ذه–واغت ي ه الس   ف رائم –المج  ج

اس     ٥النظام وينشرون أهداف انتفاضة      ين الن داول           . حزيران ب ي، ُيت ام الخمين وأخذ اسم األم

ىٰ      في   تقم، فنزلت في                األوساط الجماهيرية مرًة أخرىٰ عل رر النظام أن ين صعيد واسع، وق

ي   ات ف انون٢٨صحيفة اطالع ك  – ١٩٧٧االول   آ طة المل اب بواس ع الحج بة من  – مناس

 وجه   رشيد مطلق، :  بتوقيع مستعار  »واالستعمار األحمر واألسود   ايران«مقالة تحت عنوان    

 والهدف اآلخر الذي آان يتوخاه النظام من    . لعلماء الثوريين واألمام  األهانة الىٰ ا   فيها الكتاب 

ا               ذ سياسات م دء بتنفي د الب ا بع سمىٰ  إنزال هذه المقالة، هو تقييم ظروف م سان    ي وق األن بحق

ة ت . األمريكي ة، وتعطل وزة العلمي ي الح ام ف صار األم دروس   فتحرك أن الي ال وم الت ي الي ف

وجماهير قم بمسيرة استنكارية في الشوارع،       ة الحوزة الحوزوية، وخرج جمع غفير من طلب     

ىٰ بيوت مراجع         ا ال ضامنهم                توجه خالله دهم وت اتذة الحوزة من اجل آسب تأيي دين واس . ال

ات     ) اليوم نفس(ومساء   وي     «و  » عاش الخميني   «هزت هتاف ل    -» الموت لنظام بهل   من قب
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وروز، و    االت ن ت احتف ام  ١٥حّرم عبان، ع ت   ٧٨ ش ام، وتحول ل األم ن قب ىٰ  ، م ال

تنكار ام اس ة للنظ اهرات معادي ان  .  وتظ اط الثم ه ذو النق ام ببيان حب األم هر   وس بة ش بمناس

شهر،        رمضان في نفس العام، وحكمه بوجوب فضح جرائم الملك من          ذا ال علىٰ المنابر في ه

اف     سحبت لهيب الثورة الىٰ جميع المناطق األيرانية،       رىٰ واألري وأجبرت انتفاضة   . حتىٰ الق

ىٰ          وزارة أهالي اصفهان في رمضان،    دن، عل ة في عدة م آموزآار ألن تعلن األحكام العرفي

ا        الرغم من سياسة األجواء    اطق        . المفتوحة التي آانت تتبعه وتجاوز نطاق التظاهرات المن

ة ه المحدودة المرآزي ينما. وأوقات ة س وع حادث ر وق ار، إث ي الن ات األشخاص ف رق مئ  واحت

ار   وسقطت . رآس في عبادان بواسطة ايادي السافاك      شكل .  وزارة اموزآ  بهدف   –النظام    ف

وطني    –السيطرة علىٰ األوضاع     الحوار ال ر شريف       وزارة ماُيسمىٰ ب سناتور جعف برئاسة ال

امي ر . إم ر األخي ز –واعتب ي خطاب متلف سه– ف سيد شريعتمداري، ومن   نف دي ال من مقل

ة    وة تكتيكي ي خط اء، وف دي العلم سفارة األم    مؤي يالت ال ًا لتحل سوبة، طبق نح  مح ة، م ريكي

ازات     ا  المعارضة بعض األمتي شاهي       : منه اريخ الشاهن اء الت ىٰ تبني      ) الملكي (الغ ودة ال والع

بالد       التاريخ الهجري  ا              . بشكل رسمي في ال ه، ودع ىٰ مواقف ي، أصر عل ام الخمين اال أن األم

 وآانت  .الشعب الىٰ الثورة والقضاء علىٰ النظام الملكي، وتأسيس النظام األسالمي             جماهير

ي     ر ف د الفط الة عي ة ص ام  ٤إقام ول ع ة٧٨ ايل ة    بأمام ي منطق تح ف شهيد مف ة  ال القيطري

شعب     اهير ال م جم ك ودع رًا لمعارضي لمل ًا آبي ران، إستعراض ام  بطه رامج األم د . لب وبع

ىٰ         ران        يومين علىٰٰ ذلك، اضطرت حكومة الحوار الوطني ال ة في طه ام العرفي فرض األحك

ة      الرغم من استقرار     وعلىٰ. المدنواثنا عشر مدينة من آبريات       سيارات المحمل دبابات وال ال
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ردد       –وآان األمام الخميني ُيبشر      دين أي     – بجزم و بالدت ؤدي      باألنتصار وي حديث ي

ل      الىٰ العدول عن المواقف المعلنة، أي اسقاط النظام الملكي، ويحذر   شعب من مث اهير ال جم

شكل متواصل       ا     . هذه األحاديث ب ساع نط ام،      قومع ات ادة األم سفارة      التظاهرات بقي  آثفت ال

شاطها، ن ن ران م ي طه ة ف وطنيين،  األمريكي ع المعارضين ال وأخدت تجري مفاوضات م

ان اء، آ ذه األثن ي ه ل وف ماء أشخاص من قبي سن أس ىٰ األل داول عل نجابي، وصديقي : يت س

دعم     ال  – بماضيه الذي أشرنا اليه فيما مر        –ونزل السيد شريعتمداري     .وآخرين ساحة ب  ىٰ ال

اءات الصح                 يم اللق ة، وأخذ يق د     يةفإعالمي من قبل الوطنيين وحرآة نهضة الحري الواحد بع

  .اآلخر ويصدر البيانات، و يطالب باألشتراك في قيادة الثورة

ام   وبفضل انتفاضة شعب ع سجناء٧٧ال م اطالق سراح ال ددًا، ت یٰ   مج سياسيين عل ال

ة        ين من السجن، بصدد    وصار زعماء الفتات الخارج   . مراحل ادة تنظيم مجاميعهم المفتت  .اع

ىٰ           ة            ولم يؤيد هؤالء األنتفاضة في األشهر األول ة بالمائ سبب اسالميتها مائ ا، ب ا  ومنه قيادته

ي،    العلمائية دهم                   بزعامة األمام الخمين يالتهم ونق لبيًا في تحل ًا س ا موقف وا منه م وقف ى، أنه حت

اق  ساع نط ا أن ات ا، الَّ ضة وش له ي   النه دة الت اهرات الحاش ة، والتظ بالد آاف اء ال مولها أنح

د     وم عب تثمار            ٨الفطر، وانتفاضة      انطلقت ي ساحة الس ىٰ ال زول ال ىٰ الن ول، اضطرتهم ال   ايل

ي  . األوضاع ة ف اءات الطليعي سياسية، وادع ات ال ىٰ التجمع صاعدت حم ع  فت ضال، ورف الن

ام، واسلوب تنظيم     ناء الشعبالالفتات الحزبية خالل التظاهرات، الَّا أن شعارات اب       بشكل ع

د         التظاهرات، وانطالقها من المساجد بقيادة العلماء،      ام وتأيي ات األم أثير بيان دلَّ علىٰ عمق ت

ة، ووجه اضراب               وامتدت األضطرابات . الشعب له  دوائر الحكوم ىٰ ال شيئًا ال الشعبية شيئًا ف

ا              العاملين في شرآة    ىٰ آي ة ال ل، ضربة موجع نفط عن العم نفط،      ال ىٰ ال د عل ن النظام المعتم
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ام، وفي اواخر                     شاط األم ىٰ ن سيطرة عل ة من ال ة العراقي تمكن الحكوم ول    لم ت ، ٧٨ايل

دة     – مدير األمن العام في العراق       – األمنية وسعدون شاآر     سعت الجهات  اءات عدي خالل لق

سياسية   مع األمام، الىٰ اجبار سماحته، بالتهديد، علىٰ وقف        ىٰ        . نشاطاته ال ام ال د أشار األم وق

ال   واحد من هذه اللقاءات، خالل خطبه      دينا             ... «: واحاديثه ق ا أن ل شكل رسمي بم ال ب ه ق إن

ة األير  ع الحكوم ةم ا      اني شاطكم هن ل ن ا أن نتحم ذا اليمكنن ات، ل ب...بعض األتفاقي  أن يج

داتنا    او تتحدثوا او تسجلوا شريطًا و     التكتبوا شيئاً  افىٰ مع تعه ك يتن ه  . ترسلوه، ألن ذل  فقلت ل

  .١»واعملوا انتم ايضًا بواجبكم. إن هذا واجبي الشرعي

ا                     سافاك بت از ال ذي أعده جه ر ال  عن   ٧٨/  ١٠ / ٢ ريخوقد جاء في جانب من التقري

ايلي    داد م ي بغ ة ف ات األمني سافاك الجه د ال اء وف ائج لق دة  « :نت ات لم  ٣ / ٣٠جرت مباحث

الي        ه    ...ساعات مع سعدون شاآر، ولفت أنظارنا الت دة      ) سعدون شاآر   (أن ىٰ الخميني لع التق

ه ال ينصرف عن             مرات، ويعتبره شخصًا متصلباً    ومصممًا علىٰ مواصلة خططه، ويعتقد أن

 وفي رده علىٰ ابالغه بأن عليه أن ينصرف عن النشاط         . حال من األحوال   متابعة اهدافه بأي  

ن أعدل عن     : السياسي، قال الخميني   سياسية    أنا رجل دين وسياسة في آن واحد، ول ي ال آرائ

  .٢»بأي حال من األحوال

رر             ام، ق ىٰ األم اجر  سماحته أن ي    وعلىٰ أثر الضغوط التي مارسها النظام العراقي عل ه

ة            ة الطويل سيرته الجهادي ذلك م ك         هجرته التاريخية، ليكمل ب شاآل، تل ة بالصعاب والم المليئ

م   الهجرة التي خطرت في ذهن األمام بشكل    اعجازي، وتسببت في أن يدوي نداء الحق من ف

الم الغربي      مرجع دين شيعي حتىٰ في     ام           . قلب اوربا والع ال األم ذا، ق راره ه ع ق : وعن دواف

ىٰ      ...الكويت ومن هناك الىٰ سوريا     نذهب الىٰ  وي أن  نن آنا...«  لم يكن في برنامجنا التوجه ال

ة    وما حصل-ولعل هناك قضايا لم تكن الرادتنا دخًال فيها،     . باريس ذ البداي ضًا   من ان  –اي  آ

                                           
 .٧٩ / ١٠ / ٤ آيهان –حديث األمام في لقائه اعضاء الحكومة .  ١
  ١١ناســبة  ملحــق خــاص لم ٣ راجــع مجلــة حــضور العــدد    –وثــائق الــسافاك المدرجــة فــي ملــف األمــام      .  ٢

 ).الناشر (١٩٩٢شباط 
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سؤ   اءات الم ق لق م تحق دما ل يئًا،  ووعن ام ش ع األم راقيين م ين الع حاصرت  لين األمني

ا حدىٰ    دار األمام في النجف األشرف، اال أن األمام لم يتراجع   القوات البعثية    عن موقفه، مم

ىٰ        ه       بمجلس قيادة الثورة البعثي ال ين بموجب رار يتع اذ ق الغ           اتخ ام عن العراق واب د األم وبع

ىٰ الكويت     . سماحته به    م         .فقرر األمام التوجه ال ىٰ الحدود، ل د ساعات من األنتظار عل وبع

ىٰ البصرة هو                تية بدخول تسمح الحكومة الكوي   ودة ال ىٰ الع ت، فاضطر ال ىٰ الكوي سماحته ال

ه                        وقرر. ومرافقيه سمح ل ا اذا آانت سوريا ست ًا م م يكن معلوم ه ل  التوجه الىٰ سوريا، اال أن

ام في   ة األم ىٰ أراضيها وان إقام سياسي عل شاطه ال ا وممارسة ن دخول اليه رة  بال سا لفت فرن

ىٰ مسلمي        قصيرة، آانت ستوفر الفرصة ألب        الة سماحته ال دمات     الغ رس ة مق ا ، وتهيئ أورب

د     . فرنسا من قبلي   قتراح التوجه الىٰ  إومن هنا، فقد جاء     . السفر الىٰ بلد آخر    ام، بع فاعلن األم

رًا     دراسة المقترح والتشاور حول أوضاع   اريس، وأخي ىٰ ب البلدان األخرىٰ، قراره بالتوجه ال

ام وجماعة من  ا األم ه وأن غادرن وم  رفاق اريس في صبيحة ي ىٰ ب داد ال شرين االول ٥ا بغ  ت

١٩٧٨٣.  

                                           
 .١٩٧٩ تشرين االول ٤ آيهان –حديث األمام في لقائه اعضاء الحكومة .  ١
  ١١ ملحــق خــاص بمناســبة   ٣ راجــع مجلــة حــضور العــدد    –وثيقــة الــسافاك المدرجــة فــي ملــف األمــام      .  ٢

 ) .الناشر  ( ١٩٩٢شباط 
  ).الناشر  ( ١٩٩١ / ٣راجع مجلة حضور العدد .  ٣
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ذه القضية،                    ل ه ة في نق ة التاريخي اب األمان بعض من الكت ىٰ أن      لم ُيراعي ال وسعوا ال

بالتوجه الىٰ فرنسا، في حين أن        يوحوا بأن شخصًا أو فئة معينة آان له دور في قرار األمام           

ره ه   ر ذآ ا م اء وم ذا األدع ة هي خالف ه ام   والحقيق ي خت ك ف ام ذل د األم ا أآ ع، آم الواق

  :وصيته، حيث قال

ذا             – آما سمعت    –أدعىٰ البعض   «  ان بواسطته، ه اريس آ ىٰ ب ابي ال ... آذب   بأن ذه

ا    لقد انتخبت باريس بالتشاور مع أحمد، بعد إعادتي من الكويت، من  سماح لن حيث أن عدم ال

ال واردًا         لملكبدخول البلدان األسالمية، آان أمرًا واردًا لنفوذ ا        فيها، بينما لم يكن هذا األحتم

  .»في باريس

ون          سماحته ممثل اريس، التقىٰ ب ىٰ ب ام ال ىٰ لوصول األم عن قصر    ومع الساعات األول

ه من             األليزية سية الرسمي، القاضي بمنع وع من        أبلغوه بقرار الحكومة الفرن ممارسة أي ن

  :واجه به المسؤولين العراقيين، بقولة لذياّلا أن األمام رد، بنفس الحزم ا. النشاط السياسي

ا حللت   إنني سأقول آالمي  . لقد آنا نتصور أن الوضع هنا يختلف عن العراق   «  . اينم

ىٰ أخر           ة ال ىٰ مطار، ومن مدين أن   ىٰوانتقل من مطار ال الم ب ن للع د     ، ألعل ع الظالمين ق جمي

ومين    الم المظل سمع الع د من أجل أن ال ي دًا بي ا ان . وضعوا ي ياّل شعب  ن سأوصل صوت ال

  .»يجري في ايران وسأقول للعالم ما. ىٰ اسماع العالملاأليراني األبي ا

ىٰ         ال عل ذا، انه سكار والمسؤولين      واثر القرار الفرنسي ه رئيس جي س   ال ين، سيل  يالفرن

د          سماح لقائ ىٰ ال سياسي      من البرقيات والرسائل الداعية باصرار ال شاطه ال ورة بممارسة ن الث

ة،     بل الشخصيات السياسية،  بحرية، من ق   اء    والدينية، والجميعات، واألتحادات الطالبي  والعلم

فأدت شعبية األمام وضغوط الرأي العام الىٰ أن يخفف المسؤولين            .من خارج البالد وداخلها   

شكل رسمي                    الفرنسيون ك ب شاط سماحته دون األعالن عن ذل ىٰ ن ان . من ضغوطهم عل  وآ

ات    و ش ل ل ي نوف ل، ف ام يعم تثناء   األم ت، باس دىٰ الوق ىٰ م اريس، عل ضواحي ب اعات  و ب س

زوار،     الثورة من خالل خطبه المتواصلة عند لقائههمحدودة من النهار، ويوج  الجامعيين وال
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***  

ة    تمكن حكوم م ت ضًا، ل ران اي ي اي وطني«وف وار ال ل» الح ة العمي اني بال برئاس ريط

الملكي، امام صالبة وحزم      من أن تقدم عونًا للنظام      المعتق والماسوني الكبير شريف أمامي،    

رة القصيرة     . األمام ووتأييد الشعب له    وزارة          وخالل الفت امي لل ولي شريف ام ، حدثت   من ت

ة المسجد ٨مجزرة   ول، وآارث ة،   ايل ام العرفي ان، وفرضت االحك  وقمعت  الجامع في آرم

ىٰ ذ          الجماهير بشكل واسع   ام ال ه رفي مختلف المدن، ووصل األضراب الع ه      . وت ان ل وفي بي

ان   ليت الخميني  «: ةل ايلول، خاطب االمام الخميني الشعب األيراني بقو       ٨مجزرة   بمناسبة آ

أن      ايها الشعب األيراني  . ىٰ جانبكم في جبهة الدفاع في سبيل اهللا       معكم وُقتل ال   ين ب آونوا واثق

  .»النصر سيكون حليفكم عاجًال أم آجًال

ة عن   ي والثقاف ومع حلول فصل الدراسة في اوائل مهر، زاد اضراب المراآز التعليمية          

ام ات النظ ن ازم ل م ام  . العم ي األم رىٰ نف بة ذآ شرين الث ٤ –وخرجت بمناس  – ٧٨اني ت

ة والجامعيين       تظاهرات واسعة في اطراف جامعة طهران، وقد دلت        شعارات عشرات الطلب

ك  «وهتافات   ا  الموت «و  » الموت للمل اهض      » ألمريك ام المن ىٰ أن خطاب األم دة  (عل لمعاه

ة عشر    ) الحصانة ار        قبل اربع د اعطىٰ ثم ًا، ق وقمعت التظاهرات بوحشية من        .  اآلن   هعام

ن  ال أم ل رج رط قب ر  وش ة صالة الظه اء اقام وطني اثن وار ال ة الح ارت . ة حكوم ا انه فيم

بتشكيل  وُآلف. شريف امامي في اليوم التالي، وخلفتها بشكل رسمي حكومة عسكرية          وزارة

في مجزرة محرم       لدورة األجرامي  » جزار طهران «بـالوزارة الفريق ازهاري، المعروف     

ة  امي، و. الرهيب ة شريف ام قوط حكوم ر س ىٰ اث ام  عل كر األم ه – ش ان ل ي بي شعب – ف  ال

  .»مع الصابرين واهللا  اصبروا يا اعزائي فان النصر قريب،«:األيراني وقال 

لَّ رام  ح رم الح هر مح ام – ش ب   – ٧٨ ع ل ح ذي حم ي ال شعب األيران سين   وال الح

ستعرض    د اآلن أن ي ل، يري د جي يًال بع ه ج ين جوانح سامية ب ه ال يم  واهداف ذا الحب والت . ه
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ة وشخص أن    «  وعي واليقظ سالح ال سلحًا ب ذي نهض مت شعب ال ي   ان ال ضته ه نه

صدئة باستهزاء            إ –نهضة شرعية    ذه األسلحة ال ىٰ ه شعب هو من       ه  إن. لهية، ينظر ال ذا ال

اريخ األعظم  يعة رجل الت دد) )ع(الحسين (ش اد بع ذي ق ورة الطف  ال صار ث ل من األن قلي

د   مة ودفن ساللة األمويين في مقابر التاريخ  يالعظ ىٰ األب شعب األيراني     . وال دفن ال سوف ي ول

ة   بهلوي الشيطان في مقبرة التاريخ بأذن اهللا ، وترفرف           ساللة )ع(األبي المشايع لألمام      راي

  .»البالد، البل وفي البلدان األخري ايضًا األسالم في ربىٰ

ام الخميني            ىٰ مواصلة          –وفي بيانه هذا ، طلب األم ه ال األضراب    في معرض دعوت

ام    ىٰ النظ ضاء عل ىٰ الق اهرات حت ن  –والتظ وا م ود أن يهرب ن الجن سكرية   م ات الع . الثكن

ضربة اخرىٰ قاصمة في مفصل         بذلك،وبدأت موجة من الهروب من الجيش، وتلقىٰ النظام         

ورة ( ووصل طغيان. هو األآثر حساسية في آيانة   وات الحرس الملكي الخاص،      ) الث ىٰٰ ق ال

وم        ون، في ي ويزان               ،عاشوراء  وأعدم الجنود الثوري ددًا من ضباط الحرس في معسكر ل  ع

م، خرجت   بياني األمام الخميني في يومي التاسع والعاشر من محر            واثر. رميًا بالرصاص   

درت              بدعوة من  ران ق  آية اهللا الطالقاني وجماعة العلماء المجاهدين، تظاهرات آبيرة في طه

ذه  .  ماليين شخص٤ الىٰ ٣ ـوآاالت األنباء عدد المشارآين فيها ب     التظاهرات في    وآانت ه

  .ومعارضتهم للملك الواقع بمثابة استفتاء شعبي علىٰ تأييد الجماهير لألمام

***  
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ىٰ  م يبق د ول ق(بي اري«) الفري ي» ازه ة ف يادة الحكوم ا س ر به بالد، سوىٰ  أداة ُيظه ال

م   ىٰ معظ د األضراب ال ات ، وأمت دبابات و الرشاش تخدام ال ساسة   اس ة الح دوائر الحكومي ال

تباآات مع     والقطاعات الصناعية والتجارية والثقافية في     البالد، وتواصلت التظاهرات واالش

شرطة  ن وال ال األم زي  مو ووزع. رج ك المرآ و البن شورًا(ظف راج  ) من ضمن اخ دوًال يت ج

ران وتموز             ) ١٣٠( أقرباء النظام حوالي   رة شهري حزي  ٧٨مليار ريال الىٰ خارج خالل فت

وك،                       .فقط ىٰ سحب أرصدتهم من البن اس ال ادر الن ىٰ أن يب ر ال ذا الخب األمر   وأّدىٰ إنتشار ه

د أعلنت       وآانت الحك . الذي شل البنية المالية للنظام بالفعل      ة العسكرية ق ابق،       وم في وقت س

شكلت            ل، فت ام الخميني          – أنها ال تدفع رواتب العاملين المضربين عن العم أمر من األم  – ب

ات  سقط  انطلقت في مشهد المقدسة، وفي التظاهرات الدامية التي. لجان لدعم المضربين    المئ

ون       الشعب العتذارات الملك ووعوده ال     تجببين شهيد وجريح، ولم يس     ا من التلفزي تي اطلقه

ذه .  ي ه ك ف د المل ل    وفق شكل آام ور ب ام األم ىٰ زم سيطرة عل ام ال رب  –األي ب أق ا آت  آم

ه  ربين الي ل    –المق ن ح ه ع ا ل ًا أن يبحث اني راجي ي والبريط سفرين األمريك ىٰ ال ب ال . وطل

شلت سكرية  وف ة الع ضًا –الحكوم ىٰ – اي داول عل وطنيين ُتت ن ال ماء عناصر م   وأخذت أس

دداً  سن مج ة    األل دائل المحتمل ارهم الب ق( باعتب اري) للفري ي  . أزه ام ف أعلن األم ه  ف لقاءات

ًا       ية أن من يتفاوض مع الملك ويتقبل تحمل مسؤولية تشكيل         فالصح د خائن الحكومة الملكية ُيع

ن دان . قاومهوس ة بل رت ثالث د أن أج رًا، وبع ة  وأخي ا(اوربي ا، والماني سا، وبريطاني ) فرن

رئيس األمريكي في      مشاورات م  ار آفرصة               ع ال رر طرح أسم شاهبور بختي وب، تق گوادال

ران، تواصلت المساعي            ). الوضع النقاذ(أخيرة للغرب    ىٰ اي ايزر ال  ومع وصول الجنرال ه

ة  دة األمريكي ات المتح صبت الوالي اق، ون دم وس ىٰ ق سرية عل صاالت ال ت – واالت ي آان  الت

دآتور مصدق       الوزير في  – آب   ١٩تحلم بتكرار انقالب     ة ال ابقاً (  حكوم شط    ) س والعضو الن

وزارة في     في الجبهة الوطنية،  اني    ٣اي بختيار علىٰٰ رأس ال انون الث د  ٧٩آ ًا  ١٣، وبع  يوم

ه  هرب الملك من البالد طبقًا للبرنامج المعد   سبقاً  ل يض،      . م وطلب المتحدث باسم البيت األب

ة  ة البريطاني شكل رسمي من العسكر ووزارة الخارجي ارب د بختي ران دعم وتأيي  ١يين في اي

ران             وأخذ الجنرال  م يعر   . هايزر علىٰ عاتقه مسؤولية التنسيق بين القوات المسلحة في اي  ول

                                           
 .٧٩ آانون الثاني ٤ آيندگان –آالة األنباء الفرنسية و.  ١

٤١ 



ام  ة األم رىٰ اربعيني بة ذآ شرة بمناس اط الع ه، ذو النق ي بيان ام ف د األم ) ع(الحسين واآ

شكيل مجلس  ىٰ ضرورة ت ران عل ي اي ورة ف ادة الث ة  وخرجت. قي ي األربعيني اهرات ف تظ

  :وأعلن األمام في بيان له. محرم بشكل اوسع من التي خرجت في اليوم العاشر من

ة « ارات الملكي ك و انه د ذهب المل روات،. لق ال الث ين الم وا  وأخرج لصوص ب وهرب

شجاع في   ) األيراني (جازيهم الشعب   وسوف يُ . الواحد بعد اآلخر     ة      ال ... اقرب فرصة ممكن

الىٰ  ا قريب إن شاء اهللا تع م عم ألتحق بك ذين  أخطروا... س وي ، ال د رضا بهل ي محم ممثل

ذي هو           ...  احتلوا المجلس غصبًا ، بأن يخلو بيت الشعب        ُأ حِذر اعضاء المجلس الملكي، ال

  .»األستمرار فيه، وادعوهم الىٰ األستقالة من المجلس فرع من جذور غير شرعية، من

دو سياسة الخطوة       راليين ومؤي وطنيين والليب انوا    الجدير بالذآر هنا هو ان ال خطوة، آ

ذا          يؤيدون تشكيل المجلس الملكي، وقد بذل الكثير منهم مساع من           ام به ر رأي األم أجل تغيي

ام     الخصوص، الَّّ  د نظره و     –ا أن األم ه    ص  ببع أثير              –البة رأي ع تحت ت ر من أن يق ان اآب آ

ام انتصارها العظيم          وأخيرًا اقتربت  . ت وااللقاءات   مثل هذه التحليال   ورة من أي وخفقت  . الث

ساء    ين من الرجال والن وب المالي وطن    قل ىٰ أرض ال ام ال ر عودة األم واتجهت حشود  . لخب

ن رة م ة آبي م    جماهيري ي مراس شارآة ف ن احل الم ران م ىٰ العاصمة طه دن ال ف الم مختل

تقبال  ار .األس اغالق المط ار ب ر بختي ىٰ وأم شدت عل ي أحت ة الت اهير المليوني  ، فأخذت الجم

ا         الطريق، من بداية شارع الثورة الىٰ ساحة الحرية،       طول   ىٰ      تهتف وتحذر من انه تلجأ ال س

اء المجاهدون     . السالح إن استمر إغالق المطار      ة في         واعتصم العلم اتذة الحوزة العلمي واس

                                           
   بـاريس مـن اجـل لقـاء األمـام ، الَّـا ان سـماحته       جالل الطهرانـي رئـيس المجلـس الملكـي، الـذي سـافر الـىٰ          .  ١

 .اشترط اعالنه استقالته من منصبه قبل ان يستقبله وبعد ان اعلن استقالته بشكل رسمي استقبله األمام

٤٢ 



ساعة      وم        ٩ / ٣٠وأخيرًا، وفي ال مطار    م، هبطت في  ١٩٧٩ شباط    ١١ من صباح ي

اد،       مهر آباد بطهران الطائرة التي أقلت قائد أعظم ثورة معاصرة بعد رحلة            ة من الجه طويل

ذي دام       . الشرق والغرب لها   علىٰ الرغم من المعارضة التي ابداها      وانقضىٰ انتظار الشعب ال

اعتراف الكث       لخمسة عشر عامًا، وحدثت مراسيم استقبال      اريخ، ب ا في الت رين من  ي المثيل له

ة قصيرة     . األنباء المعتبرة، وبشهادة الشعب االيراني     المراقبين األجانب، ووآاالت   د آلم وبع

ام       –وشقت السيارة   .  الزهراء من مطار مهر آباد الىٰ جنة      له، توجه األمام    – التي أقلت األم

ة الزهراء، وفي                بسالم وسط   طريقها ىٰ جن ة من المطار ال ة المندفع شرية الهائل واج الب  األم

ام           يارة األم شق س ىٰ    جنة الزهراء آان الزحام قد وصل الىٰ درجة تعّذر معها ان ت ا ال طريقه

م    ة لمسافة عدةمقبرة الشهداء، فكان أن استقل األمام طائرة مروحي        مئات من األمتار، ومن ث

ة              ة الزهراء المبارآ ىٰ أرض جنب ه عل ذي          .نزل واضعًا قدمي اريخي ذاك ال ه الت ىٰ خطاب والق

  .االيراني بأي حال من األحوال محىٰ دّويه من ذاآرة الشعباليمكن أن ُي

شرة   ام سوىٰ ع ىٰ وصول األم م يمضي عل ت لحظات اول ىٰ اقترب ام حت صار ي . األنت

ًا         التي ُسميت بعشرة فجر الثورة فيما بعد،        ل هذه األيام العشرة،   فخال ستقبل يومي ام ي آان األم

ه،         واقين لزيارت اه               حشودًا جماهيرية آبيرة من الت وي ورف ه في مدرسة عل تهم ل واعالن بيع

اء،     ). محل اقامته ( ذه األثن ام في                  وفي ه ة لألم وة الجوي ة ضباط ومراتب الق  ٨جاءت مبايع

ائ         دليالً ٧٩شباط عام    شارون العسكريون     . رقاطعًا علىٰ زوال النظام الملكي الج دبر المست  ف

ة         ة والقمعي م التآمري وىٰ   . والسياسيون األمريكان آخر خططه ارت الق الثورة في       وث ة ب المؤمن

ة  وة الجوي ر الق ستند  –مق ي ي ة الت زة القوي د الرآي ت تع ي آان ون   الت ا األمريكي ي –اليه  وف

وم  باط ١٠عصر ي ام ٧٩ ش ة األحك ت الحكوم ام   ، أعلن ررت القي ل، وق شكل آام ة ب العرفي

ين في    ع بحسب اعترافات آبار المسؤولين الم      - بمجزرة دموية وقمع الثورة بشكل واسع،      تلق

م     –فأحبط األمام   . وتحرآت الدبابات والمصفحات    والوثائق الموجودة،  –النظام   راره المه  بق

٤٣ 



ىٰ    ان البيان الذي أصدرته الحكومة العسكرية اليوم، هو خدعة وخالف        « شرع، وعل لل

ائرة،      وخالل فترة » الجماهير ان ال تمتثل له بأي وجه من الوجود         قصيرة، بنت الجماهير الث

اريس واستقرت في           ساًء، المت ة رجاًال ون تعدادًا           ازق ران الحساسة اس اطق طه وشوارع ومن

ة ات، . للمواجه دأت المواجه ام      وب الع النظ قطت ق اعة، س شرين س ة وع ن اربع ل م ي اق ف

ام       » صوت الثورة «) راديو(ودّوىٰ   الواحدة بعد األخرىٰ،   موصًال خبر انتصار انتفاضة األم

  . حزيران الىٰ اسماع العالم٥في  والعشب

***  

ورة    ة،      ٧٩ شباط    ١٠ األسالمية، فجر      لقد واجهت الث التي لعبت      من األحداث المعادي

اد          ة واألتح دول الغربي ك ال ر من      فيها امريكا دورًا رئيسًا تعاضدها في ذل سوفياتي في آثي ال

ة        سارية واليميني ران        األحيان، وبتعاون الفئات واألحزاب الي ة في اي د وال       –المختلف ا ال ُتع  م

  .عناوينها ة حتىٰ ذآرتخصىٰ، ويتعذر في هذه المقدم

ورة،               ة الث ات المسلحة في مواجه تباآات في      ومن هذه األحداث، اصطفاف الفئ واألش

ة بني            سلم، وخيان شعب الم ر         گنبد وآردستان، وفتنة حزب ال ر مق راليين، وتفجي صدر والليب

 من  ٧٢الوحشية التي راح ضحيتها الشهيد بهشتي و         الحزب الجمهوري، وارتكاب المجزرة   

اع  ص،اتب ام الخل افقين،    األم االت المن راب، واغتي هداء المح ائي وش اهنر ورج شهاد ب واست

رض وام،       وف ة اع دة ثماني رب لم شرق والغ ن ال ق م دعم مطل ورة ب ىٰ الث ة عل رب طويل  ح

صادية، وفرض الحصار          دوقصف الم  ة واألقت سليحي     ن والمؤسسات النفطي األقتصادي والت

اء  والسياسي علىٰ ايران من قبل الكثيرين م        ة،         ن حلف ا والغرب، والمحاوالت األنقالبي امريك

ة    والحمالت األعالمية المنسقة بكثافة    سوف نتحدث   .  األسالمية الفتي     ضد نظام الجمهوري ول

  . شاء اهللا خطابات األمام عن أهم هذه األحداث بشكل مجمل ان اثناء التعليق علىٰ

٤٤ 



شواهد   واستنادًا ال  –ونكتفي هنا ببيان هذه الحقيقة، وهي انه         ة واألحداث،     ىٰ ال التاريخي

الثورات والمتغيرات واالصالحات في     التي شهدناها ونشاهدها، في زوايا العالم، وفي خضم       

الم المعاصر  ر من األحداث–الع أن الكثي ا   ف ان بأمكانه ورة األسالمية، آ ا الث ي واجهته الت

الىٰ،      الثورة، وتؤدي بها الىٰ الفشل لو ال عناية        لوحدها أن تحرف مسيرة     الباري سبحانه وتع

ة ات     وحنك ع المخطط شل جمي ذي أف يم، ال ي العظ شعب األيران ي ال ام، واخالص ووع  األم

د  ١٩٨٩والمؤامرات، بحيث آان عدد الذين وّدعوا جثمان األمام الطاهر عالم            ًا   ١١ ، بع  عام

  .نعند عودته الىٰ ايرا من الصعاب والمشاآل، آان اآبر بأضعاف من عدد الذين استقبلوه

ديكم هو         ورة األسالمية     «ان ماترونه بين اي وثر الث ك   » آ الرجل العظيم،     واحاديث ذل

شعار    الذي بدء الجهاد الطويل وقاده مؤمنًا باهللا وباألسالم وبدور     شهادة  «الشعب، وتغلب ب ال

ًا اسالميًا         وعلىٰ الحديد » وانتصار الدم علىٰ السيف    والفوالذ والسالح المتطور، واسس نظام

الم،    مستقًال ة ضده                 وسط دهشة الع دين آاف رغم من تحالف اعداء ال ىٰ ال وأعز األسالم    . عل

ين من           . وفضح اتباع األسالم األمريكي    .والمسلمين وب المالي ورة في قل  وبعث الحماس والث

المين     سيادة الظ ًا ب ضائقين ذرع سلمين ال ك   . الم ي المناس ة ف ث روح الحقيق اهيم  وبع والمف

ان      واحياء البراءة   . المحرفة وطبق  الحج األبراهيمي،      من المشرآين باعتبارها رآنًا من أرآ

المية     ة األس ام الجمهوري ي نص نظ ت ف ًا وثّب ا    عملي ة، باعتباره رقية والغربي ة الش سياس

الم الثالث       ار  .السبيل الوحيد ألنقاذ الع شيطان              وث سانية وال ا عدوة األن ا باعتباره بوجه امريك

ىٰ  رن، ودع ذا الق ي ه ر ف شعو األآب ة  ال م هيب ان المعاصر، وحط ىٰ الطغي رد عل ىٰ التم ب ال

 وفتح باب الجهاد    . و الصمود بوجه تجبر القوىٰ الكبرىٰ       في المقاومة  دروسًا أمريكا، واعطىٰ 

ي ر    ف ستان والجزائ سطين وافغان ران وفل ي اي ًا، ف ان متروآ د أن آ بيل اهللا، بع رة  س والجزي

المية   ار األس ف األقط ي مختل ة وف ر ا. العربي وىٰ،وأظه ة، والتق ائق  لمعنوي ان، وحق والعرف

ادي      ر الم سوده الفك صر ي ي ع ة ف سابات المادي اوراء الح ل    .م وىٰ قت در فت لمان «واص س

رغم          األسالمية، بجرم توجيه االهانة الىٰ المقدسات    » رشدي ىٰ ال  وبقىٰ مصرًا علىٰ موقفه عل

ّشم     . امريكا والغرب  من آل التهديدات التي اطلقتها     ىٰ    وأوصل صدىٰ ته سية ال عظام المارآ

ذا األمر       اسماع العالم، قبل   ىٰ      . ان يصدق اآلخرين به اد عل النفس واألعتم ة ب ع روح الثق ورف

شباب                    الذات ة األسالمية في المجتمعات األسالمية وفي اوساط ال ىٰ الهوي ودة ال شكل   والع ب

٤٥ 



 التي  –األسالمية   األصولية:  وبحسب تعبير األعداء   –إن الصحوة األسالمية الصاعدة     

 في العالم آأمر واقع، لهي      والسياسية فرضت نفسها اليوم بقوة علىٰ صعيد المعادالت الثقافية       

ي، حاضرًا    الخميني وتعاليمه، واخالص الشعب األ     لجهادية األمام مدانة، قبل اي شيء،      يران

  .ومستقبًال

ه                 ذآُِّر بمعانات ة   إن آان ما خطه يراع األمام، وآل ما تحدث به، لهو في الواقع ُي الطويل

ات ال  ل واألنحراف ه للعراقي ةومقاومت وثر«و. فكري رًا لكات » الك يس أث س  سب أول ر جل مفك

ائع                     ائق ووق ا حق ل إنه دة عن الضوضاء، ب ة بعي ه حص    وألفه في اجواء هادئ لت في   تاريخي

ورة األسالمية، ا الث ي مرت به ات الت د  خضم األحداث واألزم م قائ سان وقل ىٰ ل وجرت عل

د األن    الثورة، ومن هنا فأنها بحث هادية ألولئك الذين  ام بع شور   . ينتهجون نهج األم ه من وان

ًا             الثورة األسالمية، ونبذة تاريخية    موثقة عن واحدة من اآثر الثورات شعبية واصالة ونجاح

  .لعصر الراهنفي ا

ذلوا ذين ب سام المؤسسة ال ي مختلف اق املين ف سؤولين والع ي  أشكر الم ة ف ودًا قيم جه

د  سيد حمي ز ال نهم أخي العزي ة، وأخص م ذه المجموع يم ه ودًا  تنظ ذل جه ذي ب صاري ال ان

ام الخميني          علىٰ أمل ان   . آبيرة في تدوين التعليقات والحواشي     ات األم ة خطاب نظم بقي ) س(ُت

  .وتنشر  لقاءاته علىٰ هذا النحووبياناته و

ماء األشخاص    وثر، أس سلة الك ب صفحات سل ي أغل ا، ف د ادرجن ا ق ا آن اآن  لم واألم

ه         وتواريخ الوقائع بصورة جزئية ومكررة، بما يناسب سرد األحداث         ا أن ائع النهضة، اّل ووق

نرجو من  أن تكون هناك أخطاء، لذا       وبالرغم من الدقة التي أعملناها بهذا الخصوص، يمكن       

٤٦ 



***  

ي           داف الت ادىء واأله ىٰ المب ات عل ام والثب ج األم ي نه سير ف ا لل م وفقن هدت  الله ش

  .بحقانيتها دماء عشرات اآلالف من الشهداء

ده مع              ىٰ عه ذ أن     وتفضَّل علىٰ الشعب األيراني العظيم، الذي بقي محافظًا عل ام من األم

السبيل عن طيب خاطر، ووفقه      عرفه والىٰ األن، وتحمل المشاآل والمعانات الكثيرة في هذا        

  .األسالم وتحقيق اهداف األمام السامية لرؤية الثمار النهائية للثورة، واعالء آلمة

  أحمد الخميني

٤٧ 



  ١ –هوية الخطاب رقم  

اني      ١٣المسجد االعظم في    / قم  / ايران   ادي الث شرين   ١١ق الموافق      هـ  ١٣٨٢ جم  ت

  ١٩٦٢ الثاني

ديل الئحة      : الموضوع شعبي حول تع المجالس   شجب صمت الحكومة ازاءاالستنكار ال

  .المحلية

  .االفتاء في قضية الئحة المجالس المحلية: المناسبة

ري                 المهنيون والك  : الحاضرون ة وجمع من زائ وم الديني ة العل م وطلب الي ق  سبة من اه

  ).ع(السيدة المعصومة

  

  

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

سيرة        ١٩٦٢يكمن اعتبار عام     اريخ االسالمي وفي م د في الت ة فصل جدي اح    بداي الكف

اء    فبعد سلسلة من االعتراضات واالنتقادات الحادة التي      . الديني للشعب االيراني   اطلقها العلم

ا           ) س(وخاصة االمام الخميني   اليب التي اتبعه النظام الملكي     ذلك العام والتي استهدفت االس

والنظام، اجبر  ء   مواجهة مباشرة بين العلما    في الحكم، وقعت بعض الحوادث التي انتهت الىٰ       

ي  ام الخمين ك ) س(االم ا المل لة –فيه ة والمتواص ة الحازم الل المواجه ن خ ىٰ – وم  عل

  .التصرف بطريقة انفعالية تميزت باالستعجال تارة، وباالضطراب تارة اخرىٰ

ل  ) ره(عدَّ الملك وازالمه وفاة سماحة آية اهللا البروجردي          ر قب ام   مرجع الشيعة الكبي ع

ران                 –تصورهم     حسب  –من ذلك التاريخ حادثة يكمن أن تؤدي الىٰ اضعاف العلماء في اي

٤٨ 



دآتور   اقدم) آندي. اف. جان(وبناءًا علىٰ اتفاق مسبق بين الملك والرئيس االمريكي          ال

د  ان ق ا آ م م تقالته، رغ ديم اس ىٰ تق ي عل ي امين عبية، نتيجةعل ه من ش لتظاهره  حصل علي

 منصب رئيس   واسند ٢بالرغبة في االصالح، واستنكاره المرحلي والصوري للفساد االداري       

تمَّ تنفيذ الئحة   و .٣آنذاك الوزراء الىٰ االمير اسد اهللا علم، الذي يعد اقرب واوثق أزالم الملك           

ي( الح الزراع شأ –) االص ة المن د– االمريكي صويب عل  بع االت ييه اني ٩  ف انون الث  آ

ين    ! ، وقد اشادت بها اجهزة االعالم الروسية      ١٩٦١ اد     رغم وجود اختالفات ب ا واالتح امريك

  .٤السوفيتي في ذلك الوقت

                                           
ــة اهللا .  ١ ــان آي ــد       آ ــد اســتعدادًا لتأيي ــم يب ــه ل ــذا فأن ــه، ل ــام الملكــي واغراض ــرامج النظ ــستاًءمن ب ــردي م    البروج

  االصــالحات الملكيــة التــي دفعــت اليهــا امريكــا، ولــم يخــضع لهــا رغــم تكــرار زيــارات المــسؤولين فــي النظــام لــه    
   امــور اآثــر ضــرورةهنــاك:  احــد المبعــوثين بــالقولورغــم ارســال الملــك ممثلــه الشخــصي لمقابلتــه، وقــد رد علــىٰ

  فـــأن احـــد العوائـــق الحائلـــة دون تحقيـــق االصـــالحات. وبوفـــاة آيـــة اهللا البروجـــردي. ينبغـــي التفكيـــر باصـــالحها
  الــصادرةعن مؤســسة التــاريخ،  ) يــاد( راجــع مجلــة  – حــسب تــصورهم  –التــي تريــدها امريكــا يكــون قــد زال     

 .٥١ ص ١٩٨٧السنة الثالثة شتاء 
ــامي لرئ  .  ٢ ــولي شــريف ام ــان ت ــوزراء  آ ــى١٩٦٠ٰ(اســة ال ــام   ) ١٩٦١  حت ــك االي ــي تل ــي ف ــافس العلن   نتيجــة التن

ــرا وامريكــا مــن جهــة اخــرى للمحافظــة علــى مــصالحهم فــي        بــين االتحــاد الــسوفيتي والغــرب مــن جهــة وانگلت
  فقــد تــولى شــريف امــامي زمــام االمــور نتيجــة ضــغوط لنــدن وموســكو، وبواســطة النــشاطات الــسياسية   . ايــران

  وخــالل فتــرة حكومتــه ازداد نفــوذ االنگليــز فــي ايــران، آمــا مــنح . ة بــانگلترا فــي الــبالط الملكــيللعناصــر المرتبطــ
ــىٰ         ــك ال ــران وموســكو وأضــطر المل ــين طه ــات ب ــدأت مباحث ــضًا، وب ــازات واســعة اي ــسوفيتي امتي ــاد ال ــزل االتح   ع

  ا فـي فتـرة حكـم      امـ .  ايـران  شريف امامي، وتعيـين علـي امينـي نتيجـة رد الفعـل االمريكـي وضـغوط امريكـا علـىٰ                    
ــوزير المستــشار   ) ١٩٦٢  حتــى١٩٦١ٰ(امينــي    فقــدتم تعطيــل المجلــسين، واعتقــال عــدد مــن امــراء الجــيش، وال

   ايــران، آمــا تعرضــت العالقــات بــين ايــران واالتحــاد الــسوفيتي لــشريف امــامي، وقيــام امريكــا بتقــديم قــرض الــىٰ 
 .٤٤ – ٤١ص ) سبعة وثالثون عامًا ( آتابانظر الىٰ.  التوتر، وازداد نفوذ امريكا في ايرانالىٰ

  ال يمكـــن الي(...  م والتـــي ورد فيهـــا ١٩٦١ / ٣ / ٢٥ الكـــونغرس االميرآــي فـــي  بعــد رســـالة آنـــدي الـــىٰ .  ٣
ــىٰ   ــل عل ــوات العم ــة     اســلحة او ق ــة وتنمي ــام باصــالحات اجتماعي ــد القي ــستطيع او التري ــي الت ــة الت ــات االنظم    ثب

   الــساحة حــامًال شــعار االصــالحات االجتماعيــة الــىٰ–عميــل االمريكـي   ال–دخــل الــدآتور علــي امينــي ) اقتـصادها 
ــة          ــالغ اجنبي ــراض مب ــام اقت ــال ام ــتح المج ــي ف ــصاد االيران ــام لالقت ــار الت ــن االنهي ــه ع ــساد، وبأعالن ــة الف   ومكافح

  ايــران: راجــع آتــاب . آبيــرة بفوائــد مرتفعــة، واتاحــة الفرصــة لالمريكــان لالســتثمار فــي المجــاالت المختلفــة        
 .١٧٦ و ١٢٤اريخ ص والت

   م أي بعـد ثالثـة ايـام فقـط    ١٩٦٣ / ٦ / ٨ ابعـد مـن هـذا فـي مـا بعـد، ففـي               لقد ذهب مدعو االشـتراآية الـىٰ      .  ٤
  :الناطقــة بلــسان الحــزب الــشيوعي الــسوفيتي مــايلي) ايزفيــستيا( ملحمــة الــدم والــشهادة آتبــت جريــدة علــىٰ

   وآـذا فـي مـشهد وقـم وبقيـة المراآـز الدينيـة الكبيـرة،                وقعت يوم امس اضطرابات في العاصـمة االيرانيـة طهـران،          
  بتحريــك مــن العلمــاء المــسلمين الــرجعيين، وقــد اســتفاد محرآــوا االضــطرابات مــن ايــام العــزاء الــديني المتعــارف 

  امـام المـسلمين، لمواجهـة االصـالح الزراعـي         ) ع(عليه الذي يقام آل سنة فـي يـوم استـشهاد االمـام الحـسين                
ــؤث . للحكومــة ــم ي ــىٰ ول ــار عل ــصبين    ر اطــالق الن ــشباب المتع ــام عــدد مــن ال ــد ق    المتظــاهرين التمــام الحجــة، فق

ــذ      ــرض تنفيــ ــد تعــ ــسيارات، وقــ ــن الــ ــدد مــ ــة، وقلــــب عــ ــال التجاربــ ــن المحــ ــدد مــ ــين بنهــــب عــ   المتخلفــ
ــىٰ       ــصويت، ال ــساء حــق الت ــاء الن ــصالح االقطــاعيين، واعط ــدد م ــي ته ــة والت    معارضــة شــديدة االصــالحات الزراعي

   االنتقـال مـن مرحلـة التهديـد الـى          كين الكبار والعلمـاء الـداعمين لهـم، ويـسعى الرجعيـون االن الـىٰ              من قبل المال  
 ) م١٩٦٣ / ٦ / ١٠صحيفتي اطالعات وآيهان . (مرحلة التنفيذ

٤٩ 



ات            ة انتخاب وم بالئح شروع الموس و الم ك فه ه المل ذي طرح ر ال امج اآلخ ا البرن ام

ه الصحف في            المجالس ويض حق        ول  ١٩٦٢ / ١٠ / ٨المحلية، والذي اعلنت عن م يكن تف

وان االول للصحف           التصويت ان العن ذي آ ساء، وال شرع، اال أن النظام           ١للن ًا لل  عمال مخالف

وق                 آان يريد  ا معارضة لحق ىٰ انه ذه الالئحة عل ار المعارضة له من خالل هذا الغطاء اظه

رأة اخبين  الم اء شرط االسالم من شروط المرشحين والن ك بالغ شروعة، وذل ا الم وحرياته

ريم،       ) الكتاب السماوي (القسم بـ    ءوادا القرآن الك وع من            بدل من اداءه ب ه ن ىٰ ان  باالضافة ال

ا االستعمار                  االزالة ة التي افتعله ارات شبه الديني راف الضمني بالتي د  . لالسالم، واالعت وبع

ام الخميني            وصول نهم االم اء، ومن بي د المراجع والعلم م، عق ىٰ ق في نفس   ) س(الجرائد ال

ىٰ          ٢جتماعًا في منزل المرحوم آية اهللا الحائري       ا الليلة يًال، حت ًا وتحل   واشبعوا الموضوع بحث

الها                م ارس  توصلوا الىٰ اتخاذ قراٍر باالبراق الىٰ الملك، ويتضح من نصوص البرقيات التي ت

ىٰ            ٣آانت تتصف بلهجة اشد      ) س(بأن برقية االمام الخميني      ه عل ك في جواب د احال المل   وق

وزراء، وفي     برقيات المراجع  يس ال ىٰ رئ ات  ١٩٦٢ / ١٠ / ٢٠، الموضوع ال   ارسلت برقي

  .وآان االمام وسائر المراجع في انتظار اجراءات الحكومة في هذا الصدد) علم(جديدة الىٰ 

ا    وفي الوقت الذي آانت فيه حكومة علم من ظروف سيئة، بسبب رد الفعل             الشعبي وم

سبة والتجار     اتجهت جماعة من  . ٤د وخارجها بدر من الزعماء الروحانيين في داخل البال       الك

االعظم وليحضروا     م وبال سابق انذار الىٰ المسجد      ١٩٦٢ / ١١ / ١١في قم في صباح يوم      

ةٍ          )س(مجلس درس االمام الخميني      ىٰ آلم ام إل ا احد الحاضرين،       ، وبعد أن استمع االم القاه
                                           

  م١٩٦٢ / ١٠ / ٨صحيفة آيهان .  ١
 .لكريم الحائريآية اهللا الشيخ مرتضي الحائري النجل االآبر آلية اهللا العظمى الحاج الشيخ عبد ا.  ٢
ــسماحة   .  ٣ ــن ذوي الـ ــل مـ ــن آـ ــات مـ ــت البرقيـ ــشي  : آانـ ــي المرعـ ــاني والنجفـ ــي، الگلبايگـ ــام الخمينـ   االمـ

   ومـع أن   – بـشكل مـشترك      – والـسادة الزنجـاني والـداماد واآلملـي والحـائري            – حـدة     آل علـىٰ   –والشريعتمداري  
  –اذا قورنــت ببرقيــات ســائر المراجــع والعلمــاء لهجــة برقيــة االمــام آانــت تتميــز بانتحــاء اســلوب االحتــرام، اال انهــا 

  :فقـد جـاء فـي بعـض جوانبهـا مـا يلـي             .  الملـك فأنهـا لـم تكـن عاديـة           اسباغ القاب آثيـرة علـىٰ      التي انطوت علىٰ  
  فـي النـاخبين والمـشرحين للمجـالس المحليـة،         ) االسـالم ( حسب ما ورد في الجرائد فـأن الحكومـة لـم تـشترط              

ــق العل   ــر قل ــذي يثي ــر ال ــدين       واالم ــام ال ــظ احك ــي حف ــن ف ــد يكم ــسلمين، أن صــالح البل ــالم وســائر الم ــاء االع   م
  لـــذا نطـــالبكم بأصـــدار االوامـــر بالغـــاء جميـــع االمـــور المخالفـــة . االســـالمي المبـــين، وحفـــظ اطمئنـــان القلـــوب

  م برقيـة االمـا    وقـد رد الملـك علـىٰ      . مـن البـرامج الحكوميـة والحزبيـة       . للديانة المقدسة والمـذهب الرسـمي للبلـد       
 .٣١ ص ٣راجع آتاب نهضة علماء ايران ج .  سائر المراجع رده علىٰبعد عدة ايام علىٰ

   الملــك والحكومــة حــول موضــوع المجــالس المحليــة والتــي اشــير   البرقيــات التــي أرســلت الــىٰ عــالوه علــىٰ.  ٤
ــوئي و      ــة اهللا الخ ــد ارســل آي ــسابق فق ــامش ال ــي اله ــا ف ــا   اليه ــسماحة اآلي ــيم وذوي ال ــة اهللا الحك ــضىآي   ت مرت

ــىٰ       ــاالبراق ال ــدوره ب ــام ب ــذي ق ــضًا، وال ــة اهللا البهبهــاني اي ــى آي ــات إل ــداماد والزنجــاني برقي   الحــائري واآلملــي وال
  آــذلك ودعمــًا لقيــام المراجــع فقــد صــدرت عــن جماعــة علمــاء طهــران و  . الملــك ذاآــرًا لــه فيهــا معارضــة العلمــاء 

ــون و     ــاء شــميران والمهني ــران وعلم ــي طه ــر ف ــة أهــل المنب ــل اســماءهم   جماع ــات تحم ــران بيان ــي طه ــار ف   التج
 .٥٢ – ٤٩نفس المصدر ص . وامضاءاتهم

٥٠ 



ي     ام الخمين ده بحضور االم مَّ عق ذي ت اع ال د ادى االجتم ي ) س(وق ع ف ة المراج  وبقي

ذي صد   ان ال ائري، والبي ة اهللا الح وم آي زل المرح ذلك  رمن ك، وآ ىٰ المل ه ال رق ب ه واب   عن

ا أن        .  الذي القاه االمام الىٰ تراجع النظام        الخطاب التفصيلي والحازم   ام حينه رح االم د اقت  وق

تم  وبالفعل فقد . يتم استنساخ نصوص البرقيات التي ارسلت الىٰ النظام وتوزيعها علىٰ الناس          

اء والوعاظ      ة   استنساخ وتوزيع نص برقية االمام الىٰ الملك، آذلك فقد قام التجار والعلم وبقي

شعب   ات ال ذين –طبق ة       وال رأة آافي روف بج ك الظ ي تل وا ف شورات –تحل دار المن   باص

  .وبأرسال برقيات االعتراض، والقاء المحاضرات من المنابر، مما احرج موقف الحكومة

م ىٰ عل ك ال ل المل ة الموضوع من قب د احال م١وبع ي ق ه المراجع ف رق الي بوصفه  ٢ اب

زم  د الت وزراء، وق سًا لل م(رئي ا د) عل ابيع، مم دة اس الالصمت ع ىٰ ارس ام ال ع االم ٍة  ف برقي

وانين           ١٩٦٢ / ١١ / ٦اخرى الىٰ الملك في      اة الدستور وق دم مراع المجلس    م اتهمه فيها بع

  .٣ونصائح العلماء

ي     ام الخمين ة لالم ي اول برقي ي    ) س(ف وزراء ف يس ال ىٰ رئ  م ١٩٦٢ / ١٠ / ٢٠ال

ذره ائًال  ح ام ق سين  «االم ا المجل ل فيه ي ُعّط رة الت ي الفت زم  يالحظ ف ة ع دة طويل ذ م ، ومن

إن العلماء  ... علىٰ اتخاذ اجراءات مخالفة للشرع المقدس ومباينٍة لصريح الدستور           الحكومة

ا هو                         االعالم ى آل م سكوت عل سعهم ال سلمين ال ي ائر الم ات المقدسة، وس ران والعتب في اي

ا    ١٩٦٢ / ١١ / ٦ فقد ورد في البرقية الالحقة لالمام في         آذلك» للشرع المطاع  مخالف  م م

دو             «يلي   سابقة، يب ا ال ًا ببرقيتن م، الحاق سيد اسد اهللا عل م ال تعتزمون االستماع    حضرة ال  انك
                                           

ــىٰ  .  ١ ــوع ال ــة الموض ــم (تمــت احال ــم  ) عل ــة رق ــي البرقي ــك ٦٢ / ١٠ / ١٦ ت ٩٠ ك ٣٠٥ف ــي ارســلها المل    م الت
  نهـــضة. وبـــضمون واحـــد) س( اآليـــات العظـــام الگلبايگـــاني والنجفـــي والـــشريعتمداري واالمـــام الخمينـــيالـــىٰ
 .٣٦ ص ٣ء ايران ج علما

   /٢٠ آيـة اهللا المرعـشي النجفـي والـسيد آـاظم شـريعتمداري فـي                  و الـسادة  ) س(برقيات االمـام الخمينـي      .  ٢
 .٤٢ – ٣٨ ص ٣ نهضة علماء ايران ج ١٩٦٢ / ١٠ / ٢١ وبرقية آية اهللا الگلبايگاني في ١٩٦٢ / ١٠
  ع اننـي نبهـت الـسيد اسـد اهللا علـم عـن هـذه البدعـة                 مـ « الملـك     في جزء من البرقية الثانية لالمام الـىٰ         جاء.  ٣

  التي يريـد أن يـضعها فـي االسـالم، وذآرتـه بمفاسـدها، اال انـه لـم يخـضع المـر اهللا القـاهر، ولـم يهـتم بالدسـتور                         
  إن الـشعب المـسلم يتوقـع أن تلزمـوا الـسيد علـم بـأمر اآيـد بـأن                   ... وقانون المجلس، وال بنصيحة علماء االسـالم      

  ، وأن يـستغفر مـن الجـسارة التـي قـام بهـا علـى سـاحة القـرآن الكـريم المقدسـة، واال اضـطر الـىٰ                            يتبع الدستور 
 .» جنابكمالتنبيه بمسائل اخرى في رسالة مفصلة الىٰ

٥١ 



اء،               ) س(الخميني  إن مواقف االمام     ة المراجع والعلم ا اتخذ من اجراءات هو وبقي  وم

ن في                          وزراء اعل يس ال ىٰ أن رئ ىٰ حدٍّما، حت سليم ال ىٰ الت شعب، دفعت النظام ال  وانتفاضة ال

 )االسالم( م عن استعداده لمراعات شرط       ١٩٦٢ / ١١ / ١٢فّية ُاجريت معه في     مقابلة صح 

ساء              شارآة الن في   في الناخبين والمرشحين، وآذلك القسم بالقرآن الكريم، واحالة موضوع م

  .االنتخابات الىٰ مجلس الشورى الوطني

ة                   ىٰ المراجع حول مدى آفاي شعب، وحت اء ال ساءل ابن ة التي   البرق بعد هذه الوقائع، ت  ي

ام               ) علم(ابرق لها    اع االم ة الحصفّية في اقن الخميني   والتصريحات التي ادلى بها في المقابل

ة نهائ) س( شأن المجالس المحلي وزراء ب رار مجلس ال يعتبر ق ه س ر ان  ًا ام ال؟يوهل ان غي

ك قبل المل  باالساليب المخادعة، والخطط المعادية لالسالم من      آان يفكر ) س(االمام الخميني   

ة                 ان يتحين الفرص الالحق الم حر واع، وآ اذ الموقف    وحكومته العملية، من موقعه آع التخ

  .المناسب

٥٢ 



  ١ –مقاطع من الخطاب رقم  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ر     ... « وا نظ ات، أن يلفت شورات والبيان ذه المن ون ه ذين يكتب ك ال ب ألولئ ن المناس  م

اهير ا        ذا   المسؤولين الىٰ عدم تحدي مشاعر الجم ر من ه رروا أن ال   . آث اء االسالم ق  إن علم

  .ينسحبوا من الميدان

ر     دوا االم انهم أن يفق ون أن بأمك ك يتوهم ان اولئ أنهم  ١اذا آ سويف ف ه بالت   حيويت

ر،     الم يتعرض للخط ة، فأالس ديٌّ للغاي دًا، إن الموضوع ج ذلك اب يس آ األمر ل ون، ف  واهم

  ...ي دواليمكن لعلماء االسالم أن يقفوا مكتوفي االي

                                          

اء العراق            ران فعلم اء إي ىٰ علم اء مصر،   ٢إن هذه القضية ال تقتصر عل يم  وعلم  نوال

  .وسائر انحاء العالم االسالمي شرآاء معنا في هذه المواجهة

 
  المجــالس( المجلــس حــول  م قــدمت حكومــة اميــر اســد اهللا علــم الئحــة جديــدة الــىٰ ١٩٦٢ / ١٠فــي شــهر .  ١

  فقــد الغــت.  المراآــز الدينيــة والمراجـع فــي قــم مخالفــًا لالسـالم والدســتور  القرارهــا، االمــر الـذي عدتــه ) المحليـة 
  )الكتـاب الـسماوي  (عـن النـاخبين والمرشـحين، واحلـت القـسم بــ            ) االسـالم (الحكومة فـي هـذه الالئحـة شـرط          

  ).القسم بالقرآن المجيد(محل 
ــالزم توفرهــا فــ      ــشروط ال ــه ال ــذي آانــت في ــرات فــي الوقــت ال ــد اجريــت هــذه التغيي ــاخبين والمرشــحينوق   ي الن

ــالزم     –تــنص  ــداخلي للمجــالس المحليــة وآمــا هــو الحــال فــي الــشروط ال    وفــق المــادة التاســعة مــن النظــام ال
   مــن قــانون انتخابــات  ١٢توافرهــا فــي النــاخبين والمرشــحين فــي مجلــس الــشورى الــوطني ووفقــًا للمــادة         

ــوطني   ــشورى ال ــىٰ–مجلــس ال ــزمين با  عل ــين   أن يكــون المرشــحين مــن الملت ــدين االســالمي المب   باســتثناء(ل
ــة  ــات الديني ــة  : االقلي ــتية واليهودي ــسيحية والزرادش ــىٰ) الم ــس    وعل ــضاء مجل ــه اع ــذي يؤدي ــسم ال ــون الق    أن يك

ــداخلي    (الــشورى الــوطني  ــات والمــدن طبقــًا للمــادة التاســعة مــن النظــام ال   ويلحــق بهــم اعــضاء اتحــادات الوالي
  .من الدستور) ١١(ك وفقًا للمادة بالقرآن المجيد، وذل) لالتحادات المذآورة

   الطريـــق امـــام اقـــصاء االســـالم عـــن– باصـــدارها الالئحـــة المـــذآورة –وبـــذا تكـــون حكومـــة علـــم قـــد فتحـــت 
  الواقع االجتماعي، واشاعة الثقافة الغربية، واتاحـة الفرصـة امـام غيـر المـسلمين للتـسلط علـى مـصالح الـشعب                      

 .االيراني المسلم، والتحكم في مصيره
   حرمـــة القـــرآن واالســـالم والـــدول االســـالمية، فـــيانـــت مواقـــف علمـــاء العـــراق تجـــاه التجـــاوزات علـــىٰآ.  ٢

  والكثيـــر مـــن هـــؤالء العلمـــاء آـــانوا. فتـــرات معينـــة مـــن العقـــود االخيـــرة، مواقـــف مـــصيرية، وجـــديرة باالشـــادة
   الــدور الحيــويوســوف نــشير فــي الهــوامش الالحقــة الــىٰ. يتخــذون مــن الحــوزة العلميــة فــي النجــف مقــرًا لهــم 

  للحــوزة العلميــة فــي النجــف، وجهــاد العلمــاء فــي هــذا المرآــز الــشيعي الهــام، وذلــك عنــد الحــديث عــن مــسألة
  وآـــذلك عنـــد الحـــديث عـــن معارضـــة العلمـــاء للممارســـات. احـــتالل العـــراق مـــن قبـــل المـــستعمرين االنگليـــز

 .ينالمعادية لالسالم والتي بدرت عن الملوك القاجار والسالطين البهلوي

٥٣ 



ذي سيجتمع                  ا   اذا تقرر في يوٍم ما أن نقف بوجه الحكومة بشكل عملي، فأن الجمع ال لن

ا س           ا أن               لن يكون بهذا المقدار، بل أن ما سيجتمع لن ا حينه د لن ان، وال ب ذا المك ه ه  يضيق عن

ة تصرفها، وأن ال تماطل في             ة عاقب  نجتمع في الصحراء، غير اننا بانتظار أن تعي الحكوم

  ١»...اصبروا انتم بضعة ايام اخرى . اعطاء جوابها

                                           
 .٨٧ ص ٣نهضة علماء ايران ج .  ١

٥٤ 



  ٢ –هوية الخطاب رقم  

  

ران  م / اي ي / ق ام الخمين زل االم اني ٢٥) س(من ادي الث ق  ق الموا١٣٨٢ جم  / ٢٣ف

   م١٩٦٢  /١١

  .ضرورة ثبات الشعب في مقابل الحكومة في قضية المجالس المحلية: الموضوع

  .جواب االمام علىٰ سؤال المهنييون والهيئات الحسينية في طهران :المناسبة

ة،              : الحاضرون وم الديني ة العل  المهنيون والهيئات الحسينية في طهران، وجمع من طلب

  .ولفيف من اهالي قم

  

  

  لظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجها

ي  ام الخمين ري االم دما انب ه ) س(عن ا اقرت املة لمعارضة م رة وش ة مباش ي مواجه  ف

ك         . الحكومة بشأن المجالس المحلية    رًا ذل ه، معتب اهير ل سألة دعم الجم  –لم يهمل سماحته م

د    الدعامة االس  –رغم وعيه الكامل بتفاصيل المشروع ودور الملك وحاشيته          التوآل   اسية بع

ىٰ        أورغم  . علىٰ اهللا لمواصلة المواجهة    ام ال ك    ن البرقيات التي ابرق بها االم ىٰ و المل م (ال ) عل

ل  ك الوقت –آانت تمث ىٰ ذل اء – حت د من العلم ين واح ي وقعت ب ات الت د المواجه   من اش

دَّ   البارزين من جهة، والملك وافراد نظامه الحاآم في ايران من جهٍة اخرى، اال أن اال               ام ع  م

ام                      اريخي اله اع الت رح سماحته في االجتم د اقت ذا فق  تلك الخطوات الفردية امرًا غير آاٍف، ل

ريم الحائري في         والذي عقد في منزل المرحوم آية اهللا العظمى الحاج الشيخ           ١٠ /٨ عبد الك

سيد  ائري، وال اني، ومرتضى الح ات الگلبايگ سماحة اآلي سنة، وبحضور ذوي ال ك ال  من تل

٥٥ 



التحرآات   من جانب آخر فقد آان الملك في البداية يتوهم انه قادر علىٰ الوقوف بوجه               

اء  ة للعلم ا–الثوري ي  وخاصة االم دات–) س(م الخمين أطالق التهدي ك ب د  وذل ذا . والوعي ل

ك            القول  تراه يأمر اسد اهللا علم بالتحديث في االذاعة واطالق التحذيرات، وذل د صدرت    : ب لق

األمن،      ة ب ات المخّل ن التحرآ وع م ىٰ ايِّ ن ضاء عل ن بالق وى االم ر لق ذه   االوام ر أن ه غي

  .التهديدات ادت الىٰ اثارة غضب الجماهير

شعب                  وبع اء ال اء وابن ام اعتراضات العلم سكوت ام  ؛د شهر و نصف من االغضاء وال

ات العظام         سيد شريعتمداري       : ابرق علم الىٰ ذوي السماحة اآلي في   النجفي والگلبايگاني وال

ي  ١٩٦٢ / ١١ / ١٣ ام الخمين ستثنيًا االم ذه   ). س( م م ل يتخ ل اول رد فع ذي يمث ر ال  االم

ا    ام، وفي وقته ة  النظام من االم اء أن برقي ر بعض العلم م –اعتب ة– عل اء غائل ة النه   آافي

ر، وأن          ة والمك صُّ بالحيل ة تغ ىٰ أن البرقي د عل ان يؤآ ام آ ه، اال أن االم الس المحلي  المج

ضًا، ا في الصحف اي ا واعالنه مَّ اقراره وزراء، وأت ا مجلس ال ي طرحه د الالئحة الت   ال تفق

ة التي ذآر        ائي                صفتها الرسمية بكلمات المجامل ه، فضال عن أن الحل النه م في برقيت ا عل  ه

وطني          شورى ال س ال شيوخ ومجل سي ال ىٰ مجل ل ال د احي ان ق شكلة آ ا ال –للم ذان آان   الل

  .مجددًا  ولم يكن واضحًا الوقت الذي سيبدآن فيه عملهما–يمارسان دورهما في ذلك الحين 

ىٰ م               شعب عل ع ال ل أن يّطل ه قب اء، فأن ام  وعلىٰ ما ذآره بعض العلم الخميني   وقف االم

ن  ) س( ذلك م ة، وآ ن البرقي صح  م ة ال ع  فالمقابل ت م ي اجري م –ية الت يع أن – عل د اش   فق

  حين سماعه    –االمر الذي ادى بالشعب     . الحكومة تؤيد رأي العلماء، وأن القضية قد انتهات       
                                           

   تفاصـيل االمـور فـي البدايـة بـأن ذلـك قـد              برر بعـض الـسادة العلمـاء عـذم رغبـتهم فـي اطـالع الـشعب علـىٰ                  .  ١
   االقتـــراح المـــذآور، اصـــر علـــىٰ ) س( اســـتفزاز الحكومـــة واغـــضابها، اال أن االمـــام الخمينـــي     يـــؤدي الـــىٰ 

  دراسـة وتحليـل نهـضة االمـام الخمينـي         . البرقيـات المتعلقـة بـالقرار     وتمكن في النهاية مـن اقنـاعهم بطبـع ونـشر            
 .١٥٠ ص ١ج 

٥٦ 



 ية التي ف م اي بعد عشرة ايام من المقابلة الصح    ١٩٦٢ / ١١ / ٢٣ثم وفي يوم الجمعة     

ىٰ العل      – علم   –اجراها   ا ال ة مجاميع من       وبعد البرقية التي ابرق به اء االعالم، قامت ثالث  م

م    الي ق ن اه ف م ن الطالب، ولفي دد م ران، وع ي طه ة ف ات الديني سبة، واصحاب الهيئ  الك

التجمع ع  ب وت المراج ي بي ي –ف ام الخمين ت االم ا بي ا فيه م) س( بم ن دعمه وا ع  ليعلن

ة  ل لمواصلة المواجه عتدادهم الكام ه . واس ذي أّم منزل شد ال ي الح ام ف ى االم موالق ة، ل   آلم

  .١ اآثر من بضعة جمل– لالسف –يصلنا منها 

ل  ي آ ي آشف ف ه الت ي آلمت ي تجلت ف ة الت د أن المواقف الحازم ه من الموآ ر أن  غي

م              اهير ل ًا في الجم ؤامرات النظام الملكي، اوجدت تحرآ ا عن م  جملة، بل في آل آلمة منه

ل     ه مثي وا        . يسبق ل ه ادرآ ك وحكومت ا أن المل ام الخم    آم د نظره     ) س(يني    أن االم ى ببع  يتحل

أثر             ذي يت ساسة، او ال ة لل ل القديم ه الحي ي علي ذي تنطل ذاك ال يس ب  الثاقب في االمور، وانه ل

  .بالتهديد والتخويف وانواع الدسائس

ل الحوزات                  ة من معارضة شديدة من قب  إن اصدار الئحة المجالس المحلية، وما رافق

اً  ًا مالئم أت مناخ شعب، هي اهير ال ة وجم يحالعلمي ي   يت ام الخمين د–) س(لالم صفته اح   وب

دينيين اء ال رائيل، وأن – الزعم ام الملكي واس ين النظ ة ب ة الخفي   فرصة للكشف عن العالق

سلمين                صهاينة في امور الم دخل ال ة ت اريخ        . يميط اللثام عن حقيق رة في ت  وبالفعل وألول م

ة مع اسرائيل               سألة المواجه سلم طرحت م ل        جهاد الشعب االيراني الم ىٰ نطاق واسع، ب   عل

                                           
  لـــم تكـــن مـــسجالت الـــصوت رائجـــة فـــي ذلـــك الزمـــان، آمـــا أن عفويـــة التجمـــع حالـــت دون االســـتعداد   .  ١

 .لتسجيل الكلمة

٥٧ 



   

                                           
  ســمةومــا اتخــذه مــن خطــوات، وبعــد المواقــف الحا  ) س(بعــد الوقفــة الــشجاعة لمــساحة االمــام الخمينــي   .  ١

ــذوي الــسماحة والمراجــع فــي قــم ومــشهد   ــىٰ . ل ــاءًا عل ــة ومنهــا  وآــذلك بن   : طلــب االتحــادات والتجمعــات الديني
ــة          ــي فاطم ــاد بن ــاليم االســالمية، اتح ــاد التع ــالم االســالمي، اتح ــاد االع ــائق االســالمية، اتح ــشر الحق ــز ن   مرآ

  ا فيهـا اعتـراض جمـاهير الـشعب    وغيرها، ارسـل آيـة اهللا الميالنـي والـسيد حـسن القمـي رسـالة وبرقيـة اوضـحو              
ــىٰ ــة اهللا الخــوئي    عل ــوزراء، آــذلك فقــد ارســل آــل مــن آي ــيس ال ــة اهللا اآلراآــي ) فــي النجــف( رئ   )فــي قــم(وآي

ــىٰ  ــات ال ــكبرقي ــي       .  المل ــسبة ف ــة والك ــات الديني ــاظ والهيئ ــاء والوع ــات العلم ــات وبرقي ــا وتواصــل ســيل البيان   آم
   اســماء المــوقعين مــع نــصوص   ١٤٧ – ١٢٣ ص ٣ء ايــران ج انحــاء الــبالد، وقــد اورد مؤلــف آتــاب نهــضة علمــا      

ــرم         ــول وخـ ــان ودزفـ ــز وآذربايجـ ــدران وتبريـ ــرد ومازنـ ــان وبروجـ ــاء بهبهـ ــن علمـ ــصادرة عـ ــات الـ ــائل والبيانـ   الرسـ
ــران    ــتان وهمـــدان ورشـــت ويـــزد وطهـ ــان ولرسـ ــاد وزنجـــان ومحافظـــة فـــارس وقـــزوين وآاشـ ــذا بيانـــات. آبـ   وآـ

  لــي والخوانــساري والتنكــابني، وآــذلك بيــان منظمــة نهــضة الحريــة فــي  البهبهــاني واآلم: ذوي الــسماحة اآليــات
 .ايران

٥٨ 



  ٢ –مقاطع من الخطاب رقم 

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ذلك             ... « ع ممارستكم، نحن آ مرابطون،   عليكم أن تتحلوا باالستقامة والثبات في جمي

ع                    ىٰ جمي اّن عل ذا ف ه، ل سلمين   فأن الخطر الذي يهدد الدين ليس مما يمكن غضُّ النظر عن الم

  »... حتىٰ يتم القضاء علىٰ هذه الفتنة – بتمام معناها –أن يتحلوا بالجدية 

٥٩ 



  ٣ –هوية الخطاب رقم  

  

  

شرين   ٣٠ق الموافق   . هـ ١٣٨٢ رجب   ٣في  ) س(منزل االمام الخميني    / قم  / ايران    ت

  .١٩٦٢ الثاني

  .شجب اجراءات الحكومة الشكلية حول الغاء الئحة المجالس المحلية :الموضوع

  . الالئحة في وسائل االعالمعدم نشر الغاء :المناسبة

الكسبة والهيئات الدينية في طهران، وجمع من الطالب، ولفيف من اهالي           : الحاضرون

  .قم

  

  

  

  الظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجه

ام الخميني    راً ) س(آانت معارضة االم ك محمدرضا اوسع آثي  لممارسات نظام المل

ة، و  الس المحلي ة المج ن موضوع الئح م م ىٰ واع شير ال ي المعارضة ت ه ف ت طريقت   أنآان

اهللا  اسد «لذا فأن برقية    . االمام يهئ جماهير الشعب لمواجهة طويلة االمد مع النظام البهلوي         

وإن   م ١٩٦٢ تشرين الثاني    ١٢ية في   فالجوابية علىٰ برقيات المراجع، ومقابلته الصح     » علم

ة انهى الموضوع، اال     بمثابة اعتذار م   – برأي بعض العلماء     –آانتا تعتبران    ل الحكوم  ن قب

ام            ن االم ذا اعل ة، ل م تكن آافي ام ل رأي االم ىٰ سؤال      –أنها ب  وفي معرض رده المفصل عل

٦٠ 



اموا                  ذين ق ىٰ الصحفيين االجانب ال دورهم   حتىٰ أن نسخًا من هذه البرقيات وصلت ال ب

  .٢معها لونمفة التي آانوا يعبأرسال نصوص تلك البرقيات الىٰ و آاالت االنباء المختل

المدن   بأرسال مبعوثين ورسائل الىٰ طهران وبعض     ) س(آذلك فقد قام االمام الخميني      

الم              ن   طالب فيها سائر العلماء مواصلة المواجهة والثبات وعدم االذعان بانتهاء القضية م يعل

صحف  ي ال شكل رسمي ف ة ب ل الحكوم ن قب رار م اء الق ر الغ شار . خب د ادى انت اروق  األخب

  :المتضاربة الىٰ نوع من الضياع، وآانت جماهير الشعب تواجه امورًا ثالثة

  .التي تشير الىٰ الغاء الالئحة» اسد اهللا علم«برقية  -

واصدارهم   »اسداهللا علم«قبول بعض العلماء بفكرة انتهاء المخمصة بوصول برقية    -

  .٣بيانات تشير الىٰ هذا المعنىٰ

رار في               ) س(ني    اصرار االمام الخمي   - اء الق ىٰ ضرورة االعالن الرسمي عن الغ  عل

  .الصحف المحلية

دن         ران وبعض الم الي طه ن اه رة م وع آثي ت جم ك توجه ردد تل ة الت ة لحال  ونتيج

ة    وم الجمع م ي ىٰ ق رى ال اني ٣٠االخ شرين الث اء ١٩٦٢ ت ة آراء العلم ىٰ حقيق وف عل   للوق

                                           
 .١٧٧ ص ١ج ): س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١
 .١١٧ ص ٢ج : نهضة علماء ايران.  ٢
  آــان ســماحة آيــة اهللا النجفــي المرعــشي قــد اعــد برقيــة تهنئــة باالنتــصار، غيــر أن صــدرو بيــان االمــام حــال   .  ٣

 .ها وتوزيعهادون طبع

٦١ 



سلمين آلمات                      ه الصريح، القى عدد من التجار الم  وبعد اتمام االمام االعالن عن رأي

ام الخميني               اء االسالم وخصوصًا االم م لعلم  وحذروا اقطاب النظام   ) س(اعلنوا فيها دعمه

لونهم   بنظامهم، وسيلقي بهم خارج ايران، او من أن الشعب االيراني سوف يطيح       انهم سيرس

ة          م بدق ذوا آرائه م ينف يئًا فشئ  ١الىٰ امريكا إن هم لم ينصاعوا لفتاوى العلماء، ول ازدادت   وش

أرك في  وشهد مسجد. االوضاع في طهران اضطرابًا وتصاعدت وتيرة المعارضة للحكومة     

ر حماسة     الشيخ الفلسفي التي آانت   جمادي اآلخر محاضرات  ٢٣طهران وبدءًا من ليلة      تثي

ف      ن موق ا ع ن فيه ي أعل ة الت ي الليل ه ف اهير ذروت اس الجم د وصل حم اس، وق ام  الن االم

اء   القاضي بعزم العلماء على مواصلة نهضتهم اذا متنعت الحكومة عن االعالن عن خبر          الغ

ات ع        ٢الالئحة في الصحف المحلية    ىٰ  من ناحية اخرى توالت الرسائل والبرقي المراجع في     ل

ؤامرات                 ام عن م ذا  . النظام  قم من مختلف أنحاء البالد، آما قام الخطباء ايضًا باماطة اللث وب

ل       شعرت الحكومة بالخطر الجدي، خصوصًا بعد اطالعها علىٰ التجمع المزمع           ده من قب عق

ز  الثاني في مسجد سيد        تشرين ٢٩العلماء في طهران بتاريخ      ىٰ ارس       اهللا، عزي ادرت ال ال فب

ىٰ ذوي             ران، وال ات العظام       مبعوثها السيد عماد تربتي الىٰ اثنين من علماء طه سماحة اآلي ال

ع من                ة عشر والرب ساعة الثاني ساري في ال ة    السيد البهبهاني والخوان  ١٩٦٢ / ١١ / ٢٩ليل

الة ورئاسة                 م رس ارك حامًال له ىٰ         الموافق االول من شهر رجب المب ا ال وزراء اشير فيه ال

ات في         زعت والصقت ومة علىٰ عدم تنفيذ الالئحة، وإثر ذلك        عزم الحكو  ر من االعالن الكثي

ىٰ الي عل وم الت زي  صباح الي سوق المرآ ي ال دران ف واب والج ازار( االب ع ) الب ل تواقي تحم

يوم الخميس االول من    اربعة من علماء طهران، وتشير الىٰ الغاء االجتماع المزمع عقده في          

                                           
 .١٩١ ص ١، ج )س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١
 .١٩١ ص ١ج : المصدر السابق.  ٢

٦٢ 



                                           
 .١٩٦٢االول من آانون االول عام : صحيفة آيهان.  ١

٦٣ 



  ٣ –مقاطع من الخطاب رقم  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ه                   ... « ر ان ا، غي ٍد م ىٰ ح ع ال م مقن اء في ق رغم أن مضمون البرقية المرسلة الىٰ العلم

ىٰ                 مالم ٍر عل يتم االعالن في الصحف عن الغاء الالئحة، وبشكل صريح، فال يمكننا ترتيب أث

ذه الم   ه ه م ة بأن تعلم الحكوم ة، ول ي    البرقي ة ف ل بالالئح اء العم رار الغ ن ق الن ع تم االع  ي

  » ١...فاننا سنعتبر هذه البرقية وآأنها لم تكن، وسوف نواصل وقوفنا بوجهها الصحف،

   

                                           
   أن االمـــــام وتجــــدر االشــــارة الــــىٰ   ١٩٠ ص ١ج ): س(دراســــة وتحليــــل لنهــــضة االمــــام الخمينـــــي     .  ١

   لـم نوفـق للحـصول      – ورغـم الجهـود المبذولـة        –ي ذلـك االجتمـاع، غيـر اننـا          القى آلمة مفـصلة فـ     ) س(الخميني  
 . النص الكامل لهاعلىٰ

٦٤ 



  ٤ –هوية الخطاب رقم 

  

  .١٩٦٢ آانون األول ٢ هـ الموافق ١٣٨٢ رجب ٤المسجد االعظم في / قم / ايران 

  .ية المؤسفة في ايران الظروف السياسية واالجتماع-١ :الموضوع

  . خدمات علماء الشيعة وجهادهم– ٢ 

  .عودة الحياة الىٰ مجاريها في قم بعد انتهاء مسألة المجالس المحلية: المناسبة

  .العلماء والفضالء وطلبة العلوم الدينية، وجمع من اهالي قم: الحاضرون

  

  

  

  الظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجه

ذيرات رت التح ي  القاجب ام الخمين ة لالم ة ) س(وي ديدة اللهج ه ش ي–وخطابات   والت

ا           م   «تواصلت حتىٰ بعد البرقية التي بعث به ة الصح   » اسداهللا عل ا      فوالمقابل  –ية التي اجراه

ة   الملك وحكومته علىٰ التراجع، واعالن خبر الغاء الئحة          ذا      . المجالس المحلي شار ه ومع انت

زاع الفرصة التي اتيحت       الخبر اعتبرت القضية منتهيًة ظاهريًا،      د للنظام انت ذي مه  االمر ال

  .للعلماء وخاصًةاالمام لتوعية الجماهير

  بأن النظام سوف   – ومنذ بداية الوقوف بوجه الالئحة       –) س(لقد ادرك االمام الخميني     

وفر لمواصلة                ذي ت  يضطر الىٰ التراجع امام مطالب العلماء وجماهير الشعب، وأن العامل ال

ة    –النظام سوف يفقد، لذلك تراه المواجهة مع    ة المواجه ة حال اً  – ومن اجل ادام دم اقتراح   ق

٦٥ 



ين     وم االثن انون االول ٣وفي ي ام الخ  ١٩٦٢ آ اد االم رة    ع دريس م ي لممارسة الت مين

د حضر في مجلس درسه           . بعد اربعين يومًا من المواجهة مع النظام الملكي        اخرى، وآان ق

م                    جماعة الى ق ة وجمع من اه وم الديني ة العل اء والفضالء وطلب ادة      . من العلم دء بم ل الب وقب

عاون االمام علي   فقد اشار الىٰ اسباب ت    . القى االمام آلمة تعرض فيها الىٰ امور هامةٍ        الدرس

و   –أن االئمة المعصومين نهضوا      ...«الخلفاء، ثم مواجهته لخالفة معاوية، فأآد        مع) ع(  ول

 القامة الفرائض حتىٰ استشهدوا في هذا السبيل، وعندما آان اي منهم يرى عدم              – بعدد قليل 

  »...في القيام، آان يجلس ويمارس دوره التربوي االصالحي  الصالح

ى        في هذا الخطاب   ين، االول اك      :  اشار االمام الىٰ واقعتين مهمت از التنب اء امتي ة الغ  واقع

شعب العراقي     : والثانية. بفتوى الميرزا الشيرازي   اح ال د تقي           آف رزا محم ة اهللا المي ادة آي  بقي

اني  (الشيرازي   سيد                   ) الميرزا الث يم في مسجد ال ذي اق ة موضوع المجلس ال اول في آلم  وتن

ران        ...«ضًا علىٰ قرار مجلس الوزراء، وقال       عزيزاهللا في طهران اعترا    اء طه ان علم و آ ل

ة التفتت                – السمح اهللا    –تعرضوا   قد رًا، اال أن الحكوم رارًا خطي  الىٰ اهانٍة، لكنت اتخذت ق

د اء      بع ن علم دًا م ذت تعه شعب، فأخ وي ال ة ق ن مواجه اجزة ع ا ع ىٰ انه ل ال صف اللي منت

  » علىٰ انهاء تلك الغائلة٢االعالم طهران

                                           
ــدروها        .  ١ ــات اص ــي بيان ــشريعتمداري ف ــسيد ال ــشي وال ــي المرع ــة اهللا النجف ــاني وآي ــة اهللا الكلبايك ــرب آي   واع

 .١٥٩ ص ٣نهضة علماء ايران ج . عن شكرهم لدعم الشعب
ــر .  ٢ ــاء طهـ ــام بعلمـ ــصد االمـ ــرض    ان يقـ ــد تعـ ــساري قـ ــة اهللا الخوانـ ــيع أن آيـ ــد اشـ ــساري، فقـ ــة اهللا الخوانـ   آيـ

  وقــد.  ايــدي الــشرطة فــي المواجهــات التــي حــصلت بــين الــشرطة والــشعب فــي اطــراف المــسجدللــضرب علــىٰ
 .اغضب واقلق هذا الخبر االمام بشدة
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ة  م«اال أن حكوم ي –زعمت » عل ام الخمين اء واالم راض العلم ىٰ اعت  )س( وردًا عل

دعًا من              –علىٰ اشراك النساء في انتخابات المجالس المحلية         م يكن ب ذا العمل ل   بأن القيام به

ل                     ضًا من قب ديات اي ات البل ساء في انتخاب شارآة الن رار م ام   . ١األمر، فقد تم إق  ومع أن اإلم

سبة في          قد) س(الخميني   م،    أجاب على هذا الموضوع في السؤال الذي طرحه التجار والك ق

انون  ... «فأنه تعامل مع المسألة تعامًال اشد فقال   ة بق ة   آذلك فإنًّ قياس المجالس المحلي البلدي

ا    إّن شرط الرجولة واإلسالم بنص القانون. علىٰ أّنه مشابه، هو قياس باطل   اك وهن مدّون هن

نقض                و» ...ومفروغ منه    م ب ة عل ك وحكوم ه المل ام في خطاب م االم ذي   –الدستور    قد اته  ال

ام ه النظ ستند علي ان ي ام  آ ك االي ي تل ة –ف ادة الثاني ىٰ الم ع ال ار الجمي ت انظ ة   ولف ن تتم م

دها   ي ال يؤي ررات المجلس الت ن ق ة اي م دم قانوني ىٰ ع نص عل ي ت تور الت ن  الدس خمس م

ة      العلماء المجتهدين الجامعين للشروط، و     انون االسالمي    اآد في الوقت نفسه علىٰ جامعي . الق

ة دور        واشار ايضًا الىٰ ضرورة تواجد ابناء الشعب في ساحات المواجهة،          ىٰ اهمي ورآز عل

ة          ٧العلماء وعّرج علىٰ ذآر واقعة       زع الحجاب وفاجع اني ون انون الث اد،   مسجد آوهر    آ ش

سائل الثقاف   اء في الصحف، والم ادي للعلم ة و الصحية في واالعالم المع ر   ي ىٰ غي بالد، ال ال

  .ذلك

ذه الحال                ... « ىٰ ه تم إل ة . إن رقّي البالد بجامعاتها، وقد أوصلتم الجامعات ان ام  مائ   ع

انهم     سلطان، ف وزتي ال صال ل م إذا ُأرادوا استئ ر أّنه ة ، غي ذه الجامع يس ه ىٰ تأس رت عل  َم

ه اإلجان      !! يستدعون طبيبًا من الخارج    ادة يجب ان   ! بوسدُّ آرج يجب أْن يبين ق أو ج  وطري

دها  ب لتعبي أتي األجان راف   ! ي ا ازاء األع ل منه ضي الخج ا تقت ور مم ذه االم ست ه  ألي

  »...؟!والموازين الدولية

اء يعارضون تطور                      دعي أن العلم ان ي ة، وآ اء بالرجعي تهم العلم  آان النظام الملكي ي

ام الخميني        ٢البالد رد االم ذه             ) س(ف ىٰ ه ضًا عل ذه اي ه ه شدة   في آلمت  خالصة . االتهامات ب

                                           
  ثالثــًا...  «١٩٦٢ الثــاني  تــشرين١٣ المراجــع فــي الــىٰ» اســد اهللا علــم«جــاء فــي القــسم الثالــث مــن برقيــة .  ١

  في مسألة الغاء عدم مـشارآة النـساء فـي انتخابـات المجـالس المحليـة التـي ورد اعتـراض عليهـا، نـذآرآم بـأن                          
ــة قــد اقرهــا المجلــسين قبــل ســبع      ــات المجــالس المحلي   مقــررات ســابقة مــشابهة للمقــررات المتعلقــة بانتخاب

 ).١٠٦ ص ٣ ج نهضة علماء ايران(» سنوات ولم يحصل اعتراض عليها
ــىٰ    .  ٢ ــاد ال    البرقيــات االعتراضــية قــم ردًا علــىٰفــي البرقيــات الجوابيــة التــي ارســلها الملــك مــن قــصر ســعد آب

   م ومـن اجـل اظهـار عـدم    ١٩٦٢ / ١٠ / ١٥للمراجع في قم فـي مـا يتعلـق بالئحـة المجـالس المحليـة فـي تـاريخ               
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ي   ام الخمين أثيرات االخرى لخطاب االم ن الت ان م ضامن) س(وآ ن الت وع م اد ن  ايج

ذا               واال ة، وه ردة في االمور المختلف رارات منف ادة يتخذون ق انوا ع ذين آ  تحاد بين العلماء ال

شكل  ق ب ة االمر تحق ضية مواجه ة، وخصوصًا في ق ات الالحق ى في المواجه ورة(عمل  الث

  )البيضاء للملك

شعب االيراني الوجه الحقيقي                ام   نعم، بعد اعالن هذه المواقف والكلمات عرف ال لالم

الشعب  وادت هذه المعرفة إلى استجابة    . وعرف اساليبه الخاصة في المواجهة    ) س(الخميني  

ان يعيش           االيراني المسلم في آل األحو     ًا     ال إلى نداء اإلمام، حتى في السنين التي آ ا منفي فيه

االنتصار   عن الوطن، وفي النتيجة فقد ارست تلك الحوادث قواعد النهضة التي اثمرت عن            

  .١٩٧٩ شباط ١١العظيم للثورة في 
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  ٤ –الخطاب رقم  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  .ىٰ الحكومات اإللتفات اليهاأود اإلشارة هنا الىٰ بعض االمور التي ينبغي عل

م            – منذ ظهور اإلسالم       –لقد آان المسلمون     ىٰ أنه ين، حّت دين اإلسالمي المب   حفظة ال

دين      ًا لل صية حفظ وقهم الشخ ن حق ر م ن الكثي ازلوا ع ؤمنين  . تن أمير الم ع ) ع(ف اون م  تع

اك          – ظاهرًا   –لون  م ألنَّهم آانوا يع    الخلفاء، صفو،      وفقًا ألحكام الدين ولم يكن هن رِّ ال ا ُيعك  م

اء  ىٰ أن ج ة(إل سلطنة، ١)معاوي ة بال دل الخالف يرتهم، وأب اء وس ة الخلف   وأنحرف عن طريق

م             ) ع(حينها أظطرَّ أمير المؤمنين      ل ل شرع والعق وازين ال  للقيام، إذ لم يسعه القعود، فبحكم م

 – )ع( ينصحونه   وأولئك الذين آانوا  . يكن يمكنه أن يرىٰ معاوية غاصبًا الخالفة يومًا واحداً        

ه            –لغفلتهم   ستتب ل ىٰ ي ة حت رك معاوي م               ) ع( بت ك، ل د ذل ه بع ّم تنحيت ك، ث ة والمل  أمر الخالف

ه      لواجه معارضة المسلمين،   – آما قالوا    –لو صبر   ) ع(يعلموا أنَّ أمير المؤمنين      ا أمكن   ولم

  .٢بعد ٱستحكام اُألمور وٱستقرارها خلع معاوية

ؤمنين        ولعل بعض الغافلين االن يستحس     ر الم م   ) ع(نون فكرة ترك أمي ة، ث ه   معاوي خلع

  .بعد استتاب األمر وٱستحكامه له، بيد أن ذلك محض اشتباه

                                           
  اول خليفــة فــي الدولــة االمويــة، اســلم يــوم فــتح مكــة)  هـــ٦٠ – قبــل الهجــرة ١٥(معاويــة بــن ابــي ســفيان .  ١
ــًا لدمــشق      ).  هـــ٨( ــم حاآم ــة عمــر، ث ــالردن فــي خالف ــًا ل ــوبكر، وحاآم ــة اب ــدًا للجــيش فــي خالف ــان قائ ــم. وآ   ث

  مـن االمـارة   ) ع(وبعـد مقتـل عثمـان عزلـه اميـر المـؤمنين             . ان بالد الشام آلها فـي خالفـة عثمـ         تولى االمارة علىٰ  
ــؤمنين    ــر الم ــم امي ــازل، واته ــأبى التن ــا     ) ع(ف ــر بحــرب صــفين، وحينه ــأنتهى االم ــه، ف ــب بدم ــان، وطال ــل عثم   بقت

ــىٰ  ــشه عل ــارب جي ــىٰ  ق ــع المــصاحف عل ــأمر برف ــزام، ف ــي صــفوف اصــحاب    االنه ــذا االخــتالف ف ــار به ــاح، فأث    الرم
  )ع(وبعـد استـشهاد االمـام علـي         . ى جـيش االمـام عـن الحـرب، وبقـي معاويـة فـي امارتـه                فتخل) ع(االمام على   

   الـصلح المـشروط مـع معاويـة نتيجـة خيانـات جيـشه وقـادة جيـشه، فحـول                    الـىٰ ) ع(اضطر ولـده االمـام الحـسين        
ــ  ٤١(الخالفة له      امـل البـن  الك: راجـع . ومنـذ هـذا التـاريخ اعتبـر معاويـة نفـسه ولـي االمـر وخليفـة المـسلمين            )  ه

 . تاريخ الخلفاء، تاريخ االسالم وغيرها االثير،
  ابــن عــم (وابــن عبــاس  ) داهيــة العــرب (وآــان المغيــرة بــن شــعبة    . رفــض معاويــة االنــصياع المــر العــزل    .  ٢

ــام ــحيح    ) االم ــر ص ــر غي ــة ام ــزل معاوي ــدان أن ع ــؤمنين    . يعتق ــر الم ــصحان امي ــا ين ــم  ) ع(وآان ــة، ث ــداراة معاوي   بم
  لـم يقبـل   ) ع(غيـر أن االمـام      .  عزلـه  ين البيعة له من اهل الشام بواسـطتهم، ثـم يبـادر الـىٰ             يأخذ وخالل مدة سنت   
 . لفترة قصيرة نفوس واموال المسلمين حتىٰبتسلط معاوية علىٰ
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ؤمنين  ر الم إن أمي ال ف ة ح ىٰ اي ًة) ع(عل دما رأىٰ أن حكوم م، عن د أن تحك ائرًة تري  ج

  .هيًا، َعمَل بهورأىٰ ان القيام آان تكليفًا إلٰ

اموا   ) ع(ين  وآذا نرىٰ ان سائر األئمة العصوم      ة الناصر        –ق ة      – مع قل   سعيًا في إقام

رىٰ الصالح في                    نهم الي ان م ْن آ  الفرائض، وتثبيت االحكام، وبقي هذا ديدنهم حتىٰ قتلوا وَم

سائد    – باتجاهيه   –وهذا المنهج   . القيام، آان يلزم بيته، ويمارس دوره في نشر الهداىٰ           هو ال

دورهم         وعليه سا . منذ صدر اإلسالم حتىٰ عصرنا هذا      انوا ب د آ  ر علماء اإلسالم وزعماؤه فق

ذلك                 م التكليف االلهي فرصًة ل دين   . ينصحون الناس دومًا بحفظ الهدوء ما اتاح له سنا بعي  ول

ك ال   ١عن عهد الميرزا الكبير المرحوم محمد حسن الشيرازي        ام       م ذل ذي اق في   فكر العظيم ال

امراء( دوء واإلصالح، إال  ٢)س ىٰ اله ل ال ان يمي ين آ ي ح دد  فف ر يه ا رأىٰ الخط ه حينم   أّن

الم، ورأىٰ  ائر إنَّ اإلس ك الج ذاك آ –المل د–ن رآٍة    يري ىٰ اإلسالم بواسطة ش ضي عل ان يق

ر       –ٱضطرَّ   أجنبيٍة ه أآث م يكن حول  رغم شيخوخته وسكناه في تلك المدينة الصغيرة وحيث ل

ن ة     م وم الديني ة العل ن طلب ٍة م ستبد   –ثالثمائ سلطان الم صح ال ت   و– أن ين ائله مازال رس

ًة  ل         –محفوظ الم الجلي ل و الع ك الفاض ه ذل صحه، وواج صغ لن م ُي سلطان ل ك ال نَّ ذل ،  لك

  .رته أْن يقول آلمته ليعيد للبالد استقاللهاطمؤدبة، اض بعباراٍت نابية غير

شيرازي  ي ال د تق رزا محم ال  ٣والمي ر، ق راق عرضة للخط دما رأىٰ أنَّ الع ضًا عن   أي

  .لك اهل العراق، فأعاد الحقِّ إلىٰ نصابه، ولو اله لمّزق العراق تمامًاآلمته، وآزره علىٰ ذ

                                           
ــر       .  ١ ــشيرازي الكبيـ ــالميرزا الـ ــروف بـ ــشيرازي، المعـ ــسن الـ ــد حـ ــرزا محمـ ــة اهللا الميـ ــو آيـ ــع) االول(هـ   المرجـ

  وهــو الــذي اصــدر الفتــوى المعروفــة بــشأن)  هـــ١٣١٢ – ١٢٣٠(االماميــة الكبــار االعلــم فــي عــصره، ومــن علمــاء 
   العتبـات  علمائهـا، ثـم ذهـب الـىٰ     ودروس علـىٰ    اصـفهان،  سافر فـي بدايـة حياتـه مـن شـيراز الـىٰ            . تحريم التنباك 

ــىٰ   ــراق، وتتلمــذ عل ــضى المقدســة فــي الع ــشيخ مرت ــيم    ال ــدريس والتعل ــارس الت ــم م ــصاري، ث ــان .  االن   وفــي زم
   هـــ تــم بموجبــه١٣٠٩االنجليزيــة اتفاقــًا مــع الملــك ناصــر الــدين القاجــاري عــام ) ريجــي(رجعيتــه وقعــت شــرآة م

ــران    ــاز التبــغ المطلــق فــي اي ــار هــذه الــشرآة صــاحبة امتي ــران اصــدر  . اعتب ــز فــي اي ــة دون نفــوذ االنجلي   وللحيلول
  ممــا»  يعــدُّ بحكــم محاربــة امــام الزمــانإن اســتعمال التنبــاك والتوتــون اليــوم«الميــرزا الــشيرازي فتــواه المــشهورة 

 . الغاء امتياز الشرآة االنجليزية، ودفع الغرامةاضطر ناصر الدين القاجاري الىٰ
ــديمًا  .  ٢ ــدى المــسلمين، ومــن المــزارات   ) ســر مــن رأى(ســامراء وتــسمى ق ــة المقدســة ل   مــن المــدن العراقي

  . الـساحل الـشرقي لدجلـة      ر عـن بغـداد علـىٰ       آيلـومت  ١٢٠ مـسافة    تقـع علـىٰ   . المعروفة لدى المسلمين الشيعة   
  االمــام العاشــر، واالمــام الحــسن) ع(وقــد هــدمت وبنيــت هــذه المدينــة عــدة مــرات وفيهــا االمــام علــي الهــادي   

 .غيبته الكبرى) عج(االمام الحادي عشر من ائمة المسلمين، وفيها غاب االمام المهدي ) ع(العسكري 
ــ     .  ٣ ــرزا محمــد تقــي ال ــو آيــة اهللا المي ــالميرزا المجاهــد   ه ــع مراجــع الــشيعة  ) الثــاني(شيرازي، المعــروف ب   م

  – بعــد الــسيد آــاظم الطباطبــائي –وآــان يعتبــر )  هـــ١٣٣٨تــوفي (الكبــار، مــن تالميــذ الميــرزا الــشيرازي الكبيــر  
  قائد ثورة العشرين التي شارآت فيهـا العـشائر المـسلمة الـشيعية فـي العـراق ضـد االسـتعمار االنجليـزي، ُبعيـد                    
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صالحين    ؤالء ال ة له المية مدين دان اإلس َع البل ظ  . إن جمي ي حف ضل ف ود الف اليهم يع  ف

ّور   – بنصائحهم دومًا    –وهم الذين آانوا يحولون     . استقالل البلدان اإلسالمية إلىٰ اآلن       دو ته

ا في          المتهورين، وفي الوقت ذات     لَّ م ذلوا آ ًا عرضًة للخطر، ب انوا إذا رأوا اإلسالم يوم  ه آ

ات      م بنشر بعض ال    –وسعهم لمواجهة ذلك الخطر، فإن تّم لهم ذلك           أو  –واضيع أو بالمحادث

ة           –بارسال المبعوثين    – ام والمواجه ًا للقي از هؤالء     .  فبها، و إّلا فإنَّهم مستعدون دوم د امت  لق

ة   حاد ووحدة جميع فئات المسلمين، لكنهم يتأملون في األمور  بأنَّهم رغم حرصهم علىٰ ٱت  بدق

  .وبعد نظر، الىٰ الحد الذي يطمئنون فيه تمامًا الىٰ عدم تعّرض إستقالل البالد للخطر

شعر           يتأملون في إمورٍ   ا دون أن ت ًة فيه ا   .  قد تكون الحكومات ذاتها متورط شرع هن وال

امهم                الذي عّين تكليفهم، فقيامهم ليس باألم      هو ل إنَّ قي سهم، ب د انف ه من عن ّدعون أن  ر الذي ي

  .دومًا آان قيامًا قرآنيًا ودينيًا

 - »سيد عزيز اهللا«ففي اللَّيلة التي آان مزمعًا في غدها إقامة مراسم الدعاء في مسجد        

ة  ر الحكوم ات نظ ل إلف ك  – ١ألج ة ذل وي مواجه ة تن أّن الحكوم ا ب ت أّن.  أطلعون د رأي  وق

 –تعالىٰ    بعد اإلبتهال ْألىٰ اهللا    – فاتخذت قرارا نهائيًا     ، آخر في تلك الظروف    العلماء آان لهم  

وع   يختلف عن االخرين، ولم ُأطلع أحدًا علىٰ ذلك، لكن اهللا آفىٰ الحكومة والملك  والشعب وق

لو تعرض احد  المحذور نتيجة تبدل الموقف، و الَّا فقد آنت مصمما الىٰ تصعيد الموقف فيما       

ه ال    ولكّن الحكومة ٱنتبهت بعد منتصف.  لإلهانة– ال سمح اهللا   – علماء طهران  ىٰ أّن الّليل ال

ران،        . يمكنها مقاومة الشعب   اء طه د       فارسل رئيس الوزراء الىٰ آبار علم نهم التعه وطلب م

م            ٢بإنهاء تلك الغائلة   ضاً   ثم ما أن أسفر الصبح حتىٰ ارسل برقية الىٰ علماء ق ا   . اي ا حينه وآن

                                                                                                                                    

ــاء الــىٰ      .  ١ ــا العلم ــث به ــة التــي بع ــات المتوالي ــد البرقي ــة بع ــم( حكوم ــاء الئحــة    ) عل ــا بالغ ــي طــالبوا فيه   والت
   تــشرين٢٩ر علمــاء طهــران االجتمــاع بعــد ظهــر الخمــيس  المجــالس المحليــة واهمــال الحكومــة الــرد عليهــا، قــر 

ــاني  ــة      ١٩٦٢الثـ ــال، وتوعيـ ــادر المتعـ ــتعانة بالقـ ــتمداد واالسـ ــدعاء واالسـ ــز اهللا للـ ــسيد عزيـ ــسجد الـ ــي مـ    فـ
   هـذه القـرار مـن خـالل منـشور وزع بـين              وقـد تـم اطـالع عامـة الـشعب علـىٰ              خفايا االمـور،   جماهير الشعب علىٰ  

ــسماح   ــرر ذوي ال ــا ق ــاس، آم ــة اهللا     الن ــاني وآي ــة اهللا البهبه ــال آي ــسن مــن امث ــار ال ــاء آب ــات العظــام والعلم   ة اآلي
   الغـاء الالئحـة مـن قبـل الحكومـة، وقـد اشـعل هـذا الخبـر                  التنكابني االعتصام في مـسجد الـسيد عزيـز اهللا حتـىٰ           

  فتيــل انتفاضــة عازمــة ضــد الحكومــة، وتوجــه الكثيــر مــن عامــة المتــدينين ممــن ازعجهــم ســخط المراجــع             
ــز اهللا     و ــسيد عزي ــي المــسجد ال ــصام ف ــي االعت ــدينيين للمــشارآة ف ــاء ال ــن  . الزعم ــز اهللا م ــسيد عزي   ومــسجد ال

 .المساجد المهمة في طهران، وقاعدة للثورة االسالمية في فترة النهضة، ويقع في منطقة السوق الكبير
ــشع      .  ٢ ــران جمــاهير ال ــاء طه ــة، دعــى علم ــضية المجــالس المحلي ــأزم االوضــاع فــي ق ــد ت   ب لالجتمــاع فــي بع

ــاريخ   ــز اهللا بت ــىٰ  ١٩٦٢/ ١١ / ٢٩مــسجد الــسيد عزي ــادرت ال ــالخطر، فب    عقــد اجتمــاع ممــا اشــعر حكومــة علــم ب
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اس    و قي شابه، ه ه م ار أّن ىٰ اعتب ة عل انون البلدي ة بق الس المحلي اس المج إنَّ قي ذلك ف  آ

  .٣باطل

ه، فضًال عن                  روغ من اك ومف ا هن دّون وهن  إّن شرط الرجولة واإلسالم بنص القانون م

ىٰ قاعدة     اءًا عل شهم بن ا نناق ك فإنن وهم بم«ذل سهم ألزم ه انف وا ب ا ٤»ا ألزم ي أنن ذا ال يعن    وه
                                                                                                                                    

ــد محمــد تقــي اآلملــي، االحقــر محمــد رضــا      ــساري، العب   محمــد الموســوي البهبهــاني، أحمــد الموســوي الخوان
 .التنكابني

   الــسيد آــاظم  ارســلت برقيــة مــن قــصر رئاســة الــوزراء الــىٰ      ١٩٦٢ تــشرين الثــاني  ٢٩فــي صــباح يــوم   .  ١
ــام   ــات العظ ــريعتمداري واآلي ــي الم : ش ــاني والنجف ــع،     الكلبايك ــرار التراج ــارهم بق ــضمنت اخب ــم ت ــي ق ــشي ف   رع

 . شدة غضب النظام من مواقف سماحته سماحة االمام، مما يدل علىٰدون توجيه الخطاب الىٰ
  رغـــم وعـــد الحكومـــة بنـــشر خبـــر الغـــاء الالئحـــة الجديـــدة فـــي الـــصف، اال انهـــا اآتفـــت باخبـــار المراجـــع  .  ٢

  الــذي بــادر الــىٰ  ) س( العلمــاء، وخــصوصًا االمــام الخمينــي     العلمــاء الكبــار بااللغــاء، االمــر الــذي اثــار غــضب      
   طهــران وبعــض المــدن مطالبــًا العلمــاء بمواصــلة الــضغط، الــىٰ ارســال رســائل جديــدة، وايفــاد مبعــوث خــاص الــىٰ 

  واســتجابة لهـذا الــضغط بـادر رئــيس الـوزراء مــن جهتـه الــى إطــالع    . أن يـتم نــشر خبـر الغــاء الالئحـة فــي الـصحف    
ــر إ   ــى خب ــشعب عل ــاريخ       ال ــه بت ــت مع ــحفية اجري ــة ص ــي مقابل ــك ف ــة، وذل ــاء الالئح ــت١٩٦٢ / ١٢ / ١لغ    فخرج

ــول      ــاوين عريــضة تق ــران يومهــا بعن ــحف طه ــصوبة بتــاريخ       : ص ــل بالالئحــة الم ــوزراء عــدم العم ــس ال   ٦قــرر مجل
 .١٩٦٢تشرين االول 

ــرأي الحكومــة،    .  ٣ ــشعب ل ــه العلمــاء وال ــذي تحمل ــيس الــ  بعــد شــهر مــن االنتظــار ال ــرق رئ ــىٰ اب ــسيدوزراء ال    ال
ــًا حــول... «النجفــي المرعــشي والكلبايكــاني، جــاء فــي جانــٍب منهــا   : آــاظم شــريعتمداري واآليــات العظــام    ثالث

  مسألة اهمال عدم مشارآة النساء في انتخابـات المجـالس المحليـة التـي اعترضـتم عليهـا، نـذآر سـماحتكم أن                      
  ات المجــالس البلديــة التــي اقّرهــا المجلــس قبــل ســبع المقــررات المــذآورة شــبيهة بــالمقررات المتعلقــة بانتخابــ 

   سـؤال الكـسبة والتجـار فـي قـم والـذين سـألوه              علـىٰ ) س(فـرد االمـام الخمينـي       » ...سنوات، ولم يعترض عليها     
ــوم    ــوزراء فأجــاب ١٩٦٢ تــشرين الثــاني ١٢عــن رأيــه حــول المقابلــة الــصحفية التــي اجريــت ي   إنــه:  مــع رئــيس ال

  ابه بــين الالئحــة مــع االنتخابــات البلديــة، بــشكل تفــصيلي واســتداللي، وقــد طبــع يــرفض ادعــاء علــم حــول التــش
ــىٰ  ــرد عل ــىٰ  هــذا ال ــام عل ــان يحمــل رد االم ــوزراء  شــكل بي ــيس ال ــران  .  رئ ــاء نهــضة اي   – ١١٢ ص ٣ج : راجــع علم

١١٥. 
  ب هـذه  وبموجـ » االلـزام « بقاعـدة    هـذه العبـارة مـضمون قاعـدة فقهيـة تـسمىٰ           ) الزموهم ما الزموه انفـسهم    . ( ٤

ــاًء علــىٰ    شــروطها، فــان االشــخاص ملزمــون فــي المــسائل الحقوقيــة والــدعاوى بمراعــات المــذهب   القاعــدة وبن
ــاروه  ــذي اخت ــذي ينبغــي أن    . القــانوني ال ــة مــع الدســتور ال ــا يقــصد االمــام اخــتالف الئحــة المجــالس المحلي   وهن
  آورة، فــأن ذلــك لــيس معنــاه االعتــراف  القاعــدة المــذونــوه االمــام انــه ورغــم االشــارة الــىٰ . الحكومــة ملتزمــة بــه

ــام        ــع احك ــوانين م ــة الق ــًا هــو مطابق ــار اطالق ــل إن وجــه االعتب ــوانين الوضــعية االخــرى، ب ــصحة الدســتور، او الق   ب
   آتـــاب الطـــالق، ابـــواب١٥ج :  راجـــع وســـائل الـــشيعة– االلـــزام –الـــشريعة، ولمزيـــد التفـــصيل حـــول قاعـــدة  

 .٣٠مقدماته وشرائطه، الباب 
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ىٰ     سيد           لكنَّ الموضوع ٱنته ه ال د تنب د اهللا، وق م    « بحم ه     » أسد اهللا عل ىٰ ضرورة انهائ  إل

ة قطرة دم                          زاع، وبال إراق اٍل أو ن ة التي حصلت بال قت ك النهاي  فانهاُه ونحن بدورنا نثمن تل

ع                   فلم ُيصفع أحدُّ  . واحدة ا جمي ام شعبيٌّ عظيم، وتحرآت فيه ا قي   في هذه القضية التي رافقه

ل جماعة او     ! العشائر ّي ومحدود ال يتعدىٰ عدد                فعادة قت اٍل محل   تجرح في اضطراب او قت

ل انَّ شخصاً                    ًا ب ام لعشرين مليون ك في قي  المشترآين فيه األلف شخص، فكيف لم يحصل ذل

دًا ك   واح سبب وراء ذل و ال ا ه م م ة ال تعل الذىٰ؟ إن الحكوم م يتعرض ل روا. ل أتوا ولينظ  لي

ذين جاءوا وتح           الوا       الرسائل التي وصلتنا واالشخاص ال اذا ق وا وم اذا آتب ا، م د   .٣دثوا الين لق

ة وٍن باآي ا بعضهم بعي الوا جاءن رآم«: وق ا لنضمن،أصدروا أوام ة موتن ا حقاني   اضمنوا لن

                                           
  يجـب أن التخـالف مـواد الدسـتور المقـر مـن قبـل مجلـس                :  أنـه  مادة الثانيـة مـن مـتمم الدسـتور علـىٰ          تنص ال .  ١

  القواعـد االسـالمية المقدسـة والقـوانين       ) عـج (الشورى الوطني المقـدس والمؤسـس برعايـة وتأييـد امـام العـصر               
  ن تــشخيص مخالفــة أفــي اي عــصر مــن االعــصار، آمــا تــشير المــادة ذاتهــا الــىٰ  ) ص(التــي وضــعها هيــر األنــام  

   لهــذا– ادام اهللا برآــات وجــودهم – عــاتق العلمــاء االعــالم القــوانين الموضــوعة مــع القواعــد االســالمية يقــع علــىٰ
  تقرر رسميًا أن يتم في آل عصر مـن االعـصار تعيـين هيئـة اليقـل عـددها عـن خمـسة اشـخاص مـن المجتهـدين                            

  يعـــرف العلمـــاء االعـــالم وحجـــج: بالـــشكل التـــالي مقتـــضيات الزمـــان، ووالفقهـــاء المتـــدينين المطلعـــين علـــىٰ
ــذين تتــوفر فــيهم الــصفات        االســالم مــن مراجــع التقليــد لــدى الــشيعة، اســماء عــشرين شخــصًا مــن العلمــاء ال

   مجلــس الــشورى الــوطني، فيعــين اعــضاء مجلــس الــشورى الــوطني باالتفــاق او بالقرعــة،         المــذآورة، الــىٰ 
   يـــتم دراســـة وبحـــث المـــواد، بمنـــصب العـــضوية، حتـــىٰخمـــسة اشـــخاص مـــنهم، او اآثـــر، بمقتـــضى العـــصر

   صــفةالمطروحــة فــي المجلــس بدقــة، ورفــض ايــة مــادة مخالفــة لقواعــد االســالم المقدســة لكــيال تحــصل علــىٰ 
ــر هــذه المــادة     . قانونيــة ــاع فــي هــذا المــضمار، والتتغي ــة مــن العلمــاء مطــاع وواجــب االتب ــر رأي هــذه الهيئ   ويعتب
 ).عج ( ظهور االمام حجة العصرحتىٰ

ــررًا لهــم– مــن اخــتالف ظــروف الزمــان والتقــدم والرقــي واالعــراف الدوليــة    –اتخــذ الملــك وحكومــة علــم  .  ٢    مب
  وفــي رّده علــى برقيــة  .  االســالم، ونقــض الدســتور  فــي اصــدار الئحــة المجــالس المحليــة، واالعتــداء علــىٰ      

ــال، وهــي نتيجــة طبيعيــ  : المراجــع قــال الملــك    آمــا. ة الخــتالف ظــروف الزمــان إن هــذه التغييــرات ليــست ذات ب
   أن ممارسـات العلمـاء االخيـرة هـي          في احـدى خطاباتـه آـل اشـكال االخـالل بـاالمن، والملـح الـىٰ                 – علم   –ادان  

   الخلــف، وإن الحكومــة ســوف التتخلــى عــن برامجهــا     إن عجلــة الزمــان التعــود الــىٰ   : حرآــة رجعيــة، واضــاف  
 .االصالحية

   واعرابــًا عـــن  عمــًا لفتـــاواهم فــي رفــض الئحـــة المجــالس المحليـــة،    تأييــدًا مــنهم للمراجـــع فــي قـــم، ود   .  ٣
  اســـتنكارهم وقلقهـــم؛ ارســـل علمـــاء الطـــراز االول فـــي الحـــوزات العلميـــة داخـــل الـــبالد، والعلمـــاء والهيئـــات  
ــاً      ــضمنت احيانـ ــرة تـ ــارات آثيـ ــات وطومـ ــائل وبرقيـ ــة رسـ ــات الدينيـ ــسبة والهيئـ ــار والكـ ــاظ والتجـ ــة والوعـ   العلميـ

 . الملك والحكومة والمراجع مطالبين بالغاء الالئحةالىٰآالف التواقيع، 
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بالد        ًة إلستقالل ال م خدم مَ . إّن العلماء رغم هذه األوضاع مازالوا يمارسون دوره ال  َفِل

ساءلون    اذا   يلتفتوا إلىٰ المصير الذي جّروا اليه ثقافتنا؟ لماذا ال يستندون إلىٰ العلماء؟ أال يت لم

ة   ؟ إن علىٰ   ٢ في حين تحتفل الناس بهزيمة الحكومة      ١ينقبض العاَلْم ُحزنًا لوفاة العاِلمْ     الحكوم

  .للدِّفاع عنها فقدها، وهبواأن تكون علىٰ نحٍو إذا تعرضت معه للسقوط أقام الناس العزاء ل

و        اس ل إنَّ الن  إنَّ هؤالء الُيحسنوَن التصرف حتَّىٰ بما يؤدي الىٰ حفظ مصالحهم، وإال ف

ىٰ       ون حت شعبية، ويبيع روض ال سُيقّدمون الق سلمين ف صالح الم ون ل ك يعمل وا أّن أولئ  أدرآ

  .بيوتهم لمساعدتهم في تحقيق مصالح المسلمين

ذه المطبوع       ذا         لماذا يترآون ه ٍد هك ة من أّي قي سيئون     ٣ات متحلل اذا ي شرون   ؟ ولم وين

  .٤التهم الباطلة؟ ألم يعلموا أنَّ العلماء إذا ذهبوا، بقيت البالد دون عماد أو سند

سابع        ٥ا الحدّ ذلماذا تتمتع هذه المطبوعات بالحرية الىٰ ه       ال ال من   ؟ لماذا يترآون ٱحتف

دعاٌة للنف     إ؟  ١آانون الثاني دون قيود    ه           ن هذا م ورًا عن بالد منف وا سلطان ال ا  إ .رة، فال تجعل نن

                                           
   مراسـم تـشييع جثمـان سـماحة آيـة اهللا العظمـى البروجـردي، رحمـة اهللا عليـه، والـذي فجـع بـه                          اشارًة الىٰ .  ١

 .الماليين من الشيعة في داخل البالد وخارجها
ــىٰ .  ٢ ــارة ال ــة  اش ــع حكوم ــم« تراج ــة المجــ    » عل ــضية الئح ــي ق ــاء ف ــام العلم ــل  ام ــث احتف ــة، حي   الس المحلي

ــاء شــعرًا بتلــك  . الــشعب فــي آثيــر مــن المــدن بانتــصار العلمــاء واالســالم، بعــد الغائهــا      وقــد القــى بعــض الخطب
  فـي تلـك الفتـرة، راجـع الـشعر المـذآور فـي الـصفحة               ) س(المناسبة، ولمالحظة الدور القيـادي لالمـام الخمينـي          

ــام الخمي   ٢٠٥ ــضة االم ــل لنه ــاب دراســة وتحلي ــن آت ــي  م ــضاً ١ج ) س(ن ــع اي ــران ج  :  وراج ــاء اي ــضة علم    ص٣نه
١٩٣ - ١٨٥ 

 .ينتقد االمام حرية الصحافة في اهانة المقدسات والعلماء، الذي آان امرًا رائجًا في تلك االيام.  ٣
ــرة للنظــام تقــول  .  ٤ ــصحافة االجي ــه   : آتبــت ال ــذي اعلن ــر العلمــاء انفــسهم معارضــين للرقــي والتقــدم ال   اذا اعتب

 .أمكانهم مغادرة البالدالملك فب
ــىٰ    .  ٥    تــشويهنتيجــًة لقيــام العلمــاء فــي مواجهــة الئحــة انتخابــات المجــالس المحليــة، لجــأ النظــام البهلــوي ال

  ســمعة العلمــاء وجهــاد المراجــع فــي مواجهــة الرجعيــة وذلــك بــانواع االعــالم المــضلل واالشــاعات الكاذبــة، فمــن  
  بتحريــك مــن االقطــاعيين وآبــار المالآــين والرأســماليين، هادفــًا مــن  انمــا هــو . القاءاتــه القــول بــأن قيــام العلمــاء 

ــة      ــت مجل ــد آتب ــاء فق ــارة الفالحــين فــي مواجهــة العلم ــك اث ــول) خوشــة(ذل ــار   : تق ــالكين الكب   –ارســل احــد الم
ــارج    ــي الخ ــود ف ــك        –الموج ــام وذل ــاء، باســم ســهم االم ــصرف العلم ــت ت ــضعه تح ــا، لي ــن اوروب ــخمًا م ــًا ض    مبلغ

 .وات لصالح االقطاعيينلدفعهم التخاذ خط
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ة            رت    إّن رقّي البالد بجامعاتها، وقد أوصلتم الجامعات إلىٰ هذه الحال، مائ ام َم ىٰ    ع عل

ستدعون                انهم ي سلطان؛ ف وزتي ال ًا   تأسيس هذه الجامعة، غير أّنهم إذا َأرادوا استئصال ل طبيب

أتي      ! ٣سدُّ آرج يجب أْن يبنيه األجانب     !! من الخارج  ادة يجب ان ي ق أو ج األجانب   آل طري

ة  ! لتعبيدها إذا !أليست هذه االمور مخجلة منها ازاء األعراف والموازين الدولي ديكم    ؟ ف ان ل آ

اء، و    ارف، و          مهندسون وأطّب ديكم وزارة مع ة      إإذا آانت ل دينا ثقاف تم ل دينا ! ذا قل م     ل ة، وه طلب

ا اء ومهندسون! ذخائرن دينا أطب اذا. ل ديكم؟ ولم ون األجانب ل اذا إذن توظف ة  فلم دفعون مائ ت

ًا شهريًا     ان مرتب وا؟ و  إْألف توم يٍّ واحد؟ أجيب ىٰ أجنب ديكم   إل م يكن ل اء (ذا ل ومهندسون  أطب

بالد     ) وغيرهم ة،         ! فوا أسفاه علىٰ هذه ال ديها مؤسسات تعليمي ام ول ة ع ا       مائ ا أّنه وجامعات إلَّ

  .تفتقر الىٰ االطباء والمهندسين

بذلك  فعالم الدين ليس مخالفًا لتقدم اقتصاد البالد، انهم يتهمونه        ! يقوله عالم الدين   هذا ما 

  .فقط

                                                                                                                                    
   تــردد فــي بعــض االوســاط المقربــة مــن رضــاخان، آــالم  ١٩٢٧بعــد النهــضة الدســتورية، ومنــذ اواســط ســنة  .  ١

   أن زوجــة رضــاخان وبناتــه ظهــرن امــام النــاس مــن دون حجــاب فــي رأس ســنة         حــول نــزع الحجــاب، حتــىٰ   
  فـــي يـــوم الـــسابع مـــن) ١٩٣٤(نفـــذ بعـــد عـــودة رضـــاخان مـــن ترآيـــا ) آـــشف الحجـــاب( ولكـــن قـــانون ١٩٢٨

ــاني   ــانون الث ــدادي،         . ١٩٣٦آ ــد االع ــاح المعه ــل افتت ــي حف ــك ف ــي ذل ــاه ف ــه وابنت ــاخان وزوجت ــارك رض ــد ش   فق
ــزعن الحجــاب      ــواتي آــن قــد ن ــة مــع زوجــاتهم الل ــوزراء ورجــال الدول   وفــي هــذا االحتفــال خاطــب . وحــضر معــه ال

  سجين المطلـق سـراحه أن يـصنع لنفـسه بيتـاً     واآلن نتـرك للـ  ! لقـد آـسرنا قـضبان الـسجن      : رضاخان النساء قـائالً   
 .مذآرات تاج السلطنة. الحجاب وآشف الحجاب في ايران: راجع. جميًال بدل القفص الذي آان فيه سابقًا

   بهــدف حــرف الــراي العــام عــن هــذه –بعــد فــشل النظــام فــي مــؤامرة المجــالس المحليــة، قــررت الحكومــة   .  ٢
ــام باحتفــال وتظــاهرات وا –الفــضيحة  ــوم الــسابع مــن آــانون الثــاني     القي   ١٩٦٣ستعراضــات فــي الــشوارع فــي ي

  وعنــدما علــم االمــام بهــذا . باالســتفادة مــن النــساء المــشبوهات والمرتبطــات باالوســاط االســتعمارية والرجعيــة   
   الهيئــة الحاآمــة، حــذرها فيهــا مــن أن علمــاء االســالم ســيعلنون حــدادًا وطنيــًا عامــاً  القــرار، ارســل رســالة الــىٰ

  اذا قــررت الحكومــة اقامــة)  آــانون الثــاني٧(فــي يــوم الفــضيحة والعــار » جــوهر شــاد«ة فاجعــة مــسجد بمناســب
ــا          ــون فيه ــشوارع يعلن ــي ال ــاهرات ف ــام بتظ ــالهم، والقي ــل اعم ــاس بتعطي ــة الن ــه، وســيطالبون عام ــاالت في   احتف

  م يتراجــع عــن درجــة جعلــت النظــاقــد اثــرت هــذه الرســالة الــىٰ. اســتياءهم مــن مــسببي تلــك الفاجعــة الداميــة
 .عزمه

  ٦٣ آيلــومتر عــن مدينــة آــرج،    ١٧ (١٩٥٨ نهــر آــرج شــهر آــانون االول    تــم الفــراغ مــن بنــاء ســٍد علــىٰ     .  ٣
  وفـي عـام   . ، اال انهـا لـم تكتمـل       ١٩٥٢وآانت االعمـال التمهيديـة لهـذا الـسد قـد بـدأت عـام                ). آيلومتر عن طهران  

ــىٰ ١٩٥٦ ــز ال ــارزا( شــرآة  اوع ــة دراســة  ) ه ــسد   الهندســية الدولي ــاء ال ــة لبن ــال التمهيدي ــة االعم ــد. ومطالع   وبع
   بنـاء الـسد مـع شـرآة     عقـد اتفاقيـة علـىٰ   وافقت دائـرة التخطـيط علـىٰ    ) االجانب(موافقة المهندسين المشاورين    

 ).هارزا(
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التاريخ، فمع    راجعوا.  وأداروها ١سمائة عام لقد حفظ العلماء جميع أقطاب األرض خم      

ور   اء ج انوا خلف اء آ المية،   . أن الخلف رامج اإلس ذه الب الم به وا الع م حكم ا أنَّه ع   إلَّ ل يمن فه

م إ    ؟ي الذي خالفه العلماء   ما هو األمر اإلقتصاد    اإلسالم من الُرقي؟   ة  هل أردت وا     قام دٍّ فوقف س

ول  بوجهكم؟ أم اردتم استيراد مصنع فمنعوآم؟ أ   ا نق دمروا  : نن د  «ال ت ! »الصلب  معمل الحدي

ل   اإلستقالل،  ؟ العلماء ليسوا ضد ٢تظنون باننا ال نعلم ماذا صنعتم بمعمل الحديد في آرج        أ  ب

تكلم          ا ان ن د منّّ دين يري ا أنَّ ال ل إّل تقالل، ب و اإلس اء ه ذهب العلم ا. إنَّ م ائل،  ُحرمن الوس

رَّ نيف وعشرون       . اوالمطبوعات ليست بايدينا، فََُشوِّهت سمعتن     د م ىٰ    انظروا َأْنُتم لق ًا عل عام

، انظروا  !الدولة ؟ أدخلتم النساء الىٰ دوائر    ٣ماذا حققتم ! والمطبوعات نزع الحجاب، قولوا لنا    

ا   ل إدارة دخلنه شلل آ اب ال ف أص دودًا اآلن. آي ر الزال مح اء،األم ون  والعلم ال : يقول

دن ُأت ىٰ م ساء إل لوا الن ه، وال ترس عوا في رأة إذا دخلت . خرىٰتوس إنَّ الم ا،دارًةإف سوف   م ف

ىٰ      ؟ أّن من تحاآونهم    ٤أتريدون الستقاللكم أن تحقِّقه النساء    . تربك أوضاعها  رون اآلن إل يطي

ائكم         ذلك     عنان السماء، وانتم تهلثون جريًا وراء النساء؟ فال تشوِّهوا سمعة علم دنيا، ف ام ال أم

  .عار عليكم

سمعوها        – ما الفائدة، اذا آان ُأولئك       هذه هموم، هذه نصائح، ولكن      – الذين ينبغي أْن ي

  .غير موجودين، وإن وجد أحدهم، فلن يبلغهم بما يعتصر قلوبنا ألمًا

تم أيُّ ا ان ه  أم الم هيبت وا لإلس ي أْن تحفظ سؤوليتكم ه ِإنَّ م ون ف وة المحترم ا األخ  ه

ن ه، م ُدآم خال   وآرامت صرَّف أح ا ت ه، وإذا م تم في ٍع آن ذي   أيِّ موق زيُّّ ال ضيه ال ا يقت ف م

                                           
 . القرن الخامس الهجريالمقصود هو العصر الذهبي لالسالم، والذي امتد حتىٰ.  ١
  ة شـبيهة بقـدرة المانيـا الهتلريـة، وسـعيأ فـي ذلـك اصـدر امـرًا باقامـة                    آان رضا خـان يطمـح فـي تحقيـق قـدر           .  ٢

ــشرآة      ــر ب ــذا االم ــة ه ــصلب، واناط ــد ال ــل الحدي ــروب(معم ــة) آ ــأت شــرآة   . االلماني ــشروع ارت ــد دراســة الم   وبع
ــون             ــا الن تك ــرج يؤهله ــر آ ــود نه ــرز، ووج ــة الب ــي منطق ــوفرة ف ــة المت ــروة المعدني ــن الث ــرج م ــرب آ ــروب أن ق   آ

  لية النشاء ذلك المعمل، وبالفعل تـم التعاقـد معهـا لتنفيـذ المـشروع، فـتم اسـتيراد القـسم االغلـب                      المنطقة المثا 
ــة          ــي منطق ــزات ف ــدات والتجهي ــت المع ــة، وطرح ــالغ طائل ــرفت مب ــل، وص ــة المعم ــة القام ــزات الالزم ــن التجهي   م

ــران مــن قبــل قــوات الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة    –آــرج، ولكــن    يــل دون اســتكمال ح– وبعــد احــتالل اي
   اتــالف تلــك المعــدات واالجهــزة التجهيــز ومواصــلة العمــل، ووضــعت الحكومــة االيرانيــة فــي موقــف اضــطرها الــىٰ  

 .وهكذا ذهبت االموال التي دفعت من ثروة الشعب االيراني المظلوم ادراج الرياح. بأسرها
ــزع الحجــاب   .  ٣ ــين مــؤامرة ن ــة ب ــرة الزمني ــاء هــذا الخطــاب هــي  – م ١٩٣٥ والتــي آانــت عــام  –الفت ــاريخ إلق    وت

 . عامًا٢٧
   ادخـــال العنـــصر النـــسائي فـــي الـــدوائر وغيرهـــا مجـــرد غطـــاء لتنفيـــذآـــان تأآيـــد النظـــام الملكـــي علـــىٰ.  ٤

ــة        ــة الغربي ــاعة الثقاف ــشبان واش ــدير ال ــساد، وتخ ــشر الف ــة، ون ــتعمارية والغربي ــسياسات االس ــت . ال ــد تعرض   وق
   ثـم امريكـا بعـد ذلـك، فقـد            االبتـذال بمـشاريع خطتهـا بريطانيـا اوًال،         شخصية المرأة فـي عهـد رضـاخان وابنـه الـىٰ           

 . ابعاد النساء المؤمنات وازوائهن عن ممارسة دورهن االجتماعيُعمل علىٰ
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  :عندما خضناه هذه األحداث، واجهنا أمورًا طيبة جدًا، وأخرىٰ مّرًة جدًا

ا      –االمر الطيب فيها     ا ذآرن اس        – آم اتهم     لا« هو َأحاسيس الن م اعل آلم  عض وب» ّله

  .١»غفر اهللا لهم«اُآلمور ايضًا شعرنا َأنَّها آانت ُمّرًة بسبب اشخاٍص 

ا ان يكون ضارًا،                 إنًّ استقالل البالد وبقائها بأيديكم إن      ه اّم ُل سيقع فان أو  ْ شاء اهللا، وآ

ٌن ظاهرٌي،      ن آان فيه ُضرٌ   فإ. نافعًا صيبكم وه ا ي ان م م    فال تهنوا، وال بأس أن آ   ولكن المه

  .تصابوا بالوهن الروحي، فإذا ُهزم األنسان روحيًا فسيكون بحكم األمواتهو ان ال 

الىٰ    ىٰ ذات اهللا تع ستندون ال تم ت ا وراء       ان الم م ي ع ة ف وبكم متعلق اء، وقل تم علم  ، أْن

ه ة في الم ال هزيم ك الع ة، وذل أمر. الطبيع ست ب دنيا لي اهللا ال ق ب ال، إّن المتعل زم،ٍ ذي ب   ال ُيه

ك  ىٰاذا آانت الدنيا هي منته   . الدنيا أمله فالهزيمة لمن آانت     ل، فتل ة    األم ا اذا . هي الهزيم  ام

ب  ال بالغي ت اآلم ة  آان ال هزيم ب ف ا وراء الغي ة ُأل. ، وبم ة والهزيم قياء، والهزيم ك األش  لئ

ه      . ألولئك المعتمدين علىٰ الشطان، والذين تمكنت زينة الدنيا من قلوبه          ٌر في ع أم ضرٌّ   فإذا وق

سم       . بكم قويًة، واصمدوا إلىٰ آخر رجٍل منكم      تكن قلو للكم، ف  د ُح بانكسار   ال تظنوا ان األمر ق

دٌ   ! فالن سلم آخر        آال، فأنت موّح زم         .  آخر، وانت م اهللا، واهللا ال ُيه رتبط ب وا   ( انت م وال تهن

م   ٢)والتحزنوا وأنتم األعلون إن آنتم مؤمنين      صالحكم    اُألمور   وأما إذا ٱستتبت لك  وحسمت ل

روا فر ال تطي وا ف ل اثبت ًا، ب ا . ح دفعوا هن اك، وال تن وا هن ال   .ال تفزع ي أن ُيق يس ف ق ل الح

م          ق بك ا ال يلي وا م ن أن تقول لُّ م أنتم أج ب، ف ا ال يناس ة م ا. للحكوم وم  – إنن ذ الي  – ومن

بشكٍل صحيٍح نتيجة    ع ان نمارس عملنا   ط فخالل الشهرين الماضيين لم نست      مشغولون بعملنا، 

ّي ل        ا ساعتين فقط         ما حدث، فقد مرت عل اٍل نمت فيه شغل من  . ي نا    لنن اآلن وصاعدًا بدروس

                                           
ــوا        .  ١ ــت، وابرق ــد انته ــة ق ــاء أن المواجه ــن العلم ــدد م ــر ع ــة، اعتب ــالس المحلي ــات المج ــاء الئحــة انتخاب ــد الغ   بع

   يـتم نـشر  امـا االمـام فكـان يعتقـد أن المواجهـة يجـب أن تـستمر حتـىٰ               . غـاء الالئحـة    ال  الملك يشكرونه علـىٰ    الىٰ
ــصحف   ــي ال ــاء الالئحــة ف ــر الغ ــد ادى. خب ــىٰ   وق ــرأي ال ــضة   هــذا االخــتالف فــي ال ــار متناق    حــصول اشــاعات واخب

ــرة   ــرين فــي الحي ــىٰ . اوقعــت الكثي ــاس ال ــذي   فتوجــه الن ــذار ال ــد ادى االن ــشرعي، وق ــيفهم ال ــم الســتجالء تكل    ق
 . انصياعها رغبته، ونشر قرارها االلغاء في الصحف المحلية الحكومة الىٰوجهه االمام الىٰ

 .١٣٩سورة آل عمران، اآلية .  ٢
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ذي يكّلف اآلخرين         اس              إنَّ هذا اإلجتماع ال دٍة، فالن ٍة واح ا بكلم تم لن ًة، ي واًال طائل د    أم ق

بهم، إنّ    ن يح انبهم وبم ىٰ ج ن يقف ال ون بم اس يتعلق بهم، والن انبهم ونح ىٰ ج ا ال وا إنن  ادرآ

اءهم    ون أبن م يحب اهير، وه اء الجم اء آب وز . العلم ل عج ل أنْ  ١رج صف اللََّي ي منت ب ف   يكت

ران بأسرها، وليكتب         . اجتمعوا للدعاء  ٌل عجوز   فتهبُّ طه د ان نجتمع          رج ا نري ا بأنَّن ا هن  ه

اء   ؤدي دع ضطر (لُن ب الم ن يجي يحدث  )أم اذا س روا م م ٱنظ شعب أدرك أنَّ !  ث ك ألن ال  ذل

دون صالحه اء يري سدين. العلم سوا مف صلحون، ولي اء م ك. العلم ون ذل  نحن نرغب أن يك

ًا،               . للحكومة دادًا عام ة ح زاء إذا أعلنت الحكوم ع الع وا     نرغب أن يقيم الجمي   نرغب أن يكون

سجمين  ا َأ. من ارة فكم رة بإش اهير الغفي ع الجم اء بحيث تجتم ىٰ العلم وا ال اس تهف وب الن  نَّ قل

  .منهم، نريد ان يكون الناس هكذا مع الحكومة أيضًا

رَّيّ «آتبوا لنا من     ا              : »ال سنا أآفانن د لب ستعدون وق ٍر م ا خمسة آالف نف وا من   . إنن  وآتب

عشائر  إننا» لرستان«وآتبوا من   .  علىٰ استعداٍد لتنفيًذ أوامرآم     إننا مائة ألف نفر    ٢»چابلق«

  !إن الناس يقظون؟. حاضرة بأآفانها

تم             وا أن ران فقول ىٰ طه اع       : تخّلوا أنتم عن أسلحتكم ولنأت إل اس اإلجتم د من الن في   نري

وا       . نريد من الناس األجتماع في الغرب     :  ونقول نحن   الشرق، م قول م ث د : تعالوا إلىٰ ق من   نري

رج   «نريد من الناس االجتماع في       : الناس اإلجتماع ها هنا، ونقول نحن      د     ٣»خاك ف ىٰ بع عل

د             ىٰ بع رب، ونحن عل ىٰ ق تم عل انٍ         . فرسخين، أن ىٰ خوزستان أو أّي مك وا إل لكي  . آخر  إذهب

  .إنَّني أنصح الملك َألَّا ُيفرَِّط بهذه القوَّة. تفهموا، وال تفرطوا بهذا الظهير

                                           
   الــشيوخ مــن العلمــاء آــسماحة آيــة التنكــابني، وآيــة اهللا البهبهــاني اللــذين تجــاوزت اعمارهمــا   اشــارة الــىٰ.  ١

 .التسعين عامًا في ذلك الوقت
 .من توابع مدينة اصفهانجابلق منطقة .  ٢
 .احدى المناطق السكينة في مدينة قم.  ٣
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ة اهللا البروجردي        شاهدنا أيضًا    اة آي د شاهدوها    ١قضيتين، إحداهما وف ا     . وق ارنوا م فليق

ون    أيمكن أن يكون   !! ال أهمية للعالم  : حدث بما يحدث لموت أحدهم ويقولون      ك؟ ويقول ال : ذل

  .ولكّن العالم له شغٌل معكم!! ٢شأن لنا بالعالم

ا من    ّللع علىٰ العلماء تقديم نصحهم للجميع، بالنصيحة من الواجبات، و         ائر،   ترآه الكب

بل . الحاضرين  باألخوة  والعلماء مطالبون بتقديم النصح الىٰ الجميع، بدءًا من الملك، وانتهاءً         

  .جميعًا علىٰ العلماء أن ينصحوهم. الىٰ آخر شخص في اقصىٰ نقطة من البالد

اس          وب الن تالك قل ك باإل        ف. وهذا هو سبيل ام سلمة تمتل اهير الم وب الجم نحن   .سالم قل

يهم أدر ؤثِّر ف ا ي ا م وب   . آن ئن القل الىٰ اهللا تطم الم ف ستماُل باإلس سلمين ُت وب الم ع  ٣فقل جمي

ذا  . أليكم توجهوا الىٰ اهللا ، لكي تتوجه قلوب الناس. ومقلب القلوب هو اهللا. القلوب بيد اهللا   وه

ا فه  : أقول  بل  ال أقول ضع عمامة علىٰ رأسك،     .  فكونوا أنتم هكذا    هو شأن علماء الدين،    ه  م م

  . فهمه أنت أيضًاإعالم الدين، 

اس         بأنَّ: فنحن نقول  اس     .  الحكومات يجب أن تحسن إدارة شؤون الن م الن ىٰ يفه أنَّ  حت  ب

  !الحكومة تسعىٰ لخير الشعب، ولكن اذا رأوا أّنها ليست آذلك، فسيتمنون سقوطها

ه و     تقدرون و هذا ما ال   ( فتح البلدان ليس بشيء      إنَّ! أّيها االشقياء ! ها الحكومات أيتُّ علي

  .بل إّن فتح القلوب هو المهم) الحمد اهللا

                                           
  الــذي )  هـــ١٣٨٠ – ١٢٩٢_ســماحة آيــة اهللا الــسيد حــسين الطباطبــائي المعــروف بآيــة اهللا البروجــردي        .  ١

  وهــو واضــع الحجــر االســاس للمــسجد االعظــم فــي قــم،) بعــد آيــة اهللا الحــائري(تــزعم الحــوزة العلميــة فــي قــم 
   اصــفهانســافر الــىٰ.  م ايــام حكــم الملــك محمــد رضــا ١٩٤١التقليــد للــشيعة خــصوصًا بعــد ايلــول  واآبــر مراجــع 

ــىٰ        النجــف، ودرسبعــد دراســة المقــدمات فــي بروجــرد، ومــارس هنــاك تــدريس الفقــه والفلــسفة، ثــم ســافر ال
  يس العلـوم   ايـران، و مـارس تـدر        اآلخوند المـال محمـد آـاظم الخراسـاني، ثـم عـاد الـىٰ                سنوات علىٰ  ٨هناك فترة   

  ومجموعـة اخـرى  ) س( قـم مـن قبـل االمـام الخمينـي       م دعـي الـىٰ     ١٩٤٤وفي عام   . العقلية والنقلية في بروجرد   
  وبعــد فــشل الحرآــة الدســتورية، ووقــوع بعــض الحــوادث المؤســفة آأعــدام الــشيخ فــضل اهللا نــوري،. مــن العلمــاء

  ية فــي مقابــل رضــاخان، وســعى آيــةوشــيوع حالــة االحبــاط نتيجــة عــدم تحقيــق نتيجــة مــن النــشاطات الــسياس
   ذلـك سـبيًال، فقـد آـان شـديد القلـق مـن أن                الدخول في المـسائل الـسياسية مـا اسـتطاع الـىٰ            البروجردي الىٰ 

   االضـرار بالمـسلمين، ولهـذا الـسبب آـان يـصبح احيانـًا هـدفاً                 التدخل في السياسة قـد ينتهـي الـىٰ         االقدام علىٰ 
   اســتغالل شــهرة وعلــو مقــام آيــة اهللا البروجــردي، فقــام بزيارتــه عــدة  لالعتــراض والنقــد، وقــد حــاول محمــد رضــا 
 .مرات، وتظاهر باستعداده الشاعة االسالم

 .من تصريحات الملك محمد رضا.  ٢
 . من سورة الرعد٢٨اآلية » اال بذآر اهللا تطمئن القلوب«هذا المعني مستفاد من قوله تعالي .  ٣
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شأنكم        . فإن أردتم، فبادروا إلىٰ ذلك     دوا ف يكم   «و إن لم تري سالم . »واألمر ال يكم   وال عل

  .ورحمة اهللا وبرآاته
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  ٥ –هوية الخطاب رقم  

  

  

   م١٩٦٣ ه ق الموافق آانون الثاني ١٣٨٢ايران قم شعبان 

ي           التحذير من عوا  : الموضوع ك وضرورة تحل قب االستفتاء الشعبي علىٰ مشروع المل

  .والشعب باليقظة والمقاومة العلماء

  .اعالن اقامة استفتاء شكلي علىٰ مشروع الثورة البيضاء من قبل النظام: المناسبة

  .آية اهللا روح اهللا آمالوند، وعدد من اآليات العظام، وجمع من علماء قم: الحاضرون

  

  

  

   واهمية الخطاب ونتائجهالظروف السياسية،

اء   آان االمام يتحين الفرصة من اجل        بعد تراجع النظام في قضية المجالس المحلية،       ابق

ة      م       . الشعب في ساحة المواجه ة عل ع          –وحاولت حكوم شل ذري ىٰ ف نتيجة    التي تعرضت ال

اء   ة العلم سا    –انتفاض ىٰ م شعب ال ان ال ه اذه سمى    توجي ا ي االت، أو م ري آاالحتف  ئل اخ

  .الهدام راسيم الوطنية للعمل علىٰ التمهيد لتنفيذ مشروع االصالحات االمريكية الملكيةبالم

ين دور                         د ربطه ب ه النظام عن ز ب ذي تمي دهاء ال ار ال رأة (ومع االخذ بنظر االعتب  )الم

ضاء            سألة الق ة في م ة النظام الثاني م حرآ ة، يمكن فه ين الئحة المجالس المحلي ا وب  وحقوقه

د  ي الحجاب، فق م«حاول عل انون» عل سابع من آ وم ال تفادة من ي ك االس ارة من المل  وباش
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ىٰ عزم النظام،          ام عل ه في               وبمحض اطالع االم ىٰ المسؤولين يحذرهم من ان رق ال   اب

اني،  انون الث ن آ سابع م وم ال االت ي ة احتف ة اي ام باقام ام النظ ال قي اء ح يطالب العلم ه س   فأن

ا   شاديًال لذآرى فاجعة مسجد جوهر     اليوم، وذلك تجل   االعالم بأعالن الحداد العام في نفس      وم

معارضتهم  حصل من االحداث الدامية في مشهد، والتي راح ضحيتها مئات االبرياء، بسبب            

ت   ك الوق ي ذل اب ف زع الحج ة رضاخان ن ة . لمحاول ؤامرة الالئح شل م ة لف الخاصة  ونتيج

رة ا     اء فك صلحته الغ ن م ك أن م ة، ادرك المل الس المحلي االت بالمج ة االحتف  قام

  .واالستعراضات في ذلك اليوم، فكان هذا انتصار آخر لالمام والشعب

ة       سألة الئح ىٰ م ام عل اء والنظ ين العلم ة ب رة المواجه الل فت عى خ ام س ر أن النظ  غي

ة                 االت موهن شر مق  المجالس المحلية، وما تالها الىٰ ممارسة دور اعالمي مدروس تضمن ن

النظام  لقد حاول .  غير مدخر وسعًا في هتك حرمة العلماء        عالم،ومثيرة للفرقة في وسائل اال    

دم    اظهار الملك علىٰ انه مصلح يهدف الىٰ رقي       – ومن خالل استخدام وسائل اعالمه       – وتق

  .ضة العلماءرالمجتمع، اال انه يتعرض لمعا

ام       ه الخاصة              –ومرة اخري تمكن االم ه وفطنت تفادة من يقظت ه في االس   من – وآعادت

اء      تجني  ة النهضة االسالمية، فطالب المراجع والعلم  د آل خطوٍة من خطوات النظام لخدم

 البارزين في قم خالل االجتماع الذي ضمهم، الرد علىٰ الهجوم الذي تقوم به صحف النظام،               

شبوه   رك الم ك التح ة ذل ىٰ مواجه ل عل ة  . والعم تدعاء حج ام بأس ام االم ر ق ب آخ ن جان  وم

سفي  الم الفل ب–االس روف  الخطي راته،  – المع ي محاض ة ف ذار الحكوم ه إن ب الي  وطل

ددًا لكشف             وإفهامها اء سينهضون مج أن العلم ذه الممارسات، ف انها اذا لم تتخل عن امثال ه

ال                  . االمور الناس  حقائق شدة، فق اد النظام ب سفي النتق وعلىٰ االثر تعرض حجة االسالم الفل

ا في المسجد االع               في ه التي القاه م     جانب من آلمت رة        ... «ظم في ق ة االخي ردد في اآلون تت
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ي  ام الخمين د ادت مواقف االم ارة) س(لق ىٰ اث ام للحجة ال اء من اتم ه العلم ام ب ا ق  وم

ىٰ         . مشاعر الشعب من جانب، وهلع النظام من جانب آخر            ار ال ذه االخب امي ه د نت   سمع  فبع

ذار              دم االعت اء ويق ع العلم م ليقن ىٰ ق  الملك بادر وبسرعة الىٰ ارسال مساعد رئيس الوزراء ال

  .بأن الحكومة سوف تحول من اآلن فصاعدًا دون اية خطوة فيها مساس بحرمة العلماء

وم   ي ي اني  ٩وف انون الث د ١٩٦٣ آ ة   ) ٣٩ ( اي بع اء الئح ر الغ الن خب ن اع ًا م  يوم

ورة البيضاء    (ائه الموسوم تلن الملك عن استفاع  المجالس المحلية،  ستة للث ان   ).االصول ال وآ

ا  ي ترغب امريك دي بطرح الخطط الت الرئيس آن ه ب ا ولقائ ىٰ اميرآ فره ال اء س د اثن د تعه  ق

ك شخصياً          ىٰ ذل ل اقا    . بتنفيذها في ايران، واالشراف عل ي اميني من        ل في مقاب دآتور عل  ة ال

اني      ٩فأن ما طرحه الملك في      وفي االساس   . منصب رئاسة الوزراء   انون الث ىٰ  ١٩٦٣ آ   عل

ه  ضاء(ان ورة البي الي ) الث و صورة عن المشروع االمبري ا ه دم(انم اد من اجل التق  )االتح

ران               وليحول دون  ،  ٢والذي آان البيت االبيض قد وضعه لينفذ في دول العالم الثالث ومنها اي

دان         ك البل شيوعية في تل ا       . تغلغل ال د آانت امريك وة          لق ون ق ال يمثل د أن الفالحين والعم  تعتق

  بما حصل في الصين وآوبا وفيتنام اذا ما تهيأت         آبيرة قادرة بتحرآها علىٰ خلق حالة شبيهةٍ      

بة و    رص المناس ا الف صيص    ... له ي، وتخ شاريع آاالصالح الزراع ذ بعض الم  وأن تنفي

  .ن حدوث مثل ذلكحصص للعمال في ارباح المعامل التي يعملون فيها، يمكن أن يحول دو

                                           
  .٢١٣ ص ١ج ): س(ي دراسة وتحليل لنهضة االمام الخمين.  ١
ــران،   .  ٢ ــاع اي ــان الوض ــم األمريك ــشر        إن فه ــد ن ــان ق ــالحات آ ــن االص ــة م ــام بمجموع ــضرورة القي ــادهم ب    واعتق

ــة     ــصحف االمريكي ــاريخ فــي ال ــذلك الت ــة ســابقة ل ــرة طويل ــذ فت ــة   . من ــة مجل ــا آتبت ــك م ــو(مــن ذل ــد. اس. ي   نيوزان
  نتــشار الواســع فــي امريكــا، فــي عــددها الــصادر      ذات اال) اخبــار وتقــارير حــول امريكــا والعــالم    = ورلــدريبورت 
ــوز   ــي تم ــول    ١٩٥٩ف ــت تق ــث آتب ــران، حي ــي اي ــاع ف ــشأن االوض ــران،   :  ب ــي اي ــاع ف ــوتر االوض ــاك مؤشــرات لت   هن

  ... فـأن امريكـا سـوف تـدخل فـي اعمـاق مـا يجـري                 وهي البلد النفطـي، ولـو أن اضـطرابًا ظهـر فـي اوضـاع ايـران،                
  وفــي مثــل هــذه االوضــاع تــدعم الواليــات المتحــدة الحكومــة الملكيــة  .. .النــاس العــاديون مــستاؤن مــن الحكومــة 

   تــدهور االوضــاع،فــي حــين أن االســتياء الــشعبي يــؤدي الــىٰ . بقــوة ســواء مــن الناحيــة العــسكرية او االقــصادية 
 . حٍد سواء مشكالت للملك والواليات المتحدة االمريكية علىٰاالمر الذي يمكن أن يؤدي الىٰ
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ة     ة واالجنبي صحافة الداخلي ة ال م تعبئ تفتاء، ث ن االس الن ع رد االع ة. وبمج ي خط  وف

ك   – وبأآثرية ساحقة    –إن الشعب سوف يؤيد     : مدروسة لدعم الملك اعلنت الصحف       نداء مل

وطني    راع ال ة      . ١الملوك في االقت رمج للمؤسسات الحكومي دىٰ االعالم المب د ب والوآاالت   وق

ة  ل     االجنبي ىٰ درجة جعلت االحزاب المعارضة للنظام، ب ؤثرًا ال ك  م ىٰ تل ي  وحت ات الت الفئ

سياق وراء   ىٰ االن ام، ال ة النظ دان مواجه ي مي بقية ف دعي االس اتت ة  ذوي التوجه الملكي

ت   الء فأعلن دة   –والعم سات عدي د جل الي  – وبع شكل الت ا بال م:  موقفه الحات، ال  نع لالص

ة ذا ا!. للديكتاتوري د غطي ه ىٰفق ران، حت ي طه واب والجدران ف شعار االب ىٰ  ل ق عل ه عل ان

ران   ة طه ة جامع ة    . بواب ة المثقف ي أن الطبق ان يعن ك آ ح أن ذل ن الواض ين  وم والمعارض

  .٢صوتون لصالح االصول الستة للملكيالسابقين للنظام سوف 

هدف   هو الشخص الوحيد الذي ادرك بوعيه المتميز أن       ) س(ولما آان االمام الخميني     

ران،       ا ىٰ اي ل   لملك من طرح االستفتاء انما يكمن في رغبته بتكريس سيطرة امريكا عل والتقلي

شأن   فقد لجأ اإلمام الىٰ التباحث مع العلماء مرة  . من اثر الضغط الشعبي علىٰ النظام      اخرى ب

ه       و  االستفتاء ذا المواد الستة،    ك ومرامي ر أن بعض    . شرح لهم خطط المل م يكن     غي اء ل العلم

ادرًا رق م ازاء االم رار حاس اذ ق ىٰ اتخ ه.  عل دم آفايت ور، وع ا االم ه بخفاي ة  لجهل ن الناحي م

الجلسات تواصلت   لذا فلم يوفق االمام في مباحثاته معهم الىٰ اية نتيجة، اال أن هذه            . السياستة

ا        حتىٰ تقرر استدعاء ممثل عن الملك الىٰ قم، ليقوم بشرح االهداف           ستند اليه والدوافع التي ت

وم        للمراجع والعلماء، ولكي يتم ايضًا اطالعه علىٰٰ      ) ثورة البيضاء ال( م، ليق اراء العلماء في ق

شريفات      وبالفعل تم .  المسؤولين في الحكومة   ةبدوره بنقلها الىٰ الملك وبقي     ذلك وجاء رئيس ت

                                           
   م نقـــًال وآالـــة انبـــاء اسوشـــيتد بـــرس، وبقيـــة وآـــاالت االنبـــاء١٩٦٣ آـــانون الثـــاني ١٠ات صـــحيفة اطالعـــ.  ١

 .الغربية
  والموقــف هــذا.  وبالخــصوص مــن قبــل حــزب تــودة  لقــد طــرح هــذا الــشعار مــن قبــل الــسياسيين الــوطنيين،  .  ٢

ــىٰ  ــب عل ــيس بغري ــزب، ل ــذا الح ــدة       ه ــت جري ــران آتب ــن حزي ــامس م ــة الخ ــد واقع ــردم( فبع ــصادرة) م ــي ال   ٢٢ ف
ــران  ــوان   ١٩٦٣حزي ــة تحــت عن ــران ( م تقــول فــي مقال ــدامي لــشهر حزي   الشــك أن بعــض االوســاط ): االســبوع ال

   آمــا أقــدمت مجموعــات مـــن    الرجعيــة حاولــت اســتغالل المــشاعر الدينيــة للــبعض اثنــاء فتــرة ايــام العــزاء،          
ــىٰ  ــرجعيين المتطــرفين عل ــة للرقــي ومخ   ال ــة ومعادي ــال وممارســات جاهلي ــام باعم ــسانية،  القي ــة لالن ــع الف    وتوزي

 ...  المتظاهرين  علىٰ– تعارض االصالح الزراعي وتحرير المرأة –شعارات 
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اء      ام يبحث عن احد العلم ق االم ع    وانطل ات مباشرة م وذ الجراء محادث   من ذوي النف

ك د   ... المل سيد روح اهللا آمالون ة اهللا ال وم آي اره المرح ان خي سابقين –فك ين ال د المدرس   اح

م، وذا الواسع   االآفاء في الفقه     رأسه   في مسقط   واالصول والفلسفة في الحوزة العلمية في ق

شفه   من  فذهب سماحته الىٰ البالط، واجري مباحثات مع الملك، غير انه وبدًال –خرم آباد   آ

ال     اء فق نهج العلم ًا ل دًا قوي ه نق شروعة، وج يط بم ي تح ات الت سات واالبهام ن المالب ي  ع ف

ران حب            «اهللا آمالوند   معرض حديثه الموجه الىٰ روح       اء في اي تعلم العلم م   يجب أن ي ملكه

ه » من علماء اهل السنة الذين يلهجون بالدعاء لملوك بالدهم بعد آل فريضة            المرحوم   فأجاب

د  د «آمالون ميون ل ون رس ؤالء موظف اتهمىه ق ، حكوم م يتف شيعة، فل اء ال ا علم م أن   ام له

ن   شيع الذي يمتد الىٰ الف سنة تاريخ التىلحكومات علىٰ مد  ا ىعملوا موظفين لد   ماضية، ول

م ينص    «قائًال   ثم اضاف » ، وينبغي عدم الخلط في التعامل       يكونوا آذلك في المستقبل ايضاً     ل

ة مصدق                د بمحاسبة حكوم شعبي، وق تفتاء ال ة االس اجراء       الدستور علىٰ عملي ا ب بجرم قيامه

اجراء فكيف تقومون اآلن انتم . استفتاء شعبي لم ينص عليه الدستور      تفتاء؟     ب ذا االس ل ه » مث

واصر علىٰ ضرورة اجراء       »٢نحن النستفتي، بل نريد القيام باقتراع وطني      «فاجاب الملك   

  .االستفتاء

ي       ام الخمين رح االم ك، اقت د بالمل وم آمالون اء المرح د لق ضم  ) س(بع اع ي د اجتم  عق

 واتخاذ قرار نهائي بشـأن     المراجع والعلماء البارزين في قم، لالستماع الىٰ تقرير عن اللقاء،         

ين           . االستفتاء التي   فالمجموعة : وقد طرحت في هذا االجتماع التاريخي وجهتي نظر مختلفت

ة،    الس المحلي ضية المج ي ق ذة ف صار اللذي شوة االنت شعر ن زال تست ت الت ىٰ آان   اصرت عل

ة  ام االصالحات الملكي وف بحزم ام ا المجموعة االخرى –ضرورة الوق ة، ام  – االمريكي

ة               « فكانت تقول    –التيار المعتدل    سالح من جه شه المدجج بال  إن الملك سوف يستفيد من جي

                                           
 .٢٢٣ ص ١ج ): س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١
ــران ج   .  ٢ ــاء اي ــضة علم ــى٢٠١ٰ ص ٣نه ــستخدم       وعل ــت ت ــا وراح ــصحافة لهجته ــرت ال ــيالت غي ــذه التحل ــر ه    اث

 ).االستفتاء(بدل ) االقتراع الوطني(لفظ 
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م   – وفي ضوء الظروف المستجدة     –علىٰ السادة االلتفات الىٰ انه      « ستقبل مظل أن الم   ف

نخاطبه  والذي  أن الذي يقف امامنا هذه المرة،     ... إن مسؤولياتنا خطيرة وجسمية   ومجهول، و 

اة       وت والحي ار الم يش اآلن خي ذي يع ك ال و شخص المل ه ه سؤولية اعمال ه م إن  ...ونحّمل

ددنا ج ذي يه ًاالخطر ال وده ميع ال وج ه واغف ا يمكن غضُّ الطرف عن يس مم شعب...  ل  فال

ه        يوما نستطيع القيام به     ... المسلم يتعرض للفناء والزوال    شعب وتوجيه ة ال  نحصر في توعي

ا تعجز                   ا مم  نحو الطريق الصحيح، وحينها سترون ما هي القوة التي ستقيض لنا، وآيف انه

  »المدافع والدبابات حتىٰ عن مواجهتها

سعي                ) س(د آلمة االمام الخميني     بع اء بال وم آل واحد من المراجع والعلم رر أن يق  تق

ه   ارض في اٍن يع ك باصدار بي ام، وذل ه النظ اع عن وج تفتاء(لكشف القن ام). االس ام االم  وق

ي  ه ف رانيين حول رأي دينين الطه ع من المت تفتاء جم ىٰ اس ك ردًا عل ان، وذل  باصدار اول بي

   : وذآر فيه ما يلي١٩٦٣ آانون الثاني ٢٢ك في صباح يوم الثالثاء وذل) االستفتاء الشعبي(

ذا                       ... « دو أن ه تفتاء، يب ام باالس ديها صالحية القي ة التي ل  ليس واضحًا من هي الجه

دين        ة بال واد المتعلق ىٰ الم ضاء عل ة للق و مقدم ي ه تفتاء االلزام الم ... االس اء االس  إن علم

ت ش   ي اي وق شعب ف وا ال ون أن ينبه رآن موظف الم والق ىٰ االس الخطر عل ه ب  ١»...عروا في

ا         حوا فيه ي اوض ع، والت ة المراج درها بقي ي اص شورات الت ام المن ان االم د بي ت بع  وتوال

  .٢للمسؤولين اعتراضهم القانوني، وموافقهم الشرعية

                                           
 .٢٣٠ ص ١ج) س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١
  .٢١٠ – ٢٠٧ ص ٢نهضة علماء ايران ج .  ٢
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  توزيع البيان الصادر عن االمام في طهران وقم وبقية المدن الىٰ احداث هزة               ىوقد اد 

ام الخميني       –من الجنوب حتىٰ ميدان توبخانة      (اضرب اهالي طهران    ة، فقد   فعني دان االم  مي

الهم،  ) سرچشمه وبهارستان  – رددون شعارات معارضة             عن اعم شوارع ي ىٰ ال   وخرجوا ال

تفتاء اهرات . لالس ىٰ التظ ضمام ال ىٰ االن ه ال ساري لدعوت ة اهللا الخوان زل آي ىٰ من وا ال  واتجه

ق         فوافق آية   . واعالن المعارضة   اهللا الخوانساري علىٰ دعوة الناس، وتحرك مع الجمع لينطل

ة                الموج البشري من اهالي جنوب طهران من جميع الطبقات، من علماء وتجار وطلبة جامع

را ح ٥( ومن ميدان بيع الفواآه والخضر، وشارع بوذرجمهري         –وعمال   اطع   ) نزي  نحو تق

اهرين      ع المتظ دد لتجم ز المح ان المرآ ذي آ يروس ال اء  و–س ي االثن اهرون ف  ردد المتظ

عارات  ف خالف    (ش تفتاء المزي ب، االس تح قري ن اهللا وف صر م ًا، ن ًا مبين ك فتح ا ل ا فتحن   ان

الم و اطع      ...) لالس ي تق اني ف ة اهللا البهبه زل آي ىٰ من لوا ال ىٰ وص ك حت ىٰ ذل تمروا عل  واس

ه   آية اهللا البهبهاني القي حجة االسالم الفلسفي خطابًا م        وفي منزل   . سيروس عن   دويًا اعلن في

شكلي شعبي ال تفتاء ال شعب لالس اء وال ة العلم ىٰ. معارض اس ال رج الن اب خ د الخط  وبع

  ).ايران بلد التعسف، الموت للتعسف(الشوارع وهم يرددون شعار 

تفتاء،                        ز اهللا، لمعارضة االس سيد عزي ر في مسجد ال اع آبي د اجتم رر عق  آان من المق

سوق   لذا فقد تحرآت الحشود نحو  . ي، وآية اهللا بهبهانيوذلك بدعوة من آية اهللا الخوانسار   ال

قوات   فحصلت مواجهة شديدة بين– حيث يقع مسجد سيد عزيز اهللا    –المرآزي في طهران    

ات   تمرت المواجه سيرهم، واس وال م ي ط اهرين عل اهير المتظ شرطة وجم يش وال ن  الج م

بعض    وقامت  ت المسجد، الجامعة حتىٰ السوق المرآزي، وهناك آانت قوات االمن قد طوق       

و     ساري             ىالعناصر من ق ة اهللا الخوان ىٰ مرافقي آي الهجوم عل د   ١ االمن ب ان ق ذي آ تحرك    ال

ال         . للحضور في مسجد السيد عزيز اهللا      اموا باعتق ا ق مجموعة   وانهالوا عليهم بالضرب، آم

ة اهللا    أ آما.  واجبروه علىٰ العودة    منهم، وهاجموا السيد الخوانساري، وعّرضوه لالهانة،      ن آي

شرطة في               يس ال ه رئ ذي مارسه علي ران،  البهبهاني لم يبارح منزله نتيجة الضغظ ال ل   طه  ب

دوء   زام اله ىٰ الت ه ال دعوهم في سجد ي ي الم ىٰ الحاضرين ف ًا ال ه اصدر بيان وال. ان وم  وط ي
                                           

ــة   .  ١ ــري التفرق ــل أن مثي ــام   –ينق ــن النظ ــارة م ــاء،    – وباش ــسوا اوفي ــاس لي ــساري أن الن ــة اهللا الخوان ــوا آي    اقنع
  ثـر هـذا الكـالم بـه، فاختـار العزلـة بعـد تلـك القـضية،                 ولالسـف ا  . وانهم ترآـوه لوحـده، وهربـوا فـي اسـوء الظـروف            

 .٢٣٧ ص ١ج ) س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني . ولم يشارك في اية مراسيم اقيمت
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ه الجهن                 ا النظام الملكي استعراض قوت ة ومن تلك اللحظات التي حاول فيه لتخويف   مي

ام     ري االم ة، انب شعب من ساحة المواجه ام، واخراج ال اء، وعزل االم ي  العلم ) س(الخمين

م      ود رغ سر الجم ودة ليك ه المعه ة جأش ددًا برباط د با  مج و الملب ك الج بل ذل وف  رع والخ

  .٢والتعسف، وذلك باصداره ببيانين متتاليين في ذلك اليوم

                                           
 .٢٣٧ ص ١ج ) س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١
 ).٦(راجع الخطاب رقم .  ٢
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  ٥ –الخطاب رقم   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

اً     بح مظلم ستقبل اص ىٰ أن الم وا ال سادة أن يلتفت ىٰ ال وًال، عل ةً   ومجه سؤولية ثقيل   والم

اء،   ا تعّرض اسس االسالم الىٰ خطرفالحوادث التي نراه .  نتيجة الوضع المستجد    ومعقدًة الفن

  .استقالل ايران  أمة االسالم، وعلىفقد حيكت مؤامرة محسوبة االبعاد علىٰ االسالم، وعلىٰ

ة الالئحة الخاصة             غوينب ا مع حادث بالمجالس   ي ادراك أن هذه الحادثة ال يمكن مقارنته

الك نفس الم ًا ل ة، والتصرف طبق رتبط . المحلي ة ت ك الحادث دو  –فتل ا يب ي م الوزارة  –عل ب

ذي      . الممسكة بزمام االمور، ومواجهتنا آانت لتلك الوزارة       إن االنكسار ال ا     آذلك ف حدث انم

سبة للنظام    حدث لوزارة في دولة وانكسار، وزارة، بل حتىٰ سقوطها ليس باالمر الجدي       بالن

د يكو                . الحاآم ه ق ل ان ار، ب ىٰ االنهي ًا    نفسقوط الوزارة اليعرض اسس النظام ال ًا عالج احيان

  .تلجأ اليه االنظمة لتحكيم استقرارها وحفظ وجودها

ذي                       رة، وال ذه الم ا ه ًا، فطرف الصراع معن رة مختلف تمام  غير أن االمر في هذه الم

ه ونحا  ي ا لنخاطب ف إزاءن ي ان يق اة او    نبغ ار الحي يش خي و يع ك، وه و شخص المل به ه  س

وت سأ   . الم ذه الم ي ه ه ف إن تراجع و ف ا صّرح ه ه فكم قوطه وهالآ يعني س و. لة س  إذن فه

ه                        رة، فإن ذه الم التراجع عي ه ن يفكر ب ه ل  مطالب باجراء برنامجه بأي ثمن، وفضًال عن ان

شية       درة ووح ن ق ك م ا يمل ل م ه بك ة ل ة معارض ة اي يقوم بمواجه ع  . س ي توق ال ينبغ ذا ف   ل

ة            ه     . انسحاب النظام في هذه المرة آما حصل في غائلة المجالس المحلي ر ان د   غي  ينبغي التأآي

  . واغفال وجوده. ايضًا علىٰ أن الخطر الذي يهددنا جميعًا ليس مما يمكن غضُّ الطرف عنه

سلة من                 املة، وقامت بسل ؤامرة واسعة وش ال   لقد اقدمت السلطة الحاآمة علىٰ م االعم

سع نحن في           م ن إذا ل ضييعه، ف شعب وت ىٰ    المزّوقة المضّلة، وذلك الجل استغفال ال ل ال المقاب

ل           ت إن     وعية الجماهير، والحيلولة دون وقوعها في الشراك المنصوبة لهم من قب االستعمار؛ ف

ة واالنحراف             ضياع، وسيصبح ضحية للخديع ا سيتعرض     .الشعب سيواجه الفناء وال وحينه
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ة   اذا تمكّنا نحن من توعية الجماهير وتنبيههم من هذه المؤامرة الملكية، وسعينا   للحيلول

رامج النظام الملكي               . الخداعة  دون انطالء الحيلة عليهم، وتحذيرهم من الوقوع تحت تأثير ب

ين  فإننا سنعرض الملك الىٰ هزيمة و      ة         . انكسار حتمي د دخول حرب آلي ا النري ا     انن دم فيه تحت

ة   إن ذلك ليس في وسعنا، وماذا يمكن  : حرآة الدبابات والمدافع، فيقول البعض     للقبضة الخالي

  !.أن تفعل مقابل السالح؟

د ا سترون م اظهم، وحينه اهير وايق ة الجم ا هو توعي وةىإن اعظم عمل ممكن لن   الق

ا            العظيمة التي ستقيض لنا،      ة أن تقف بوجهه  في . وآيف انها قوة اليمكن حتىٰ للمدفع والدباب

سه  ابقًا –الوقت نف رنا س ا اش ىٰ  – وآم د، وعل اطر والعق وف بامخ ا محف ق امامن إن الطري  ف

ة أن يحسبوا ويدرسوا              الذين  الجوانب  يرون أن تكليفهم الشرعي يكمن في استمرار المواجه

م         ة، ث ا المحتم ور، وعواقبه ىٰ       المختلفة لالم ات عل نهم التحمل والثب دٍّ يمك ىٰ اّي ح   لينظروا ال

  ...السبيل استقامة مشيهم وتعرضهم للمصائب والشدائد التي يحتمل أن يتعرضوا لها في هذا
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  ٦ –هوية الخطاب رقم  

 آانون الثاني   ٢٣ ق الموافق    ـ ه ١٣٨٢ شعبان   ٢٦منزل احد المراجع في     / قم  / ايران  

   م١٩٦٣

ة الم: الموضوع ة    مطالب ك باقال اء و ذل ن العلم ذار م ك باالعت م –ل ة  – عل ن رئاس  م

  .الوزراء

اني      ٢٣ / ٢٢(الحوادث الدامية في    : المناسبة انون الث ران ودخول        )  من آ م وطه في ق

  .مدينة قم الملك

  .المراجع والعلماء البارزون، وقائم مقام قم: الحاضرون

  

  الظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجه

وادث  ي  ادت الح ت ف ي وقع ة الت اني ٢٣ / ٢٢(الدامي انون الث ن آ ران )  م ي طه  –ف

تفتاء           والتي سلمية         –نتجت عن مقاطعة االمام وبقية المراجع لالس ىٰ خروج التظاهرات ال  ال

سلمين، ومحاصرة                  للشعب، د من الم اء والعدي وما تبع ذلك من اعتقاالت واسعة شملت العلم

ازل سماحتة من ان: ذوي ال ة اهللا البهبه ىٰ  آي ام، ال وات النظ ل ق ن قب ساري م ة اهللا الخوان ي وآي

دة من االضطرابات موجة ىٰ سمع  ١جدي ران ال ي طه ة ف ائع الدامي ار الوق د ترامي اخب وبع

ام ي  االم ي  )س(الخمين اريخي ف ه الت ماحته بيان وة ٦٣ / ١ / ٢٣، اصدر س ذه الخط  م، وبه

اطالً          – بكل وجوده     –وقف   الشجاعة زعم ب ذي ي ام النظام ال ه            ام ع بقمع تقم من الجمي ه ان  ان

ان           اهالي طهران،  دوء في آل مك ذا االعالن       . واعتقاله العلماء، ونشر اله دأ     –في ه ذي ب  ال

ر   علىٰ«بعبارة   ة النظام     -» المسلمين أن يعلموا أن االسالم في خطر الكف ام حقيق  آشف االم

اقسم . ى القرون الوسط  يعاملوننا آما آان يعامل العبيد في     ... « :في جانب منه   الكافر، وورد 

                                           
 .٥ –راجع هوية الخطاب رقم .  ١
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ة         ا قامت  . آانت طهران تئن تحت وطأة الدبابات وامدرعات والقوات الحكومي وي   آم ق

وقد  رة تامة،  بمحاصرة الجامعة محاص   – بقيادة العميد حكيمي مسؤول امن طهران        –االمن  

  .التعليمية ادت المواجهات الدامية التي وقعت في الجامعة الي خسائر جسمية في المعدات

ة              ة   وفي قم عّطل الكسبة والمهنيون اعمالهم بعد انتشار بيان االمام، وعاشت المدين حال

د                        ازل المراجع سعيًا في تحدي وم نحو من ك الي اس في ذل يفهم   االضراب العام، واتجه الن تكل

ام النظام،         ) س(وفي منزله حّث االمام الخميني       . لشرعيا ات ام ىٰ الثب اس عل وطلب من     الن

  .الناس عدم مغادرة منازلهم في يوم االستفتاء المرتقب

ة   وفي اليوم نفسه تحرك جمع آثير من اهالي المناطق الشعبية في قم نحو مرآز        المدين

م    قرآنًا في  آل واحد منهم وحمل) ع(بقصد زيارته الحرم المطهر للسيدة المعصومة    ده وه ي

ون تفتاء  ( :يهتف د االس رآن، وال نري ع الق ن نتب ىٰ ). نح اهرون ال دما وصل المتظ احة  وعن س

ا هي اال لحظات من االنتظار،                      اس، وم الحرم بالن شوارع المحيطة ب حتىٰ   الحرم غصت ال

شعار  – بتحريك من السافاك –تصدت جماعة من االراذل    يعيش    للمتظاهرين وهي تهتف ب

اذ                شرطة النق دخلت عناصر ال ك، فت ام    الملك، فهاجمهم الناس، مزقوا صور المل األراذل، فق

اآس سهم، وشن هجوم مع دفاع عن انف اس بال دها الن د رضائي. عن ع العقي  وهو من – ووق

اس؛    –ضباط شرطة قم، وآان يتولي عمليات الضرب والشتم          فأصيب بجروح      في ايدي الن

ىٰ              واحرق المتظاهر   بليغة، شرطة ال راد ال ا اضطر اف ابعهم     ون سيارة شرطة، مم رار، فت الف

٩٢ 



ذين   دادًا من الجنود  وبعد دقائق وصلت االمدادات، فقد انزلت العديد من الشاحنات اع          ال

ساعدة                   ك لم ة، وذل ائن في احدى ضواحي المدين ر ص عنا  تم جلبهم من معسكر المنذرية الك

شرطة، م      ال عتهم ضربًا، ث ب، واوس ل جان ن آ اس م ىٰ الن يش عل وات الج ت ق ه  فانهال توج

ذها الخراج                ا ونواف وا ابوابه ضية فحطم سيرتهم المدرسة الفي ذين     العسكريون في م اس ال الن

ا،    ال رددون شعار                   تجأوا اليه م ي م المرآزي وه وا نحو سوق ق م توجه م انه ك   ( ث ) يعيش المل

ة       وفي تلك االثناء آانت احدي سيارات الشرطة      . ونهبوا المحالت التجارية   تتجول في المدين

ى           : معلنة عبر المذياع   م       آل من ال يريد أن ينهب حانوته عليه أن يبادر ال فتحه، ونصب العل

وات          .  امان من النهب     الملكي ليصبح في   اهير وقفت بوجه ق ر أن الجم شجاعة     غي النظام وب

ه    تحمل الضرب المبرح، االمرمنقطعة النظير في ذلك اليوم، مما عرضها الىٰ   تج عن الذي ن

ىٰ   رين ال وال الكثي م تعرضت ام نهم، آ د م ضياعجرح العدي ع. التلف وال ىٰ  ىوس ام ال النظ

ة       اشتبك الفالحون في     : ة اعالم النظام  تحريف ذلك القمع الوحشي، فأعلنت اجهز      م مع طلب ق

وات                  ادرت الق رار النظام، ب ة اق اء من الحكوم ىٰ     العلوم الدينية، ولما طلب العلم ة ال الحكومي

تنكر      ٢٦بتاريخ  ) س(وعلىٰ االثر اصدر االمام الخميني      . ١اجابة طلبهم فوراً   ًا اس شعبان بيان

ي  فيه بشدة هجوم عناصر النظام، وجاء في جانب    ا يل اع     ...« : من البيان م ذا هو معني دف ه

رأي       ، وحرية تالحكومة عن الديانة؟ وهذا هو معني حرية التصوي        المصّوتين؟ اننا نطالب ال

 بالضبط في جوار الحرم المطهر،  العام أن يعطي حكمه علىٰ ما حصل في مدينة قم الدينية،      

  »...وفي الحوزة العلمية في قم

ة  ٢٣في بعد المواجهات التي حصلت    ىٰ مدين ة،   آانون الثاني تحولت مدينة قم ال   منكوب

دارس       ع، وم اء والمراج ازل العلم ة، ومن شرطة االزق يش وال وات الج وم  فحاصرت ق العل

ديدًا ة خصارًا ش ة و . الديني داخل المدين ي م يش ف ر للتفت يم مق رىواق ا، وج ال  مخارجه اعتق

م         العلماء الذين خرجوا للتبليغ في شهر رمضان، حتي ال            ة اهل ق ىٰ   يصل صوت مظلومي ال

                                           
 ). م١٩٦٣ آانون الثاني ٤(صحيفة اطالعات .  ١
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ي عصر  اني ٢٣ف انون الث م    – آ ة ق ك لمدين ارة المل ن زي د م وم واح ل ي  د عق– وقب

ة    شأن االوضاع الجاري راٍر ب اذ ق ام التخ سة بخضور االم الم جل اء االع ع والعلم  –المراج

ام  ن النظ ارة م سة،  –وبأش ه لحضور الجل سماح ل ب ال د طل م ق ام ق ان قائمق سادة  آ ل لل    فنق

م                 ما وقع،  الحاضرين اعتذار النظام علىٰ    ك في ق اء والمل ين العلم اٍء ب   واقترح التمهيد لعقد لق

ات       لحل بعض  ذليل الخالف ة، وت ذا               .  المشاآل العالق ٰى ه ة عل ه في حال الموافق ىٰ ان دًا عل  مؤآ

اء   ة مطالب العلم ع آاف ًا م يتعامل ايجابي ام س أن النظ ب، ف ؤامرة–الطل اط م   ومن اجل احب

دة  ي –النظام الجدي ام الخمين ادر االم م حول) س( ب ن االخرون عن آرائه ل أن ُيعل رد قب  لل

ور  ل تبل وع، وقب ديثاً     الموض م ح ام ق ًا قائمق دث مخاطب رين، فتح ين الحاض اص ب اه خ   اتج

ة        علي نصه الكامل، آم     – لالسف   –حصل  نصريحا وهامًا، لم     م نجد في الكتب التاريخي ا ل

  .جزاءًا صغيرًا منه إّلا

ذا    . آانت آلمة االمام ورفضه اللقاء مع الملك       ه له اء   والشروط التي طرحت من قبل اللق

رأي   نوٍع من البحث واالختالف في      درجة سدت الطريق امام ايّ    صريحة ومكشوفة الىٰ     . ال

سة،                  شارآين في الجل وع االختالف نتيجة مواقف الم ه دون وق سم االمر    فقد حال بحديث وُح

الناس، ولديه اللياقة    مؤهًال لالستحواذ علىٰ قلوب   ) س(واذعن الجميع الىٰ أن االمام الخميني       

ضاً   الكافية ليمارس دور القائد العال     ازع اي ا دون من د تحدث      ، م الحوزة وعلمائه ا فق ومن هن

وم          ومحذرين من عواقب      العلماء واحدًا بعد اآلخر مؤيدين آالم االمام،       ال القمع التي يق اعم

ا    رج قائمق ام، فخ ا النظ اء   به ه بالعلم ن اجتماع ًا م م خائب ف. م ق ام،   إن المواق ة لالم الثوري

ازلهم،     ة من اهير بمالزم ة الجم تفتاء، ومطالب ة االس م  ومقاطع اوزه المراس ة   وتج الطاغوتي

وله         د وص ك عن ستقبلين للمل ود الم ديم وف بالط بتق اء ال ام علم ية بقي ة القاض دينتهم  القديم م

ع    صالحة م ىٰ الم ة ال روض الداعي ع الع ضه جمي ه، ورف دعاء ل ذلك وال ارآتهم ل ام  ومب النظ

  .دلتهم في موقف معّقعاحرجت موقف الملك واعضاء حكومته، وج
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رر النظام                     د ق ذا فق م سوى زمن قصير، ل ىٰ ق  ولما لم يكن قد بقي علىٰ مجيء الملك ال

اع                    اء االجتم ًا مع انه ذا الغرض، وتزامن رتبطين بالنظام، وله  اللجوء الىٰ تحريك العلماء الم

ىٰ               –الذي ّضم العلماء االعالم وقائمقام قم        ين ال م جمع من االشخاص متجه   وفد الىٰ مدينة ق

ازل ا  و         من اء ه شرعي للعلم ف ال أن التكلي اء ب ىٰ االيم عوا ال وذ، وس ن ذوي النف اء م  لعلم

ىٰ    ) المشارآة في مراسم االستقبال واالجتماع بالملك     ( وقفهم   لصدهم عن مواصلة الثبات عل م

د اثَّ      -القاضي بمواجهة النظام    سذج،             ولالسف فق اء ال ىٰ عدد من العلم ك عل اعلنوا في     ر ذل ف

ذلك  )س(تهم في اللقاء بالملك شرط اقناع االمام الخميني       ختام المحادثات عن رغب    دين  . ب مؤآ

ه             ر موقف ام بتغيي اع االم ىٰ موضوع اقن ز عل ة الترآي ر . لهؤالء الوافدين اهمي ود    غي أن الجه

ع                    ام جمي ق االم د اغل ذآر، فق ام     الحثيثة التي بذلك في تلك الليلة لم تؤد الىٰ نتيجٍة ت الطرق ام

  .ٍل ذريعشبف ف عن طريق النفاق، وبذا فقد مني مشروع النظاممن حاولوا اختراق الصفو

ع    اع بعض المراج سعي القن ىٰ ال رة ال ساعات االخي ي ال ود ف ت الجه د تحول ه فق  وعلي

  .غير أن احدًا لم يقبل بحمل هذا العار. والعلماء بفكرة اللقاء بالملك دون حضور االمام

٩٥ 



  ٦ –الخطاب رقم   

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

الي  ...« اء وااله وم امس ضد العلم ام ي ه ازالم النظ ام ب ذي ق وم الوحشي ال د الهج  بع

ساني                 الشرفاء في مدينة طهران، وهتكهم لحرمة علماء الدين في العاصمة، والتصرف الالن

اء               م وجماعة العلم ة ق الي مدين ذه       . لعناصر امن النظام اليوم ضد اه ىٰ حريم ه دائهم عل  واعت

ا           الحوزة المقدسة، فإن الن    ة وشيجٍة تربطن رك اّي  ظام لم ُيبق بذلك علىٰ اّي امل للتفاهم، ولم يت

ك                  معه، م المل ك، اال اذا اق اء بالمل ذا لتحقيق اللق ّس من       -  فال سبيل بعد ه ا م ران م   الجل جب

ىٰ عزل      –هيبة العلماء، وما هتك من قدسية حرمتهم المقدسة           م ( عل  من منصب رئاسة     ) عل

دان ه الم ار ان وزراء باعتب ىٰ االول، عالوًة ال دًا للممارساتعل ضع ح ه أن ي إن علي ك، ف   ذل

ة            . البوليسية، واعمال القمع واالضطهاد    ام امكاني يفتح الطريق ام ه س ك، فإن ىٰ ذل  فإذا اقدم عل

  ١»...اللقاء به والتباحث معه

   

                                           
 .٢٥٤ ص ١ج ): س(دراسة وتحليل نهضة االمام الخميني .  ١

٩٦ 



  ٧ –هوية الخطاب رقم  

  

 ٢٦ق الموافق      هـ ١٣٨٢في االول من شوال     ) س(منزل االمام الخميني    / قم  / ايران  

   م١٩٦٣شباط 

ورة البيضاء التي أمر                  : الموضوع انوني، والث ر الق تفتاء غي الحث علىٰ معارضة االس

  .بها الملك

  .حلول عيد الفطر: المناسبة

  ).ع(طالب وعلماء واهالي قم، وزّوار الحرم المطهر للسيدة المعصومة : الحاضرون

  

  الظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجه

وم وصل ا م ي ة ق ىٰ مدين ك ال اني ٢٤لمل انون الث ه١٩٦٣ آ ذي آانت في ي الوقت ال   ف

ستقبلي            . المدينة قد تحولت الىٰ قاعدة عسكرية      ا أن دخل ونظر في جموع م د    هوم ىٰ افتق  ، حت

ىٰ                     ّالمو. وجود العلماء، فتساءل عن ذلك     رًا ال تاء آثي ه؛ اس أت للقائ م ي نهم ل ه أن احد م ل ل   قي

  .جه مغادرًا الباحة دون دخول الحرام الداء الزيارةدرجٍة جعلته يعود ادرا

اجم               د ه ك   عالوة علىٰ ذلك آانت المدينة تعيش حالة االضراب العام الشامل، لذا فق المل

ـ          الم ب اء االس ة علم اء، ووصف حرآ سبة والعلم م الك ة ق ي مدين ا ف ي القاه ه الت ي آلمت  ف

سوداء ( ة ال شدقت ) الرجعي شرت وتم د ن صريحات ا  وق صحف بت شرها ال ادت ن ك، واع  لمل

ام       ة للقي صحف فرص اء ال ية باعط ام القاض ر النظ ت اوام رات، وآان رات وم ا م وتكراره

اعالم ل        ب ك التطبي م ذل ن رغ ذلك، ولك ا ل ي دفعته ي الت تفتاء ه ة االس ل اقام ن اج ف م مكث

ا في                االعالمي، اس عليه انون  ٢٦فقد اتسمت مراآز االقتراع بالهدوء التام، وقلة توافد الن  آ

٩٧ 



ران                      ا في اي وذ امريك سوفيتي يعارض في الظاهر نف اد ال  .في تلك الظروف آان االتح

في   ن وسائل االعالم السوفيتية أثنت علىٰ الملك وعلى برامجه، فقد وصفت اذاعة موسكو  لك

  .)!رجعيون( و) عمالء للغرب(احدى مقاالتها االذاعية المعارضين للبرامج الملكية بأنهم 

  في  – الناطقة بلسان التيار الرأسمالي االمريكي        –آما وآتبت صحيفة نيويورك تايمز      

 إن ايران اليوم اآثر حاجة الىٰ مساعدة امريكا لتنفيذ برامجها، ورغم أن           .. : .تلك االيام تقول  

رد، اال أن  د مط ي تزاي ا ف ل امريك ن قب ة م ساعدات الممنوح ة للم اد الداخلي ة االنتق  موج

  .تساعد في تسهيل انجاز هذا االمر الظروف المستجدة في ايران، 

ين   وم االثن ان ي ر آ ب آخ ن جان اني ٢٨م انون الث هر ١٩٦٣ آ ن ش الول م صادفًا ل   م

ام    ارك لع ضان المب ي     ١٣٨٢رم ام الخمين ا االم د دع ذا فق ري، ل ري قم اء) س( هج  العلم

سة    ي الجل رين ف ضان    –الحاض هر رم ل ش دت قبي ي عق الة   – الت م ص ل مراس ىٰ تعطي  ال

ك          الجماعة ارك، وذل ومجالس الوعظ والتبليغ في جميع انحاء البالد خالل شهر رمضان المب

ودعا ايضًا الىٰ اصدار بياٍن     .  الموقف الواضح لعلماء االسالم ازاء النظام الملكي       عن للتعبير

دان                  في اء في البل ذا االضراب، ودعوة العلم  مختلف مناطق العالم االسالمي لالعالن عن ه

ران          اء اي راح    . االسالمية الىٰ المشارآة في هذا االضرب تضامنًا مع علم ذا االقت د وجد ه  وق

ق ا  ث واف دى، حي ة      ص ىٰ ائم يات ال ه التوص ي توجي رعوا ف ور ش ىٰ الف ه، وعل اء علي  لعلم

٩٨ 



ة       ىٰ مدين ران والمدن االخرى ال  وفي عيد الفطر المبارك توجهت جموع من اهالي طه

م  ادة المعمول ب–ق ام  للع ي آل ع ا ف اء لالعراب عن –ه ازل المراجع والعلم صدوا من  وق

 اجتمع حشد آبير من االهالي،    ) س(وفي اطراف بيت االمام الخميني      .  العلماء فلمواق الدعم

رة اخرى             اه االسالم والمجتمع م الته تج د أدى رس ة قصيرة ليكون ق ام آلم ألقى االم د. ف  وق

ك من خالل             القيت آلمة االمام في ظروف آان النظام ف        ساحق، وذل صاره ال  يها يعلن عن انت

شارآة               . اعالمه المكثف  ا وصفه بالم ىٰ م  آما أن الصحافة الموجهة آانت تسلط االضواء عل

دت                . المليونية في االستفتاء   ة، واوق دًة في جسد االم ًا جدي ار   لذا فقد بعثت آلمة االمام روح ن

ة ضد       الثورة والنتفاضة، ودفعت العلماء وفئات الشعب المخت       النظام   لفة الىٰ مواصلة المقاوم

اداً         ) س(وهكذا تواصلت نهضة االمام الخميني      ...  اوسع   بوجه النظام الملكي، واتخذت ابع

  .من السابق

                                           
 .٢٨٦ ص ١ج ) س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١

٩٩ 



  ٧ –الخطاب رقم   

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ذا         أيها االخوة المحترمون عليكم الوقوف بمنتهىٰ      ال ه ات بوجه أعم النظام   ، القوة والثب

صدئة    . ة للشرع والقانون، ومن أّي موقع أنتم فيه       المخالف ة،   ال تخالفوا هذه الحراب ال المهترئ

ذا      الصمود بحرابه هذه   والنظام الحاآم لن يتمكن من    . ١فأّنها سرعان ما تتكسر    بوجه ارادة ه

ىٰ         فهو االن عاجز ومهزوم   . الشعب العظيم، وسوف يندحر عاجًال َأْم آجالً       أ إل د لج ضًا، وق أي

  . نتيجة عجزه– التي تشاهدونها –مجية هذه اله

دِّ المخزي            ك        . نحن لم نكن نرغب بوصول األمر إلىٰ هذا الح اذا يجب أن يكون المل  لم

ذه   ىٰ ه شعب ال ن ال دًا ع رح  بعي ا يقت ه حينم ث أنَّ ة؟ بحي دم ٱ  الدرج ه بع رًا، يواج راث أم  آت

ًا من شعبه              ٢الجماهير ورفضها  اهير     ؟ إنَّ ملك البالد ينبغي أن يكون قريب سعىٰ الجم   بحيث ت

تفتاء              ىٰ معارضته فاالس وا ال ستطيع، ال أن يهّب ا ت ره بكل م ه وأوام ىٰ تحقيق ٱقتراحات  معه إل

ر من ألفي           بالد          ٣الذي اقترحه الملك لم يؤيده أآث لِّ أنحاء ال ر في آ م نكن نرغب في       !  نف  ول

                                           
   فــي فتــرٍة اقــل مــن ثالثــة١٩٦٣ و ١٩٦٢وعــد بثقــٍة فــي ســنة ) س( أن االمــام الخمينــي تجــدر االشــارة الــىٰ.  ١

  وآانــت اوالهمــا فــي.  النظــام الملكــي الطــاغوتي الحرآــة االســالمية علــىٰاشــهر بالنــصر االلهــي وحتميــة انتــصار
   الطـالب   فـي المـسجد االعظـم فـي قـم، موجهـًا الخطـاب فيهـا الـىٰ                  ١٩٦٢ آـانون االول     ٢الكلمة التي القاها في     

  لـك والعلماء الـذين حـضروا الـدرس الول مـرٍة بعـد انتهـاء قـضية المجـالس المحليـة، والثانيـة فـي هـذه الكلمـة، وذ                            
 .»سوف تتكسر هذه الحراب عما قريب«بقوله 

  وبقيــة) س( بهــا االمــام الخمينــي  التــي افتــىٰ–ادت المقاطعــة لالســتفتاء حــول مــا يــسمى بــالثورة البيــضاء  .  ٢
  فقـد أغلـق المهنيـون والكـسبة       .  موجـة مـن االسـتياء الـشعبي مـن النظـام عمـت الـبالد باسـرها                   الـىٰ  –المراجع  

   يـــوم االســـتفتاء، وذلـــك اســـتجابة لفتـــاوى العلمـــاء، وعاشـــت اآثـــر المـــدن يومهـــامحالتهـــم، ولزمـــوا منـــازلهم
ــازرون          ــاد وآــ ــف آبــ ــان ونجــ ــزد وآاشــ ــشهد ويــ ــم ومــ ــران وقــ ــدن طهــ ــة مــ ــة، خاصــ ــر عاديــ ــاعًا غيــ   أوضــ

ــذين     . ورفــسنجان ــرة مــن المــوظفين ال ــين، واعــدادًا آبي ــا المقترعــون فقــد آــانوا حــشودًا مــن الــسذج والمغفل   اّم
  فقـد دفعـت المبـاالة النـاس بالنظـام         .  االقتـراع عنـوة، وعـدد آبيـر مـن عناصـر امـن النظـام                 صـناديق  جيء بهم الىٰ  

ــىٰ ــراٍع مزيفــة  ال ــأوراق اقت ــصناديق ب ــاب دراســة وتحليــل لنهــضة االمــام الخمينــي    .  مــأل ال    ص١ج ) س(راجــع آت
 . وما بعدها٢٦٧

ــصحف .  ٣ ــت ال ــصالح االصــول ال    : اعلن ــوتوا ل ــف شــخص ص ــين وســتمئة ال ــك إن خمــسة مالي ــا المل ــي اقترحه   !ت
  وآــان الملــك يكــرر ذآــرا هــذا االمــر فــي آــل لقــاء او  . فــي مقابــل اربعــة اآلف ومائــة وخمــسين شــخص معــارض  

  لمزيــد مــن االطــالع راجــع آلمــة !  الــرقم خمــسة ماليــين وســتمئة ألــف صــوت مؤيــد آلمــة يلقيهــا، مؤآــدًا علــىٰ 
ــة فـــي   ــار ٢٧الملـــك المؤرخـ ــان ١٩٦٣ آيـ ــا فـــي آرمـ ــة فـــي  والكل.  والتـــي القاهـ ــة المؤرخـ ــران ٩مـ   ١٩٦٣ حزيـ

   م والتــي القاهــا فــي١٩٦٤ شــباط ١٢والكلمــة المؤرخــة .  امريكــاوالموجهــة للطلبــة الجــامعيين المتــوجهين الــىٰ 
  وبقيــة آلماتــه مــع مراســلي.  والموجهــة للفالحــين فــي بيرجنــد١٩٦٤ نيــسان ٢والكلمــة المؤرخــة . مطــار دزفــول

 .الصحف

١٠٠ 



    

                                           
ــضم   .  ١ ــي ت ــشورات الت ــدار المن ــد اص ــول     بع ــتفتاء ح ــة االس ــية بمقاطع ــاء القاض ــع والعلم ــاوى المراج   نت آراء وفت
ــضاء ( ــورة البي ــا       ) الث ــران هم ــي طه ــاء ف ــار العلم ــن آب ــين م ــازل اثن ــرت من ــام  : حوص ــات العظ ــسماحة اآلي   ذوي ال

ــر تجمــع علمــاء طهــران فــي منــزل حجــة االســالم الــشيخ محمــد الغــروي   وعلــىٰ. البهبهــاني والخوانــساري    االث
  فعلــم رجــال مــن النظــام بهــذا التجمــع، فــداهموا بيــت. احــث حــول الحــل االمثــل لمواجهــة الموقــفالكاشــاني للتب

  وفـي ) قـزل قلعـة   (الشيخ الكاشـاني، واعتقلـوا عـددًا آبيـرًا مـن العلمـاء البـارزين فـي طهـران، واودعـوهم سـجن                        
  ، والقـوا اعـدادًا مـن      آما قام ازالم النظام في قـم ومـشهد وبقيـة المـدن بمثـل هـذا العمـل ايـضاً                    . وضع سئ للغاية  

 .العلماء والمتدينين المعترضين في السجن
  الشيخ عبـاس علـي االسـالمي مـن العلمـاء والوعـاظ المعـروفين ايـام النهـضة، وقـد منعـه النظـام مـن صـعود                            .  ٢

  فــي شــهر رمــضان) مينــاء انزلــي( شــمال ايــران، وارتقــى منبــر الــوعظ واالرشــاد فــي  فــسافر ســرًا الــىٰ. المنبــر
ـــ و١٣٨٢ ــألقى        هـ ــوجيهي، فـ ــن اداء دوره التـ ــّل عـ ــم يتخـ ــه لـ ــي، لكنـ ــن انزلـ ــرج مـ ــدة اخـ ــد مـ ــة –بعـ   – خفيـ

 .محاضرات عديدة في عدد من مدن ايران
 .ميناء أنزلي.  ٣
 .٢٨٩ ص ١ج ) س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ٤
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  ٨ –هوية الخطاب رقم 

  

   م١٩٦٣آذار   ٢٠ هـ الموافق ١٣٨٢ شوال ٢٣المسجد االعظم في / قم / ايران 

  .ضرورة االستعداد للتضحية في سبيل االسالم، ومواجهة الطاغوت: الموضوع

  .تهديدات الملك وعزمه علىٰ الهجوم علىٰ الحوزة العلمية: المناسبة

  .مام ومريدوهتالميذ اال: الحاضرون

  

  الظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجه

ان النظام             ) س(ألقىٰ االمام الخميني     تفتاء في ظروف آ يواصل   او خطاٍب له بعد االس

مدرآًا لحقيقة  ولمّا آان االمام .  البيضاء التشدق باالصول الستة التي طرحها الملك في ثورته       

ذها، وخى تنفي رامج المت ر االوضاع والب ذا ق ة ل ىٰ إدام سعي للمحافظة عل ورة ر ال . جذوة الث

اذ      ة التخ بوعية منتظم سات اس د جل م بعق ي ق اء ف ع العلم دف اقن ذا اله وغ ه وات  ولبل الخط

  .آل اسبوع ووفق لعقد تلك الجلسات. الالزمة لمواجهة خطط النظام المغرضة ضد االسالم

دم صواب      علىٰ – تزامنًا مع تصميم العلماء      –اما الملك وحكومته فقد سعيا         االيحاء بع

اصدار   وفي احدىٰ الجلسات تمكن االمام من الحصول علىٰ تأييد العلماء له علىٰ            . اجراءاتهم

ه الحقيق    شف دوافع ام، وآ اءات النظ ىٰ ادع رد عل اٍن لل ي  يبي ساء ف راك الن عيه الش ي س  ة ف

ام     ) بيان التسعة (وقد ُآتب هذا البيان المعروف بـ       . االنتخابات ل االم  يًا، فصدر  شخص  من قب

م                  اء الطراز االول في ق  وردَّ. ١باسلوب مبتكر ونادر يحمل امضاء تسعٍة من المراجع وعلم

                                           
  )س(الخمينـــي ســـماحة االمـــام :  البيـــان المـــذآور هـــم ذوي الـــسماحة اآليـــات العظـــام الموقعـــون علـــىٰ.  ١

   سـيد محمـد     مرتضى الحسيني اللكرودي، سـيد احمـد الحـسيني الزنجـاني، سـيد محمـد حـسين الطباطبـائي،                  
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ة                ة الجماهيري ٍة من التوعي ىٰ موج ان ال د       . وقد ادى صدور هذا البي ك فق ى ذل  عالوة عل

ذا                     ار ه دِّ من آث ىٰ الح ىٰ العمل عل ه ال ٍع شديد دفع از االمني للنظام بهل  ادى الىٰ اصابة الجه

رة     : اليب منها البيان، وذلك بعدة اس    م        . نشر المقاالت في الصحف االجي ضًا ل ك اي ا إن المل  آم

ذي اصدره                        ان الحازم ال اه البي وي تج ٍل ق  ينأ عن المشارآة في هذا المسعى، فقد ابدى ردَّ فع

ا في قاعدة                – دون خجل    –العلماء فقال    ه التي القاه ة   ) وحدتي ( في احدى خطابات  في مدين

ي   ول ف ستيقظ  اذ: ... ١٩٦٣ آذار ١٤دزف م ي اء(ا ل ة   ) العلم ضة العدال أن قب تهم، ف ن غفل  م

  .آان اللباس الذي يرتدون علىٰ رؤوسهم آالصاعقة، واّيًا ستنزل

دات         ) س(غير أن االمام الخميني      ك التهدي ال تل ه امث ذي تخيف د ال ك الرعدي ،  لم يكن ذل

خالل  فقد سعى من  لذا  . بل انه آان يدرك أن اشدَّ ما يخشاه الملك هو يقظة الجماهير ووعيها            

  .بعد آخر تيرته يومًاوخطاباته التوعوية والتوجهية الى دفع الملك نحو موقف انفعالي تتزايد 

ام         دة             ١٩٦٣وفي االشهر االولىٰ من ع سية الجدي ة الشم سنة الهجري اب ال ىٰ اعت   م وعل

ة، حيث حاول النظام معالجة الوضع بطريقتين،             يآانت مد  ر عادي م تعيش اوضاعًا غي  نة ق

ة      ف شاحنات   من ناحية قام بنشر اجواء الرعب بين ابناء الشعب، وذلك عن طريق مألالمدين بال

ع          كالعس ورة      رية، والقيام بمناورات امنية فيها، ومن ناحية اخرى قام بتوزي شورات موت  –من

يًال            ا ل از االمني بتوزيعه د        غ  ت –قام افراد الجه ة التي اري التهم الباطل اء     صُّ ب صاقها بالعلم ال

ر من       اال أن جماهير الشعب اصبحت تتمتع بوعي      ) س(ة باالمام الخميني    وخاص وجرأة اآث

  .السابق

ام        اب االم ر خط ع ينتظ رين، والجمي صُّ بالحاض م يغ سجد االعظ ان الم اره. آ  وبوق

الي           ه تع ه بقول زل             (المعتاد، بدأ االمام خطاب م استقاموا تتن ا اهللا ث الوا ربن ذين ق يهم   إن ال عل
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ي ايّ  ت أن آل ةعل ن الثاب ال فم ام     ح ن الع رة م ام االخي ي االي ا ف ي القاه ام الت ة االم  م

ي         ًا ف أثيرًا عجيب دثت ت د اح واب، فق ىٰ االب ع عل د الربي ان عي ث آ سي، وحي ري الشم  الهج

  . في المواجهة والمقاومة الحاضرين، وآانت آل جملة منها درسًا

ة               ىٰ تهيئ ستقبل، ويعمل عل اه  آان االمام سيتشف ببصيرته الخاصة حوادث الم ير الجم

ام             ا في االي ع وقوعه ّرة التي يتوق ام الحوادث الم ة  لمسلمة للوقوف باستقامة ام ان  . القادم وآ

ة،              ا من     وآأنه يري بوضوح وقائع الخامس من حزيران الدامية في االشهر الالحق ا تاله وم

  .حوادث

                                           
   تسجيل صوتي علىٰ– اآلن  الىٰ–ًا في تلك االيام، ولم نعثر لم يكن مسجل الصوت رائجًا آثير . ١

 .للخطاب
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  ٨ –الخطاب رقم   

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 تتنزل عليهم المالئكة اّالتخافوا والإنَّ الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا (
  ١)تحزنوا وابشروا بالجنة التي آنتم توعدون

رائيل، ا أو اس ا او بريطاني ن امريك م تك ا ل ا  لم رب فمالن و ال ان اهللا ه ا آ ا، ولّم ّن ربن  ه

شرًا اصًال،     سوا ب افهم لي دون أن نخ ا نحزن، إن من يري ا لن َم   نخاف وم ددوننا؟ وِل اذا يه  فبم

د التحق             . ف من تهديداتهم  أن نخا  علينا ام، وق  لقد اتممت الثالثة والستين من العمر في هذا الع

رم  ىٰ وهو في الث) ص(الرسول االآ الرفيق االعل ذا اب شريف، وآ ره ال ستين من عم ة وال لث

ر رون  ()ع(منين ؤالم امي ي الحاض دها بك ول   ) عن اع الرس ن اتب افهم، نح ا أن نخ م علين  فل

سكم   أعدوا ... فِلَم الخوف  ) ع(واتباع ابا عبد اهللا     ) ع(ؤمنين  واتباع امير الم  ) ص(االآرم   انف

سكم           ة    للقتل، اعدوا انفسكم للسجن، اعدوا انفسكم للخدمة االلزامية، اعدوا انف للتعرض لالهان

دفاع عن االسالم                 بالد    والهتك، ولتحمل المصائب التي ستالقيكم في سبيل ال ... واستقالل ال

  ٢و...و ... العمائم سجن والنفي والخدمة االلزامية وخلع واستعدوا لل شدوا االحزمة،

   

                                           
 .٣٠سورة فّصلت، اآلية  . ١
   بعض العبارات المنقولة هنا مأخوذة من٣١٠ ص ١ج ) س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني  . ٢

 .الخطابمقابالت اجريت مع اشخاص موثوقين حضروا ذلك المجلس وآانوا من بين المستمعين لهذا 
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  ٩ –هوية الخطاب رقم  

  

 آذار  ٢٢ ق الموافق     ـ ه  ١٣٨٢ شوال    ٢٥في   ) س(منزل االمام الخميني    / قم  / ايران  

  .م ١٩٦٣

  .االستعداد لتحمل الصعوبات والصبر واالستقامة امام المصائب: الموضوع

  .ىٰ المدرسة الفيضيةهجوم عناصر النظام عل: المناسبة

  .مجموعة من الطالب والعلماء واهالي قم: الحاضرون

  

  

  ظروف السياسية واههية الخطاب ونتائجهال

آل  يبدو وآأنه يتوقع  ) س( م آان االمام الخميني      ١٩٦٣في آخر خطاباته في آذار عام       

ك ونظام                   وي المل ام   هما حدث بعد ذلك، وآأنه علىٰ إطالع مسبق بكل المؤمرات التي ين القي

اء               ىٰ حث العلم ة          –بها، ولعّل هذا السبب هو الذي دعاه ال ة المدّوي ه الثوري ىٰ   – في آلمت عل

  .االخرى الصمود امام القتل واالعتقال، والخدمة االلزامية وتحمل مختلف انواع المصائب

ام       وروز ع ك فرصة الماطة                   ١٩٦٣آان ن ري في ذل ام ي ان االم واب، وآ ىٰ االب   م عل

ر من شهر آذار                      اللثام عن ا    رح في االسبوع االخي د اقت ذا فق رة، ل ة الخطي  لمخططات الملكي

م        ) آخر اسبوع في العام الهجري الشمسي     ( م   ١٩٦٣  وخالل الجلسة التي عقدها العلماء في ق

وروز،                         د الن ام في عي داٍد ع ة عن ح م والمدن االخرى والحوزات العلمي  الىٰ اعالن علماء ق

  . ذلك، ثم بادروا الىٰ اطالع علماء المدن علىٰ ما تقررفوافق المراجع والعلماء علىٰ
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اء                  ىٰ العلم ه الموجه ال ال في حديث سعى      «وآان سماحة االمام قد ق از الحاآم ي  إن الجه

الخطر  دد االسالمهجاهدًا لهدم االحكام االساسية لالسالم، آما ينوي بعد ذلك القيام باموٍر ت          . ب

دادًا عام         ام العصر       لذا فأني اعلن عيد النوروز ح تقبال معزي ام عجل اهللا  ( ًا، وسأجلس الس

ادم            ) تعالي فرجه الشريف   شعب من الخطر الق اء ال ا حذر   » ...وسوف احذر ابن سماحته   آم

از «قائًال ) ليس للعلماء عيد هذه السنة  (ايضًا وفي بياٍن عنيف يحمل عنوان        ر   إن الجه المتجب

ًا،            ... ينوي ة عشر عام ات من ذوات الثامن د الفتي ىٰ المعسكرات       تجني سويقهن ال ه     . وت اي ان

ذا     انني... يريد أن يأخذ الفتيات العفيفات المسلمات الىٰ مراآز الفحشاء بقوة الحراب           ن ه اعل

ًا،   ... العيد حدادًا عامًا لجميع المسلمين     أداء تكليفي         واذا بقيُت حي وم ب أذن      فسوف اق الالحق ب

  »اهللا

ه،      ١ هذا الصدد    في) س(لقد أثارت بيانات االمام الخميني       ك ونظام وزادت   خوف المل

ام                      ان االم ا بي ذيب االمور التي اشار اليه سه  من قلقها الىٰ درجة جعلت الملك يحاول تك . بنف

د             ١٩٦٣ نيسان   ١ففي آلمته يوم     ىٰ تجني ة عل دام الحكوم ات    في مشهد، نفى موضوع اق الفتي

ات  د١٩ و ١٨البالغ ا ه ائعة، آم ذا الموضوع ش ر ه ًا، واعتب ه من عام ي الوقت ذات أن  د ف

  .٢علىٰ رجال االمن والقضاء مالحقة ناشري هذه االآاذيب ومعاقبتهم

ذي     )س(إن الخطوات التي اقدم عليها االمام الخميني         ه   وبقية العلماء، والترحيب ال لقيت

  .من لدن الشعب آشفت للمأل ماهية النظام وحقيقته

د تجمع          ام           وحسب الع    –فعند حلول العام الشمسي الجدي ة في آل ع   عدد  –ادة الجاري

ر، وداخل حرم              دين من المدن االخرى في الصحن المطه زوار الواف الي وال  آبير من االه

ا   ) مسجد الرأس الشريف  (وفي المسجد االعظم و     ) ع(السيدة المعصومة    ذين آان صلين   الل مت

ول ال           . بالحرم ام وآانت مصابيح الزينة المعلقة تطفأ وتضاء عّدة مرات اشعارًا بحل د،   ع الجدي

ة في                       وم الديني ام عدد من طالب العل م     وفي احدى الفترات التي تخللت اضاءتين ق حوزة ق

                                           
ــاريخ       . ١ ــدهما بت ــانين، اح ــوع بي ــذا الموض ــول ه ــدر ح ــوال ١٦ص ــد    ١٣٨٢ ش ــصيرة، وق ــرة ق ــد فت ــر بع ـــ واآلخ    ه

   ص١ج ) س(راجــع دراســة وتحليــل لنهــضة االمــام الخمينــي  .  أدناهــاهــز البيــان االخيــر ايــران مــن اقــصاها الــىٰ  
  .٣٦١ و ٣١٥

 . م١٩٦٣ / ٤ / ١صحف طهران الصادرة عصر يوم .  ٢
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وم      ـ          ٢٢وفي صباح ي ان مصادفًا ل ذي آ ش   ١٣٨٢ شوال  ٢٥ آذار ال ـ ذآرى است   هاد ه

ش  –، دخلت قم    )ع(االمام جعفر الصادق     اجيء   وب ة لمؤسسة       – كل مف   آالف الحافالت التابع

م       . نقل الرآاب، ولم يكن احدًا علىٰ علم بالموضوع        ى ق شاحنات   وبعد عدة ساعات وصلت إل

  .مجهزة باسلحة رشاشة تقل جنودًا مسلحين، وقامت بمناورة في شوارع المدينة

ي  ام الخمين زل االم ي من أ ) س(وف يم مجلس ت د اق ان ق امبآ هادة االم رى ش ي ذآ  ين ف

صادق  م) ع(ال ىٰ ق دوا ال ذين وف زوار ال الي وال ر من االه ان الخطيب. حضره عدد آبي  وآ

صادق     ام ال ضائل االم ن ف دث ع ام    ) ع(يتح ين االم دثت ب ي ح ات الت م المواجه  )ع(واه

ىٰ االوضاع الراه      والنظامين االموي والعباسي،   إذا      ثم إنه عّرج عل ا، ف د الحديث عنه ة يري  ن

ا                 س، وم ا، فاضطرب المجل ر محله   أن  ببعض الحاضرين يقاطعه بصلوات متواصلة في غي

ة             ه آاف راه في ن أن ي ان يمك ي مك س ف س، وجل ىٰ المجل ضر ال ىٰ ح ذلك حت ام ب م االم  عل

 واستمر اللغط بحيث ادرك الجميع أن الغرض االساسي هو بث الفوضى            . الحاضرين تقريباً 

ي مجل  زاءف ي       . س الع رين ف اء الحاض د العلم ر اح ع ام ك الوض ن ذل ام م يقن االم ا ت  ولم

ة           أن يهدد مثيري الفوضى بصوت عال،      ٢المجلس   ويفهمهم بانهم اذا قاموا مرة اخرى بحرآ

الم  ة دون وصول آ س، وارادوا الحيلول دوء المجل نظم وه ىٰ االخالل ب ؤدي ال ة ت ر الئق  غي

ر،               الناسالسادة الخطباء الىٰ اسماع      ورًا نحو الصحن المطه ام سيتحرك ف  ؛ فإن سماحة االم

                                           
 .٣٣١ ص ١ج ) س(دت نماذج من هذه البيانات في آتاب دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني ور.  ١
 .حجة االسالم الشيخ صادق الخلخالي.  ٢
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ضية، وآانت العجالت               زاء في المدرسة الفي  وبعد ظهر ذلك اليوم اقيم مجلس آخر للع

تانه             العسكرية الت  دان آس د استقرت في مي ران ق ل المدرسة   –ي تمَّ استقدامها من طه  – مقاب

ين بال    –بة التي قام بها بعض الحاضرين         يرآات المر حوخالل مجلس العزاء ادت الت       المكلف

ىٰ              –شك من قبل جهاز السافاك       وتر في المجلس ادت بالخطيب ال ة من الت    إلى حصول حال

 حال قامت مجموعة من االشرار بالهجوم علىٰ الحاضرين        التوقف عن اآمال خطابه، وفي ال     

نهم       ددًا م ة بعض          ٢بغتة، فجرحت ع ًا، وبمعّي ستقرة خارج وات الم ك قامت الق ر ذل ى اث   وعل

ًا وحشيًا،           ضية هجوم شهد وجرح عشرات    عناصر الشرطة بالهجوم على المدرسة الفي   فاست

ط نهم فق ة م ة ثالث وى هوي دد س م تح خاص، ل ون . ٣االش اني المرافق ة اهللا الگلبايگ  –آلي

صادق              ام ال شهادة االم ان   ) ع(المؤسس لمجلس العزاء في الذآرى السنوية ل ذي آ حاضرًا   ال

أثر                      – اك شهد سماحته بت ضية، ومن هن ىٰ احدى غرف المدرسة الفي ر    اسرعوا لنقله ال آبي

ي حينها ف )س(آان االمام الخميني . ضرب وجرح وانين وصراخ المصابين في تلك الحادثة       

ىٰ مضيفه                     ه ال ذي   منزله، ولّما وصله نبأ الهجوم الذي قام به ازالم النظام، خرج من منزل ال

منزله  آان قد امتأل بالناس المذعورة قاصدًا مغادرة المنزل، حينها حاول البعض اغالق باب       

ال     ام وق تاء االم روج، فاس ن الخ ه م لُّ   «لمنع اذا يح ضية الرى م ىٰ الفي ب ال ب أن اذه  يج

زل نتيجة اصرار الحاضرين عل» بطالبي ادرة المن تمكن من مغ م ي ه ل ه من                         غير ان ىٰ منع

.ذلك

                                          

  

ا    –آتب أحد العلماء    ام حينه زل االم ول   – الحاضرين في من ه يق  استماح :  في مذاآرات

القول      ام ب زل سماحتكم                 : احد الطالب اإلم د يتعرض من زل، فق اب المن اغالق ب ا ب  اسمحوا لن
 

  آنـت اعـرف   : قـال لـي االمـام     : في هذا الـصدد يقـول النجـل الكـريم لالمـام، سـماحة الـسيد احمـد الخمينـي                   .  ١
  ، وســوف يتــساءلون هــل يجــب أن يواصــلوا مهمــتهم فــي   أن عناصــر امــن النظــام ســيترددون بعــد هــذا التحــذير   

  ، ام أن علــيهم أن ينتظــروا اوامــر جديــدة مــن المرآــز، االخــالل بــنظم الجلــسة طبقــًا لالوامــر المكلفــين بهــا ســابقًا
   أن يخرجــوا مــن تــرددهم، فــأن مجلــس العــزاء والخطبــة ســينتهيان عمليــًا، وبــذا سيفــشل عناصــر الــسافاك والــىٰ

 .في تنفيذ خطتهم
  وقــد قتــل فــي عــام. آــان العقيــد المولــوي المعــاون فــي ادارة الــسافاك فــي طهــران آنــذاك هــو قائــد الهجــوم .  ٢

ــىٰ ( م ١٩٧١ ــام احتفــاالت العــار عل ــه  )  عــام٢٥٠٠ مــضي اي ــة ســقوط طــائرة ســمتية آانــت تقّل   وآــان. فــي حادث
 .حينها رئيسًا لشرطة الطرق الخارجية

 .هل المهن في قمالشهيد يونس الرودباري، واثنين من ا.  ٣

١٠٩ 



س             فهل يمكن الوقوف     هم،ضحوا انف

بوجه

  ية      

وهم 

وات                        جال الق

ىٰ    ل

  .المستشفيات ة، حتىٰ انه امر بمداواة مجروحي حادثة الفيضية فيروحية االمام الحازم

  »؟)ع(المدرسة الفيضية، مدرسة االمام الصادق  

ى المدرسة الفيض ٢٣في يوم   رة اخرى عل الهجوم م آذار، قام عدد من االشخاص ب

  .وقد ادى هذا الهجوم الىٰ سقوط جمع آخر من الطالب. يرددون شعار الخلود للملك

ز   ي تبري ة ف ة الطالبي ا تعرضت المدرس شابهةآم ة م ىٰ حادث ىٰ. ال ذي ادى ال ر ال  االم

ة ي المدرسة من جه ة المتواجدين ف ة و الطلب سافاك من جه ين عناصر ال ة ب وع مواجه  وق

ات ر ة من مئ وة مؤلف ر قامت ق ىٰ االث اخرى، وقتل احد عناصر الشرطة، وعل

  .يةالخاصة بالهجوم باالسلحة المختلفة علىٰ المدرسة المذآورة وبصورٍة وحش

ر   ) س( م القى سماحة االمام الخميني    ١٩٦٣ آذار   ٢٢في   ذي   خطابًا في الحشد الكبي ال

رآتهم،    أن العلماء قد خسروا    – وحتىٰ العلماء    –أمَّ منزله، في ظروف َعدَّ فيها الكثيرون         مع

ه        . وأن النهضة قد فشلت  ام فان رة االخطار التي آانت تحيط باالم ىٰ    –ورغم آث وفضًال عل

م ُي ه ل ع ان ر اي تراج شل   –ظه ضة، وف صار النه ع بانت ا الجمي شر فيه ة ب ى آلم ام   الق النظ

ي م، . الملك اس وهلعه ام ذعر الن ت مواقف االم د ازال تعدادًا وق ر اس تهم اآث لمواصلة   وجعل

أثير ع ولم يكن للتهديدات والتوعدات التي اطلقها النظام وجهاز امنه بعد         . المواجهة ذلك ت

١١٠ 



ديره   عن ) س( اعرب االمام الخميني       وفي الساعات االخيرة من تلك الليلة العصبية،       تق

  .١الشدائد لالهالي والعلماء الذين تجمعوا في منزله، واشاد بثباتهم وصمودهم في مقابل

   

  

  

يهم           ب) س(حضور سماحة االمام الخميني       ا ف اء بم ة جمع من العلم ة اهللا      رفق سماحة آي

  .الفيضية المرعشي النجفي، مجلس تأبين شهداء المدرسة

                                           
  اشيع بعد حادثة الفيضية أن منزل االمام في قم سيهاجم مـن قبـل عمـالء النظـام، لـذا فقـد اجتمـع عـدد مـن                           .  ١

  العلمــاء واالهــالي فــي منزلــه، ولــم يقبلــوا أن يبــارحوه، لــذا فقــد خــرج االمــام بنفــسه وشــكر مــشاعرهم، وطلــب 
  نـين همـا الـشيخ الخلخـالي والـشهيد مهـدي العراقـي فقـد          وغـادر الجميـع عـدا اث      .  منـازلهم  اليهم أن يعـودوا الـىٰ     

  انــت بنفــسك قلــت إن منزلــي هــو بيــت للطــالب،.  عــدم مغــادرة منــزل االمــام، وخاطبــا االمــام قــائليناصــرا علــىٰ
 .فسمح لهما، وناما عند باب غرفة االمام حتى صباح اليوم التالي. ونحن النخرج من منزلنا

١١١ 



  ٩ –الخطاب رقم  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

وا...  ستاءوا وال تقلق سكم؛ ال ت ة عن أنف دوا الخوف والرهب أنتم  وال تضطربوا، وأبع ف

يئاً     أتباع أئمٍة صبروا وثبتوا أمام المصائب والفج     يس ش وم ل شاهده الي ا ن ىٰ    ائع، وم سبة إل بالن

وم عاشوراء،            . تلك المصائب  ّتىٰ، آي ة الحادي عشر       إنَّ أئمتنا العظام جازوا حوادث ش وليل

تقولون أنتم اليوم؟ وممَّ تخافون؟       من المحرم، وتحّملوا أشدَّ المصائب في سبيل دين هللا، فماذا         

زم            ّدعي   ومم ٱضطرابكم؟ أنَّ من المخجل أْن ُيه ْن ي ام             َم ؤمنين واإلم ر الم اع أمي ه من أتب أّن

  .الحاآم المتسافلة والمخزية  بفعل تصرفات النظام– عليهما السالم –الحسين 

اآم  ام الح ة –أنَّ النظ ذه الجريم ه ه َشَف– بارتكاب ضحها، وآََ سه وف زىٰ نف د أخ   ق

ر  . بوضوٍح عن حقيقته المتوحشة   ىٰ ٱ  –وإّن النظام المتجب ه عل ذه   بإقدام ًة   رتكاب ه  –الفاجع

  .جعل من هزيمة وزواله أمرًا حتميًا

. نفسه نحن الذين ٱنتصرنا، فقد آنا نتمنىٰ أن يكشف هذا النظام عن حقيقته، وأن يفضح             

وا     ريم، ودخل رآن الك ام الق ظ أحك ه وحف بيل حفظ ي س الم ف اء األس ل عظم د ُقت سجون،  لق ال

  . يومنا هذا وإيصاله اليناإلىٰوقّدموا التضحيات ليتمكنوا من حفظ اإلسالم 

الم      ه اإلس ي تواج ار الت ال األخط وم حي ا الي ون إّن تكليفن و أن نك سلمين ه ىٰ  والم عل

تعداٍدٱ انواس ذين خ دي ال تمكن من قطع أي ىٰ ن وع من المصاعب، حت اإلسالم،   لتحمل أيِّ ن

 ١...ونقف بوجه أهدافهم ومطامعهم 

  ١٠ –هوية الخطاب رقم   

                                           
 .٣٥٨ ص ١ج ): س(لخميني دراسة وتحليل لنهضة االمام ا.  ١

١١٢ 



  

  

زل اال  م من ران ق ي  اي ام الخمين ي ) س(م وال ٢٦ف ق  ١٣٨٢ ش ـ ق المواف  آذار ٢٣ ه

  . م١٩٦٣

الحّث علىٰ زيارة المدرسة الفيضية ومستشفيات قم لالطالع عن آثب علىٰ           : الموضوع

  .جريمة النظام عمق

  .االستفادة من فاجعة الفيضية في تعرية النظام: المناسبة

  .مجموعة من الطالب والعلماء واهالي قم: الحاضرون

  

  الظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجه

ين   َهَدَف النطام من الهجوم علىٰ المدرسة الفيضية الىٰ اشاعة اجواء الرعب والخوف            ب

اء   ين العلم شعب وب اهير ال سافاك    . جم ر ال اعت عناص ة اش ذه الجريم د ه اليب–وُبعي   باس

ة  ىٰ من      –مختلف ة عل وات الخاص ال الق ه رج يقوم ب يكًا س ًا وش ا   أنَّ هجوم ام، لعله زل االم

اهير                تضطره أس في نفوس الجم ة من الخوف والي . بهذه الطريقة الٰى السكوت، وتحقق حال

ام الخميني                غير أن  رى أن      ) س(هذه المكيدة لم تفلح في ايجاد هّنٍة في عزم االم ان ي ذي آ ال

ة     –علىٰ الفيضية خطوة اضرت      الهجوم ا    بالنظام،  – في الحقيق ه علي        وآ د في تعليق ا  ن يؤآ ه

  ١»آّنا نتمّنى أن يظهر هذا النظام علىٰ ماهيته وينفضح أمره نناإ«بالقول 

ة                 –سعى النظام    شعب المختلف ات ال ين فئ ل من      – ورغم رّد الفعل الواسع ب ىٰ التقلي   ال

ره         ضية، وتحجيم خب ىٰ المدرسة الفي ه من جانب آخر       . اهمية الهجوم عل ع ازالم ه دف ا ان  آم

                                           
 ).٩(راجع الخطاب رقم .  ١

١١٣ 



اس      م اي بعد فاجعة الفيضية بيوم واحد،    ١٩٦٣ آذار   ٢٣وفي   ر من الن    توجه جمع آثي

 الىٰ بيت االمام بعد سماعهم بأنباء الهجوم الوشيك الذي يعتزم عناصر السافاك القيام به علىٰ              

م   « وآان   ١منزل االمام، و في وقت آانت الصحف تعجُّ باالخبار الملفقة          ل يحاو  »اسد اهللا عل

  .٢تهدئة االوضاع بتصريحاته الخادعة

  .آان مضيف منزل االمام مكتظًا بالحاضرين الذين آان عددهم في تزايد مستمر

ام ى االم ه   الق ر ان ة، غي ىٰ مواصلة المواجه اهم ال اس ودع ي الن صيرة ف ة ق  و –  آلم

التأآيد   لم تسجل، اال أن الثابت أن محور آالمه آان         م فإن آلمة االمام في ذلك اليو      –لالسف  

رائم عناصر     ار ج شاهدة آث ضية، وم ة الفي ارة المدرس شعب بزي اء ال ام ابن ىٰ قي سافاك  عل ال

  .والجيش والشرطة

ة من          ) س(وقد لقيت دعوة االمام الخميني       ات المختلف دن الفئ عًا من ل ًا واس اء   ترحيب ابن

ديات وا             ارير   سعة الشعب، فانتشرت اخبار الفاجعة في انحاء البالد، وتناقل الناس وعلى م تق

ىٰ  ة ال ة الالزم واد الطبي ائر الم دواء وس ن ال رة م ادير آبي ت مق ادث، وحمل شفيات  الح المست

ام الخميني        –لتقديمها الىٰ الجرحى، آما قام الناس        ادة جرحي     –) س( وباقتراح من االم بعي

  .الحادثة والتبرع بالدم لهم

                                           
ــي      .  ١ ــات ف ــحيفة اطالع ــي ص ــب ف ــا آت ــة م ــن جمل ــي ١٩٦٣ آذار ٢٦م ــا يل ــز أن   :...  م م ــن تبري ــر م ــار تقري   اش

   جـدران  طالب العلوم الدينية قاموا في اليـوم االول مـن الـسنة الهجريـة الشمـسية الجديـدة بالـصاق بيانـات علـىٰ                       
  اســتنكروا فيهــا تفــويض النــساء حــق التــصويت، وقــد اثــارت هــذه القــضية اســتياء          بعــض المعــابر والــشوارع   

  وتـشير التقـارير الـواردة     ... وقـد قتـل فـي هـذه الحـوادث اثنـين مـن المـارة وجـرح عـدد آخـر                       ... المثقفين والنـساء    
   آذار خــالل مواجهــاٍت وقعــت فــي المدرســة الفيــضية ٢٢مــن قــم أن شخــصًا قتــل و جــرح عــدد آخــر يــوم الجمعــة  

  وقــد حــصلت اضــطرابات قــام فيهــا الــبعض بالتراشــق بالحجــارة ممــا ادى الــىٰ ... ومرآــز الحــوزة العلميــة فــي قــم 
 .وفاة احد الفالحين المشارآين في ذلك المجلس اثر اصابته بحجر

  حـصل نـزاع بـين المعارضـين لالصـالح         :  قال اسد اهللا علـم فـي مقابلـة صـحفية بعـد فاجعـة مدرسـة الفيـضية                   . ٢
  . وفاة احد الفالحين الىٰ قم للزيارة، مما ادىٰوالفالحين الذين ذهبوا الىٰالزراعي 

١١٤ 



ونس ا              سيد ي شهيد ال الم ال اري، والتي   آما اقيمت مراسم تشييع جثمان الع تميزت   لرودب

  .بخصوصيتها

ك   وهكذا فإن الهجوم علىٰ المدرسة الفيضية فشل في تحقيق اهداف النظام، ومهدت               تل

ام             ادة االم شعب بقي اء وال ورة العلم دأت    . الحادثة االرضية التساع ث ورة التي ب قضية    من الث

  .الملك  الذي قام بهالمجالس المحلية، وامتدت الىٰ تلك المعارضة العارمة للشعب لالستفتاء

١١٥ 



  ١٠ –مقاطع من الخطاب رقم  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

رائم        ى الج ب عل ن آث الع ع ضية، واالط ة الفي ارة المدرس اهير زي ىٰ الجم ين عل  يتع

ة المجروحين والمصابين، لكي         . الوحشية للنظام الحاآم   ادة الطلب ع عي ىٰ الجمي  آما ينبغي عل

  .١آم ويدرآوا ما فعله النظام الحايروا

  

  ١١ –هوية الخطاب رقم   

  .٢ م١٩٦٣ أيار ٢ هـ ق الموافق ١٣٨٢ ذي الحجة٨المسجد االعظم في / قم / ايران 

  .٦٣ واوائل ٦٢مراجعة النتفاضة الشعب في عام : الموضوع

  .الشروع بأقامة دروس الحوزة بعد أربعين شهداء المدرسة الفيضية: المناسبة

  .واهالي قمجمع من طالب والعلماء : الحاضرون

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

ضية،      ) س(آان لدعوة االمام الخميني      شاهدة  ابناء الشعب لزيارة المدرسة الفي ار   وم آث

ىٰ   ب عل ابي عجي أثير ايج ام، ت رائم النظ سافاك ج ارة خوف عناصر ال اتهم، وآث ن  .روحي م

م       ناحية اخرى، وبعد االقدام علىٰ معالجة مجروحي حادثة ال         شفيات ق ضية في مست ه   في بتوجي

غير أن   من االمام، تعرض االطباء المعالجين الىٰ تهديد عناصر السافاك بشكل غير مباشر،           
                                           

  .٣٦٢ ص ١ج ): س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١
  .١٩٦٢ آذار ٣٠ ذآر تاريخ المحاضرة هذه خطأ في تاريخ ٨ صفحة ١في صحيفة النور ج .  ٢

١١٦ 



واب وجدران       من جانب آخر فقد اقدم عناصر الساف       وارضية   اك علىٰ غسل وتنظيف اب

رآن  ة والق ع الكتب الديني ّم جم ا ت ريمتهم، آم ار ج ضية لمحو آث ة الفي ريم  غرف المدرس الك

طوق من     وقد فرض  . ة والتي مألت الغرف والساحات    قواالوراق المتناثرة ونصف المحرو   

  .الحصار علىٰ المدرسة للحيلولة دون قيام البعض بزيارتها

ام الخميني            توافدت ف  ا   ) س(ي تلك االيام سيول من البرقيات علىٰ االم رق به اء   اب العلم

ة      وفي رده . ١وسائر فئات الشعب، تستنكر جميعها الهجوم الوحشي علىٰ الفيضية         ىٰ برقي عل

 –والشرطة  علماء طهران، اعتبر االمام أن الهجوم الذي قام به عناصر من القوات الخاصة        

ارق واحد                  علىٰ مراآز ال   –متنكرين   ر، مع ف ٍد آبي ىٰ ح هو أن    علماء شبية بهجوم المغول ال

اء   ىٰ ابن ك عل أموري المل وم م ان هج ين آ ي ح نهم، ف ًا ع دًا اجنبي اجموا بل ول ه عبهم  المغ ش

وفي البيان   )ع(المسلم، وعلىٰ العلماء والطالب العزل، وذلك في ذآرى وفاة االمام الصادق            

ي    ام ف ذي اصدره االم ازم ال ر أن ١٩٦٣ر  آذا٢٩الح ك( م، اعتب ي) حب المل ب،  يعن النه

م، وضرب    ز العل سلمين ومراآ وق الم ىٰ حق داء، عل الم، واالعت ات االس ك حرم اسس  وهت

ائزه   شعب           . االسالم ورآ ة عن ال ا طلب نياب وزراء        –آم يس ال م  اسد اهللا  ( استجواب رئ ) عل

م         «وفي ختام البيان قال سماحته       اسعى   انني سوف   .. .انني هيأت قلبي اآلن لحراب ازالمك

أني سأوضح للمأل                       دي، ف ا دام قلمي في ي اذن اهللا، وم ال   لتبيان احكام اهللا ما وسعني ب االعم

  .»المخالفة لمصالح البالد

وى           ) التقية(وخالل بيانه حّرم االمام      ذه الفت ان ه د من خالل بي ك الظروف، واآ  في تل

ع    سؤولية الجمي ة أن م اء  –التاريخي ة العلم ي – وخاص ن ف ضح   تكم رين، وف ة اآلخ   توعي

                                           
ــشاهرود   .  ١ ــة اهللا الـ ــوئي، وآيـ ــة اهللا الخـ ــماحة آيـ ــرق سـ ــة اهللا  ابـ ــدارس آيـ ــالب مـ ــيم، وطـ ــة اهللا الحكـ   ي، وآيـ

ــاء        ــان، وعلم ــر فــي آرم ــارس، وجماعــة اهــل المنب ــاء ف ــران، وعلم ــاء طه   البروجــردي فــي النجــف، وجماعــة علم
   جريمــــة النظــــامآرمانــــشاه، وعلمــــاء همــــدان، وعلمــــاء يــــزد ببرقيــــات، واصــــدروا بيانــــات اعتراضــــًا علــــىٰ 

ــي     ــام الخمينـ ــازي لالمـ ــدموا التعـ ــذه ا) س(وقـ ــةبهـ ــسيد    . لواقعـ ــشي، والـ ــي المرعـ ــة اهللا النجفـ ــا أن آيـ   آمـ
  الشريعتمداري، وعلمـاء الحـوزة العلميـة فـي قـم، وجماعـة علمـاء طهـران، والهيئـة العلميـة للمدرسـة الوسـطى                        
ــىٰ       ــة اســتنكروا فيهــا هجــوم النظــام عل ــات متفرق   فــي النجــف، وجمــع مــن اســاتذة وعلمــاء النجــف اصــدروا بيان

  .٣١٥ – ٢٨٤ ص ٣اء ايران ج نهضة علم. المدرسة الفيضية
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م،     ران، وق اء طه ام علم م، ق ي ق ة ف وزة العلمي دعم للح اة وال الن المواس  ولغرض اع

وم االول             سادس   ومشهد، واصفهان، وشيراز وبعض المدن االخرى باالعتصام من الي ىٰ ال  إل

ـ ق الموافق       ١٣٨٢من ذي القعدة     ىٰ     ٢٦ ه سان    ١ آذار ال ذهاب       ١٩٦٣ ني وا عن ال  م وامتنع

ىٰ ة  ال ة صالة الجماع ساجد واقام سوق . الم ق ال ر اغل ذا الخب د اعالن ه زي وبع ي  المرآ ف

ران       وتبعه الكثير من ا    طهران، ا أغلقت في طه باالضافة   –سواق المدن لمدة ثالثة ايام، آم

ة              -المرآزي   قالىٰ سو  الي      . عشرات المتاجر في عدة شوارع في جنوب المدين ام اه ا ق آم

ك،            مشهد باضراب ومظاهرات، واحرقوا االقواس ومظاهر الزينة التي نصبت الستقبال المل

أن سبب                       مما از االعالمي للنظام ذآر ب ادى الىٰ تأخر سفر الملك الىٰ مشهد، رغم أن الجه

  .١)وء االحوال الجويةس(في هذا السفر هو  التأخير

ا عناصر النظام               رات التي اطلقه شلت التبري شار      –لقد ف وزير المست نهم ال   في  – ٢ وم

ي  ام الخمين شلت خطوات االم د اف م، فق ي اجريت معه صحفية الت ابالت ال ه) س(المق  وبيانات

تقبال مب   ىٰ اس ى عل ق حت م يواف و ل ات، فه ع المخطط صارمة جمي ك الخاصين،عال  وثي المل

دما  الوعن ذي ق ه ال ك مبعوث ه،: ارسل المل الٍة الي صال رس ك باي ل المل ون من قب  نحن مكلف

  » اعتذر عن استقبالكم– لهذا السبب بالذات –انني «اجاب االمام بقوله 

دة    ن ذي القع امن م ي الث ق  ١٣٨٢وف ـ ق المواف سان ٣ ه ة ١٩٦٣ ني لت برقي   م وص

الجماعية  إلى الهجرة   لماء قم داعيًا إياهم     وع) س(المرحوم آية اهللا الحكيم الىٰ االمام الخميني        

م          –إال أن اإلمام الخميني اعلن      . الى النجف األشرف   عن أن    – في الجلسة التي عقدها في ق

ن         شعب م اهير ال ان جم ام، وحرم ساحة للنظ و ال ىٰ خل ؤدي اال ال ن ت ران ل ن اي رة م  الهج

                                           
  . م١٩٦٣ آذار ٣١صحيفة اطالعات .  ١
ــىٰ    .  ٢ ــشار والمــشرف عل ــوزير المست ــضلي ال ــانكير تف ــال جه ــة   ق ــي مقابل ــة ف ــشر واالذاع ــة للن ــة العام    المديري

  ... شـخص واحـد لـصالح المعارضـين          لم يتظاهر امس في قـم ومـشهد وطهـران وسـائر المـدن حتـىٰ               : اجريت معه 
ــر  ــم      ورفعــت عــدة مكب ــة بطلــب مــن اهــالي ق ــة فــي هــذه المدين ــرامج االذاعــة االيراني ــت ب ــرًا. ات صــوت لبث   ونظ

ــة       ــذه المدين ــي ه ــرى ف ــوت اخ ــرات ص ــت مكب ــد رفع ــاس فق ــات  !! (الســتقبال الن ــحيفة اطالع    م١٩٦٣ آذار ٣١ص
ــال   ــرى قـ ــة اخـ ــي مقابلـ ــين    : وفـ ــشرفاء الحقيقيـ ــرانيين الـ ــاء االيـ ــذلك العلمـ ــرانيين، وآـ ــة االيـ ــة الطلبـ   إن اآثريـ

  ).٦٣ نيسان ٤نفس المصدر ) (الثورة البيضاء(والمتواجدين في العراق يؤيدون ثورة الشعب االيراني 
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اريخ           يم بت ة اهللا الحك ة للمرحوم آي ة جوابي ام ببرقي سان ١٢وأخيرًا بعث االم  ١٩٦٣  ني

راهن في    ... « هـ قال فيها ١٣٨٢ ذي القعدة    ١٧لموافق  ا خضم   لذا فإننا باقون في الوقت ال

وق       ن حق دافع ع ددنا، ن ي ته اطر الت ىٰ المخ ابرون عل ب، وص يط الُملته ذا المح الم  ه اإلس

سعىٰ للمحافظة             ىٰ مرآز     والمسلمين، وعن حرمة القرآن وٱستقالل بلد اإلسالم، وسوف ن عل

ا، ون  ا أمكنن م م سلك  العل م ي ر ل ام المتجبِّ ادام النظ ضباط م دوء واإلن اس باله ًا   أُمر النَّ طريق

  ١»...يضطرنا فيها إلىٰ الّلجوء الىٰ نعوذ باهللا تبارك وتعالىٰ منها 

وقت    علىٰ موقعه جاء في     تإن قرار سماحة االمام بالتواجد في الحوزة العلمية، والثبا        

ام الخميني       آانت هناك موجة واسعة من االعالم المعادي ل        اح   )س(لعلماء، وخاصة لالم تجت

  ).هجوم النظام علىٰ المدرسة الفيضية(وسائل االعالم بعد االحداث االخيرة 

دول                       ا وال ىٰ دعم امريك ستندًا ال ك يتحدث بمنتهى الغرور عن االصالحات م  آان المل

  .٢اشّد االتهامات وقاحة لنهضة االمام الغربية له، وآان يوجه

سان  ٢١اصدر النظام الملكي في      فقد) س(االمام الخميني   وآما آان يتوقع      م  ١٩٦٣  ني

أمورو                  ام م ر ق ىٰ االث د االلزامي، وعل ة بالتجني وم الديني النظام   أمرًا يقضي بشمول طلبة العل

لهم، آما   بتمزيق البطاقات الدراسية لعدد من الطلبة، بعد أن آانت وزارة الثقافة قد اصدرتها            

                                           
  غيــر أن.  هــذه البرقيــة اهللا الحكــيم، حــذروا المراجــع مــن مغبــة الــرد علــىٰ  برقيــة آيــةبعــد اطــالع النظــام علــىٰ.  ١

  .هللا الحكيماالمام لم يهتم بهذا التهديد من النظام فأرسل برقية جوابية آلية ا
ــام     .  ٢ ــسان ع ــي ني ــك ف ــا المل ــي القاه ــة الت ــة الطويل ــضمن اضــعف   ٦٣الكلم ــت تت ــد وإن آان ــة بيرجن ــي مدين    ف

ــىٰ    ــدلل بوضــوح عل ــا ت   )س( شــدة غــضب النظــام مــن معارضــة االمــام الخمينــي   الجمــل تجــاه المعارضــين، إالانه
  إن:  فقــد قــال فــي جــزء مــن آلمتــه.لالصــالحات الملكيــة االمريكيــة، وتبــين مــدى خــوف النظــام مــن ثــورة العلمــاء

ــراءات   ــذه االج ــدا    ) االصــالح الزراعــي (صــدى ه ــدة ج ــسافات بعي ــد م ــد عن ــسمع بالتأآي ــصل وي ــًا يجــب ... ي   وطبع
  عدم التعجب من أن تفترضـوا وجـود عـدة مئـات مـن االشـخاص مـن بـين آـل هـذا العـدد مـن الـسكان، اليفهمـون                 

ــر والف    ــة للتفكي ــديهم قابلي ــيس ل ــاك عــدد ل   .هــم اساســا، وعقــولهم وافكــارهم تعمــل بــشكل آخــر   المــسائل، هن
  أن الطبيعـة التـي سـبقت هـذا التـسمح لعقـولهم            . هؤالء يقال لهم شـريحة، ويمكـن اطـالق القـاب أخـرى علـيهم              

ــم    ــاالدراك والفه ــة ب ــاجزة القديم ــضة  !! الع ــة للنه ــة العظيم ــذا    !!... إن العجل ــام ه ــف ام ــاجز يق ــل ح ــد دارت، وآ   ق
  إن هـذا العمـل الـذي نقـوم بـه فـي       !!... اومة نملة امام ماآنة ذات قـوة الـف حـصان          التقدم سيكون اثره اقل من مق     

  تطهيــر المجتمــع مــن هــذه االوســاخ، وهــذه االعمــال التــي وراء الــستار، هــو اآبــر ضــمان للــدين، وخاصــة الــدين   
  ). م١٩٦٣ نيسان ٤صحيفة خراسان !! (االسالمي المقدس
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ار    ٢آان البيان الذي اصدره االمام في        ىٰ           ١٩٦٣ آي ًا عل ين يوم   م بمناسبة مرور اربع

دفاً  ك ه ام، وجعل من المل ة للنظ د وجه ضربة قوي ر، فق ًا منقطع النظي ضية بيان ة الفي  فاجع

ال   د ق ه، فق رًا لهجوم ون ...«مباش ة : يقول ه أمر صاحب الجالل ة؟ هل إن ص!إن  احب الجالل

ون؟ وإذا                       ا يقول رآن آم ة يخالف الق ة حقيق دين اإلسالمي؟ هل إّن صاحب الجالل  معارض لل

فات        ات والمكاش ك الكرام ع تل ن جمي اءات إذن؟ وأي ك اإلدع ل تل ىٰ آ ا معن ًا فم ان مخالف  آ

اذا ال                      و. ؟!الغيبية ك الممارسات الوحشية؟ لم ع تل اذا ال يمن م يكن معارضًا لإلسالم، فم  إْن ل

شاء           ءاقب أجهزة الشُّرطة وأجهزة األمن تلك، ورؤسا      يع ا ي ال لم  ! الوزراء هؤالء؟ وهو الفّع

ىٰ   ُعد إذن إلىٰ العهود الّسابقة،    . وليس هناك من رادع   . و يمكنه أن يقوم بعمل آهذا      ل     إل ا قب  م

اقبوا،    ا ع ب آم ام، وعاق ة ع ذاك    مائ و آن ا ه ًا آم األمر اآلن تمام ذين  !  ف ك ال ب ُأولئ  فليعاق

ّرىء       سالم،يئة، واألعمال المخالفة لإل   َسكبون األعمال ال  يرت ه، وليب سبونها إلي » ...ساحته   وين

ان، حتىٰ تعرض               ذا البي ه به ىٰ ضربة    ولم يكن النظام قد افاق من الضربة التي وجهت الي ال

ك     اخرى تمثلت باقامة مراسيم االربعين علىٰ فاجعة الفيضية في المسجد االعظم   م، وذل في ق

ا         ) س( االمام الخميني    بدعوة من  دات المتكررة والتي اطلقه ع من       ورغم التهدي سافاك للمن ال

ين ازالم      . اقامة تلك المراسم   اهير،   وقد وقعت في تلك المراسم مواجهات ب ا   النظام والجم  آم

يم          من  –أن المجالس الذي آان مقررًا اقامته في مسجد ارك في طهران             ة اهللا الحك ل آي  –قب

  .نعة النظاملم يقم نتيجة مما
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ام     وبعد إقامة مراسيم مختلفة بمناسبة اربعين فاجعة الفيضية،        ) س(الخميني     عاود االم

صارمة         . ١درسه في الحوزة   ه ال ة والتي اشار       وفي اول درسه له القى سماحته آلمت المعروف

ي ة ف ائرة والمتمثل اآم، وممارسات النظام الج ىٰ جو التعسف الح ا ال ىٰ سجن  فيه ه عل اقدام

ي وارونف ة .  الث رة البهلوي اريخ معارضة األس صار ت اول وباخت م تن اء، وآشف عن  ث للعلم

شروع  ه عن م ر اعالن ا عب ام لتحقيقه سعى النظ ي ي داف الت ة االه رأة حقيق ر الم د . تحري وق

ي   ام الخمين ر االم وم   ) س(اعتب رئيس للهج رك ال و المح سه ه ك نف ة    أن المل ىٰ المدرس عل

ه من نف         صهيونية        الفيضية، وحذر في آلمت ة (وذ العناصر المرتبطة بال زة     )البهائي في االجه

ال    الحكومية، وعالقات نظام الملك مع اسرائ        ود؟ هل إ        ... «يل وق تم يه الد     ّنهل أن ا ب بالدن

بالد ذه ال ل له ود؟ الوي ة! يه ذه الحكوم ل له دنيا! الوي ذه ال ل له ل! الوي ا، الوي ل لن اء  الوي للعلم

  »المتجبر السكوت اليوم معناه تأييد النِّظام. ولقم الساآتةالويل للنجف الساآتة، ! الساآتين

  .وقد استنسخت آلمة االمام الثورية ووزعت في انحاء البالد المختلفة

                                           
  .٤١٩ ص ١ج ) س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١

١٢١ 



  ١١ –الخطاب رقم  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ور اإلسالم         . اللَّهّم ٱحفظ ألستنا من الهذر والجدال واللَّغور والكذب          ا بن ّور قلوبن م ن  الّله

ساميةومعاني ة ال ا   . ه الروحي اء جمهورياته المية، ورؤس دان اإلس ام البل ىٰ حّك نَّ عل م ُم  اللَّه

ة، سها النيابي ي مجال ات،  وممثِّْل اء الجامع ا، ورؤس وزراء فيه وزراء، وال اء ال    ورؤس

  ...الواعية  والمسؤولين والموظَّفين باالسماع

من   ، إلَّا أنَّها آانت حسنة للغاية     ...لقد آانت هذه السنة سيئة للغاية بالنسبة لعلماء الدين          

ستقرَّة،                     . جهة ثانية  الٌد م ا ب ىٰ أّنه الم عل ا الع ان ينبغي أْن يعرفه  آانت سيئة ألنَّ البالد التي آ

صادٍ   ع باقت ضائية، وتتمت اآم ق ة، ومح ر عدلي ضائي، ودوائ از ق ة صالحة، وجه ا حكوم  وله

تقا              ان ينبغي أن ُتعرف باإلس دة، وآ بالد عرفت في          جيِّد، وبزراعة جي ذه ال  مة والصالح، ه

سوء                      سّميات ال سمي من م ا شئت ان ت ساد، ومرآز م  .المجتمع البشري اليوم باّنها مرآز الف

ول  و ن الق تمكن م ا ال ن و أّنن ؤلم ه ىٰ   : الم سيء إل ذلك ن ا ب ول، فإنن د المغ د آعه ذا العه  أّن ه

بالد   .  هدر دمائنا  المغول، فالمغول آانوا قومًا آّفارًا، ولعّلهم آانوا يرون شرعية          وقد دخلوا ال

ارتكبوا                   ر سيرتهم؛ ف سير بغي نهم، وي  بهدف اإلستيالء علىٰ بلٍد أجنبّي عنهم، بلٍد يدين بغير دي

  .١لذلك ما ارتكبوه من الجرائم

ستغلون    يّدعون اإلسالم، ويّدعون اإليمان، اّلا أّنهم٢أّما في هذه األحداث، فإن هؤالء    ي

اًال ال يليق        . ها، ولتمشية ُأمورهم فقط     هذه األدعاءات لإلعتياش ب    وا أفع د فعل ا       فق ا إّل ام به القي

                                           
  انــا عــذاب( هـــ هــاجم مــدن ايــران العــامرة فــي ذلــك الوقــت بــشعار ٦١٦جنكيــز خــان قائــد المغــول، فــي عــام .  ١

ــارىٰ   ) اهللا  ــرو، وبخـ ــرة مثـــل مـ ــام فـــي البدايـــة بـــذبح ســـكان المـــدن المكتظـــة بالنـــاس والمزدهـ    ونـــشابور،قـ
ــم،  ــري، وقـ ــات،      والـ ــراد وجماعـ ــبابًا وافـ ــيوخًا وشـ ــوه، شـ ــان وخيـ ــة،   وآذربايجـ ــودات الحيـ ــع الموجـ ــل جميـ   وقتـ

  وحـــرق االشـــجار، وهـــدم آـــل معـــالم الحـــضارة مـــن مكتبـــات ومـــدارس ومـــساجد وعمـــارات وبيـــوت ودآـــاآين 
   القاجاريــةايــران والعــالم، مــن المغــول الــىٰ : انظــر الــىٰ. وحــرث المنــاطق الخربــة وغمرهــا بالمــاء، وقــام بالزراعــة 

  .١٣ – ١١ص 
  .الملك وافراد نظامه.  ٢

١٢٢ 



ون   وا يقول م يكون ول ل ك المغ يعة« :أُولئ ا ش ا، » بأّنن داًء لن انوا أع ل آ ا ب وا بالدن   دخل

ازين ون ب. غ اموا ويقوم ؤالء ق ا ه اءبينم ة، وبادع اء ودعوىٰ المحب ك تحت غط الهم تل  أعم

  . بل ما فوق التشيع مرتبة التشيع،

د الجذور،                         ه أمر ممت ل إن رة، ب د األشهر األخي يس ولي ذا األمر ل أن ه م ب  وسُأوضِّع لُك

ين سنة ماضية، فهو في                    يعود إلىٰ سنواٍت طويلة خلت،     ٍف وأربع ىٰ نيِّ   إن لم نقل إنه يعود ال

م                األقل يعود الىٰ   دمير ق انوا يخططون لت ت، حيث آ اة المرحوم     . ٥ عشرين سنة خل  ففي حي

                                           
   المجلس الذي اقـيم فـي المدرسـة الفيـضية بعـد ظهـر               الهجوم الذي شّنه عناصر أمن النظام علىٰ       لىٰاشارة ا .  ١

   المدرســة الفيــضية، والهجمــات االخــرىٰ م وآــذا الهجــوم الــذي ُشــنَّ فــي اليــوم التــالي، علــى١٩٦٣ٰ آذار ٢٢يــوم 
  . المدرسة الطالبية في تبريز وسائر المدارس الدينيةعلىٰ

  .فتيان من طلبة المدرسة الفيضية الاشارة الىٰ.  ٢
   قــال الملــك فــي جانــب١٩٦٣ آــانون الثــاني ١٦فــي المــؤتمر الــوطني للفالحــين االيــرانيين الــذي عقــد فــي  .  ٣

  اليمكــن الي أحــٍد أن يــدعي انــه اقــرب الــى اهللا والــى االئمــة االطهــار مــن النظريــاً  «فــي آلمتــه فــي المــؤتمرين 
  بكــل مــا يمكــن القيــام بــه فــي ســبيل اهللا، فقــد عمــرت آــل حــرم مقــدسوالعمليــًا، فمــن الناحيــة العمليــة قمــت 

  يمكن تعميره، آما اني اناجي اهللا وادعوه في آل ليلة قبـل الـذهاب الـى النـوم، واعلـم أن اي عمـل مـن االعمـال                           
  »...!!التي تقوم بها اليوم ال يمكن أن تكون اآثر قبوًال عند اهللا واالئمة االطهار 

  آــان عمــري... « م ١٩٦٣ الفالحــين المــسلمين االيــرانيين عــام  لمــة التــي القاهــا علــىٰ قــال الملــك فــي الك.  ٤
  اليتجــاوز ســت او ســبع ســنوات عنــدما أصــبت بمــرض الحــصبة، وآانــت حــالي خطيــرًة، ولعــل آثيــر مــن االطبــاء    
  هالذين عالجوني يئسوا من شفائي، ولكني رأيـت فـي عـالم الرؤيـا اننـي جـالس فـي مقابـل اميـر المـؤمنين عليـ                     

  اشـرب مـن هـذا االنـاء     «وآان سيف ذو الفقـار فـوق رآبتـي االمـام، وآانـت هنـاك آنيـة امامـه، فقـال لـي                        . السالم
ــدءًا مــن اليــوم التــالي تحــسنت    . »وغــدًا تتحــسن ــدني، وفــارقتني الحمــى، وب ــذات فــي تلــك الليلــة عــرق ب   وبال

  المنحـدرة رأيـت   ) سنگفرشـي  (صحتي، وبعد ستة اشهر أو سنة تقريبًا عندما آنت اسـير مـع مربيتـي فـي زقـاق                  
   راسـه هالـة مـن النـور آـان يتقـدم نحونـا مـن الجهـة المقابلـة           بعـد عـدة خطـوات منـا شخـصًا روحانيـا علـىٰ              علىٰ

ــت          ــة؟ قالـ ــة يافالنـ ــام الحجـ ــت االمـ ــل رأيـ ــة هـ ــت للمربيـ ــه، فقلـ ــي عرفتـ ــست اننـ ــا، واحسـ ــا ومررنـ   فتالقينـ
  وفـي عمـر الـست سـنوات او الـسبع ال يختـرع             . االمـام اال اننـي رأيـت ذلـك        . قالـت لـم ار احـداً      . من؟ آـررت القـول    

  ص(وقد زعـم الملـك فـي آتـاب مهمـة مـن أجـل وطنـي                  . »الطفل من عنده شيئًا وهو لوحده في زقاق مع مربيته         
  ).ع(وحضرة ابوالفضل ) عج(اللقاء بامام الزمان ) ٧٣ – ٦٦

ــر  اصــبحت ا بعــد انتفاضــة العلمــاء فــي اصــفهان، وفاجعــة مــسجد جــوهر شــاد،   .  ٥   لحــوزة العلميــة فــي قــم اآب
  حــوزة علميــة للــشيعة، بــسبب وجــود شخــصيات المعــة فيهــا آآيــة اهللا العظمــي البرجــرودي، وآيــة اهللا العظمــى  

  وفـي بدايـة حكمـه سـعي محمـد رضـا           .  ازدهـار سـائر الحـوزات العلميـة فـي ايـران             الـىٰ  الحائري، االمر الـذي ادىٰ    
  ســتقالل نفــوذه، اال أن ســماحته لــم يقبــل تقربــه، واعتــرض علــىٰ  آيــة اهللا البرجــرودي، وا التقــرب الــىٰخــان الــٰى
   الحيلولـة دون – أن المرجعيـة تمثـل سـدًا امـام االسـتعمار       الـذي آـان يـرىٰ   –وبعـد وفاتـه حـاول الملـك       . ممارسته

   آيـة اهللا لهـذا بعـث ببرقيـة تعزيـة الـىٰ     .  النجـف االشـرف  قيام مرجعيـة عامـة فـي قـم، ونقـل مرآـز المرجعيـة الـىٰ           
   اال أن العلمــاء فــي ايــران اعتبــروا عملــه هــذا نــوع مــن– المرجــع الكبيــر للــشيعة فــي النجــف االشــرف –يم الحكــ

  وبعــد. التقليـل مــن شــأن المراجــع فــي قــم، واضــعاف للعلمــاء، لـذا فــأنهم لــم يؤيــدوا دعــم المرجعيــة فــي النجــف  
  اال أن .  مـشهد المقدسـة     الـىٰ   آـالم حـول انتقـال الحـوزة العلميـة مـن قـم              اآتشاف النفط في قم، ورد مرة اخـرىٰ       

١٢٣ 



                                                                                                                                    

  .ص مؤهل للمرجعيةاليوجد في قم شخ:  قول الملكاالمام يشير الىٰ.  ١

١٢٤ 



  .٢وبعد ذلك توالت المخططات، وبلغت من سعتها أْن شملت الحكومات المتعاقبة

ا؟                ك   وال ادري هل ُعرضت هذه األقتراحات علىٰ تلك الحكومات، فلم تقبل به  أم أنَّ تل

افلة                صّرفات س ىٰ ت دم عل ستطع أن ُتق م ت انوا شرفاء، او            إالحكومات ل م آ ذا الحد؟ لعله ىٰ ه  ل

ة     ومهندسين،  آانوا علماء، وأطباء،   ذا .  فلم يتمكنوا من مخالفة جميع المراآز العلمي وصل   وب

ك                    ة، ال تمتل ة جاهلي ة يجب أْن تكون حكوم ا أّن الحكوم ة، وال   مع ُأولئك إلىٰ نتيجة مؤداه رف

م     در العل ر من خمس سنوات دراسية إبتدا                . تعرف ق م يكمل أآث ة فمن ل م ! ئي وذه     ث استغل نف

م        » آرج«ليحصل علىٰ شهادة تخرُّج من       ىٰ العل ىٰ     ؟ وال ٣ال يمكن ان يعرف معن يعرف معن

م من                       بالد، وال يفه ذه ال اء ه دين في بق اء ال   اُألمور سوى    التدين، وال يدرك ما هو دور علم

ه دون أْن     ل لما يأمرونه به، وما يريدون منه آاألعمىٰ واألصم، وترديد ما يملونه           االمتثا علي

  !!يفهم ما الذي يقوله وما الذي يفعله

تكتب  منذ بدء مجيئها، فراحت» االسالم«لذا نرىٰ آيف استهدفت هذه الحكومة التافهة       

شارآة في                      ساء حّق الم د أعطوا الن أّنهم ق ارزة ب اوين ب ات في الصحف بعن د أن    ٤االنتخاب بي

                                           
ــران المختلفــة    .  ١   بعــد ارتحــال آيــة اهللا البروجــردي، دفــع النظــام الملكــي العلمــاء وجمــاهير النــاس فــي مــدن اي

ــىٰ ــىٰ ال ــىٰ   ارســال برقيــات التعزيــة ال    المراجــع فــي قــم، بهــدف اضــعاف  آيــة اهللا الحكــيم فــي النجــف، ولــيس ال
  .الحوزات العلمية في ايران، وتقوية حوزة النجف

ــولي   .  ٢ ــه الــسلطة وحتــى ت ــم«منــذ تولي ــوزراء، عــين الملــك خمــس وعــشرين حكومــة، وهــذه   » َعَل   لرئاســة ال
ــر مــن اســبوع هــي حكومــات      ــان اآث ــدم فــي بعــض االحي ــم ت ــاء(محمــد علــي الفروغــي  : الحكومــات التــي ل   ذآ

   و١٩٤٢، علــي الهيلــي  ١٩٤٢) قــوام الــسلطنة (، احمــد قــوام  ١٩٤٢ و ١٩٤١ م، علــي الهيلــي  ١٩٤١) الملــك
  ، ابــــراهيم١٩٤٥ و ١٩٤٤) ســــهام الــــسلطنة( مرتــــضى قلــــي بيــــات  ،١٩٤٤ و ١٩٤٣، محمــــد ســــاعد  ١٩٤٣

  ، احمـــد١٩٤٥، ابراهيمـــي الحكيمـــي ١٩٤٥، ســـيد محـــسن صـــدر االشـــرف ١٩٤٥) حكـــيم الملـــك(الحكيمـــي 
ــوام  ــى ١٩٤٥ق ــي  ١٩٤٧ إل ــراهيم الحكيم ــر   ١٩٤٨ و ١٩٤٧، اب ــسين هزي ــد الح ــاعد  ١٩٤٨، عب ــد س   ١٩٤٨، محم

ــصور  ،١٩٤٩و  ــي منــ ــصور  ( علــ ــي منــ ــسن علــ ــد حــ ــاجيعلي رزم آرا   ،١٩٥٠ و ١٩٤٩) والــ ــق حــ   ،١٩٥٠ الفريــ
  ، احمــــــد قــــــوام١٩٥٢ و ١٩٥٠) مــــــصدق الــــــسلطنة(، محمــــــد مــــــصدق ١٩٥١ و ١٩٥٠حــــــسين عــــــال 

ــصدق  ١٩٥٢ ــد مـ ــدي    ١٩٥٣ و ١٩٥٢، محمـ ــضل اهللا الزاهـ ــق فـ ــى١٩٥٣ٰ، الفريـ ــال  ١٩٥٥  الـ ــسين عـ   ١٩٥٥، حـ
ــىٰ ــال  ١٩٥٧ الـ ــوجهر اقبـ ــى١٩٥٧ٰ، منـ ــامي     ١٩٦٠  الـ ــريف االمـ ــر شـ ــدس جعفـ   ، علـــي١٩٦١ و ١٩٦٠، المهنـ

  . بختيارانظر آتاب من سيد ضياء الىٰ.  وما بعدها١٩٦٢، امير اسد اهللا علم من ١٩٦٢ و ١٩٦١االميني 
ــم  .  ٣ ــل أن اســد اهللا عل ــذاك  –قي ــوزراء آن ــيس ال ــدرس اّلاعــدة ســنوات – رئ ــم ي ــد تخــرج مــن مدرســة  !  ل ــان ق   آ

   شـهادة الدراسـة االعداديـة فـي الزراعـة مـن خـالل إعمـال النفـوذ،               وحصل في ما بعـد طبعـًا علـىٰ         !آرج االبتدائية 
  . بختيارمن سيد ضياء الىٰ: انظر آتاب. وذلك من مديريتة التربية والتعليم في آرج

   تـشرين الثـاني نـشرت الـصحف الرسـمية مقـاالت            ٨في اوائـل تـولي اسـد اهللا علـم رئاسـة الـوزراء فـي يـوم                   .  ٤
  وقــد اعطــي للنــساء حــق االقتــراع وفقــًا لالئحــة المجــالس المحليــة،  ). حــق النــساء فــي االقتــراع (ت عنــوان تحــ

  أمـا سـماحة اإلمـام فقـد آـان يؤآـد مـرارًا فـي تلـك االيـام                   . وقد اسـتغل النظـام هـذا االمـر آغطـاء لتنفيـذ أغراضـه              
ــىٰ ــساء     عل ــو الحــال بالن ــف ه ــراع، فكي ــي االقت ــرارًا ف ــسوا اح ــال لي ــل  و.  أن الرج ــت تمث ــام هــذه آان   معارضــة االم

١٢٥ 



س  «قم  » ال يلزم آون المرشح والمنتخب مسلماً     «يقولون اوًال    القرآن   مال يلزم آون الق ب

ريم رآن » الك ىٰ الق اجتهم إل دم ح ون ع م يعلن م ! ق الردِّ الحاس وا ب د أن فوجئ ن بع شعب  ولك لل

الوا   ديثهم، فق وا ح سلم، أوَّل رآن «الم سماوّي هو الق اب ال ا  .»آال إّن مقصودنا من الكت وقبلن

م بمجرد أن                اهدوا ش  منهم ذلك أيضًا حسب ما يقتضيه الشرع من الحكم علىٰ الظاهر، إّلا أّنه

ان  «جمعًا من جالوزتهم ملتفين حولهم يهتفون        سقط فالن   «و  » يعيش ف ادوا » ي تئناف   ع الس

ة شاريعهم الخبيث ا . م د ألغوه انوا ق ي آ تأنفوا ذات الموضوعات الت رًة. فاس ادوا  وم أخرىٰ ن

  .»بالمساواة التامة«

اء بعض   معناها سحق بعض أحكام اإلسالم الضرورية،    » المساواة التامة « ام  أ  وإلغ حك

ىٰ                 . القرآن الصريحة  ا ال رة اللَّغظ وم تياء وآث ل باإلس د قوب ك،   ومرَّة ُأخرىٰ رأوا أنَّ ذلك ق ذل

  . هناك٢فتراجعوا من جديد، فقد تراجع وزراؤهم هنا بعد أن تراجع أميرهم

                                                                                                                                    

  س المحليـــة فـــي صـــحف طهـــران الـــصادرة عـــصرًا، والـــذي الغـــي فيـــه شـــرط بعـــد اعـــالن الئحـــة المجـــال.  ١
  )الكتـاب الـسماوي   ( القـسم بــ      الـىٰ ) القـرآن المجيـد   (من شروط الناخبين والمرشحين، وتغير القسم بـ        ) االسالم(

  وقـد حـضر فـي   .  التباحـث حـول هـذا القـرار    مباشرًة بدعوة العلماء االعـالم فـي قـم الـىٰ       ) س(قام االمام الخميني    
  راجــع دراســة. آيــة اهللا مرتــضي الحــائري، آيــة اهللا الگلبايگــاني، والــسيد الــشريعتمداري : هــذه الجلــسة الــسادة

  .١٤٩ و ١٤٨ ص ٧١ج ): س(وتحليل لنهضة االمام الخميني 
ــام الخمينــي    .  ٢ ــذي اصــدره ســماحة االم ــان ال ــوروز عــام  ) س(فــي البي ــد ن ــوان١٩٦٣بمناســبة عي    م تحــت عن
  انتقـد بـشدة وعـارض قـرار النظـام بفـرض الخدمـة االلزاميـة علـى الفتيـات مـن                     ) ه الـسنة  ليس للعلمـاء عيـد هـذ      (

   تكـــذيب الخبـــر، رغـــم أن اخبـــارًا وخطبـــًاوبعـــد اعتراضـــه، اضـــطر الملـــك والحكومــة الـــىٰ . ســن الثامنـــة عـــشر 
ــي         ــرتين ف ــذآور م ــر الم ــّذب الخب ــك آ ــث أن المل ــول الموضــوع، بحي ــت ح ــت واذيع ــشرت والقي ــة ن ــاالت اذاعي   ومق

ــ ــر ني ــة العامــة للنــشر واالذاعــة فــي   ) جهــانگير تفــضلي(سان، واعتب ــوزير المستــشار والمــشرف علــى المديري   ال
   نيـسان فـي   ٢ وآلمتـه فـي        م في مـشهد،    ١٩٦٣ نيسان   ١راجع آلمة الملك بتاريخ     . مقابلة أن الخبر ال اساس له     
ــسنة    ــس ال ــن نف ــد م ــدد    . بيرجن ــات الع ــحيفة اطالع ــضًا ص ــع اي ــاريخ ١١٠٥٦وراج ــع ١٩٦٣آذار  ٣١ بت ــة م    م مقابل

  .الوزير المستشار

١٢٦ 



د           «آتبوا في الصحف صراحة      ساء قي ة للن ة اإللزامي انون الخدم  »االعداد   بأن الئحة ق

سَّ  د أْن أح ن بع مل   ولك د ش تاءوا، وق د ٱس اس ق يم، واّن الن الخزي العظ تياء  وا ب ي –اإلس  ف

ة  ك   –الحقيق ة ذل ت الحكوم ا أدرآ م، وحينم م وعمالئه ىٰ جالوزته الو  حت ب : ق ا أآاذي  ١إنه

  !٢مضحكًا فكان تحقيقًا صبيانيًا! وراحوا يريدون َفْتَح التحقيق في المسألة

رآن هذه السَّنة آانت سيئًة حيث تصاعدت الهجمة عل  م  . ىٰ اإلسالم والق د   يتوهمون أنَّه ق

م  ز العل روا مراآ ّسروا   . دم هم، وآ ضّخوا رؤوس ا، ف ا وأعزائن ىٰ أبنائن ضرب عل الوا بال  إنه

وا بعضهم م، وقتل اني٣أرجله م من سطوح المب وا به ان ُأ. ٤ وألق و آ موفل اجمون ه ك المه  لئ

   يكن خافيًا، فمئاتوهذا لم ! ؟٥الفالحون، فلماذا آان جهاز الشرطة يقوم بمساعدتهم

شوارع  ي ال اس آانت ف اهدوا  اآلالف من الن ة، ش ي المدرس ة، وف ز المدين ي مرآ ، وف

  آمًا–آيف أن جهاز الشرطة آان يقّدم العون المباشر، والمساعدة لهؤالء الفالحين            بوضوٍح

ون  الم –يزعم دَّ اإلس اذا إذن     !  ض ين، لم انوا فالح ك آ أن أولئ ه ب ا يقولون ًا م ان حق إن آ  ف

                                           
ــوم      .  ١ ــصر ي ــران ع ــي طه ــصادرة ف ــصحف ال ــشرت ال ــسان ١ن ــه    ١٩٦٣ ني ــال في ــك ق ــصريحًا للمل ــب... « م ت   آت

  انــه يــراد تجنيــد الفتيــات البالغــات مــن العمــر ثمانيــة عــشر عامــًا وتــسعة عــشر عامــًا، فــي الوقــت: احــدهم يقــول
   الــيس هــذا مــضحكًا؟ إن هــذه االآاذيــب الكبيــرة انمــا هــي عــسكريين، تخفــيض عــدد الالــذي نلجــأ فيــه نحــن الــىٰ

ــىٰ  ــل عل ــب   دلي ــشرون هــذه االآاذي ــذين ين ــؤس ال ــسؤولياتهن  .  ضــعف وب ــابعن م ــا يجــب أن يدرســن ويت   إن فتياتن
  إن لــدينا االعــداد الكافيــة مــن الرجــال الــذين يحرســون هــذا       . المنزليــة، ودورهــن آامهــات فــي تربيــة االوالد    

  .»...رابه الوطن بمائه وت
   العــاملينومعارضــته الجديــة لتجنيــد الفتيــات، دفــع بالملــك االيعــاز الــىٰ ) س(إن نــشر بيــان االمــام الخمينــي .  ٢

  فـشكل الجهـاز   .  معـاقبتهم   والعمـل علـىٰ     في سـلك القـضاء والـشرطة بمالحقـة ناشـري هـذا النـوع مـن االخبـار،                  
ــىٰ    ــام عل ــي للنظ ــضائي واالمن ــادة الن   الق ــد قي ــًا ض ــر ملف ــام      االث ــتدعاء االم ــرب اس ــول ق ــرًا ح ــاع خب ــضة، واش   ه

ــة       ــال نتيج ــوات ب ــت خط ــا آان ــم، اال انه ــة ق ــي محكم ــه ف ــاب    . ومحاآمت ــاء بكت ــذي ج ــشخص ال ــذآر أن ال ــا ي   ومم
   االمــام بواســطةالمحكمــة دخــل منــزل االمــام فــي الوقــت الــذي آــان مكتظــًا بالحاضــرين، فــاعطى الكتــاب الــىٰ   

   االمــام أن يوقــع ورقــة االســتدعاء،أمرونــي أن علــىٰ: يونــه تــدمعاحــد اعــضاء مكتــب االمــام، وقــال فــي خجــل وع 
ــام    ــد لالم ــا مقل ــذور، وان ــأمور ومع ــا م ــة   . وان ــن دون اســتالم الورق ــزل م ــرك المن ــذآرات ســماحة  . (وت ــن م ــًال ع   نق

  ).السيد احمد الخميني
ــة الخطــاب رقــم     لالطــالع علــىٰ.  ٣   : وآتــب)٩( تفاصــيل فاجعــة المدرســة الفيــضية الداميــة فــي قــم راجــع هوي

ــي     ــام الخمين ــضة االم ــل لنه ــران ج   . ٣٧٠ – ٣٣٧ ص ١ج ): س(دراســة وتحلي ــاء اي ــضة علم   .٣٥٨ – ٢٦٠ ص ٣نه
  .٢١١ – ٢٠٥ص ): س(التاريخ السياسي لالمام الخميني 

ــة      .  ٤ ــاء احــد الطلب ــوات الخاصــة بالق ــام رجــال الق ــضية، ق ــة الفي ــًا فــي احــدىٰ  –فــي حادث ــان ضــريرًا ومختفي    وآ
   ساحة المدرسة، آما القوا من الـسطح احـد الطلبـة الـشبان وهـو يبلـغ مـن العمـر                     السطح الىٰ  من فوق    –الغرف  

  .خمسة عشر عامًا او ستة عشر عامًا
   الفيـــضية وهـــم يرتـــدون مالبـــس فالحـــين ارســـل النظـــام الملكـــي عناصـــره الـــى١٩٦٣ٰ آذار ٢٢فـــي يـــوم .  ٥

  وشـــعر رؤوســـهم الـــذي حلـــق بطريقـــة اال أن هيـــأتهم العـــسكرية . لغـــرض قمـــع عناصـــر النهـــضة االســـالمية 
  وقـــد هـــؤالء االشـــخاص بالـــصلوات المتكـــررة اثنـــاء آلمـــة الحـــد ! المانيـــة آـــان ينبـــئ عـــن هـــويتهم االصـــلية 

   الفــور صــدامات عنفيــة، وفــي هــذه االثنــاء دخلــت ونــشبت علــىٰ.  اثــاروا الفوضــى فــي المجلــس العلمــاء، حتــىٰ
  وزعـم اسـد اهللا علـم رئـيس الـوزراء آنـذاك فـي              . لهجـوم الشرطة التي آانت آامنة في الخارج لتـؤدي دورهـا فـي ا            

   قـم  والفالحـين الـذين ذهبـوا الـىٰ       ) االصـالح الزراعـي   (مقابلة صـحيفة انـه حـصل نـزاع بـين العلمـاء المعارضـين لــ                  
   ص٣ج : راجــع نهــضة علمــاء ايــران!  يــد احــد طلبــة العلــوم الدينيــةلغــرض الزيــارة، وقــد قتــل احــد الفالحــين علــىٰ

  .١٩٦٣ آذار ٢٦العات المؤرخة  وصحيفة اط٢٦٥

١٢٧ 



                                           
ــشورىٰ .  ١ ــس الـ ــر مجلـ ــام  اقـ ــوطني عـ ــومي    (١٩٥٦ الـ ــن القـ ــتخبارات واالمـ ــة االسـ ــيس منظمـ ــة تأسـ   الئحـ

  وآانــت مهمتهــا الرئيــسية مواجهــة المعارضــين. ١٩٥٧وقــد أســست هــده المنظمــة رســميًا فــي عــام  ) الــسافاك
ــران    ــسافا. للنظــام وقمعهــم، وضــرب الحرآــة االســالمية فــي اي ــان لل ــاط وثيــق بمنظمــة ســي آ ــه. آي. ك ارتب   اي

   اصـــبحت فـــي الحقيقـــة مرآـــز للمخـــابرات االمريكيـــة فـــي الـــشرق االمريكيـــة، والموســـاد االســـرائيلية حتـــىٰ
   منظمـة مرعبـة، فقـد آـان لهـا فـرق مالحقـة ومراقبـة متعـددة، وآانـت                    االوسط وقد تحولت السافاك تـدريجيًا الـىٰ       

   معلومـات معينـة، ثـم ارسـالهم الـى          اآن خاصـة لتعـذيبهم والحـصول علـىٰ         امـ  تقوم بارسال المتعقلين ابتداءًا الـىٰ     
  .يلقـى بـالمعتقلين فـي سـجون مخيفـة         ) الـذي آـان معلومـا سـلفاً       (وبعـد صـدور حكـم المحكمـة         . محاآم شكلية 

   م منـشوراً   ١٩٧٥وقد بلغت قـسوة الـسافاك درجـة جعلـت االمـين العـام لمنظمـة العفـو الدوليـة ُيعلـن فـي سـنة                           
ــه  ــول في ــ: يق ــسان        ل ــوق االن ــق بحق ــا يتعل ــران فيم ــن اي ــد اســوء م ــالم اي بل ــي الع ــسافاك ... يس ف ــالدوا ال   فج

ــىٰ  ــواع الطــرق الوحــشية،   يــستخدمون باالضــافة ال    الــصعقة الكهربائيــة واســاليب الــضرب والــشتم للمعتقلــين، ان
   الجنــسي علــىٰ واالعتــداء ومنهــا ادخــال القنــاني المكــسورة فــي دبــر المعتقــل، وتعليــق الوزنــات فــي الخــصيتين،

  وهـي نمـاذج طـرقهم     .  غيـر ذلـك     نـساء وبنـات المعتقلـين امـامهم الخـذ االعتـراف، الـىٰ              السجناء، واالعتـداء علـىٰ    
ــين     ــل معــل المعتقل ــشية فــي التعام ــر الملــك،       . الوح ــٍة عــن نظ ــات الــسافاك بخفّي ــن اعمــال وممارس   ولــم تك

  .سلم، وعوقـب المعـِذبين فـي محـاآم الثـورة           يـد الـشعب االيرانـي المـ         علىٰ ١٩٧٩وقد تمَّ حل هذه المنظمة عام       
ــىٰ  ــصول عل ــحيفة   للح ــع ص ــر راج ــات اآث ــدآان( معلوم ــاريخ  ) آين ــصادرة بت ــسان ٧ال ــورة االســالمية . ١٩٧٩ ني   والث

  .٣٧٩ ص ١وظهور وسقوط سلطة البهلوي ج . ٤٩١وجذورها ص 

١٢٨ 



ن   م يك إن ل ذا، ف ن ه ًا لإلسالم، ال يمك سلمين مخالف اآم الم ون ح ن أْن يك ي، ال يمك  أخ

المدرسة    هجم علىٰ ١مخالفًا لإلسالم، فليقل، فليعلن ذلك، ليظهر اإلسف علىٰ أّن أحد التافهين          

  .الفيضية، فاستباح حرمتها وأحالها إلىٰ خراب

د عل   ع بع م أطّل ي ل أذهب ألرىٰ،   أن دَّرس س د ال ة، وبع ا بدق اب أعزاءن ا أص  ىٰ م

رأ    م نق ور، ث ة(وسأستوضح اُالم ؤالء ال    ) الفاتح يهم، فه ا عل ن حزنن ر ع وا، ونعبِّ ن قتل  لم

  .يدعوننا نقيم مجالس الفاتحة

اذا        ة؟ لم الس الفاتح يم مج دعوننا نق اذا ال ت ًا، إذن لم ين حق ة الفالح ذه فعل ت ه   إذ آان

  .٢فاتحة في طهران؟تقّوضون مراسم ال

ر،      حيث  آانت سنًة سيئة     م  فضحت فساد السلطة، لقد افتضح أمر النظام المتجبِّ نكن    ول

ذا    ل             . راغبين في ه م من قب ا تحك ىٰ أّنه ا في الخارج عل ين في أن تظهر بالدن م نكن راغب  ل

ذا          . عناصر خبيثة آهؤالء   لِّ ه ين في آ ع في            . لم نكن راغب سلك الجمي  نحن نرغب في أْن ي

م              بال دعاة لفخر بالده ٍة تكون م  .دنا من أدناها إلىٰ أقصاها سلوآًا مستقيمًا، ويتصرفوا بطريق

انوا             ٣»أميرًا آبيراً «إنَّ لدينا   : فيقول الناس  وك في الماضي آ شاري المل  وإنَّ الوزراء ومست

                                           
   المدرسـة  الهجـوم علـىٰ    آان العقيد المولوي، المعاون في مديريـة الـسافاك فـي طهـران هـو المـشرف علـىٰ                  .  ١

  . وقد في حادثة سقوط طائرة هليكوبتر بعد تلك الجريمة الفيضية،
ــاريخ     .  ٢ ــررًا اقامــة مراســم بت ــان مق ــضية آ ــار ١١مــن أجــل تكــريم شــهداء الفي ــة ١٩٦٣ آي ــل آي ــل ممث    م مــن قب

  قــواتوقــد منــع الــسافاك مــن اقامــة تلــك المراســم وقامــت  . اهللا العظمــى الحكــيم فــي مــسجد ارك فــي طهــران
ــين        ــانوا متجه ــذين آ ــاهرات، ال ــي المظ ــشارآين ف ــول الم ــول دون دخ ــسجد لتح ــرة الم ــن بمحاص ــشرطة واالم   ال

ــين النــاس     . نحــو المــسجد   فغــضب النــاس مــن هــذا العمــل، وهــاجموا المــأمورين، ووقعــت اشــتباآات شــديدة ب
  .٣٥٨ ص ٣ج : راجع نهضة علماء ايران. والشرطة

ــرزا تقــي خــان الفراهــاني   .  ٣ ــا    ) ١٨٨٩ – ١٨٤٤(المي ــد عــرف فــي م ــك االعظــم، وق ــأمير النظــام واتاب   الملقــب ب
  وبعـد مـوت الملـك محمـد القاجـاري،         . عمـل فـي سـنين الـشباب فـي خدمـة ناصـر الـدين ميـرزا                 ) أمير آبير (بعد بـ   

   طهـران، وهيـأ وسـائل اسـتقرار سـلطته، وتـسلم الحكـم       قام بمرافقة الميرزا تقي خان، ولي العهد من تبريـز الـىٰ           
  وآانــت اوضــاع ايــران فــي ذلــك الوقــت تــسير نحــو الفوضــى و االضــطراب بــسبب عــدم آفــاءة الحكــام. امــهفــي نظ
  اصــالحاته مــن الــبالط،) اميــر نظــام(وفــي هــذا الوقــت بــدأ . وآــان الفــساد قــد تخلــل فــي ارآــان النظــام . القاجــار

  تقــدم ايــران، ومــن بــينورغــم وجــود اعــداء مــن ذوي النفــوذ الكبيــر، فأنــه قــام بخطــوات مــؤثرة وقيمــة فــي اتجــاه  
ــدبر  ــوزير المـ ــذا الـ ــىٰ: اصـــالحات هـ ــضاء علـ ــضالة   القـ ــة الـ ــرد الفرقـ ــة تمـ ــة، وخاصـ ــات المعارضـ ــة( حرآـ   ،)البابيـ

ــبالد،  ــور     واحــالل االمــن فــي ال ــة، وتنظــيم االم ــة الدول ــة الرشــوة، وتنظــيم ميزاني ــضرائب، ومحارب ــور ال    واصــالح ام
  .تنميـــة العلـــوم، وتـــرويج الـــصناعة والزراعـــة والـــصحةالداخليـــة والعـــسكرية، وتأســـيس مدرســـة دار الفنـــون، و

   اصــدارام ناصــر لــدين الــىٰ) مهــد عليــا(وقــد ادت مــؤامرة عمــالء االســتعمار فــي الــداخل والمحــاوالت المتكــررة لـــ 
  .٢٠٩ ص ١ج : شرح حياة الرجال. الملك امرًا بعزله ونفيه، ثم قتله

١٢٩ 



   ال يأتني غدًا أحد.  آما اعترفوا هم في صحيفة دنيا-٤ ألفا شخٍص من البهائيين

                                           
ــن مــسكويه مــن اعــالم القــرن الخــامس الهجــر   .  ١ ــو علــي ب ــه عــدة  اب   ي القمــري، فيلــسوف وطبيــب مــسلم ل

ــىٰ        ــال، والمــؤتمن عل ــة بيــت الم ــديم الخــاص، والمــسؤول عــن خزين ــان الن ــسفة واالخــالق، آ ــات فــي الفل   مؤلف
  .اسرار االمير عضد الدولة الديلمي

  آمــا آــان ابــو علــي ســينا مستــشارًا لنــوح بــن منــصور الــساماني وزيــر شــمس الدولــة الــديلمي، وطبيبــاً             
  آـذلك فـإن الخواجـة نظـام الملـك الطوسـي      . لطان عالء الدولة في القـرن الرابـع الهجـري القمـري           ومستشارًا للس 

  – حكيم وعالم آبير في القـرن الخـامس الهجـري ومؤسـس المدرسـة النظاميـة فـي بغـداد واصـفهان ونيـشابور                    –
  عــالم  حكــيم و –أمــا الخواجــة نــصير الــدين الطوســي     . آــانن وزيــرًا آللــب ارســالن وملــك شــاه الــسلجوقي      

   آـان مستـشاراً  –من اعالم القرن السابع، مؤسس مرصـد مراغـه، وصـاحب مؤلفـات آثيـرة فـي العلـوم المختلفـة             
   هـــؤالء، يمكـــن ذآـــر العالمـــة الحلـــي والمحقـــق الكرآـــي والعالمـــة وباالضـــافة الـــىٰ. مقربـــًا مـــن هوالآوخـــان

  آـشف (فـي آتابـه     ) واليـة الفقيـه   (مـسألة   ) س(وقد ذّيـل االمـام الخمينـي        . المجلسي وآثير من العلماء اآلخرين    
  نحـن ... « سؤال لماذا دخل بعـض العلمـاء فـي اجهـزة الـسالطين والملـوك الظـالمين؟ قـال          في رده علىٰ  ) االسرار

ــل          ــن اج ــساد، وم ــع الف ــل من ــن اج ــة، م ــة المخرب ــك المؤســسات الديكتاتوري ــي تل ــل ف ــصًا اذا دخ ــول أن شخ   نق
  »...واجبًا احيانًااصالح حال البالد والناس، فذلك جيد، بل يصبح 

  الـسفاح والمهـدي   (آان علي بـن يقطـين وآـذلك ابـوه مـن المقـربين والخـواص فـي جهـاز الخالفـة العباسـية                         .  ٢
  ولـم يفقـد علـي بـن يقطـين نفـوذه بعـد وفـاة               . واستطاعا طبعًا التـأثير آثيـرًا فـي تأييـد وتقويـة الـشيعة             ) والمنصور

  وآانـت لـه اتـصاالت سـرية مـع االمـام موسـىٰ             . هـارون الرشـيد   ابيه وتـولي منـصب الـوزارة، بـل اصـبح مستـشارًا ل             
  وآان يهـتم بـامور الـشيعة بتوجيـه مـن االمـام، وقـد طلـب علـي بـن يقطـين عـدة مـرات مـن االمـام                              ) ع(بن جعفر   
   أن اسـتقالته آـان يـرىٰ  ) ع(أن يسمح لـه باالسـتقالة مـن الحكومـة العباسـية، اال أن االمـام          ) ع( بن جعفر    موسىٰ

  . وآان يصرفه عن ذلك ح الشيعة،ليست في صال
ــو ال علــي(وآــان يقــول مــرارًا  ) ع(آــان الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب دائــم االستــشارة لالمــام علــي    .  ٣   ل

  آما أن ائمة الشيعة االطهـار آـانوا جميعـًا يحظـون بـاحترام واستـشارة جهـاز الخالفـة العباسـية، فقـد                       ) لهلك عمر 
   بالطـه ايـضاً  الـىٰ ) ع(وليـًا للعهـد، ودعـا االمـام الجـواد      ) ع(تعيـين االمـام الرضـا    ب) المـأمون (قام الخليفة العباسـي    

ــه  ، ــضيلته، وآــان لالمــام الهــادي    ) ام الفــضل( وزّوجــه ابنت ــدين) ع(واآرمــه واســتفاد مــن علمــه وف ــين ومؤي   محب
ــاهللا     ــصر والمــستعين ب ــة المعتــصم والمتوآــل والمنت ــام خالف ــا . مــؤثرين ومهمــين فــي اي   م الحــسنآمــا آــان االم

   ارفــع مــن ســائر مــشايخ قــريش  بــاحترام الخليفــة العباســي المهتــدي، ولــه مقــام ومنزلــةيحظــىٰ) ع(العــسكري 
  والــسبب االساســي لكثيــر مــن هــذه النمــاذج مــن. ورجــال الحكــم وقــادة الجــيش والــوزراء وآافــة اهــالي ســامراء

ــة للخلفــاء طبعــًا، هــو معــرفتهم وخــوفهم    ــة ونفــوذ االئمــة االهتمامــات واالحترامــات الظاهري ــة المعنوي    مــن المكان
 .٣٧٣ -٣٦٤ص : راجع دائرة معارف الشيعة. بين جماهير الناس) ع(االطهار 

  )عـج (االمـام ووسـيلة اتـصال النـاس بامـام الزمـان       ) بـاب (بأنـه  ) علـي محمـد بـاب    ( هــ ادعـىٰ  ١٢٦٠في عـام    .  ٤
  وسـوف يـأتي بـدين     ) مـن يظهـر اهللا    ( نبّيـا     المهدوية وقال انه سـيظهر مـن بـين البـابيين فـي المـستقبل               ثم ادعىٰ 

   نهـم الـىٰ    وقد امر ناصر الـدين شـاه واميـر آبيـر باعتقـال الكثيـر مـن اتبـاع البـاب وقـتلهم ونفـي مـن تبقـىٰ                            . جديد
  آـان هنــاك اخـوين يحظـان باهتمامـه، وقــد    ) البـاب ( هــ ومـن بــين اتبـاع    ١٢٦٦ُاعــدم فـي  ) البـاب (آمـا أن  . العـراق 

ــن اخت   ــه، ولك ــا خالفت ــا،  ادعي ــع بينهم ــًا وق ـــ     الف ــروف ب ــة االخ االول المع ــت مجموع ــبح االزل( فاتبع ــابيين) (ص   )الب
ــاني    ــر االخ الث ــددًا آخ ــع ع ــاء اهللا(واتب ــة  ) به ــصبح فرق ــائيين(لت ــا    ) البه ــصل بينهم ــذي ح ــشديد ال ــزاع ال ــي الن   وف

  غــداد الـــىٰ واتباعهــا قتــل آثيـــر مــن الطـــرفين، وقامــت الدولـــة العثمانيــة فـــي العــراق بنفـــيهم جميعــًا مـــن ب       
  بهــاء( نفــي  واضــطرت الدولــة العثمانيــة الــىٰ  االخــوان عــن النــزاع،وهنــاك لــم يتخلــىٰ) آســيا الــصغرىٰ(آدرنــة فــي 

ــىٰ ) اهللا ــه الـ ــا (ومؤيديـ ــة، و   ) عّكـ ــسطين المحتلـ ــي فلـ ــبح االزل(فـ ــىٰ ) صـ ــحابه الـ ــرص واصـ ــرة قبـ   وادت.  جزيـ
  الـزواج مـن جميـع     ) بهـاء (فـي ايـران ويجيـز ديـن          أن يتبعـه اآثـر البـابيين وخاصـة البـابيين             نشاطاته فـي عكـا الـىٰ      

  وآــان للمخــابرات الروســية  . عــدا زوجــة االب ) االم، االخــت، بنــت االخــت، بنــت االخ، العمــة والخالــة     (النــساء 
   نـشر البهائيـة فـي البلـدان االسـالمية وخاصـة ايـران              دور مهم في ظهور هذه العقيدة، آما أن االنجليز عملوا علىٰ          

   اآلن عقيـدة دينيـة، اال انهـا فـي الحقيقـة حرآـة فـي خدمـة                  يـة وأن آانـت منـذ ظهورهـا وحتـىٰ          وهكذا فإن البهائ  . 
ــاً        .االســتكبار بقــوة حــزب سياســي، وتــدعم امريكــا والكيــان الــصهيوني فــي اســرائيل بقــوة هــذه العقيــدة، حالي

  مكانـة خاصـة،    اال أن البهـائيين آانـت لهـم          – ورغـم مكافحـة علمـاء الـشيعة لهـذه الفرقـة              –وفي عهـد محمدرضـا      
  وآــان فـي الـبالط العديــد مـن زعمـاء هــذه الفرقـة آـان لهــم تـأثير جـدي فــي        . وآـان الملـك يــستفيد مـن دعمهـم    

ــة     ــصهيونية العالمي ــصالح ال ــون ل ــانوا يعمل ــة، وآ ــسياسة الخارجي ــرارات الحكومــة وال ــة . ق   ص: راجــع النزعــة البهائي
ــاب٢٣٨ – ١٨١ ــىٰ   :  وآت ــيد ضــياء ال ــن س ــار ص م ــول دو. ٥٣٠ بختي ــشكيالت النظــام    وح ــي ت ــة ف   ر نفــوذ البهائي
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رات  ول١النك اعة:  ويق رد إش ك مج أن ذل ا. ب ي صحيفة دني د ورد ف ر . فق ا نف م الف إّنه

َعَدد ِمْن ٱتباع بعض     «بل قالوا   ) البهائية( هم لم يذآروا ٱسم      طبعًا. أقصد البهائيين  إسرائيلي،

ا      –الف  آإنهم خسمة   : ويقال!  ألفا نفرٍ  –) أَسْموها مذهباً ( »المذاهب  وآال الرقمين مكتوب هن

د              –) وال مجال للتشكيك به    مكتوب( دير، بع رام والتق  هؤالء ألفا نفر، يرسلون وبكامل اإلحت

شعب                إلىٰ العملة  واحٍد منهم تحويالً   إعطاء آل  ذا ال وال ه سعر الرسمي، ومن ام صعبة بال  ال

م ذاك؟                 المسلم، نهم، ول وحسم من قيمة تذآرة الطائرة بمقدار الف وعشرين تومانا لكل نفر م

ذين      !إلىٰ لندن للمشارآة في ٱجتماٍع يعقد هناك ضد اإلسالم         ليذهبوا ؟ ال آحجاجنا المساآين ال

يهم            أرادوا أن يحصلوا علىٰ جوازا     إن شقَّ عل م ي دوا، وآ يهم أن يكاب  ت سفر الىٰ الحج فكم عل

ك   وبعد. األمر، وآم ينبغي عليهم أن يدفعوا من األتاوات، وآم يجب أن يتحملوا من العناء         ذل

يج  اب الحج ق ذه ضائح تراف م ايُّ ف ر، ث ٍض آخ ُب بع ل طل ضهم، وُيقَب ب بع رفض طل  ي

ه  اوىٰ التي يتقدم بها ذلك المندوب     وعودتهم، وفي مكة، وفي منىٰ أيضًا حيث تأتي الشك         : التاف

اك            ة حّق هن ال آلم ه ق ال ! إعتقلو فالنا ألنَّ ل          : ق الخطر من قب دٌد ب ود  إّن اإلسالم مّه ا   !اليه ؟ ي

  .للعجب، وهل أنتم يهود؟ هل إّن بالدنا بالد بهود؟

بالد  ذه ال ل له ة! الوي ذه الحكوم ل له دنيا! الوي ذه ال ل له ا،! الوي ل لن ل لل الوي اء الوي  علم

ساآتين ساآتة،! ال ل للنجف ال ساآتة  الوي شهد ال ساآتة، ولم ران ال ساآتة، ولطه م ال ذا  . ولق ه

رائيل،    دام إس نا تحت أق ا وأعراض داس بالدن ببًا ألن ُت يكون س ت س سكوت الممي د  ال ىٰ ي عل

  .هؤالء البهائيين، الويل لنا، الويل لهذا اإلسالم، والويل لهؤالء المسلمين

شيخ   إّن المسلك المناسب اآلن هو مسلك : ظلوا ساآتين هكذا، ال تقولوا    أيها العلماء الت   ال

  .١ موجودًا اآلن لكان ما أقوله هو تكليُفه٣ فواهللا لو آان الشيخ٢)رضوان اهللا عليه(

                                                                                                                                    

  .يقصد الملك.  ١
  يخوالمقــصود الــش). رض(اي يجــب اتبــاع اســلوب وســيرة الــشيخ  ) علــى مــسلك الــشيخ رضــوان اهللا عليــه . ( ٢

   عــن مؤســس الحــوزة العلميــة فــي قــم، الــذي آــان يتحــرك باســلوب معتــدل وينــأىٰ  عبــدالكريم الحــائري اليــزدي،
   حـد  الـىٰ  اهللا البروجـردي رحمـة اهللا عليـه نفـس المنحـىٰ      وقـد آـان للمرحـوم آيـة    . التدخل فـي االمـور الـسياسية     

  فــي هــذا الــصدد آتــاب آــشف االســرار راجــع . ويقــصد االمــام أن اليــوم لــيس باالمكــان العمــل بــذلك المــنهج . مــا
 .١ج ) س(ودراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني ). س(لالمام الخميني 

ــة اهللا العظمــىٰ .  ٣ ــزدي   المرحــوم آي ــريم الحــائري الي ــد الك ــشيخ عب ــاء )  هـــ ق١٣٥٥ – ١٢٧٦(، ال ــار فقه   مــن آب
ــزد، وواصــلها فــي العتبــات المقدســة علــىٰ   . ومراجــع الــشيعة ــدأ دراســته فــي ي ــار آالــسيد محمــد  اب   ســاتذة آب
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نهم،   ال تسكتوا، ألفا بهائي ُيعطىٰ آل واحد      ! السكوت اليوم معناه تأييد النِّظام المتجبر      م

سمائة دوالر با دار خم ف بمق دار ال ائرة بمق ذآرة الط ن ت ن ثم سم م مي، وح سعر الرس  ل

  !ونسكت) وهذا ما هو مذآور في صحيفة دنيا(وعشرين تومانًا 

دعو             أخبرني نفط أبرمت صفقة مع الم أنَّ شرآة ال   ، ٢)ثابت باسال  ( أحد األشخاص ب

ًا،               طأع ون تومان  ولئك  ألجل أ    ته فيها حسمًا، حقق من ورائه ربحًا قدره خمسة وعشرون ملي

  .الذين أرسلوهم إلىٰ لندن ليجتمعوا ضد األسالم

ة،  ! وهذا هو وضع ُعملتنا الصَّعبة    ! هذا هو وضع نفطنا     وهذا هو وضع خطوطنا الجوي

ضاً                . وهذا هو وضع وزيرنا    سكوت أي ا ال ك ينبغي علين د ذل  !؟هذا هو وضعنا جميعًا، فهل بع

أّوه      ؟!وأن ال ننبس ببنت شفة      تكلم، وال نت ول       ؟ يخرب  ! اال ن م ينبغي أن ال نق ا، ث  ؟!آٍه: ون بيوتن

اء      ٣يرسل قائد الشرطة، وُيرِسل مسؤوله الخبيث     ! التافه ىٰ بيوت العلم رمين  يرسلهم إل  ٤المحت

ك                 نانهم ذل دخول، لكنت حطمت أس وم،    انا لم أستقبلهم، وليتني آنت أذنت لهم بال يرسلون  الي

                                                                                                                                    

  .اي أن المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري لو آان حيًا، لكان تكليفه مواجهة الحكومة.  ١
  وآـان مـن بـين االسـر    . الـضالة ) البهائيـة (ثابت باسـال، مـن الرأسـماليين الكبـار فـي ايـران ومـن اتبـاع الفرقـة              .  ٢

  وآــــان. الــــدو ر فــــي قيــــادة المؤســــسات االقتــــصادية والــــسياسية للحكومــــات فــــي العهــــد الملكــــي ذات 
   اســهم وحــسابات فــي اغلــب– آاســرة البهلــوي وفرمانفرماييــان والخيــامي والرضــائي واالخــوان –لثابــت باســال 

  شاطاتومــن النــ. البنــوك والــشرآات والمعامــل، وآــان يعــد مــن أهــم الــشرآاء األجانــب المــستثمرين فــي ايــران  
  ايـــران وانكلتـــرا، ايـــران والـــشرق االوســـط، الـــصناعي االيرانـــي، : االقتـــصادية لهـــذا العميـــل الـــصهيوني بنـــوك 

ــن، اســمنت         ــولكس واآ ــوال، ف ــسي آ ــارة البب ــاج وتج ــران، ومؤســسات انت ــي اي ــة ف ــصناعية والمعدني ــة ال   التنمي
   آتــاب الدولــة والحكومــة   عــن . مــشهد، بالســكوآار، جنــرال تــايرورابر، ايــران فــارواك، ســيكاب وفــرانس بيــك        

  .٢٦٧ – ٢٦٣ص : في ايران
   إرسال العقيد بر تـو رئـيس شـرطة قـم والعقيـد بـديع رئـيس دائـرة الـسافاك فـي قـم وحـاآم هـذه                  اشارة الىٰ .  ٣

  ).١٩٦٢آذار ( منازل مراجع قم من قبل الملك المدينة الىٰ
ــشريعتمداري .  ٤ ــسيد ال ــو الملــك علــ  . المقــصود ال ــم يحــصل مبعوث ــدما ل ــاء مــع ســماحة  فعن   ي نتيجــة مــن اللق

 . منزلهذهبوا الىٰ) س(االمام الخميني 
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ذا  ة ه ع صاحب الجالل و وضعنا م ذا ه ول هؤالء –ه ا يق ا – إن صحَّ م ان م  وإْن آ

م              آذبًا، يقولون م    ٢ فليقل هو إذن إّنهم يكذبون، ليعلن هو بأنَّ المسؤولين في ق ذبون، ألذيقه    يك

دام اهل                : قل هو الويل، لي  داس تحت اق ه ُي ىٰ أجعل ذب، حت م يك م،   إن رئيس الشرطة في ق العل

  !ولكنه ال يقول ذلك، ويا ليته يقول. وأذيقه ُمرَّ العناء

درهم، وأوضحوا                     الم عن سمو ق وا للع دين أعلن  إال انها آانت سنة حسنة، ألن علماء ال

ة للدنيا بأسرها بأن الذي يعترض هو عالم الدين، وإّن من ي   قف في مواجهة ظلم وجور الظلم

ضًا ة أي وزات العلمي ي الح اهلين ه دم. والج صرخ، وتق ا ت ضربات، ولكنه ىٰ ال ي تتلق  فه

ستنكر  صيح وت ا ت ضحايا، ولكنه ضية، . ال تها الفي ون مدرس ذلك، وتواصل  يخرب أ ب ال تعب   ف

العلماء  علنلقد ا . مويصبون علىٰ رأسها ما يشاؤون من الباليا، وتستمر في التكلَّ         . ٱعتراضها

  .عن وجودهم للعالم أجمع

الم                  اٍن من الع ّل مك ران في آ  وآانت حسنة   . وآانت سنة سيئة؛ ألن الحكومة أخزت إي

ًا،    مُُ ألنَّ الحوزة عرَّفت العاَلم بمكانتها، وأفهمت الدنيا بأننا بشر نحمل             اء،   إوُثًال وقيم ا علم  نَّن

وا ينبغي أّلا: إّننا نقول.  نْصُرُخعا، بل إّننانسبة لنا، ال يقتصر علىٰ الذِّآر والدُّ   لواألمر با    تقوم

  !  إّننا ننصحُكْم بهذه الممارسات،

                                           
   ايـران ودعـا فيهـا آافـة      الحكيم التـي ارسـلها مـن العـراق الـىٰ           هذه القضية هي برقية سماحة آية اهللا العظمىٰ        ١

   بارسـال   هـذا االمـر، قـام      وبعـد اطـالع الملـك علـىٰ       .  العتبـات المقدسـة فـي العـراق         الهجـرة الـىٰ    علماء ايران الىٰ  
  اال أن االمـام لـم يـستقبلهم،       ) س( بيـت االمـام الخمينـي        رئيس الشرطة ورئيس دائـرة الـسافاك وحـاآم قـم الـىٰ            

   وابلغـوه تحـذير الملـك الـذي آـان ارسـل رسـالة مفادهـا أن ال مـانع لديـه                 منزل السيد الشريعتمداري،   فذهبوا الىٰ 
   ذلـك نـشاطات سياسـية، وفـي حالـة المعارضـة سـوف               النجـف، بـشرط أن ال يتبـع        من سفر المراجع والعلماء الىٰ    

  .يواجهون اجراءات الحكومة الصارمة
  .العقيد بديع قائمقام قم) السافاك(ورئيس منظمة أمن قم ) العقيد بر تو(رئيس شرطة قم آنذاك .  ٢
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ًا  ه مبعوث لُت إلي ك، وَأرس صْحَت المل د ن ل اإلعالن عن١لق ضية قب ذه الق ل ه ي اوائ   ف

سّيد  ه بواسطة ال تفتاء، وأخبرت ودي(االس سيد ) البهب اآروان(وال ى٢ٰ)پ دم عل ضًا، ان ال ُيق    اي

إن        . ال ُتجِر هذا اإلستفتاء، إّنه أمر ال يناسُبك         : قلت له . مرهذا األ  انون، ف ذا الق  وال تحّرف ه

وم       ك الي ون           ٣)أرسنجاني (َجَمع ل ة يرقصون ويهتف ًة من الرَّعي أتي  » يعيش « أربع  فسوف ي

ه   ! ٤»سيقط«أربعة ٱخرون من الرعية غدًا و يهتفون    ذلك، ال تفعل وم ب و  !ليس صالحًا أن تق

ىٰ ألفي           فهل رأيت إلىٰ أين ٱنتهىٰ    . غلكّنه لم يص   م تحصلوا عل ان     األمر؟ ل اقي آ  صوت، والب

شارك في التصويت                  . آلُّه باإلآراه  ا لكي ال ت ران عطَّلت أعماله  .الجميع يعلم أّن أسواق طه

م عطلت هي اُألخرىٰ          شارك في التصويت        آذلك أسواق ق ة         .  لكي ت ا حصل في بقي ذا م  وه

سالح         لحصولانهم لم يتمكنوا من ا . المدن دون قهر ال ّر ب ر من الفي صوت ُح ىٰ أآث م . عل   ل

ه عنك            شعب بوجه ك ان   . نرغب في افتضاحكم بهذا الشكل، لم نرغب أن يشيح ال د ل ا نري  آن

يئًا وناديت            َت ش شعب   : تكون أنسانًا محبوبًا، بحيث إْن ُقل ا ال اً       ! أيُّه شعُب بأسره منادي  :هبَّ ال

                                           
ــالن عــن االســتفتاء   .  ١ ــد االع ــضاء (بع ــورة البي ــي   ) الث ــام الخمين ــذي ) س(اشــار ســماحة االم ــي المجلــس ال   ف

  ).االصــول الــستة(وشــرح اهــداف الملــك وامريكــا مــن  ) الثــورة البيــضاء( مــؤامرة حــضره علمــاء ومراجــع قــم، الــىٰ 
   قـم للتباحـث حـول االصـول الـستة، وابـالغ            وبعد ذلك طلب هـو وسـائر المراجـع مـن الحكومـة ارسـال ممثـل الـىٰ                  

ــآراء العلمــاء   ــل ب ــودي(فإرســلت الحكومــة . الحكومــة فــي المقاب ــم تــسف) البهب ــات معــه عــن نتيجــة ول   .ر المباحث
   مــن آيــة اهللا روح اهللا– موافقــة الــسادة المراجــع  وبعــد الحــصول علــىٰ–ولغــرض تحــذير النظــام طلــب قائــد الثــورة 

   أن يلتقـي   – العالم المتنفذ في منطقة لرستان والمدرس ذو المقام الرفيع في الحـوزة العلميـة فـي قـم                    –آمالوند  
  قــم بــشأن اوضــاع الــبالد، وتحــذيره مــن معاوضــة االســالم، وايــصال رأي         رأي علمــاء بالملــك الطالعــه علــىٰ  

  الـىٰ ) االسـتفتاء (ولم تكن ثمـة نتيجـة مـن لقـاء المرحـوم آمالونـد مـع الملـك، اال تغييـر لفـظ                        .  الملك الشعب الىٰ 
   انـه لـم يطـرح فـي         االسـتفتاء الـذي اشـار الـسيد آمالونـد الـىٰ            وذلـك لتحاشـي االعتـراض علـىٰ       ) القرار الوطني (

ــانوني  ــر قـ ــو غيـ ــتور، وهـ ــذورها . الدسـ ــورة االســـالمية وجـ ــاب الثـ   ودراســـة وتحليـــل. ٤٤٩ و ٤٤٨ص : راجـــع آتـ
 .٢٢٣ ص ١ج ): س(لنهضة االمام الخميني 

ــبالد        .  ٢ ــن ال ــة اســتخبارات وام ــيس منظم ــوزراء ورئ ــيس ال ــساعد رئ ــاآروان، م ــسن ب ــواء ح ــسفاك( الل ــدأ) ال   ب
  اسـة الـوزراء، وآـان يعمـل فـي المناصـب المـذآورة فـي فتـرة تـولي                 عمله في فترة تولي الدآتور علـي امينـي لرئ         

  وفـــي بدايــة الثـــورة امــره الملـــك  . وآــان بـــاآروان يعــد مـــن اصــدقاء ومعتمـــدي الملــك    . علــم لرئاســة الـــوزراء  
  .عدة مرات بالتقاء االمام

ــنجاني  .  ٣ ــسن االرسـ ــدة    )  م١٩٦٩ – ١٩٢٢(حـ ــر جريـ ــوق وناشـ ــريج الحقـ ــا(خـ ــدورة  ) داريـ ــي الـ ــب فـ   والنائـ
   ووزيـر الزراعــة فـي حكومــة    والمـساعد الــسياسي لقـوام الــسطنة،    الــوطني،الخامـسة عـشر لمجلــس الـشورىٰ   

  ).االصالح الزراعي(علي االميني واسد اهللا علم، وقد جمع ثروة طائلة في قضية 
   م بجمـــع عـــدة آالف مـــن الفالحـــين الـــذين ١٩٦٣ آـــانون الثـــاني ٩قـــام االرســـنجاني وزيـــر الزراعـــة فـــي  .  ٤

ــد   اصــبح ــك فــي صــالة الرياضــة فــي    ) االصــالح الزراعــي (وا اصــحاب اراضــي فــي الظــاهر بع ــارك(المزعــوم وذل   ب
  وفـي هـذا التجمـع الـذي حـضره عـدد مـن مـسؤولي الحكومـة والعـسكريين               ) مـؤتمر القـرويين   (تحت عنوان   ) شهر

ــن ع         ــة م ــصالة وســط حلق ــك ال ــل المل ــب، دخ ــرانيين واالجان ــصحفيين االي ــبالط وال ــال ال ــار ورج ــن الكب ــر االم   ناص
  ٩راجـــع الـــصحف الـــصادرة فـــي  . وزغاريـــد وهتـــاف ورقـــص الفالحـــين، واعلـــن االصـــول الـــستة للثـــورة البـــضاء  

  . م١٩٦٣ آانون الثاني ١٠و 

١٣٤ 



ن      ع ع اقي ُجم ن األصوات، والب ضعة اآلف م ر ب م غي ع له م يجتم اتكم، ل سم بحي   وُأق

سامعه     ...طريق ملئ الصناديق     أّن        لعلَّ. ، ولم يبلغ ذلك م ه ب الوا ل م ق ة   «ه ين، أآثري  ستة مالي

  !ال يمكن ان يكذب! وإلَّا فإّن الملك ال يكذب» ساحقة

الي           !! »أهالي إيران قاطبةً  ! باألآثرية الساحقة « ران ليست من أه  يعني أّن أسواق طه

تفتاء         –ايران، شوارع طهران     وم االس م          – التي عطلت أعمالها ي ران، ق الي اي   ليست من أه

ران، والمدن                   ليست من أه   الي اي سوا من أه اء لي ران، العلم  الي إيران، قم ليست من أهالي إي

  ليست ايرانية، أين هي إيران إذن؟ ومن أين جاءت آلُّ هذه األصوات؟اُالخرىٰ 

سَّادة      لقد آانت هذه السنة سيئة لوقوع ما ذآرنا فيها،  ا ال م أيُّه تم    وآانت حسنة ألّنك أحيي

تم، لواصلوا          .  الظلم وثبتُّم  اإلسالم، ووقفتم في مواجهة    ا فعل طريقهم   ولو لم تكونوا قد فعلتم م

ون،    . الذي سلكوه حتىٰ آخره    م يتراجع ذي جعله والهم    إّن وقوفكم وثباتكم هو ال ويتنكرون ألق

ه     ! ؟٢الرَّجل  أّن االمساواة في الحقوق تعني أّن ال يكون الطالق بيد          متىٰ ُقلنا : فقالوا ا قال هذا م

  ٣زب الشعبهذا التافه من ح

                                           
ــىٰ      .  ١ ــه، عل ــره ومقابالت ــه واوام ــع آلمات ــي جمي ــد ف ــا يؤآ ــد رض ــان محم ــظ آ ــين( لف ــين ) (المالي   )الخمــس مالي
   آيـار  ٢٧ م و فـي      ٦٣ انهم اشترآوا في اسـتفتاء شـباط          علىٰ )وست ماليين نسمة  ) (خمس ماليين وستمئة الف   (

  ١٩٦٣ حريــزان ٩وفــي ). خمــس ماليــين وســتمئة الــف نــسمة ( قــال فــي آرمــان أن عــدد المــشارآين هــو  ١٩٦٣
  ٢٩وفــي ) ماليــين االشــخاص( امريكــا أن العــدد هــو ذآــر فــي آلمــة موجهــة للطلبــة الجــامعيين والموفــدين الــىٰ 

  انظــر. مــن الــشعب االيرانــي  % ٩٥االمريكيــة أن النــسبة تبلــغ   ) اليــف(مجلــة  قــال مقابلــة فــي   ١٩٦٣تمــوز 
  .صحف آيهان واطالعات الصادرة في التواريخ المذآورة

   ضــرب االســالم،– وباالســتفادة مــن عموميــة مفهــوم المــساواة التامــة بــين الرجــل والمــرأة   –حــاول النظــام .  ٢
ــة  ــة الغربي ــد نفــىٰ. واشــاعة الثقاف ــيس الــ وق ــساء حــق    الملــك ورئ ــة عناصــر النظــام مــسألة اعطــاء الن   وزراء وبقي

   اصــدر المجلــس قانونــًا–)  م١٩٦٨( وفــي زمــان تــسلم هويــدا لرئاســة الــوزراء  –ولكــن بعــد عــدة اعــوام . الطــالق
  يحـق للنـساء بموجبـه تطليـق ازواجهـن بعـد موافقـة المحـاآم، وهـي محـاآم                   ) قانون حماية االسـرة   (تحت عنوان   

  .فر فــيهم شــروط القــضاء الــشرعي، ولــم يكــن يحــق لهــم شــرعًا اصــدار هــذا الحكــم   لــم يكــن قــضاتها ممــن تتــو 
ــاة        ــع مراع ــد وم ــرأة حــق الطــالق آــشرط ضــمن العق ــام االســالمية يمكــن للرجــل أن يحــول للم   وبموجــب االحك

  وهذا الحكم مطبق فـي نظـام الجمهوريـة االسـالمية فـي ايـران، وطبعـًا هـذا                  . الشروط المقررة في الكتب الفقهية    
  . الوطني آنذاكضوع ليس له ارتباط بمضمون قانون حماية االسرة الذي اقره مجلس الشورىٰالمو

   اعـادة النظـر     م وتزامنـًا مـع التحـوالت التـي وقعـت فـي الـسياسة الدوليـة، اضـطر الملـك الـىٰ                       ١٩٦٠في عام   .  ٣
  وزيـــر الـــبالطفـــي اســـلوب حكمـــه وسياســـته الداخليـــة، فـــأمر الـــدآتور اقبـــال رئـــيس الـــوزراء آنـــذاك، وَعَلـــم   

  ).حـزب الــشعب (واآلخــر ) حـزب الـوطنيين  (بتـشكيل حـزبين سياســيين متنافـسين فـي الظــاهر، احـدهما يــدعى      
  راجــع اعترافــات الــشاه. مــن قبــل الملــك) حــزب البعــث( م انحــل هــذان الحزبــان بعــد تــشكيل  ١٩٧٤وفــي عــام 
  .٦٦ص : المخلوع

١٣٥ 



ة   السماواة التامة، ومن   : من جهة يقولون  . وذلك التافة اآلخر ينادي بالمساواة التامة      جه

أن  آال، متىٰ قلنا  : ثانية يقولون  د الرَّجل          ب رأة؟ إّن الطالق بي د الم ون .  الطالق بي ىٰ   :ويقول مت

ضاً      .اإلرث آما حدده الباري تعالىٰ    تحدثنا عْن اإلرث،     ون أي ا     : ومن جهةُأخرىٰ يقول ىٰ قلن مت

ة؟  ة اإللزامي دَن للخدم ساء يجب أن ُيجن أنَّ الن يء  ب ل ش ون، وآ ا المحترم ف ال أيُّه ي   آي ف

  .هذه الصحف الهزيلة التي تكتب ما تمليه عليها مديرية األمن. صحفكم

سَّابق      ،لقد ٱسترحنا أخيراً  «:  يقول ١»آيهان«أنَّ مدير صحيفة    : يقولون ا في ال ا    ألّنن آن

ون         آانو ٢نكتب وهم  د ٱسترحنا     ! ا يراقبون، أما اآلن فهم أنفسهم الذين يكتب ذا فق ك   ال! »وب أمل

م      : أمام هذا القول إّلا أّن أسأله      ك، ث ون ل تكتب أنت    يا سيِّد، لماذا أنَت تافه إلىٰ هذا الحّد؟ يكتب

  ما آتبوه؟ لماذا ينبغي أن تكون مطبوعاتنا تافهًة الىٰ هذا الحد؟

ع     ٣وا آلمتكم، فماذا يستطيعون أن يفعلوا     تكلموا، أيُّها األخوة، قول    اء    لو تحدث جمي علم

ود وحزبهم             ...اإلسالم عن أمر ما      حزب  « ، اآلن وقد حلَّ باإلسالم هذا الخطر، وحيث اليه

ة اب» البهائي اء والطّل اء األعالم والخطب ول العلم َم ال يق ّدّي، ِفل ذا، وهو خطر ج صوٍت  ه ب

ود           : واحد تحكم اليه د أْن ي د          نحن ال نري ا، نحن ال ُنري دَّرات بالدن دولتنا أن  بمق تتحالف مع     ل

سلمين       الفون بعضهم مع        ... ٤دولِة اليهود، في قبال تحالف الم بعض، وهؤالء     المسلون يتح

ود    بالد؟           !! يتحالفون مع اليه ذه ال ذا الوضع في ه ا ه دًا فهل      ! م تم عبي وا      إن آن يجب أن تكون

صداع،    عر بال ي أش د؟ إّن ذا الح ىٰ ه دًا ال ة  عبي ىٰ المدرس َب إل ّي أن أذه رأ   وعل ضية ألق الفي

سنة                   ذه ال ًا في ه م جميع سالمة لك الىٰ ال ارك وتع ة،       الفاتحة، وأسأل اهللا تب سنوات اآلتي وفي ال

  .وأن ينصر اإلسالم وعلماءه

                                           
ــسياسية  .  ١ ــدأت صــحيفة آيهــان ال ــشاطها فــي –ب ــة ن ــران فــي  االجتماعي ــان١٩٤٢ صــفحة عــام ١٢ طه    م وآ

  . م مهــدي سمــسار١٩٧٤ ســنة  مــصباح زاده، ورئــيس تحريرهــا منــذ تأسيــسها حتــىٰصــاحب امتيازهــا مــصطفىٰ
  وفــي مــا يتعلــق بحــب مــصباح زاده للمقــام وشخــصيته المرتبطــة بالنظــام البهلــوي، واخــالق هــذا الــشخص الــذي

   اآبـر مؤسـسات الـصحافة فـي الـبالد،          ي عـن طريـق احـدىٰ       نشر اهـداف ومـشاريع النظـام الملكـ         آان يعمل علىٰ  
  .١٣٣ – ١٣١ ص ١ج : انظر آتاب ظهور و سقوط سلطة البهلوي

  .المأمورون برقابة الصحافة.  ٢
ــىٰ .  ٣ ــام موجــه ال ــون    آــالم االم ــانوا يقول ــسكوت، وآ ــاروا ال ــذين اخت ــاء ال ــة مــن العلم ــك الفئ   إن المواجهــة ال:  تل

  .يب السجن والتعذنتيجة لها سوىٰ
  فـــي هـــده المعاهـــدة بلـــدان العـــراق ومـــصر والـــسعودية وســـوريا ولبنـــان واالردن فـــي معاهـــدة مـــشترآة .  ٤

  وآــان فــي. وفــي المقابــل آــان الملــك يــساعد اســرائيل بــشكل مباشــر بــأمر مــن امريكــا. ضــد الكيــان الــصهيوني
  بعـة للـسياسية االمريكيـة،     الحقيقة حليفًا للصهيونية، فقـد آـان يـشارك بـصورة غيـر مباشـرة فـي المعاهـدات التا                   

   اســرائيل، بــل بــالعكس آــان ضــامنًا للحــافظ علــى الكيــان الــصهيوني، ووحــدة  خطــٍر علــىٰولــم يكــن يمثــل ادنــىٰ
  .اراضيه
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  ١٢ –هوية الخطاب رقم 

ران   ٣ هـ ق الموافق      ١٣٨٣ محرم   ١٠المدرسة الفيضية عصر يوم     / قم  / ايران    حزي

١٩٦٣.  

  .الملك واسرائيل، هما اساس معاناة الشعب االيراني: موضوعال

  .حلول عاشوراء: المناسبة

  .جمع من الطالب والعلماء واهالي قم وزائر والحرم المطهر: الحاضرون

  

  الظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجه

ا تصطدم الواحد   ) س(آانت السهام التي اطلقها الملك باتجاه االمام الخميني          د   ةآأنم بع

ؤامرات                     ام بترتيب م ديل خططه، والقي ىٰ تع د اضطر النظام ال ذا فق  االخرىٰ بحجر صلد، ل

م، واستدعائه للتحقيق                . جديدة آل يوم   ة ق ام في محكم ر .! ١آان آخرها فتح ملف لالم أن  غي

م بوصفه     . هذا االسلوب لم يحقق للنظام فائدة ترجىٰ  ىٰ ق دبلوماسي  ( آما أن ارسال احدهم ال

صري حة      ولق) م ة والواض ام الواعي صية االم ساس بشخ ق اّي م م يحق ام ل ه باالم ن  .ائ وم

ًا للنظام الملكي             ىٰ      –المرجح أن يكون ذلك الشخص جاسوس سه عل ّدم نف ل     ق ه ممث زعيم    ان ال

دعم       –المصري جمال عبد الناصر      شعب     فقد ابلغ االمام استعداد ناصر ل . االيراني   نهضة ال

ساعدنا في          قل له ا  ... «حينها اجابه االمام     شعر بالمسؤولية، فلت الوقوف بوجه    نك اذا آنت ت

زتكم      وبياناتنا وارائنا عن   المصالح االسرائيلية في ايران، والبأس بنشر خطاباتنا       ق اجه طري

وبذا فشل مخطط  »...من هذا  العالم، فنحن الننتظر منكم اآثر      االعالمية، ليصل صوتنا الىٰ   

ام    من االمساك بورقٍة تساعده علىٰ فتح    النظام هذا ايضًا، ولم يتمكن النظام      ة االم  ٢ملف الدان

                                           
  .٤٢٣ ص ١ج ) س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١
  .٤٢٤نفس المصدر ص .  ٢

١٣٧ 



وروز                    د الن ذي اصدره بمناسبة عي  ومن الجدير بالذآر أن الملك آان قد قال في بيانه ال

ة                     أن اهللا « دوء ومتان ام الماضي بتحقيق تحوٍل أساسي وعظيم به ة، ومن    وفقنا في الع  آامل

ة،               ا االجتماعي ا وحقوقن ًا   دون اراقة دماء ودون وقوع اي اضطراب واي تفريط بحريتن خالف

  ٢!!) في آثير من دول العالملما يقع عادة

ا ي أن الخطب ٍك ف ام اي ش اب النظ م ينت واب، ول ىٰ االب ان شهر محرم عل دينآ  ء المري

ة   . سيتحدثون في هذا الشهر عن جرائم الجهاز الحاآم       ) س(لالمام الخميني    ذا وللحيلول دون  ل

ة   حدوث ما ال يشك في وقوعه استدعىٰ السافاك جمعًا من الخطباء، وطلب اليهم مراعاة              ثالث

ذلك                د ب  أن  – ١ :مسائل في خطبهم مهددًا ومتوعدًا اياهم بالويل والثبور إن هم لم يقبلوا التعه

  !اليذآروا الملك بسوء

  . أن اليذآروا اسرائيل وما يتعلق بها– ٢

ًا لالسالم       – ٣ روا النظام معادي  ! أن اليقولوا أن االسالم والقرآن في خطر، وأن اليعتب

ي   ام الخمين ع االم دما اطل ًا  ) س(وعن ذا، اصدر بيان ىٰ ه هر (عل راب ش بة اقت رم  بمناس مح

اظ والخ  ) ١٣٨٣ ىٰ الوع ًا ال ائًال     موجه ه ق ذرهم في ة، ح ات الديني اء والهيئ ذه... «طب  إن ه

ر،                    ه اّي اث ا ال يترتب علي ة وأن مخالفته ة قانوني ا ليست ذات قيم ىٰ انه  االلتزامات عالوة عل

ًا      تهم قانوني  إن الصمت في  ... فأن من طالبوا الخطباء بااللتزام بها مجرمون، ويمكن مالحق

  »... وإعانة العداء االسالم هذه االيام هو تأييد للنظام المتجبر،

                                           
  .١٩٦٣ آيار ١٨: صحيفة اطالعات.  ١
  .١٩٦٣ر  آذا٢٧صحيفة خراسان .  ٢

١٣٨ 



دفعوا                   د ان اء، فق ين الوعاظ والعلم دة ب ة جدي في   وعند اصدار هذا البيان، حصلت حرآ

ة من      ذه المرحل ة   المدن والقرىٰ يكشفون جرائم النظام باساليب مختلفة، وقد دفعت ه المواجه

ار    ٢٤الملك الىٰ نوع من ردود االفعال غير المتزنة، ففي آلمته في              ا   م التي   ١٩٦٣ آي القاه

م   ر أن معارضيه ه ران، اعتب ي طه اب ف ل الرآ ي شرآة نق املين ف اع الع ي اجتم داء(ف  اع

شيعة     ة                 ) الشعب ومعارضو بلد ال سابقة رؤي ه ال ىٰ ادعاءات رة اخرىٰ عل ده م ىٰ تأآي  عالوة عل

  في للعلماء علنًا في آلمة اخرىٰ القاها في آرمان           اساء آما انه . امام الزمان في فترة الطفولة    

  . آيار من ذلك العام٢٧

ة المدن                      ران وبقي الي طه ام اه اء؛ ق ا العلم  –وبعد توجيهات االمام والخطب التي القاه

ار      –وضمن عادتهم بالخروج في مجموعات للعزاء        ا اث ة، مم ة قوي شعارات ثوري اف ب   بالهت

ا ح  . هلعًا شديدًا في اوساط الملك وافراد نظامه    ام وآان اآبر تجمع للمتظاهرين هو م  صل ام

  .حيث ادىٰ تجمع الجماهير الىٰ حدوث مواجهة بينهم وبين رجال االمن) قصر مرمر(

ة           للنظام   ويومًا بعد آخر تصاعدت وتيرة التظاهرات الدينية والشعارات الثورية المعادي

ي    ام الخمين دة لالم ي والمؤي رىٰ،    ) س(الملك رة اخ دنًا آثي ران م دا طه ملت ع شلت  وش وف

ى    اليب رجال امنه وعناصر جهاز السافاك في تحقيق اّية نتيجة،    اجراءات النظام واس   ل عل ب

دىٰ    وري ل ان الث اس والغي ن الحم د م ت تزي د آان شعبالعكس فق اء ال ل. ابن وم  وقب ول ي حل

ام                     اده أن االم ر مف ة المدن خب ران وبقي م وطه سيخطب في     العاشر من المحرم، انتشر في ق

ادة           عاشوراء، االمر الذي ادىٰ بجهاز امن      يوم سرعة، وزي ىٰ التحرك ب ه في      النظام ال فعاليت

وم بضرب     الحكومة امرت الجيش باالستعداد    (مواجهة ذلك، فكان من نشاطهم اشاعة أن         ليق

وهر     سجد ج ي م ابقًا ف ت س ا فعل اء، آم اء خطب العلم ضية اثن ة الفي اد المدرس اول ). ش فح

. المدرسة الفيضية  شوراء في البعض بعد سماع هذا الخبر منع االمام من القاء خطبته يوم عا           

ائي، وال يمكنني          ... «فكان جواب االمام هو      راري النه راري       انني اتخذت ق التراجع عن ق

ام     ا النظ ي يطلقه دات الت شائعات والتهدي ذه ال ىٰ ه اًء عل ي صباح»...بن ورا   ف وم عاش  –ي

 طلب   –) س(الخميني    في منزل االمام   وبينما آان اآلالف مشغولين بمراسم العزاء الحسيني      

ال    سه ق ف نف د تعري ام، وبع ة االم سافاك مقابل سؤولي ال د م ا: (اح ك   ان ل المل ن قب أمور م م

١٣٩ 



ذي   ام، وال شريعتمداري واالم سيد ال ين ال ذي جرىٰ ب وني ال صال التلف د االت ذلك وبع  آ

ائًال      ام ق شريعتمداري االم سيد ال ه ال ر في سلحين   (اخب ة والم وات الخاص راد الق  إن آالف أف

ام   )ج قم للهجوم علىٰ المدرسة الفيضية     والمدرعات تقف علىٰ اتم االستعداد خار      م     فإن االم ل

  .يتراجع، ولم يتغير تصميمه قيد أنملة

ام الخميني           ١٣٨٣وفي الساعة الرابعة بعد ظهر يوم عاشوراء          ـ ق توجه االم  )س( ه

رددون شعار                    م ي م والمدن االخرىٰ، وه الي ق ا اآلالف من اه ضية يحيط ب  الىٰ المدرسة الفي

آانت   بقوٍة هزت المدينة بأسرها، رآب االمام في السيارة المكشوفة التي         ) الخميني الخميني (

لعشرات    وسط الهتافات الحماسية   –قد اعدت امام منزله، وبعد دخول المدرسة صعد المنبر          

  . وبدأ آلمته الحماسية–اآلالف ممن اجتمعوا في المدرسة الفيضية 

ين    ) س(باالستفادة من واقعة آربالء قارن االمام الخميني   ة الغاصبة ب ة   في آلم حكوم

شعبية                     اة ال اني والحي سلوك العرف ىٰ ال شيرًا ال د، م ة وخصوصًا يزي اء   البهلوي وبني امي لعلم

ك،     . االسالم وجهادهم علىٰ مدىٰ التاريخ     ا المل ات التي اطلقه ىٰ االهان واالتهامات   آما ردَّ عل

ة رضاخ                اه بعاقب ذآرًا اي ك م اون مع     ان، وحذره من    التي الصقها بغيره، ثم خاطب المل التع

تمرار   ة اس ي حال بالد ف ادرة ال دد بمغ ران، وه ي اي صهيونية ف الء ال رائيل وعم ة  اس مواجه

الم  ك لالس شعب المل ي    . ال ام الخمين ة االم د خطب ام  ) س(بع ية، ق ة والحماس اظ  القوي الوع

ة في مجالس ا            ذين دعوا للخطاب ة،      والخطباء ال اد ممارسات الحكوم زاء، بانتق تنك  لع روا واس

ام                  اة االم سنوية لوف ذآرىٰ ال ضية، في ال صادق    بشدة هجوم النظام علىٰ المدرسة الفي ). ع(ال

ر من خمسين شخصًا من                    ال اآث ىٰ اعتق اء    ونتيجة لكل ذلك اقدم النظام عل . الوعاظ والخطب

ه  ر ان ب –غي و الرع اد ج وريين وايج اء الث ال العلم م اعتق وف  رغ د– والخ ت   فق اقيم

ران، وآانت          مظاهرات آبيرة في     ة طه ة جامع ك   ليلة الحادي عشر من محرم من قبل طلب تل
                                           

  .٤٥١ ص ١ج ): س(دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني .  ١

١٤٠ 



ك                 د مجلس مهيب في مسجد المل ام  (وفي يوم الحادي عشر من محرم عق  مسجد االم

ن الحسين     (و ...) ي محطم االصنام    الخمين (ورددت شعارات   ) حاليًا ا خميني انت اب  في ) ي

ارع وا ش سرو، ودخل ر خ ارع ناص روا ش اهرون، وعب رك المتظ م تح سجد، ث ل الم  داخ

اتهم        . الفردوسي، وتجمعوا امام السفارة البريطانية      وقام الخطباء بتعرية النظام من خالل آلم

  - ة، قرر وبعد دراسات مستفيضة     وبعد أن اصبح النظام في ورطة محّير      . الثورية والغاضبة 

ي   ام الخمين ال االم ىٰ اعتق دام عل ه) س(االق رًا أن كمعتب ائي ذل ل النه ذا.  الح ذ ه ل نف  وبالفع

وم    : المخطط المشؤوم وآما يلي    ل من ي  آان عقرب الساعة يشير الىٰ الثالثة بعد منتصب اللي

ا خار          ١٩٦٣ حزيران   ٥ م، مضافاً       م وآانت الحافالت العسكرية قد اخذت مواقعه ة ق  ج مدين

إلوا ذين م سالح، وال دججين بال ود الم وات الخاصة والجن ة من رجال الق داد الهائل ىٰ االع  ال

  .شوارع المدينة

يسكنه  رغم أن المسافة بين بداية الزقاق الذي      : ويقول الشهود الذين آانوا في تلك االيام      

ر،            ) س(االمام الخميني    ة مت دىٰ المائ م تكن تتع ه ل وات       وباب منزل الخاصة   اال أن رجال الق

رٍة قصيرة  . والمسلحين آانوا قد اخذوا موضعًا في آل زاوية   م عشرات   و في فت الرجال   داه

رة   لّما آانت االحداث    . من القوات الخاصة والمظليين منزل االمام من جوانبه المختلفة         االخي

والعلماء في    اهالي قموالحب الذي تكنه الجماهير لالمام قد ادت الىٰ اجتماع اعداد آبيرة من 

ل                      ىٰ نق دم عل د اق ام ق ان اإلم ىٰ     منزله آل يوم في االيام التي سبقت شهر محرم، وآ ه ال عائلت

ي  سيد مصطفىٰ الخمين ة اهللا ال شهيد آي زل ال ام ) س(من ل لبيت االم ة(المقاب يخجال  في محل

ل   ) قاضي ي اللي ذهب ف ان ي ام آ ماحة االم ا أن س ان، آم سبب ضيق المك ك ب س وذل تريح لي

اك اك،  . هن ام هن دوا االم م يج ة، ل ي البداي ام ف زل االم ام من م ازالم النظ ا داه ذا حينم ذلك  ل ل

١٤١ 



ي  ام الخمين ال االم أ اعتق شار نب د انت رة) س(بع بالد خالل فت اء ال ع انح مَّ جمي ذي ع  ال

ا            قصيرة، ة   ( خرجت جماهير الشعب في تظاهرات آبيرة شكلت بمجموعه ران  ٥واقع  ) حزي

ذه     سقوط عشرات    فقد جرت اآبر مظاهرات شهدتها مدينة قم اسفر عنها          الشهداء من رواد ه

  .النهضة، وبذا بدأ فصل جديد في تاريخ المواجهة االسالمية

                                           
ــىٰ           .  ١ ــطروا ال ــنهم اض ــز، ولك ــيدس بن ــيارة مرس ــلت س ــال، ارس ــد االعتق ــام بع ــسريع لالم ــل ال ــل النق ــن اج   م

  . الشارع، بسبب ضيق الزقاق الذي فيه بيت االماماستخدام فولكس واآن لنقله من المنزل الىٰ
   ســيارةعنــدما نقلــت الــىٰ«آــر ســماحة االمــام لولــده ســماحة الــسيد احمــد الخمينــي  بعــد هــذه الواقعــة ذ.  ٢

ــىٰ     اخــرىٰ ــشارع حت ــع انحــاء ال ــد اتخــذوا موضــعًا فــي جمي ــأمور ق   فقلــت  تقــاطع الفــاطمي، رأيــت حــوالي الــف م
  ســاخرًا جئــتم بكــل هــؤالء مــن اجــل اعتقــال شــخص واحــد؟ فلــم يجيــب احــد هنــاك، اال أن المــأمور المراقــب قــال 

  النـــاس يحبونـــك، فاحتملنــا أن يطلـــع النــاس بعـــد اعتقالــك، ويـــشتبكوا مـــع   : لطريـــق بــين قـــم وطهــران  فــي ا 
  »المأمورين، لذلك عبئنا آل هذه القوات

١٤٢ 



اجر          ر المت ت اآث شوارع، واغلق ىٰ ال بة ال اهير الغاص ت الجم د خرج ران فق ا طه  ام

شعب،   ومن اجل تشويه النهضة االسالمية االصيلة     . ابوابها، وعطلت الدروس في الجامعة     لل

نهم     علىٰ عدد من المكتبات واحرقوها، آما قام       قام عدد من عناصر النظام بالهجوم      البعض م

اً   إب ام جنب ادي ضد النظ ّن الجه ن يمارسن دوره واتي آ ات الل ساء والفتي ذاء الن ب  ي ىٰ جن ال

ىٰ    غير أن هذه الحيلة لم. الرجال مدعيًا أن هذه االعمال انما قام بها افراد متدينون        ي عل تنطل

ن اال   ت م ي اي وق ائر ف سلم الث شعب الم اتال ين . وق الي ورام رك اه ا تح رىٰ  يومه والق

ن       ت م ين، وآان الي ورام ن اه ان م سي االآف زرة الب ت مج ران، فوقع و طه اورة نح  المج

د جسر              . الحوادث المفزعة حقاً   ين عن  فقد واجه رجال أمن النظام عددًا آبيرًا من اهالي ورام

ر       باقرآباد، وطلبوا اليهم العودة الىٰ مناطقهم، اال أن الجماهير ا          ال لغاصبة من سماع خب  اعتق

ران              تح رجال االمن ني أة ف ن، وفج  زعيمهم الديني لم يعيروا اهمية الىٰ تحذيرات رجال االم

دبابات           درعات   اسلحتهم الرشاشة علىٰ هؤالء المسلمين الطاهرين، ثم داسوا اجسادهم بال والم

ىٰ  ًا حت ر ممكن رًا غي نهم أم ر م ة الكثي ىٰ هوي ت التعرف عل ة جعل ىٰ درج سبةال ذويهم  بالن . ل

وم         ران في ي ة في طه ام العرفي ران  ٥واعلنت االحك ق  ١٩٦٣ حزي ّين الفري النصيري    وُع

الي خرج اآلالف                   وم الت ًا، ففي الي الي     حاآمًا عسكريًا، اال أن هذا االمر لم يؤثر اطالق من اه

ك ق   الموت (و  ) تحية للخميني  (طهران الىٰ الشوارع وواصلوا التظاهرات بشعارات        ل  للمل ات

ه هو       ).  السفاك الموت للديكتاتور (و  ) المسلمين المسؤول عن    وفي الوقت الذي آان الملك في

ذا      ًا نتيجة ه ر، آانت    اصدار االمر بقمع جماهير الشعب، وآان العشرات يسقطون يومي االم

ائق،                ا في تحريف الحق رة تمارس دوره ال     اجهزة اعالم النظام والصحف االجي ك بافتع وذل

ائي    دعوة آية اهللا الميالني وآية    (آالخبر الذي نشر ايامها وآان يقول       اخباٍر آاذبة    اهللا الطباطب

دوء ىٰ اله ي ال شره  ) القم ام، ن ا النظ ًا اليه ي لج ل االخرىٰ الت ن الحي ذلك وم يء  آ صة مج ق

وات امن          ) عبد القيس جوجو  (شخص يدعىٰ    ام ق اد، وقي ىٰ مطار مهر آب ان ال المطار   من لبن

غ   ه، وضبط مبل الباعتقال ل جم د من قب ه موف شر أن ه، حيث ن ان مع ون توم ادل ملي د  يع عب

ا تجدر   . اال انها آانت قصة ال اساس لها من الصحة        . الناصر الىٰ علماء ايران    االشارة   ومم

١٤٣ 



د أو شرط                  ام بال قي اطالق سراح االم ام      . مطالبين سلطات النظام الملكي ب د ق ذلك فق آ

ة       العديد منهم بتسليم انفسهم الىٰ شرطة طهران معلنين عن رغبتهم في دخول السجن في حال

ام الخميني            رفض راج عن االم سلطات االف ع     فقامت سلطات الن    ). س(ال ال الجمي  ظام باعتق

  .وايداعهم السجن

باالمام   لقاء آية اهللا الخوانساري     من الوقائع الهامة االخرىٰ والتي وقعت في تلك االيام،        

ي  سجن) س(الخمين ي ال ة اهللا ٢ف اء آي ك، اذا ادىٰ لق د بالمل ة اهللا آمالون اء آي د التق   بع

دهم،   ىٰ سالمة قائ شعب عل اهير ال ة جم ىٰ طمأن ساري ال ىٰ التالخوان م ال ا دفعه  ضرع هللامم

  .تعالىٰ

   

  

                                           
ــك فــي     .  ١ ــران اســماء خمــسة واربعــون شخــصًا مــن العلمــاء المهــاجرين و ذل   ٤ج : أورد مؤلــف نهــضة علمــاء اي

  .١٣٢ص 
   مـاآر، اذ آـان قـد اشـيع بعـد اعتقـال االمـام انـه قـد تـم اعـدام االمـام                    هذه اللقـاءات بهـدف     وافق النظام علىٰ  .  ٢

  سـماحة الـسيد   ( حزيـران، يقـول نجـل االمـام          ٥و آـان الوضـع يـسير نحـو بـدء ثـورة اآبـر مـن ثـورة                    ) س(الخميني  
  قال لي االمـام انهـم جـاءوا بالـسيد الخوانـساري لعـدة لحظـات، و لـم تكـن هنـاك فرصـة للكـالم                          ): احمد الخميني 

   االشـاعات مـن   وقـد رد النظـام بهـذه اللقـاءات علـىٰ            السالم، و لم يستمر هذا اللقاء الآثر مـن دقيقـة واحـدة،             غير
   اظهــر النظــام انــه يحتــرم مطالــب العلمــاء فــي االلتقــاء   تهدئــة االجــواء، و مــن جهــة اخــرىٰ جهــة، و عمــل علــىٰ 

  .باالمام

١٤٤ 



من خرداد     لقطات من تظاهرات الجماهير في شوارع طهران، في يوم الخامس عشر           

  .، تأييدًا لسماحة االمام الخميني)١٩٦٣حزيران (

  

  

  

من خرداد     لقطات من تظاهرات الجماهير في شوارع طهران، في يوم الخامس عشر           

  .االمام الخميني، تأييدًا لسماحة )١٩٦٣حزيران (

١٤٥ 



  ١٢ –الخطاب الرقم  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ي   ور ف وراء، يث وم عاش ائع ي تعرض وق دما أس ًا وعن وراء، أحيان وم عاش ه عصر ي  أن

اذا ) ع(إذا آان بنو ُأمّية ونظام يزيد بن معاوية في حرٍب مع الحسين          : ذهني السؤال   فقط، فم

سانية ا           ا أن ال الوحشية والّل ع           تعني تلك األعم ال اُل ساء واألطف ا الن املوا به وم      لتي ع  ّزل في ي

انوا                         م آ د أّنه ي أعتق ساء؟ ولكنِّ ان ذنب الن ا آ صغار؟ وم ال ال  عاشوراء؟ وما هو ذنب األطف

انوا يعارضون     يستهدفون األساس، آانوا   ة آ و أمّي ًا، فبن   يريدون القضاء علىٰ بني هاشم تمام

اذا        وفي ا   ،١لطيِّبة يرغبون ببقاء الشَّجرة ا    بني هاشم، وما آانوا    ذلك، واال م  يران آان االمر آ

غ العشرين                   م يبل  آانت مشكلة هؤالء مع شبَّاننا مّمن لم يتموا الَعَقد الثاني من اعمارهم؟ سيٌِّد ل

  . ماذا فعل للملك؟ وماذا فعل للحكومة؟ ماذا فعل لألجهزة السفاآة؟٢من عمره

الفون األساس  إنهم : إذن فإن هذه الفكرة هي التي تفّسر األمر        م خالف   ! يخ يس له مع   ل

ون        ا أن نك غيرنا وآبيرن ًا ص ا جميع دون لن اس، ال يري اء األس دون بق م ال يري شَّبان، ه   ال

رآن أن د للق بالد، إسرائيل ال تري ذه ال ي ه اِلم ف  موجودين، إسرائيل ال ترغب بوجود ايَّ ع

ال  دين في هذه البالد، إسرائيليكون موجودًا في هذه البالد، إسرائيل ال تريد وجودًا لعلماء ال       

دارس       رت الم رائيل دمَّ د، إس ذا البل ي ه ىٰ ف الم أن تبق ام اإلس د ألحك ا ٣تري دي عمالئه   بأي

د        صادآم، تري ىٰ ٱقت سَّيطرة عل د ال شعب، وتري ا ال تم أيُّه دمرآم أن ن، ت دمرنا نح ذرين، ت  الق

ة              بالد اي ىٰ       القضاء علىٰ زراعتكم وتجارتكم، تريد أن اليبقىٰ لهذه ال سيطرة عل د ال روة، تري  ث

 الثروات بواسطة عمالئها، وتسعىٰ إلزالة تلك العوائق التي تمنع من تحقيق ذلك، وإزالة آل              

دُّ في الطَّريق ويجب َأنْ                    القرآن س  مايشكل سدًا حائًال في طريقهم، يريدون تحطيم الموانع، ف

                                           
ــه تعــالىٰ .  ١ ــر آيــف ضــرب اهللا مــثًال آلمــة    «اشــارة لقول   طيبــة آــشجرة طيبــة اصــلها ثابــت و فرعهــا فــي  لــم ت

  ضـرب «) ع(عن عبد الرحمن بن سـالم االشـّل، عـن ابيـه عـن ابـي عبـد اهللا                    ) ع( سورة ابراهيم    ٢٤اآلية  » السماء
  و لمـن عـاداهم هـو      ) ص(هـذا مثـل ضـربه اهللا الهـل بيـت نبيـه              : اآليتين، قـال  » اهللا مثًال آلمة طيبة آشجرة طيبة     

   ص١٢ج : راجــع تفــسير الميــزان» خبيثــة اجتثــت مــن فــوق االرض مالهــا مــن قــرار آلمــة خبيثــة آــشجرة «مثــل 
  ).ذيل اآلية الكريمة (٦٣
  .المرحوم السيد يونس الرودباري هو احد شهداء فاجعة الفيضية.  ٢
   ما تعرضت له المدرسـة الفيـضية فـي قـم، والمدرسـة الطالبيـة فـي تبريـز مـن الهجـوم الوحـشي                         اشارة الىٰ .  ٣

  .ظاملعناصر الن

١٤٦ 



تفتاء المتهافت    لقد شاهدتم أيها السادة ماذا حصل في ق        ك اإلس المخزي،   م يوم ُأجري ذل

. الشعب اإليراني   اإلستفتاء الذي لم يؤيد مواّده أآثر من بضعة آالف، والذي تمَّ خالفًا إلرادة            

م     وا أشخاصًا من الصبيان واالراذل، وآيف حملوهم في     شاهدتم آيف بثُّ   الوا به سيَّارات وج ال

م  ة ق ة –أزق ز الرُّوحاني وار – مرآ ي ج صومة ( وف ة المع م)) ع(فاطم صيحون وه د : ي لق

  !.١ٱنتهىٰ عهُد تناول الرز! ٱنتهىٰ عهُد الطعام المجاني

ذه الغرف      أملوا في ه ن   هل إنّ ! فليتأمل السادة المحترمون حالة المدرسة الفيضية، ت َم

ذه الغرف                  بابهم في ه من   أمَضوا زهرة شبابهم فيها، هل إَن اولئك الذين يقضوَن حياتهم وش

م     الذين ذين     ال يحصلون علىٰ أآثر من ثالثين أو أربعين إلىٰ مائة تومان شهريًا، أهؤالء ه ال

ًا؟   ون هو جزء من                   ! يأآلون مجان ون، واإللف ملي دخرون الف ملي ذين ي روتهم،   وُأولئك ال ث

  واآلف الماليين في أماآن ُأخرىٰ، ُأولئك ليُسوا طفيليين آثيرًا؟

وفي شيخنا        ا ت دىٰ          أنحن الطفيليون؟ وحينم م يكن ل ريم الحائري ل د الك شيخ عب ه    ال عيال

ون؟   أنحن ) بكاء شديد للحاضرين   (! شيء ليلتها، لم يكن عندهم حتىٰ عشاء تلك الّليلة         الطفيلي

نٌ  ه دي ي ذمت ات وف سيِّد البروجردي، م دنا المرحوم ال دنيا فقي ارق ال ا ف ستمائة ألف  وحينم ب

  هل آان سماحته طفيليًا؟! ٢تومان

                                           
ــاريخ    .  ١ ــم بت ــك لق ــارة المل ــي زي ــاني  ٢٤ف ــانون الث ــشعب  ١٩٦٣ آ ــاهير ال ــرم اســتقبال جم ــه .  م ُح ــي آلمت   وف

   شـيء أو    الحـصول علـىٰ    يتصور علماء الـدين أن الحيـاة ليـست سـوىٰ          (... المهينة التي القاها في ذلك اليوم، قال        
  و بعــد انتهــاء آلمــة تلــك، قــام ازالمــه  ...) ىٰإن زمــن البطالــة قــد انتهــ! ال... مــال بظلــم و بطالــة، ثــم التمتــع بــه  

  زمــن البطالــة انتهــىٰ(بــالخروج بتظــاهرات مــرددين شــعار  ) اهــالي قــم المحبــون للملــك (المتنكــرون تحــت اســم 
  . م١٩٦٣ آــانون الثــاني  ٢٥ و ٢٤راجــع صــحيفتي آيهــان واطالعــات المــؤرختين فــي       ...) اآــل االرز انتهــىٰ ... 

  .٤٥٢ و ٤٥١الثورة االسالمية وجذورها ص . ٢٢١و  ٢٢٠ ص ٣نهضة علماء ايران ج 
  هــذا المبلــغ مــن الــّدين يتعلــق بآيــة اهللا البروجــردي، وآــان قــد استقرضــه ليعطــي رواتــب شــهرية لطلبتــه، اذ .  ٢

  ).حسب مستواه الدراسي(ينال آل واحد منهم مبلغ ستين او اربعين تومانًا 

١٤٧ 



ك  ا ُأولئ ألأمَّ ذين م صور،ال وق الق يدَّوا القصور ف الم بأوصدتهم، و ش  وا مصارف الع

ه              ومازالوا ال يريدون   ائر ثروات ىٰ س سيطرة عل سَعْون لل وا ي ه، والزال شعب وحال ذا ال   ترك ه

م،  الم ينبغي أن يحك ين؟ الع سوا طفيلي ؤالء لي رائيل، ه ي جيب اس وبهم َأو ف ي جي ا ف  إلنزاله

  أي من الطرفين هو الطفيلي؟الشعب ينبغي أن يحكم ويحّدد، 

ك   ! يا حضرة الملك  ! إنِّي أنصحك يا محترم    ي أنصُحك، آفَّ عن       ! يا جناب المل ذه   أنِّ ه

م    وإّنني ال أرغب في أن يتضرع الجميع بالشكر إلىٰ األعمال، إّنهم يستغلونك يا محترم،   ربِّه

  .إذا ُأريد لك أن تغادر السُّلطة يومًا ما

ذآر،                  البد ان شيوخكم، يتذآرون    ه يت د ان نكم ال ب ين من العمر م  ، آل من جاوز األربع

ر   ن العم ين م اوز الثالث ن ج ىٰ م ل حت سوفيتي،  . ب اد ال وش، اإلتح ة جي ا ثالث ا هاجمتن  حينم

ة          اس عرض وال الن ذلك أم ًة ل بحت نتيج ران، واص ىٰ إي يطروا عل ا، وس را وأمريك وإنجلت

اس مسرور      ، للّضياع ان الن اك، آ ك   وأعراضهم عرضًة لإلنته م   –ين رغم ذل م انه  واهللا يعل

  .١ألّن البهلوّي قد رحل –آانوا آذلك 

ذه              أنني ال أُ   ك ه ذلك، فكفَّ عن أعمال ذا        . ريد لك أْن تكون آ ىٰ ه شَّعب إل ستهتر بال  ال ت

د   ذا الح ىٰ ه اء إل اِد العلم د، ال تع ر  –الح ك تفك اء فإن دائك للعلم ون عن ع ا يقول  إن صحَّ م

  .خاطئًا تفكيرًا

ا      إْن آانوا    ل أن        ! يكتبون لك خطاباتك ويسلمونك إياها لتقرأه يًال قب ا قل ل به تباشر    فتأّم

  ؟ذه الكلمات عبثًا هكذا ُدون تروٍّالقرءاة، فلماذا تطلق ه

ات نجسة في نظر                 م حيوان اٍت نجسة؟ هل أنه دين حيوان  هل إن الرواحانية، وعلماء ال

  ؟٢الشَّعب آما تقول أنت

                                           
  .رضاخان.  ١
ــار ٢٧فــي فــي آلمتــه التــي القاهــا فــي آرمــان  .  ٢   علــيكم أن(...  الوقاحــة  وبمنتهــىٰ– م قــال الملــك ١٩٦٣ آي

  تتيقظــوا فــأذا جــاءآم مــن يتحــدث بتلــك اللغــة، واراد نــشر هــذا الموضــوع مــن الــسموم بيــنكم، فأبعــدوه عــنكم،    
  الــصحف الــصادرة فــي...) والتــسمحوا لــه بــاالقتراب مــنكم، ولــيكن تعــاملكم معــه آالتعامــل مــع الحيــوان الــنجس  

  . م١٩٦٣ آيار ٢٨ و ٢٧

١٤٨ 



اذا            ل النَّ آانوا آذلك، فلماذا ُيقبِّ   فإذا   ات نجس؟ لم د حيوان ون ي ديهم؟ أيقبِّل يتبرآون   اُس أي

  بالماء الذي يشربونه؟

رم؟  ا محت ات نجسة ي ك؟ أنحن حيوان م ذل ون معه اٍت نجسة هل يفعل انوا حيوان  وإذا آ

 اتمنىٰ أْن ال يكون هذا قصدك، أرجوا أْن ال يكون قصدك حين قلت              ) بكاء شديد للحاضرين  (

اء،  » ل الحيوانات النجسة، وعلىٰ الشعب أْن يحذر منهم        مث ١الرجعيون السَّود « ا   هو العلم وإّل

دًا ضًا معّق يكون تكليف أنت أي ا، وس دًا حينه يكون معقَّ ا س إنَّ تكليفن ستطيع. ف ن ت مواصلة  فل

ك رك لتواصل حيات ن يت شعب ل دها، ال ك بع ذه الممارسات. حيات ّف عن ه صرفات،  فك والت

  .وٱستمع لنصحي

ًا،            يا محترم، لقد بلغ    ة وأربعون عام  ت الخامسة واألربعين من العمر، عمرك اآلن ثالث

فَّ إذن ذا و . آ الم ه ىٰ آ صغ ال ب  ّرذاك، فكال ت ارك عواق ي ٱعتب ذ ف يًال، خ ل قل يًال، تأمَّ   قل

  . حدٍّ مااُألمور إلىٰ

اء،                 إعتبر قليًال، إعتبر بأبيك، وآف عن هذه التصريفات، إستمع الّي، إستمع إلىٰ العلم

بالد،                   أستمع دون مصلحة ال م يري شَّعب، إنَّه دون مصلحة ال م يري   أنحن    إلىٰ علماء الدِّين، إنَّه

سوداء،              دعي   رجعيون؟ أم إّن أحكام اإلسالم رجعية؟ ورجعية سوداء أيضًا؟ ثورتك هي ال وت

ضاء؟     ورة بي رم؟            ! القيام بث ا محت ورة بيضاء قمت ي ة ث ضاء؟ بأّي ورة بي اذا   جنابك قمت بث لم

الشعب؟ أقسم لك  ال الجماهير إلىٰ هذا الحد؟ لماذا تنشر األآاذيب؟ لماذا تستغفل      تحاول استغف 

  .باهللا بأنَّ إسرائيل ال تنفعك، وإّن القرآن هو الذي ينفعك

                                           
ــصفة   .  ١ ــسوداء(آــان الملــك يــسم العلمــاء المجاهــدين ب ــة ال ــذ عــام ) الرجعي ــارتي ١٩٦٢ومن    م آــان يطلــق عب
  وذلـــك فـــي مقابالتـــه وخطاباتـــه) ثورتـــه البيـــضاء( معارضـــي علـــىٰ) الرجعيـــة الحمـــراء(و ) الرجعيـــة الـــسوداء(

  مــن المــسلم بــه أن الرجعيــة الــسوداء( م ١٩٦٢فقــد قــال مــثًال فــي مــؤتمر الفالحــين فــي آــانون االول  . وبياناتــه
ــوىٰ ــوانىٰ والق ــة الحمــراء ســوف ال تت ــا فــي     المخرب ــذلون آــل م ــران، وســوف يب    عــن معارضــة االصــالحات فــي اي

  آذلك فإنه وجه االهانة للعلمـاء فـي الكلمـة التـي القاهـا فـي قـم شـهر آـانون                     ...) وسعهم لمنع هذه االصالحات     
  و فــي آتــاب الثــورة البيــضاء آتــب حــول)! الرجعيــة الــسوداء(صــراحة بـــ) لمــاءجماعــة الع( م و وســم ١٩٦٣الثــاني 

   االتحــاد آانــت افــضل مثــال علــىٰ   ٦٣ الخــامس مــن حزيــران   إن بلــوىٰ( الكبيــرة يقــول  ١٩٦٣ حزيــران ٥ثــورة 
   المخربــة الحمـراء، والـذي تــمَّ تمويلـه مـن قبــل مجموعـة مـن المــالكين      غيـر المقـدس بـين التيــار االسـود والقـوىٰ     

ــ ــي    ال ــالح الزراع ــانون االص ــن ق ــضرروا م ــشيعة ص    ) ذين ت ــارف ال ــرة مع ــع دائ ــات ٥٦٧ و ٥٦٦راج ــابالت وآلم   ، مق
  .٥والقاموس السياسي ص. ٣٢٨٤ و ٣٠٨٩ و ٣٠٨٧وبيانات محمدرضا شاه، صفحات 

١٤٩ 



اك     م هن ت له اء وقال ض الخطب تدعت بع ن ٱس ة األم وم أّن مديري ي الي ال  :أخبرون

ىٰ دا ذلتتعرضوا إل ا ع ئتم مم ا ش دثوا فيم ة، وتح وٍر ثالث دها ك، أم ك:  أح  !ال تتعرضوا للمل

ذه  ! ال تقولوا إنَّ اإلسالم في خطر   : ال تتعرضوا إلسرائيل، والثالث  : واآلخر  ال تتعرضوا له

  ١اُألمور الثالثة، وتحدثوا بما شئتم فيما عداها

تثنينا سنًا، إذا اس ة،ح ور الثالث ذه اُألم ن   ه ا م زل بن ا ن ّل م نتحدث إذن؟ إن آ اذا س   فبم

ا   أخي، هم الذين يقولون، ولست     ! منها بتالئاتناجميع ٱ !  هذه اُألمور الثالثة   البالء هو بسبب   أن

ضية  خّربوا المدرسة  : الملك قال ! الملك أمر بذلك  : فأينما تولي وجهك يقولون   . من يقول  ! الفي

اذآر ٱسمه   لن (– ٢ ذلك الرَّجل الذي جاء إلىٰ المدرسة الفيضية       –! ُأقتلوا هؤالء : والملك قال 

  وصرخ بهم،  جاء الىٰ المدرسة الفيضية   ) ينما يحين وقت معاقبته، سوف أذآر ٱسمه      اآلن، فح 

د  اٍن واح ي مك وا ف ال. فتجمع رف، : وق ع الغ روا جمي وا ودمِّ اذا تنتظرون؟ إنطلق ا   م دمروه

ا  ًا، جميعه وا... تمام ألته! إهجم وا، واذا س يقول  : فهجم ك؟ س ت ذل َم فعل ذا ِل ا ه صاحب  :ي

صديقة لصاحب   وهل اسرائيل هي  !  طلبة هم أعداء صاحب الجاللة؟     وهل! الجاللة أمر بذلك  

  الجاللة؟ وأولئك أعداؤه؟

ا    . وعمالء إسرائيل     إسرائيل تقضي علىٰ مصداقية السُّلطة،      إّن اسرائيل تدمُِّر البالد،    ي

ي  ال  ... أخ ذه األعم رىٰ وراء ه ائق َأخ اك حق دداً ... (إنَّ هن صَّداع مج ي ال اك). يعترين  هن

سنتين أو ثالث           حقائق ائيين ل ويم البه وا تق ون، راجع ت،    ُأخرىٰ، أنتم أيُّها اإلخوة المحترم خل

تابعون  وهؤالء السادة أيضاً   ... ٣)عبد البهاء (المساواة بين المرأة والرجل رأي      : آتبوا هناك 

ادي                ًا ين ضًا يرتقي المنصة خطيب ك اي م   –له، وجناب المل ين  – ودون فه ساواة ب رأة    بالم الم

! مقامك ألقول بأّنك آافٌر، ليطردوك من    . يا سيِّد؟ لقد لقَّنوك بهذا، ليقولوا أنك بهائي       ! جلوالر
                                           

   عــددا– والــذي آــان يــشعر بــالخطر – الجهــاز االمنــي للنظــام اســتدعىٰ) ١٩٦٣ آذار ٢٢(بعــد فاجعــة الفيــضية .  ١
ــىٰ مــن ــرة الــسافاك، وطلــب مــنهم التعهــد بعــد طــرح ثــالث قــضايا     الوعــاظ المعــروفين، ال    اشــير اليهــا فــي – دائ

   العلمــاء والوعــاظ واهــل المنبــر، اعتبــر فيــه وعنــدما علــم االمــام بفعلــة الــسافاك، اصــدر بيانــًا موجهــًا الــىٰ–الــنص 
ــل هــ      ــذين اخــذوا مث ــك ال ــة، وعــدَّ اولئ ــر قانوني ــورًا غي ــك التعهــدات ام ــتهم  تل   ذه التعهــدات مجرمــون يمكــن مالحق

  .قانونيًا
  .العقيد المولوي، معاون دائرة السافاك في طهران.  ٢
  اصــبح) بهــاء اهللا(ابــن الميــرزا حــسين علــي )  هـــ ق١٣٤٠ – ١٢٦٠) (عبــد البهــاء(عبــاس افنــدي، المعــروف بـــ.  ٣

  عمــل لــصالح هــذه الحكومــة. نيــةوآــان مــن الجواســيس النــشطين للحكومــة البريطا. بعــد ابيــه زعيمــًا للبهــائيين
  تقـديرًا للخـدمات التـي     ) رأس(ولقـب   ) البهلـواني (في فلـسطين، وقـد قلدتـه الحكومـة البريطانيـة وسـام شـواليه                

  وذآـر فيـه مـسألة المـساواة التامـة فـي الحقـوق بـين الرجـل                 ) تعـاليم البهائيـة   (قدمها لهم، نشر عبدالبهاء آتـاب       
  .مر ذآره بالهوامش السابقة. والمرأة

١٥٠ 



صورون   ا تت ر مم ال، أآث ا يجب أن يق ر مم اك الكثي ا . أن هن رفبالدن ي خط ا ف  !ودينن

  !»بأن علىٰ العلماء ان ال يقولوا بأن الدين في خطر«وقولوا أنتم 

ل إن  م نق ي خطر«إذا ل دين ف ك » ال أن المل ل ب م نق ي خطر؟ إذا ل دين ف ون ال ال يك  أف

إنَّهم  يتصرف هكذا، أفال يكون هو آذلك حقيقًة؟ افعل شيئًا يا محترم لتدارك اُألمور             ون   ، ف يلق

ق صوت في               . لىٰ عاتقك بمسؤولية آل شيء ع    م إذا انطل ا المسكين ال تعل ا،     وأنت أيُّه وم م ي

م                   ... فإن أيا من رفاقك      ن له دُّوالر، هؤالء ال دي اق ال ًا رف م، هؤالء جميع ة له ال ...  وال رفق

  ....وفاء لهم 

ضاً             (أحزاننا آثيرة، ال ألن اليوم هو عاشوراء           ا ينبغي أن يكون اي ك مم اَن ذل  )وإْن آ

ا اآلن                  لكننا متأثر  دُّ له ؤامرات التي ُيع شعب من الم ذا ال ا هي   . ون ومشفقون مما ينتظر ه  فم

 ال تتعرضوا إلسرائيل، وال تتعرضوا     : العالقة بين ملكنا و إسرائيل حتىٰ تقول مديرية األمن        

ك يهودي في                      ك إسرائيلي؟ هل إّن المل   للملك ايضًا؟ ما هو التناسب بين اإلثنين؟ هل إّن المل

اإلسالم   أنا مسلم، ومن يّدعي   : ألمن؟ البّد أن األمر ليس آذلك حتمًا، فهو يقول        نظر مديرية ا  

ويمكن   وراءها سرٌّ،  » العالقة مع اسرائيل  (فهو مسلم علىٰ ما يقتضيه األخُذ بالظاهر، ولعل         

ك             ك؟    اال تحتمل ! أن يكون ما يقال صحيحًا حول رغبة تلك الدوائر في اإلطاحة بالمل انت ذل

ا              حاول معالجة األ   ة م ذه اُألمور بطريق ك، حاولوا إيصال ه ذا    مر اذا آنت تحتمل ذل ىٰ ه ال

ب، وُيحتمل أن ال                        لِّ جان ه من آ د أحاطوا ب يًال، لق سمحوا   السيد، لعله يصحو، لعلَّه يعي قل ي

  .لهذه الكلمات بأْن تصل اليه
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ذا، آسفون                     ردي ه بالد المت ىٰ وضع ال ران، وعل  إننا آسفون، آسفون جدًا علىٰ وضع إي

  ... وعلىٰ هذه األوضاع عمومًا، آسفون علىٰ جميع ذلك علىٰ وضع مجلس الوزراء،

  . ويختم المجلس بالدُّعاء١)الشيرازي(لقد أصابني اإلعياء، فليأت السيِّد 

   

  

ال  ع واعتق ران، وقم ة طه ي مدين ة ف ام العرفي الن االحك ن اع ات م اهير  لقط الجم

  ).١٩٦٣حزيران (المنتفضة في الخامس عشر من خرداد 

  

  

                                           
  .السيد غالم حسن الشيرازي.  ١
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ال  ع واعتق ران، وقم ة طه ي مدين ة ف ام العرفي الن االحك ن اع ات م اهير  لقط الجم

  ).١٩٦٣حزيران (المنتفضة في الخامس عشر من خرداد 

  

  

ران،  ة طه ي مدين ة ف ام العرفي الن االحك ن اع ات م ال لقط ع واعتق اهير   وقم الجم

  ).١٩٦٣حزيران (المنتفضة في الخامس عشر من خرداد 
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   ١٣ –خطاب رقم هوية ال

ران  م / اي ي / ق ام الخمين زل االم ي ) س(من ده ٢٦ف ق ١٣٨٣ ذي القع  ١٠ هق المواف

   م١٩٦٤نيسان 

  .آشف مؤامرة النظام والرد علىٰ تهمة قبول العلماء بالثورة البيضاء: الموضوع

  .عودة اإلمام الىٰ قم بعد إطالق سراحه من السجن واإلقامة اإلجبارية: المناسبة

  . مجموعة من طلبة جامعة طهران، واهالي قم:الحاضرون

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

ران    ٥منذ منتصف ليلة     ام الخميني         ١٩٦٣ حزي  )س( حيث اختطف ازالم النظام االم

ه    وذهبوا  والدفاع عن االسالم والشعب االيراني المسلم،      بصورة وحشية، بجرم قول الحق،     ب

ىٰ  ساعة ال ىٰ ال سجن وحت ة ال رة من ليل سان ٧العاش ق سراحه، عاشت١٩٦٤ ني   حيث اطل

ع                ايران   رغم تمت شعب، ف  وخالل فترة العشرة اشهر تلك احداثًا ووقائع دلت علىٰ قوة ارادة ال

فاراته في      ل س الخارج   النظام باالمكانات االعالمية الواسعة، وإنفاق ماليين التومانات من قب

ة، إال    دة الرقابة علىٰ الصحف والمجالت    سعيًا لشراء صفحات الصحف االجنبية، وشّ      الداخلي

سلم ي الم شعب االيران ىٰ ارادة ال تمكن من التغلب عل م ي ه ل ال. ان سفر اعتق م ي ذيب ا  ول وتع

والحاج اسماعيل   آما أن اعدام طيب الحاج الرضائي     . لعلماء وبقية شرائح الشعب عن نتيجة     

تصميم وارادة    اق ادنىٰ ضرر في      لم يتمكن من الح    – من اهالي جنوب طهران      –الرضائي  

ه ورة ومحّبي د الث دي قائ ي . مري ام الخمين اد االم ة ع م ) س(بالنتيج ىٰ ق ل–ال ة   معق المواجه

ا يقرب عشرة اشهر           –االساسي ضد النظام     ة       بعد تحمل م سجن واالقام ة في      من ال الجبري

١٥٤ 



رىٰ   دن االخ ران والم الي طه ن اه رة م وع غفي م جم ىٰ ق الي توجهت ال وم الت ي الي  وف

ات التي                        ات الالفت ة بالمصابيح، وعلقت مئ م الديني ة ق ا زينت مدين  ليلتقوا بقائد نهضتهم، آم

ر   .  االمام وعودته الىٰ قمتبارك اطالق سراح   وفي اليوم الثاني من اطالق سراحه زراه وزي

د      ًا أن الماضي ق وزراء، موحي يس ال ات رئ ه تحي ل الي ام، ونق ق االم اول تمل ة، وح  الداخلي

ورة     . انتهىٰ ال  ٥آان النظام يتصور أن اعتقال قائد الثورة والقمع الدموي لث ران، واعتق   حزي

د انه         يهم ق ام ونف االت في الصحف                اصحاب االم ة مق سعىٰ ومن خالل آتاب ة، ف  ٣ىٰ المواجه

د انتهت               اء والنظام ق ين العلم ات ب أن االختالف ام الخميني         . االيحاء ب ع االم ا اطل  )س(وحينم

القىٰ في                سان    ١٠علىٰ مجريات االمور، قرر أن ينفي آل ذلك علىٰ الفور، ف ة  ١٩٦٤ ني   آلم

دي            ة الجامعيين المجاه ا              حاسمة في جمع من الطلب شل فيه ه، اف م لزيارت ىٰ ق دوا ال ذين وف  ن ال

ام اآرة للنظ ع المخططات الم ت، . جمي وري الثاب ه الث ىٰ موقف ام عل د االم ذا اآَّ ه ه ي آلمت  فف

ذا أو                   وحذر جماهير الشعب والمثقفين الثوار من مغبة بذل الجهود في سبيل اطالق سراح ه

ة            شعال عن المواجه ىٰ االن سير نحو االهداف        الوط . ذاك، االمر الذي يؤدي ال ة ال  بهم بمتابع

  .االساسية

                                           
   الليلـة التـي نقـل فيهـا       –في ليلـة الـسابع عـشر مـن شـهر صـفر              : يقول حجة االسالم السيد احمد الخميني     .  ١

ــىٰ ــة االمــام ال ــة انفرادي ــىٰ    – زنزان ــأثر عل ــة المجــاورة مــن اجــل الت    آــان ازالم النظــام يعــذبون شخــصًا فــي الزنزان
ــين وصــراخ الــش   ــذرًا مــن اجــل أن يكفــوا عــن تعذيبــه   روحيــة االمــام وآــان ان ــذر االمــام ن ــًا، فن ــه. خص عالي   آمــا أن

  »آانت تلك الليلة من اصعب ليالي حياتي«قال لي في ما بعد 
   جانـب االمـام فـي      اصـر أن يجلـس الـىٰ      ) معـاون دائـرة الـسافاك فـي طهـران         (من الملفت أن العقيـد المولـوي        .  ٢

  . ليظهـر أن االختالفـات قـد انتهـت         –ر فـي القيطريـة فـي طهـران           من المنزل المحاص   –السيارة عند اطالق سراحه     
  اال أن سماحة االمام بذآائه الخاص لم يسمح بذلك، و قام من دون أن يهـتم بـه بأخـذ سـماور معـه، و وضـعه الـىٰ                          

  .جانبه
ــسم          .  ٣ ــت ت ــي آان ــام والت ــك االي ــي تل ــام ف ــي صــحف النظ ــشرت ف ــي ن ــاالت الت ــار والمق ــة االخب ــد مالحظ   عن

ــاء ب ــورة    العلم ــال ث ــسمي ابط ــسوداء وت ــة ال ــداً     ٥الرجعي ــدرك جي ــراء، ن ــسوداء والحم ــة ال ــالء الرجعي ــران بعم    حزي
  ويعـدُّ تغييـر الحكومـة لهجتهـا وتعيـين حـسن علـي             . تغيير وضع الصحافة تبعًا لسياسات النظـام فـي خـداع العامـة            

ــي    ــم ف ــدل اســد اهللا عل ــصور ب ــار  ١٩٦٤ آذار ٨من ــذا االط ــي ه ــت صــحي .  خطــواٍت ف ــد آتب ــي  فق ــات ف   ٥فة اطالع
ــدين االســالمي ارقــىٰ (...  نقــًال عــن منــصور  ١٩٦٤نيــسان  ــان العــالم إن ال ــرز ادي   والعلمــاء لهــم مقــام خــاص .  واب

  ...).واني مكّلف أن ابلغ العلماء بمشاعر الرحمة والود التي يكنها الملك للعلماء . بالنسبة لنا

١٥٥ 



ىٰ اسرائيل،            ة، الهجوم عل ك الكلم ة التي تضمنتها تل ىٰ   ومن االمور الهام د عل   والتأآي

ط    شرق االوس ب ال ي قل تعمار ف ا االس ي زرعه سرطانية الت ذة ال ذه الغ ع ه ة م  المواجه

سيئة للجم            . االسالمي شعب، واالوضاع ال ذخ    آما اشار االمام الىٰ آالم ال ة، وب  اهير المحروم

شارة في                       . الملك ذه الب د ذآر ه شر بالنصر، وق ام المصائب، وب صبر ام ودعا الشعب الىٰ ال

ك وتحت                    وقت ات المل سلمين في زنزان وار الم اء واالشخاص الث  آان اليزال آثير من العلم

ة         . التعذيب الوحشي   ىٰ فاجع شرته الصحف من           ٥وضمن اشارته ال ىٰ ن ران، وردًا عل   حزي

ام الخميني               مقاال ال االم إن « )س(ت حول وجود اتفاٍق بين العلماء والمسؤولين الحكوميين ق

  »الخميني لن يتفق معهم وإن اعدموه

ام الخميني                 ان   )س(وآان الملك يتوهم أن آوابيسه قد انتهت بعد اطالق سراح االم وآ

ر   ئهما، يمكن أن   يعتقد أن ما اورده اللواء باآروان في تقريره من أن لهجة االمام عند لقا              تعب

ة       ة       ١عن مرونة محتملة في تصرفاته الالحق ًا، اال أن الحقيق رًا عملي ظهرت    سوف يصبح ام

النظام عن     وعجز. بشكل آخر، فقد ابطل االمام في خطابه االخير آلَّ خياالت الملك الواهية           

ي    ام الخمين ة لالم صية الحقيقي شاف الشخ ن ) س(اآت راء م تخدامه لخب م اس داخل  رغ ال

  .الخارجو

ا    إن الملك وجهاز حكمه عجزوا ادراك االهداف السامية التي يريد االمام           الوصول اليه

درآوا أن    . من خالل آفاحه الدؤوب    م عجزوا عن أن ي ربين   بل انه ام ال    اقرب المق ىٰ االم ال

نهم              ه رغم تواجده بي ان يفكر ب اً        يعرفون بما آ ين عام ر من ثالث ىٰ   .  اآث ان عل اآروان   آ  –ب

ك     رئيس جها  ابع للمل م –ز المخابرات الت ام الخميني    أن يفه رىٰ ) س( أن االم ا     أني ع م جمي

و    ف، ه ؤس وتخل ن ب ي م شعب االيران ه ال ا يتعرض ل ع م بالد، وجمي ه ال اني من ام  تع النظ

دافاً  ٢الملكي والملك شخصيًا نتيجة الرتباطه باالجانب     ة، فهو      ولما آان االمام يحمل اه الهي

                                           
  .لخبـــر اطـــالق ســـراح االمـــام فـــي الـــصحافةإن التـــصور الخـــاطئ للملـــك ادراآـــه مـــن االعـــالن الرســـمي .  ١

   وبخـط عـريض خبـر       فـي صـفحتها االولـىٰ      ١٩٦٤ نيـسان    ٦فقد نشرت صحيفة خراسـان الـصادرة فـي مـشهد فـي              
   قم نقًال عن الملك في لقائه مع المتلبسين بلباس العلماء الـذين اسـتقبلوه فـي حـرم                  رجوع آية اهللا الخميني الىٰ    

  دراســة:  بــسماحة االمــام راجــع– رئــيس دائــرة الــسافاك فــي طهــران –آروان وحــول لقــاءات بــا). ع(االمــام الرضــا 
  .٦٣٨ ص ١ج ) س(وتحليل لنهضة االمام الخميني 

ــام الخمينــي فــي الجــزء االول، صــفحة      .  ٢ ــل لنهــضة االم ــاب دراســة وتحلي ــف آت ــيس ٦٣٨اوضــح مؤل ــود رئ    جه
  ماحة االمــام والملــك، فــذآر فــي   دائــرة الــسافاك بــاآروان غيــر المثمــرة فــي قــضية االعــداد للقــاء بــين ســ          

   صــاحب المنــزل الواقــع فـي قلهــك فــي طهــران، والــذي اختــاره الــسافاك لكــي –قــال الروغنــي : هـذا الــصدد قــائالً 

١٥٦ 
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  ١٣ –الخطاب رقم  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

سادة        اني (ال يصيبّنكم اليأس لكون ال إن      ٢)المهندس ( و   ١)الطالق سجن، ف ا  امور   في ال ن

ا         ان الهدف   .لن تستقيم اّلا بهذه االبتالءات، ان لم يكن هناك اعتقاالت فلن يكون النصر حليفن

ين، وينبغي أن                      ه اعظم من اطالق سراح مجموعة من المعتقل سعىٰ الي اليغيب عن     الذي ن

بالد، وطرد عمالء اسرائيل،                   اد مع     انظارنا، إن الهدف هو االسالم، هو ٱستقالل ال واالتح

صاد     فان ٱقتصاد البالد االن ُآلُّه بيد اسرائيل وقد ٱستحوذ        . سالميةالدول اال  عمالؤها علىٰ اقت

صنع أرج،     ون، وم بلهم، التلفزي ن ق دار م صانع ت اآثر الم ران، ف وال  إي سي آ صنع بيب  ٣وم

د  ! مكة، آانتا السرائيل   وحتىٰ الطائرتين اللتين آان من المقرر ان تقوما بنقل الحجاج الىٰ           وق

                                           
  درس العلـــوم االســـالمية فـــي المـــدارس الرضـــوية )  م١٩٧٩ – ١٩١٠(آيـــة اهللا الـــسيد محمـــود الطالقـــاني .  ١
   م اعتقــل١٣٣٩وفــي عــام .  م لتــدريس المعــارف االســالمية١٩٣٨ طهــران عــام الفيــضية فــي قــم، ذهــب الــىٰ و

  فـي طهـران،   ) الهدايـة ( م فـي مـسجد       ١٩٣٨آان يلقـي دروسـه منـذ عـام          . وسجن بجرم معارضة النظام البهلوي    
  لوطنيــة، والــذين شــكلواالمكــان الــذي آــان مرآــزًا لتجمــع المتــدينين المثقفــين، والعناصــر الدينيــة فــي الجبهــة ا   

  واشــتراك فــي نهــضة.  االردن ومــصر ســافر الــى١٩٥٢ٰ – ١٩٥١وفــي عــامي ). نهــضة الحريــة(فــي مــا بعــد حــزب 
   فــي– زعــيم فــدائيي االســالم – آب بتهمــة اخفــاء نــواب الــصفوي ١٩واعتقــل بعــد انقــالب . تــأميم صــناعة الــنفط

   م القـي فـي الـسجن       ١٩٦٤وفـي عـام     . عـدة مـرات   وبسبب جهاده فقد أدخل المرحوم الطالقاني الـسجن         . منزله
   زابـل ثـم     م نفـي الـىٰ     ١٩٧١وفـي سـنة     .  م ١٩٦٧بسبب دعمه لنهضة االمام الخميني، واطلق سراحه في سنة          

  . م اعتقل بسبب خيانة احمد المنـافقين، وحكـم عليـه بالـسجن عـشرة اعـوام                 ١٩٧٥و في عام    .  بافت آرمان  الىٰ
  وبعــد. احه هــو وآيــة اهللا المنتظــري وجمــع مــن الــسجناء الــسياسيين   اطلــق ســر١٩٧٨ تــشرين الثــاني ٩وفــي 

ــراء الدســتور، وفــي آب       ــورة وعــضوًا فــي مجلــس خب ــسًا لمجلــس الث ــورة االســالمية انتخــب رئي ــصار الث   ١٩٧٩انت
  خّلــف آيــة اهللا الطالقــاني مؤلفــات عديــدة. اول صــالة جمعــة فــي جامعــة طهــران) س(اقــام بــامر االمــام الخمينــي 

  .سير القرآن والمعاريف االسالمية والمسائل االجتماعية والسياسيةفي مجال تف
ــان .  ٢ ــام . المهنـــدس مهـــدي البازرآـ ــد عـ ــولى١٩٠٧ٰولـ ــد   م وتـ ــدآتور محمـ ــدة فـــي حكومـــة الـ    مناصـــب عديـ

   فـي شـرآة الـنفط الوطنيـة، آمـا شـغل            مصدق، منها رئاسة مؤسسة اسالة المـاء فـي طهـران، ومناصـب اخـرىٰ              
  )نهـضة حريـة ايـران     ( طهـران، ورئـيس آليـة الفنـون، وآـان لـه دور مـؤثر فـي تأسـيس                     منصب اسـتاذًا فـي جامعـة      

   مــن قبــل قائــد الثــورة مــسؤولية متابعــة شــؤون اضــراب عــدة ســنوات فــي ســجون نظــام الملــك، وتــولىٰوامــضٰى
  وفــي ايــام بلــوغ الثــورة االســالمية اوجهــا      . العــاملين فــي شــرآة الــنفط الوطنيــة، بمعيــة اشــخاص آخــرين       

  وبعــد يــوم واحــد.  رئاســة الــوزارة فــي الحكومــة المؤقتــةوبعــد انتــصار الثــورة االســالمية تــولىٰ.  م١٩٧٨فــي عــام 
  – نهــج االمــام  مــن قبــل الطلبــة الجــامعيين المــسلمين الــسائرين علــىٰ–مــن احــتالل وآــر التجــسس االمريكــي 

ــن اهــالي طهــران فــي الــدورة االولــىٰ            ــتقال مــن رئاســة الــوزراء، ثــم دخــل آنائــب ع   لــس الــشورىٰ  لمجاس
  .االسالمي

ــت اســرة  .  ٣ ــت باســال (آان ــان(و ) ثاب ــا    ) القاني ــت له ــة، وآان ــصهيونية العالمي ــة المرتبطــة بال ــن اُالســر االيراني   م
  صـــاحبًا) القانيــان (نــشاطات مــشترآه مــع اســرة البهلــوي وشـــبكة الرأســماليين االيــرانيين واالجانــب وآــان          

  ) اس– آر –اس (وشــــرآة ) معامــــل بــــارس و أمريكــــا(و ) آــــودريج ايــــران(و ) ليالنــــد موتــــور ايــــران(لــــشرآة 
ــا اســماء عــدد مــن معامــل وشــرآات ثابــت باســال   . وعــشرات الــشرآات والمعامــل االنتاجيــة االخــرىٰ     وقــد اوردن

  .٢٦٧ – ٢٦٤الدولة والحكومة في ايران ص : انظر. الصهيوني البهائي في هامش سابق

١٥٨ 



تالع االستعمار من                   عليكم أن ترّصوا صفوفكم، فهؤالء عمالء لالستعمار، وينبغي ٱق

ة! الجذور شعائر الديني وا ال ات، احي ي الجامع ًا ف ة االسالم عالي ع راي ّسادة لرف ا ال  إسعوا ايُّه

اك، اب دة  هن ا، فالوح صالة والتخفوه اهروا بال ًة، وج ا، أّدوا صالتكم جماع ساجد فيه وا الم  ن

تالحم    اهيري وال شد الجم ذا الح مل ه ام ش ن ٱلتئ ن م ي تمّك ي ٱلت ٌر ضروري، وه ة أم   الديني

  .العظيم، فعليكم التمسك بالوحدة علىٰ اساس الدين إن آنتم تريدون اليران االستقالل

د الضغط  ٢أنه اليستطيع ان يتحمل اآثر من ذلك الخزي   إن النظام وبعد ان ادرك ب        وبع

ر االسالمية           دان االسالمية وغي ه من      ٣الذي مارسته عليه جميع البل ا أحسوا ب ىٰ م   مضافًا ال

ارج،        داخل او الخ ي ال واء ف اعهم س دهور أوض ة ت نهم، ونتيج المية م دان االس تياء البل  ٱس

ا ىٰ هن ادوني ال صالي ٤أع يًال الي المًا – ل ولهم  – س ّد ق ىٰ ح ون–عل انوا يقول د آ ا:  فق  واجبن

ك  ة علي سوء  ! المحافظ اس ب الني الن شون ان ين م يخ ي  ! فه ي الت سلمة ه اهير الم ل الجم  وه

دم في اي                 ! تستهدف حياتي  تالآهم موطىء ق دم ٱم د شعورهم بع  فبعد العار الذي لحقهم، وبع

ين    ن الحكومات االجنبية وجميع الشعوب لم تعد تن       مكان، وإحساسهم بأ   يهم بع   الرضىٰ،  ظر ال

ا سيحصل في                  تكهن بم موسم   ورأوا انها ايام الحج وعلىٰ اعتاب محرم الحرام، ويصعب ال

                                           
  )االصــالح الزراعــي ( الــضمور التــدريجي نتيجــة قــانون    تعرضــت الزراعــة وتربيــة الــدواجن فــي ايــران الــىٰ      .  ١

   شـراء الحنطـة مـن امريكـا، والفواآـه مـن جنـوب              وآـان الفـائض مـن دخـل الـنفط يـصرف علـىٰ             . الذي سـّنه الملـك    
  ، فمــثًال آانــت قيمــة  افريقيــا، والــدجاج مــن هولنــدا، والبــيض مــن اســرائيل، وســائر المــواد مــن دوٍل اخــرىٰ          

ــور مـــن اســـ  ــال، ٢١٢ م ١٩٧٨  الـــى١٩٧٦ٰرائيل فـــي االعـــوام مـــن واردات بيـــوض الطيـ    مليـــون٢٥٤ مليـــون ريـ
  صــورة احــصائية للتجــارة: راجــع.  مليــون ريــال علــى التــوالي، ممــا يظهــر أنهــا فــي تــصاعد مــستمر  ١٠٢٢ريــال و 

  .٢٦٤الخارجية االيرانية ص 
  .وفرض االقامة الجبرية عليه) س(المقصود عار توقيف االمام الخميني .  ٢
   المراجـع والعلمـاء والـسياسيون والكـسبة والطلبـة الجـامعيون وسـائر فئـات الـشعب فـي داخـل الـبالد                 ىٰسع.  ٣

ــي     ــام الخمين ــًا الطــالق ســراح االم ــي بعــض   ). س(ســعيًا حثيث ــة ف ــب المــسلمون والشخــصيات الديني ــا طال   آم
ــرىٰ       ــدان اخ ــدة بل ــت وع ــان والكوي ــراق ولبن ــصر والع ــدان آم ــاطالق ســ   البل ــة ب ــة االيراني ــام . راحه الحكوم ــد ق   فق

ــرىٰ       ــصيات اخ ــدة شخ ــر وع ــصري الكبي ــر الم ــالم والمفك ــود شــلتوت الع ــشيخ محم ــيص  ال ــلة لتخل ــود متواص    بجه
  .٥٥٥ – ٥١٦ ص ١ج : راجع دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني. االمام

  منزلـه  الـىٰ ) س( م عـاد االمـام الخمينـي         ١٩٦٤ نيـسان    ٧في تمام الساعة العاشرة مـن مـساء يـوم الثالثـاء             .  ٤
   اتمـام هـذا االمـر دون     ازالم النظـام الـىٰ     في مدينة قم بعد عشرة اشهر من السجن واالقامة الجبِرية، وقـد سـعىٰ             

ــارة ضــجة اعالميــة، اال أن ســائقو ســيارات االجــرة والــسيارات الخاصــة قــاموا        االمــر وبمجــرد اطالعهــم علــىٰ –اث
  بـواق سـياراتهم، ومـا أن علـم االهـالي بمجـيء االمـام               الواقعة من خالل استعمال اصـوات ا        باطالع الجميع علىٰ   –

  ثــم اقــاموا االحتفــاالت واالفــراح، آمــا قامــت الحــوزة العلميــة فــي قــم         . تحرآــوا نحــو منزلــه زرافــاٍت زرافــات    
ــرىٰ   ــدن االخ ــران والم ــاء     واهــالي طه ــن انح ــد م ــاس بالتواف ــة، واســتمر الن ــام الالحق ــي االي ــة ف ــاالت مماثل    باحتف

  . عدة ايام مدينة قم حتىٰالبالد المختلفة الىٰ
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ي            سنح ل سجن، آن           لقد أطلق سراحي منذ ايام، ولم ت ة الصحف ففي ال  تفرصة مطالع

اء       » اطالعات «ًا و أطالع، حتى أتوني بصحيفة       غمتفر وم الثالث صادرة ي  ١٩٦٤ / ٤ / ٧(ال

 .واني اعاتبهم علىٰ عدم اطالعي علىٰ الصحيفة قبل ذلك الوقت )م

انو  وان    آ ة تحت عن ذرة افتتاحي صحيفة الق ك ال ي تل وا ف د آتب ّدس«ا ق اد المق  »االتح

شعب  ك وال ورة المل دون ث دين يؤي اء ال اء، وأن علم ع العلم اهم م م التف د تَّ ه ق ا ان وا فيه  زعم

  ١! أيُّ شعٍب؟ وهل لهذه الثورة صلة بالعلماء والشعب؟ أية ثورة؟!البيضاء

نحن             بلِّغوا ٢ايُّها الّسادة الجامعيون   ورة، ف ذه الث دين معارضون له اء ال أنَّ علم ع ب   الجمي

ون                ا التلفزي  النملك وسيلة اعالم نوصل اصواتنا عن طريقها، فقد حرمونا آل شيء، حرمون

ة، فبمجرد         ٣واالذاعة، فالتلفزيون بيد ذلك السافل     أن   واالذاعة بايديهم أيضًا، وصحفنا منحّط

د االنحاء       يكتبوا شيئًا أو يصرحوا تصريحًا، يوصله ه         ىٰ أبع ورًا ال ا . واقصاها  ؤالء ف  وحينه

دون هؤالء              ضًا يؤي دين أي اء ال سطاء أن علم دين          . يتصور الب اء ال ا ان يكون لعلم  ولكن حاش

دارك صحيفة  م تت ذه المفاسد، واذا ل ا) اطالعات(صلة به سوف تواجه رّد فعلن ه، ف ا فعلت  م

  ).مقال ال، ليس االن، فلكّل مقام: مامفقال اال! حّرموها: نادىٰ عندها أحد الحاضرين(الشديد 

                                           
ــاريخ    .  ١ ــصادرة بتـ ــات الـ ــحيفة اطالعـ ــشرت صـ ــسان ٧نـ ــوان   ١٩٦٤ نيـ ــت عنـ ــًا تحـ ــاًال افتتاحيـ ــاد( م مقـ   االتحـ

  آان مـن المرتقـب لبرنـامج الملـك المؤلـف مـن سـت مـواٍد، والـذي يتوقـع أن يـساهم فـي                         (... جاء فيها   ) المقدس
ــة، أن      ــة وســنٍن قديم ــار حديث ــق افك ــديث وف ــع ح ــاء مجتم ــا    بن ــسمة، وهن ــون ن ــشرين ملي ــد ع ــراره بتأيي ــتم اق    ي

ــد       ــالجميع مطــالبون بالمــساهمة فــي هــذا الجه ــال، ف ــشعب والعطــار والبق ــة وال   المجــال للحــديث حــول الحكوم
  فكـــم ســـيكون مفرحـــًا أن. وال مكـــان للتفـــضيل واالفـــضلية. الـــوطني، مـــن العطـــار والعـــالم والكاتـــب الـــصحفي

  شعب للمـساهمة فـي اجـراء بـرامج ثـورة الملـك والـشعب، لـذلك الن هـذه                   يتحرك العلمـاء اآلن مـع آافـة ابنـاء الـ           
  غيــر أن مــن المفــرح فــي الوقــت الحاضــر أن.  اهــداف قــدة صــدر االســالم اساســًا لهــاالثــورة اتخــذت مــن اســمىٰ

  االتحــاد الــوطني مــن اجــل( فــي موضــوع – بحــسن نيــة –وســاعية . الحكومــة مدرآــة لهــذه النكتــة بــشكل آامــل
  )وهي تحقق نجاحات الباس بها في هذا االطار) الخطة الوطنية

ــة. القــي هــذا الخطــاب فــي منــزل االمــام فــي قــم وبحــضور مجموعــة مــن طلبــة جامعــة طهــران     .  ٢   راجــع هوي
  .الخطاب

ــون، اضــافة لمناصــب      .  ٣ ــديرًا للتلفزي ــد الملكــي م ــروف فــي العه ــائي المع ــت باســال الرأســمالي والبه ــان ثاب   آ
  .مّر في هامش سابق. اخرىٰ
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الحراب،   اليمكن تحقيق االصالحات تحت   . ان الخميني لن يتفق معهم حتىٰ وان شنقوه       

ة   ة جمل ستقيم بكتاب ن ت بالد ل ور ال ا أّن ام ائن«آم ي خ دران١»الخمين ىٰ ج ي    عل اني ف المب

ران ام االسال  ! طه وا ألحك اتم؟ امتثل ف أخط تم آي سئتم؟ رأي ف خ تم آي ون  م،رأي وسوف نك

  .عندها ظهيرًا لكم

 ن آان في رؤوسهم تصّور آخر، وانأما ان آان لهم هدف آخر من اطالق سراحنا، وا    

  . اهللا، فليتفضلوا آانوا يرغبون في خلق ازمٍة؛ بسم

صادرة في           ه من       )  م ١٩٦٣ / ٨ / ٤(آتبوا في الصحيفة ال وا بي في ذي أت وم ال  أي الي

اه  ة مامعن سياسةان الروحا«سجن قيطري ي ال دخل ف ة سوف ال تت م االن٢»ني   وسأوضح لك

ال            : حقيقة االمر   سياسة ليست سوىٰ          : جاءني شخص ال ارغب ذآر ٱسمه، وق ا سيد إن ال  ي

اط،        ىٰ االنحط ي منته ول ه ة الق ة، وخالص ر والمخادع ال والمك ب، واالحتي ق االآاذي  تلفي

شت           . ٣فاترآوا ذلك لنا   أ مناق م َأش ا له ذ       : ه، فقلت  ولعدم مالئمة الوضع حينه دخل من م نت   نحن ل

ول         . البدء في هذه السياسة التي تصفها      أني أق االسالم   أنَّ: أما اليوم، وحيث جاءت المناسبة ف

وهوا صورته    د ش م ق ة، إال انه ه سياس الم آّل اهللا إنَّ االس سمًا ب ذا، ق يس ه سياسة. ل دن  ف الم

  .وإدارتها مستقاة من االسالم
                                           

ــة  . ١ ــد واقع ــران ٥ بع ــىٰ   ١٩٦٣ حزي ــام عل ــة شــعارات تمــسُّ االم ــك بكتاب ــر المل ــه حــين واجــه .  الجــدران ام   ولكن
  راجــــع آتــــاب دراســــة وتحليــــل لنهــــضة االمــــام .  اصــــدار االوامــــر بازالتهــــاغــــضب الــــشعب، اضــــطر الــــىٰ

  ت عــنآمــا توجــد فــي ملــف االمــام الــذي ضــبط فــي دائــرة الــسافاك اوامــر عديــدة صــدر . ٥٦٥ ص ١ج : الخمينــي
  .جهاز السافاك في هذا الصدد

  تقــول) الــسياسة والديانــة ( م مقالــة تحــت عنــوان   ١٩٦٣ / ٨ / ٤آتبــت صــحيفة اطالعــات الــصادرة فــي     .  ٢
   هــذا االســاس،يتــصور الــبعض أن الحكومــة تريــد اضــعاف العلمــاء، لــذا فــإن حكمهــم فــي الغالــب يقــوم علــىٰ  (... 

ــن للعل      ــك يك ــذلك، فالمل ــيس آ ــر ل ــين أن االم ــي ح ــالىٰ    ف ــد هللا تع ــو عاب ــًا، وه ــًا خاص ــاء احترام ــذلك م ــاخر ب    ويف
  اال أن العلمــاء هــم الــذين فرطــوا بمــسؤولياتهم الحقيقيــة فــي قيــادة النــاس وهــدايتهم، نتيجــة   ...  بــه ويتبــاهىٰ

  انشغالهم بالسياسة وادرانهـا، اي انهـم تـدخلوا فـي امـوٍر ليـست فـي االسـاس مـن شـأنهم وال تليـق بمقـامهم                           
ــيفه ــارآين تكل ــاس  ت ــادة الن ــبعض   ... م فــي ارشــاد وقي ــدان ادرك ال ــًا، وفــي بعــض البل ــة وخمــسين عام ــل مئ   وقب

   لفـت  – والذي يعدُّ الـسلطان الوحيـد للـشيعة فـي العـالم              –وجوب فصل الدين عن السياسة، لذا فإن ملك الملوك          
  ائفهم الــشرعية أن ينــأوا بانفــسهم عــن اولئــك الــبعض مــن الــذين يمارســون وظــائف غيــر وظــ  انظــار العلمــاء الــىٰ

ــة  ــات     ... والدينيـ ــسماحة اآليـ ــصوصًا ذوي الـ ــار، وخـ ــاء الكبـ ــاء والفقهـ ــي بالعلمـ ــذا ينبغـ ــي : لـ ــي والقمـ   الخمينـ
  والمحالتي القبول بهـذا االصـل وترويجـه مـن اجـل حفـظ مقـام العلمـاء، ومـن اجـل رفعـة وعظمـة االسـالم خاصـة                             

  ...)في هذا الوقت الذي تمَّ فيه ازالة الخالفات 
  فـــي) س( قـــال اللـــواء بـــاآروان، رئـــيس دائـــرة الـــسافاك وفـــي لقائـــه باالمـــام الخمينـــي  ١٩٦٣ب  آ٢فـــي .  ٣

   ارتبــاط ســماحتكم بالخــارج ســعيت ســند ووثيقــة تــشير الــىٰمــن اجــل الحــصول علــىٰ... «معــسكر عــشرت آبــاد 
   علـىٰ   دليـل   ادنـىٰ   سـماحتكم لهـذا الغـرض، ولكنـي لـم اعثـر علـىٰ               انني ارسلت شخص عربي الىٰ     آثيرًا، وحتىٰ 

  اال انـي اجـد مـن الـالزم أن اخبـرآم بـأن الـسياسة تعنـي        . واآلن ال محـيص مـن اطـالق سـراح سـماحتكم     ... ذلك  
  الحيلة والخـداع، الـسياسة تعنـي الكـذب والتزويـر، الـسياسة تعنـي التالعـب، خالصـة االمـر أن الـسياسة تعنـي                         

  بهــــذه االمــــور بالتــــدخل فــــي الــــدين أن ال يلــــوث نفــــسه وعلــــىٰ. االنحطــــاط، وهــــذه االمــــور تــــرتبط بنــــا
  اننـا لــم نتــدخل فــي « القــسم االخيــر مـن آــالم بــاآروان، قـال ســماحة االمــام   وفــي اجابتــه علـىٰ » ...الـسياسة  

  .٥٧٥ ص ١ج : راجع آتاب دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني» السياسة التي ذآرتموها منذ البداية
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ا ! لوس هنا واالمساك بالمسبحة   ن يفّضلون الج  أنا لست من أولئك المعممين الذي      لست   أن

شغل لي   ألقيم مراسم العبادة أيام األحاد فقط، ثم اعيش بقية أيامي سلطانًا لنفسي، ال            » البابا«

  .الورطة  إن مبدأ االستقالل االسالمي هاهنا، ويجب انقاذ البالد من هذه١باّية أمور اخرىٰ

م    امورها، واالجانب ال يريدون االعمار للبالد،     انهم اليريدون لهذه البالد ان تصلح      انه

م (حتىٰ لم يوفروا الماء لهذا الشعب، فالماء الذي نشربه في       ه في   ) ق ا (اليقدمون ىٰ   )أوروب حّت

شاب   هذا. صًا لعمل العاطلين عن العمل     وإن آان حقًا ما يقولون، فليوفِّروا فر       ٢!لحيواناتهم ال

امعيي( ة الج د الطلب ىٰ اح شيرًا ال د ٣)نم ًا من التحصيل– يري د عشرين عام  –الدراسي   بع

شته      َؤمن معي م ت ره، واذا ل ي ام يحتار ف دًا س رج غ دما يتخ ٍل، فعن ىٰ عم صول عل ن   الح فل

ه   ظ دين ستطيع حف ك        . ي ل تل ل آ يًال ويتحم دران ل سلق الج ذي يت ص ال ك الّل ون أن ذل  تظن

سيء هو    ن الوضع المعاشي  المخاطر، أو تلك التي تبيع عفافها مقصرون فيما يرتكبون؟ ا  ال

  .ومساءًا لتي تقرؤون عنها في الصحف صباحًاالذي أوجد آل تلك المفاسد والجرائم ا

دان (حينما آنت في السجن بلغني خبر مفاده أن درجة الحرارة انخفضت في                ىٰ   )هم ال

صفر        رد                 ٤ثالث وثالثين درجة تحت ال وا نتيجة الب د هلك ر ق ّي نف م بلغني ان الف ارص   ث . الق

دان    ح ي هم ذا ف ان ه ل؟ آ تطيع ان افع ت اس اذا آن ري، فم ىٰ أم ًا عل ت مغلوب ا آن ط،  ينه فق

ه     والشك أن خسائر اخرىٰ حدثت في طهران والمدن االخرىٰ         ذي فعلت ة؟ ففي    ، فما ال الحكوم

                                           
   /٨ / ٤التــي نــشرتها صــحيفة اطالعــات الــصادرة فــي  ) الــسياسة والديانــة(ورد فــي جانــب آخــر مــن مقالــة  .  ١

  الحقيقــة هــي أن الملــك ادرك أن اســس الــدين قــد تضعــضعت فــي بالدنــا، وتعــرض المــسجد والمنبــر(...  م ١٩٦٣
  . االهمـال، واصـبح الـشعب االيرانـي المـسلم يعـيش وضـعًا مـضطربًا يميـزه عـن الـشعوب المـسلمة االخـرىٰ                          الىٰ

  ن هـــذا التخلـــف واالنحطـــاط الروحـــي واالخالقـــي هـــو بـــسبب تفـــريط العلمـــاء وقـــد ادرك الملـــك أن قـــسمًا مـــ
  لـذا ومـن اجـل     .. بمسؤولياتهم الحقيقية في قيادة الشعب وهدايتهم نتيجـة التـدخل بالـسياسة والتلـوث بأدرانهـا                 

   االسـلوب الـذي لجـأ ـ اليـه الكنيـسة قبـل مئـة وخمـسين         تخليص الـشعب والـبالد مـن هـذه الجماعـة، لجـأ الـىٰ       
  ًا، وذلك بفصلها الكنيسة عن السياسة، وبأسلوب يجعل آل مـسيحي فـي مـأمن مـن اإلسـاءة إلـى األسـس                      عام

ــىٰ     ــستمعون باصــغاء ال ــصلون وي ــذهبون الــى الكنيــسة وي ــة، فالكــل ي ــون الديني ــة ويعمل    المــواعظ والخطــب الديني
  ...)!بها 

ــه، والوضــع       .  ٢ ــة في ــة الملوح ــاع درج ــم، وارتف ــي ق ــاء ف ــاد للم ــنقص الح ــان ال ــات،  آ ــاه الخزان ــصحي لمي ــر ال   غي
  فهــذه المدينــة.  المــشاآل الجديــة التــي بواجههــا االهــالي فــي قــم وشــيوع االمــراض الناجمــة عــن ذلــك احــدىٰ 

   رغــم زيــادة عــدد ســكانها وموقعهــا الجغرافــي والــديني المتميــزين، ورغــم اســتقبالها العــداد آبيــرة مــن  –تفتقــد 
  .ب شبكة انابيب للماء الصالح للشر الىٰ–الزوار 

  . احد الطلبة الجامعييناشارة الىٰ.  ٣
   م في ايـران صـعبًا جـدًا، وقـد هلـك عامهـا آثيـر مـن النـاس فـي المنـاطق التـي غطتهـا                            ١٩٦٤آان شتاء عام    .  ٤

   تـأمين المحروقـات، وانقطـاع الطـرق وعـدم اهتمـام المــسؤولين      الثلـوج، نتيجـة الفقـر المـدقع وعـدم القـدرة علــىٰ      
  للنــاس، فــي الوقــت الــذي آــان فيــه رجــال الحكــم ومــن يــرتبط بهــم يتــسلمون مــا   بتــأمين الحاجــات االساســية 

   الــصحافة فــيانظــر الــىٰ. يحتاجونــه بواســطة الطــائرات الــسمتية فــي حــال تواجــدهم فــي امثــال تلــك المنــاطق 
  .٦٤شتاء 

١٦٢ 



والصحّي  تقريرًا عن الوضع المادي   » اطالعات«في ايام االعتقال، قرأت في صحيفة       

ّصحفيين    الهالي الجنوب، وعجبت آيف سمحوا بنشر هذا الموضوع، فقد آتب أحد           د   –ال  بع

دواء في جنوب     أنه اليوجد أصًال طبيب أو     –زيارته للمنطقة وٱطالعه علىٰ اوضاع سكانها       

ة ٱصيب معظم                العمىٰ     ايران وفي القرىٰ، آما أّنه ال وجود للماء، وأن هناك قري ! ٢سكانها ب

ول  ة الق ائل    : خالص ة الوس ن آاف ًا م رومين عموم انوا مح م آ ات االس انَّه ية و االحتياج اس

ؤتمر           ه م ان في ذي آ ذا في الوقت ال ة (للحياة، ه ذي ضمَّ  ٣)أآاف ع دول       و ال ين عن جمي ممثل

                                           
ــتغفاله      .  ١ ــي واس ــشعب االيران ــاء ال ــام الله ــة تق ــاالت الملكي ــيم االحتف ــت مراس ــنة  . آان ــي س ــم١٩٦٦فف    م ت

   م تــم االحتفــال بتتــويج الملــك ١٩٦٧وفــي عــام .  تــسنم محمــد رضــا الــسلطة االحتفــال بمــرور وربــع قــرن علــىٰ 
ــرور      ــل بم ــنوات احتف ــع س ــد ارب ــة، وبع ــىٰ ٢٥٠٠والملك ــًا عل ــرىٰ   عام ــاالت اخ ــة، واحتف ــام الملكي ــصرف  قي ــان ي    آ

   غيــر االحتفــاالت الثابتــةوهــذه االحتفــاالت هــي.  آــان منهــا مبــالغ طائلــة لــم يعلــن رقمهــا الحقيقــي أبــداً  علــىٰ
ــبالط بــشكل دائــم   ــوالئم التــي يقيمهــا ال ــواعمــثًال لجلــب اغلــىٰ . والتــي آــان يــصرف لترتيبهــا مبلــغ ثالــث  . وال    ان

  )ايـران، الثـورة بأسـم اهللا   ( فـي آتابـه   – الكاتـب الفرنـسي   –آتـب بيربالنـشر   ! الزهور والورود مـن هولنـدا بالطـائرة      
ــاالت ا    ــن احتف ــديث ع ــه للح ــالل تعرض ــذآرىٰوخ ــول ٢٥٠٠ ل ــن    (...  يق ــوم م ــل ي ــستورد آ ــة ت ــورود الطري ــت ال   آان

  ...)هولندا بطائرات البوينغ 
  فــي الوقــت الــذي اعلــن فيــه النظــام عــن ثــورة الملــك والــشعب آــان الوضــع المعاشــي والــصحي فــي القــرىٰ.  ٢

ــة  ــة لل      –االيراني ــيط التابع ــة التخط ــي مديري ــار ف ــدراء الكب ــد الم ــر الح ــا اوردة تقري ــام  وحــسب م ــي  –نظ ــا يل   ( آم
   وتحــــت ســــقف لغرفــــة واحــــدة، االب االم والبنــــات واالوالد والجــــد والجــــدة والعــــروسيعــــيش فــــي القــــرىٰ

  والعــــريس معــــًا، ويخــــصص وســــط تلــــك الغرفــــة للحيوانــــات، وهكــــذا فــــأن فــــضالت الحيوانــــات واوســــاخها
ــه     ــيش في ــذي يع ــروي ال ــع محــيط الق ــزج م ــة تمت ــاث... والرائحــة النتن ــة قــ : االث ــدة اغطي ــرىٰ ع ــم ت ــة ل   ذرة وممزق

ــاء،    ــق واحــد للم ــدًا، ابري ــصابون اب ــدر واحــد للطــبخ      ال ــداح ضــغيرة، وق ــدة اق ــشاي، ع ــق واحــد لل ــام... وابري   والطع
  الـدخن المغلـي، واحيانـًا الـشلغم       ... في افضل المواسم هو خبز مع قليـل مـن اللـبن، او اللـبن الخـاثر، أو الحليـب                   

  الــدخل... ن أو حمــام عــام ومــا شــابه ذلــك فــي اغلــب تلــك القــرىٰ لــيس هنــاك طبيــب أو دواء أو دآــا... المطبــوخ
  وهكـذا . ومـن هـذا القليـل ياخـذ الـسماسرة والوسـطاء والـدائنين الـسهم االآبـر         ...  متدٍن للغايةالمادي في القرىٰ 

  لمزيـد مـن التفـصيل راجـع       )  ومتخلفـين   مـسكونة مـن سـكان بائـسين، بـال لبـاس، بـال طعـام، مرضـىٰ                  فإن القـرىٰ  
ــران وا ــاريخايــ ــي    . ١٨٢ – ١٧٩ص : لتــ ــصادرة فــ ــات الــ ــحيفة اطالعــ ــضًا صــ ــع ايــ ــس (١٩٦٧ ٧ /١٩وراجــ   خمــ

   الملـك مجموعـة مـن القـرويين الـشماليين          وحيـث نـشرت رسـالة مطولـة آتبتهـا الـىٰ           ) سنوات بعد الثورة البيـضاء    
  .شرحوا فيها وضعهم المعاشي

   من عبارةالحروف االولىٰ) E.C.A.F.E) (اآافه. ( ٣
(ECONOMIC COMMISSION OF ASIA AND FAR EAST)  

  والتــي تأســست فــي عــام   . التابعــة لالمــم المتحــدة  ) اللجنــة االقتــصادية فــي آســيا والــشرق االقــصىٰ     (اّي 
ــدة     ١٩٤٧ ــم المتح ــة االم ــاعي لمنظم ــصادي واالجتم ــس االقت ــل المجل ــن قب ــسها  .  م م ــن تأسي ــرض م ــان الغ   وآ

  شاط االقتــصادي وتنميــة العالقــات االقتــصادية بــين النــ لرفــع مــستوىٰالتنــسيق بــين دول آســيا والــشرق االقــصىٰ
   ذات العــضوية فــي منظمــةآســيا والــشرق االقــصىٰ وتتكــون اللجنــة مــن دول . دول المنطقــة وســائر بلــدان العــالم

  وقـد انبثقـت عـن المجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي لمنظمـة االمـم المتحـدة عـدة لجـان اقليميـة                       . االمم المتحدة 
  فـــي اوروبـــا، واللجنـــة االقتـــصادية فـــي امريكـــا الالتينيـــة، واللجنـــة االقتـــصادية فـــي هـــي اللجنـــة االقتـــصادية 

  عنـدما آـان االمـام   « عـن واحـد المقـربين مـن االمـام قولـه          ٢٥في العـدد    ) پاسدار اسالم (وقد نقلت مجلة    . افريقيا
  مـام بـين الحـين      اال في سجن القيطرية، آان رئيس دائـرة الـسافاك فـي طهـران اللـواء بـاآروان يتـردد آنـذاك علـىٰ                      

ــدىٰ   ــي اح ــر، وف ــؤتمر     واآلخ ــاد م ــع انعق ــه م ــادفت زيارت ــالي ص ــه( اللي ــران ) اآاف ــي طه ــاً  . ف ــام مخاطب ــال االم   فق
ــاآروان  ــا تحــدث آلهــم عــن ســوء االوضــاع      «ب ــوا هن ــذين اجتمع ــالم وال ــصاديين فــي الع ــين االقت   إن هــؤالء الممثل

   قـال  – حينهـا وزيـر االقتـصاد الـدآتور عليخـاني             والـذي آـان    –االقتصادية فـي بلـدانهم، فـي حـين أن ممثـل ايـران               

١٦٣ 



ى     ا        ) ع(آان امير اإلسالم عل ٍة يقيمونه ىٰ مأدب ون عل شعير، و هؤالء ينفق ز ال  يأآل خب

سمائ    يادهم خم ىٰ شرف أس ان، عل ر   ة ألف توم ًا، او اآث ون تومان ًا عن ١ ملي   و يتحدثون دائم

 فهل انَّ دخول مجموعة    . إن بالدنا تعد من بلدان الطراز االول      : ويقولون. البرامج المتطورة 

بالد    دم ال ىٰ تق يؤدي ال س س ىٰ المجل ساء ال ن الن البرامج  ٢م بالد ب ور ال ستقيم أم ن ت  ؟ ل

  .والمخططات اإلسرائيلية

دىٰ االس ىٰ  إن ل د ال ن المه سان م اة االن ل تفاصيل حي ستوعب آ وانين ت ًا وق   الم احكام

سابقة، جاءني احدهم        م الّلحد، هذا والكالم ليس مهاترةً  وزارة ال د ذهاب ال ا، فبع  ع شخص م

                                                                                                                                    

   ولمــّا احــسَّ الملــك انــه قــد حقــق الكثيــر مــن آمالــه فــي الحكــم بعــد اثنــين وعــشرين عامــًا،  ١٩٦٣فــي عــام .  ١
  ريـة المانيـا   قام باستقبال العديد من رؤساء بلـدان العـالم، فقـد اعـد اسـتقباًال مهيبـًا لهـانريش لوبكـة رئـيس جمهو                       

  .الغربيــة آنـــذاك، وديغـــول رئـــيس جمهوريـــة فرنـــسا، وليونيــد بريجنيـــف رئـــيس جمهوريـــات االتحـــاد الـــسوفيتي  
  ومـــع آـــل زيـــارة آـــان يقـــوم بهـــا احـــد هـــؤالء آانـــت الـــصحافة واذاعـــات ومحطـــات التلفزيـــون العالميـــة تـــضجُّ  

   مــآدب الطعــام وتــشير علــىٰت تلقــىٰبالتقــارير والتحلــيالت الــسياسية والــشروح والتفــسيرات للكلمــات التــي آانــ
   الرؤســاء والقــادة، آــان المستــشارونوباالضــافة الــىٰ. اغلبهــا بالتقــدم الحاصــل فــي ايــران والــدور القيــادي للملــك

ــررة    ــارات متكـ ــون بزيـ ــة يقومـ ــة المختلفـ ــروع العلميـ ــن الفـ ــان مـ ــصائيون االمريكـ ــاول  . واالخـ ــك يحـ ــان الملـ   –وآـ
  مـن سـيد ضـياء الـى بختيـار         : راجـع . االداري فـي الـبالد حـسب رغبـتهم         تعـديل الهيكـل      –ومن خـالل اسـتقبالهم      

  .٤٨٥ص 
ــىٰ    .  ٢ ــصويت علـ ــم التـ ــضاء تـ ــالثورة البيـ ــة بـ ــة الخاصـ ــب الالئحـ ــراع  بموجـ ــيح واالقتـ ــرأة بالترشـ ــسماح للمـ    الـ

ــشرين     ــة والع ــدورة الحادي ــات ال ــت انتخاب ــا اجري ــضاء    –وحينم ــورة البي ــد الث ــس بع ــة للمجل ــاز– اول دورة انتخابي    ف
  شـــوآت جهانبـــاني،: د مـــن نـــساء الـــبالط واألعيـــان والنـــبالء آنائبـــات فـــي المجلـــس، وآـــان مـــن بيـــنهنعـــد

  مــن: راجــع. فرحروبارســا، زوجــة الجنــرال شــيرين ســخن، هــاجر تربيــت، مهرانكيــز دولتــشاهي وعــدد آخــر          
  .١٣٠ السقوط، دار نشر الطلبة ال جامعيين السائرين على نهج االمام ص الظهور الىٰ
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اسمع  باالمس آانت عوائل شهداء الخامس من حزيران هنا، ما آان يؤلمني هو انِّي لم              

د اطلعت               سجن، فق ىٰ   (بتلك التفصيالت اال بعد ان خرجت من ال رة االول ىٰ ) وللم اجرىٰ   عل م

ران أسوأ    قد آانت مذبحة الخامس من        ل. عصر ذلك اليوم عندما اطلق سراحي      د     حزي ا ق مم

  .!النساء يرتكبه جيش غاٍز بحث شعب أجنبي عنه، فلم يكن أولئك ليقتلوا االطفال أو

من    إن الشعب سيضل مغموما من مصيبة الخامس       ٢المعنىٰ لالحتفال أو السرور اليوم    

ه           . حزيران مادام حياً   ال ضمن خطاب ل ران   خامس من   ان ال : احد المسؤولين آان قد ق حزي

ي  شعب االيران ين ال ي جب ار ف أقول . وصمة ع ه ف ىٰ حديث ب عل ا اعق امس: و ان ن  ان الخ م

مَّ                    د ت ان ق شراؤها   حزيران عاٌر علىٰ الشعب االيراني، الن االسلحة التي استخدمت ضّده آ

  .بأمواله

   

                                           
ــة      بعــد إق.  ١ ــشكيلته الوزاري ــة فــي ت ــر الداخلي ــل وزي ــوزراء، حّم ــصور رئاســة ال ــولي حــسن علــي من ــم وت ــة َعَل   ال
  حكومــة َعَلــم مــسؤولية اعتقــال اإلمــام وفــرض اإلقامــة الجبريــة عليــه، هادفــًا اســتمالة اإلمــام،   ) الــدآتور الــصدر(

  قــرب اطــالق ســراح االمــام،فقــد قــام بزيــارة لالمــام فــي القيطريــة وانتقــد ضــمن اعالنــه عــن  . واإلشــادة بمنــصور
ــٰى  ــم بــشدة، واشــار ال ــدة والحكومــة الــسابقة  حكومــة َعَل ــين الحكومــة الجدي ــنهج ب   وفــي معــرض رده.  تفــاوت ال

   االخــوةنحــن النكـن عـداًء لتلـك الحكومـة، آمــا اننـا لـم نتعاهـد علـىٰ        «خـالل نـصائحه   ) س(قـال االمـام الخمينـي    
  .عمال الحكومة السابقة، فسوف نهب لمعارضتكم ايضًامع هذه الحكومة، واذا آانت اعمالكم تكرارًا ال

ــاء الــىٰ) س(بعــد عــشرة اشــهر مــن االعتقــال واالقامــة الجبريــة، عــاد االمــام الخمينــي   .  ٢    قــم فــي ليلــة الثالث
   لــه اســتقبال جمــاهيري منقطــع النظيــر، ووفقــًا لمــا آتبــه احــد المــؤرخين، فــإن اهــالي    م، وجــرى١٩٦٤ٰ / ٤ / ٧

  ســرورًا) الفيــضية(ومدرســة ) خــان(وقــد عاشــت مدرســة . ا يــسارعون نحــو قــم للقــاء االمــامطهــران والمــدن آــانو
ــه      ــي ختام ــرء ف ــال انقطــاع، ُق ــام ب ــة اي ــًا دام ثالث ــاء   –وفرح ــام وســائر العلم ــضمن – وبحــضور االم ــاريخي ت ــان ت    بي

   تطبيـق القـوانين     ضـرورة ايجـاد التغييـرات الالزمـة فـي الحـوزات، والعمـل علـىٰ                عشرة مواد، تم التأآيـد فيـه علـىٰ        
   واطــالق ســراح  انهــاء تعطيــل المجلــسين،االســالمية والدســتور، والغــاء الئحــة المجــالس المحليــة، والحــث علــىٰ

  وآانــت العديــد مــن المــدن. الــسجناء الــسياسيين، ومحاربــة الفــساد، ومواجهــة اعــالم النظــام المعــادي لالســالم
ــرىٰ  ــة االخ ــشابهة  االيراني ــت مراســم م ــد اقام ــد .  ق ــع  ولمزي ــالع راج ــن االط ــران ج   : م ــاء اي ــضة علم   ٢٧٤ ص ٤نه

  .وما بعدها
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  ١٤ –هوية الخطاب رقم 

   م١٩٦٤نيسان ١٥موافق  هق ال١٣٨٣ ذي الحجة ٢المسجد االعظم في / قم / ايران 

  . وآشف جرائم الملك  حزيران،٥تكريم شهداء : الموضوع

بة اء   : المناس المية والعلم ضة االس ة للنه ام المعادي ات النظ شال مخطط سعي الف  ال

  .الثوريين

  .العلماء والكسبة وطلبة الجامعات وسائر شرائح الشعب: الحاضرون

  

  

  

  الظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجه

ي ي   ف ام الخمين ان االم ي آ سوداء الت رة ال ة  ) س( الفت سجن واالقام ي ال يش ف ا يع  فيه

ة         ١٩٦٤ نيسان   ٧ م حتي    ١٩٦٤ حزيران   ٤الجبرية منذ    زة االعالم الحكومي  – حاولت اجه

ة   وال طائل ٍة ام ة ومنفق ا الهائل ستغلة امكاناته ة –م صاق تهم اء، وال معة العلم شويه س   ت

سان    ٧ففي   . بهم) الرجعية( وم االول من        ١٩٦٤ ني ام اشارت         اّي في الي  اطالق سراح االم

ىٰ         شعب           (صحيفة اطالعات في مقاٍل لها ال ك وال ورة المل رامج ث اء لب د العلم ن   ) تأيي ىٰ تعل  حت

ورة       شويش ص ىٰ ت دف ال ام يه ان النظ ة، وآ رامج الملكي اء للب ة العلم اء معارض ذلك انته  ب

ذا          اال  . المعلماء وقائدهم الكبير في اذهان الجماهير      م يكترث له واعي ل  أن الشعب االيراني ال

  .االعالم المسموم، وبعد اطالق سراح امامهم راحوا يستقبلونه بشغف وشوق ال يوصفان

ر                  رة النظام، غي ىٰ ثرث رد عل روا لل ذين انب ة اولئك ال ان قّل ام آ ك االي ام  وفي تل   أن االم

ي  ىٰ ع  – )س(الخمين ي عل ة الت سؤولية الثقيل شعورة بالم ة ل ه  ونتيج ل –اتق سعه التعام م ي   ل
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شخص   علىٰ اآاذيب النظام، وهاجم  ) س(رد االمام الخميني     في هذه الكلمه التاريخية،   

علىٰ النزعة   اننا يصدد القضاء  (القاها في تلك االيام      الذي قال في احدىٰ آلماته التي        –الملك  

ه    بشكل مباشر فقال في جانب من       ) الىٰ االرتباط بالماضي واالفكار الرجعية     ذا   «خطاب إن ه

اط               ة وباالرتب ار االسالمية بالرجعي ا  » بالماضي  التافه لم يتخل عن آالمه، ويصف االفك آم

ا       التي ادعت  –ة اطالعات   نفىٰ االمام ما جاء في مقاٍل صحفي نشرته صحيف         اء لم تأييد العلم

جعلتها تخرج من     مؤآدًا علىٰ أن نهضة الشعب المسلم قد بلغت مرحلةٍ         –يسمىٰ بثورة الملك    

تحقيق النصر في آخر      اطار االرتباط بفرد او جهة، فهي نهضة خالدة ستواصل تقدمها حتىٰ          

ام به       . المطاف ة  (غطاء تأسيس    ا تحت وآشف قائد الثورة عن مؤامرة النظام التي ق الجامع

ك          واوضح خطورة هذا المخطط علىٰ االسالم وعلمائه،      ) االسالمية ىٰ اجهاض تل ا ادىٰ ال مم

ا     ل والدته ذا             . المؤامرة قب ًا من ه ًا هام ام جانب ا خصص االم ام للحديث عن       آم الخطاب اله

ة             دعا آاف تهم، ف اق آلم ىٰ الت     ضرورة وحدة الرأي بين العلماء واتف اء ال آ    العلم اون و الت ر، زع

د                ذا فق ة، ل ارة التفرق رادي أو إث ن بصراحة      وحذرهم من مغبة التحرك االنف ل    «اعل انني اقّب

اريخ           »  المراجع آافة  اليوم ايادي  ابقة في ت ذا س ان تصرفه ه وم مرجع         فك شيعة، بحيث يق ال

عبيته،  عة ش م س ة رغ ذه الطريق صرف به ي بالت صلحة دين ًا م ضة   مرجح الم والنه اإلس

ىٰ أن               اإلسالمي والمجتمع ه ومشاعره الشخصية، وتجدر االشارة ال اء     علىٰ ذات بعض العلم

مائهم  رح اس اع، وط ن االوض تفادة م رون باالس وا يفك دنيا راح الب ال ن ط ة  م للمرجعي

  . حزيران وثورة االمام٥مستغلين دماء شهداء  والزعامة في تلك االيام،

ين     سرية ب ات ال ان موضوع العالق د آ ر فق ب آخ ن جان رائيل موضوعاً م ك واس  المل

شافه       ؤثرة في النظام الملكي             . حساسًا يخشىٰ النظام آثيرًا من انك د آتب احد العناصر الم  فق
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ــىٰ.  ١ ــصور  الق ــي من ــذاك  – حــسن عل ــوزراء آن ــيس ال ــسان ٢١ آلمــة فــي  – رئ ــشورىٰ ١٩٦٤ ني    فــي مجلــس ال

  إن اي شــخص وايــة فرقــة وايــة فئــة( بثــورة الملــك عــن االصــالح الزراعــي وقــال الــوطني دافــع فيهــا عمــا يــسمىٰ
ــىٰ  ــاًء عل ــامعتتحــرك وبن ــا       مط ــي صــوت عليه ــواد الت ــًا للم ــًال خالف ــسانًا او عم ــة ل ــد بالي ــة او عقائ ــصالح ذاتي    او م

ــشعب       ــة ال ــي مواجه ــا ســتكون ف ــل انه ــة، ب ــرد الحكوم ــرض ل ــشعب، ســوف ال تتع ــسياسية . ال ــؤامرات ال   إن الم
ــىٰ    ــا ال ــالتراث القــديم والرجعيــة قــد زالــت مــن بالدن ــدًا  ومحاولــة التلــويح ب   ثــم اضــاف...)  االبــد ولــن تعــود اليــه اب

  اننــا نعــرف (– التحريكــات الــسياسية للعناصــر والــدول االجنبيــة وطمعهــم باالراضــي االيرانيــة فقــال  مــشيرًا الــىٰ–
ــورًا واحـــدًا وهـــو ملـــك الملـــوك فـــي ايـــران   ــًة ومحـ ــًا ورايـ   محـــضر جلـــسات مجلـــس الـــشورىٰ ) (مبـــدءًا ومرجعـ
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  ١٤ –الخطاب رقم   

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  نانا هللا وانا اليه راجعو

رين ( اء الحاض سي      ) بك وم أرىٰ نف ي الي ل االن، لكنن العجز قب عرت ب سبق أن ش م ي  ل

ران                 ًا، واوضاع اي  عاجزًا تمامًا، عاجز عن التعبير عما اعاني بسبب أوضاع االسالم عموم

دارس    خصوصًا ما حدث    ١خصوصًا، وبسبب االحداث التي وقعت في هذه السنة النحسة         للم

ة الخامس من ح ة، وحادث د أن العلمي ا بع ىٰ تفاصيلها اّل ع عل م اطل ي ل ران، الت ن  زي نقلت م

ار      لتني االخب ث وص ة، حي ة الجبري ىٰ االقام سجن ال ضية ٢ال م اهللا ان ق ن    ويعل امس م الخ

 .حزيران قد مّزقتني

د       ) قيطرية(اآلن حيث جئت من سجن        ة،   من   الىٰ هنا، ففوجئت بالعدي شاهد المفجع  الم

وا اال  د حرم اٍل صغار ق ت باطف ن  فوجئ ات ُثكل شّبان، وامه ائهم ال وا بابن د فجع اٍء ق اء، وآب  ب

ذا . فوجئت بأرجل مقطوعة، واآلهات    ... باوالدهن اليافعين، وبنساء فقدن إخوانهن       ل   وه دلي

  !!ورجعيتنا نحن! تمدن هؤالء السادة

                                                                                                                                    

ــام .  ١ ــك الع ــىٰ : اهــم حــوادث ذل ــة، والمدرســة  هجــوم رجــال االمــن عل ــضية، والمدرســة الحجتي    المدرســة الفي
   وســوق طــالب الجامعــات وطــالب–ب والــشبان الطالبيــة فــي تبريــز، وقتــل وجــرح عــدد آبيــر مــن العلمــاء والطــال  

  وقمــع تظــاهرات الــشعب التــي خرجــت). س(واعتقــال االمــام الخمينــي .  الخدمــة االلزاميــةالحــوزة العلميــة الــىٰ
  واعتقــال.  اعتقــال ســماحة االمــامفــي قــم وطهــران وشــيراز وغيرهــا فــي الخــامس مــن حزيــران لالعتــراض علــىٰ

ــة اهللا ب    ــشهد وآي ــي م ــة اهللا القمــي ف ــة اهللا دســتغيب، واشــخاص     آي ــه آي ــه ونجل ــع اخي ــي م ــدين المحالت ــاء ال   ه
   طهـران  واعتقـال آيـة اهللا الـسيد عبـد الحـسين دسـتغيب وارسـاله الـىٰ                .  طهران آخرين في شيراز، وارسالهم الىٰ    

   اعتقـال قائـد النهـضة    طهـران لالعتـراض علـىٰ   ومجـيء اآليـات العظـام والعلمـاء الـىٰ     . ايضًا وذلـك بعـد عـشرة ايـام        
  والتعـاون والتنـسيق المتزايـد   . جميع آثير من العلماء واساتذة الجامعـات فـي انحـاء الـبالد المختلفـة مـن جهـة          مع  

  .بين النظام الملكي واسرائيل من جهة اخرىٰ
  .راجع هوية هذا الخطاب.  ٢
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سامع           ىٰ عدم وصول صوتنا لم ا حسرًة عل ة، ي  ياحسرًة على ضعف امكاناتنا االعالمي

  .ًة علىٰ عدم بلوغ أنين الثكالىٰ مسامع الدنياالعالم، ويا حسر

ة ا بالّرجعي ا  ! فيتهمونن صفوننا باّنن ون«ي ن  » رجعي رون ع الم «يعّب اء االس  »علم

  .»الرجعية السوداء«بـ

ضاء ة الجل الق شئت ودعمت بأرصدٍة هائل ي ان ران والت صادرة خارج اي  الصحف ال

ا نخالف االصالحات، مع               ١علينا ة          تصفنا في الخارج بانن ىٰ رأس قائم   ان االسالم يقف عل

الحات  بالد     . االص دم ال ارض تق ا نع صفنا بانن ون  . ٢وت ىٰ   (يقول صرون عل ين ي  إّن المعمم

ون        ) الدواب(استخدام   ين يقول ىٰ اخر، وان المعمم ان ال ة  : آواسطة للنقل من مك د الطاق  النري

ىٰ       : الكهربائية، وانهم يقولون   ودة ال رون الوسطىٰ    النريد الطائرة، وإنهم يريدون الع م   ! الق انه

  )رجعيون

                                           
ــضة       .  ١ ــالم الباه ــات االع ــة نفق ــة لتغطي ــل الدول ــن دخ ــزءًا م ــك يخــصص ج ــان المل ــدوالرات . آ ــين ال ــت مالي   وآان

ــرٍق مختلفـــة –توضـــع  ــون  – وبطـ    تحـــت تـــصرف الكّتـــاب والمؤســـسات االعالميـــة واالذاعـــات ومحطـــات التلفزيـ
ــوان التــشريفات الملكيــة، وذلــك ســعياً      ــتم توزيعــه مــن قبــل الــسفراء ودي   والمجــالت والــصحف، فمنهــا مــا آــان ي

  ! والمفكــرين المــشهورين انــه احــد الــسياسيين البــارعينالخفــاء جــرائم الملــك وخياناتــه، وتقديمــه للنــاس علــىٰٰ 
ــة   ــد رشــحت مجل ــوان(وق ــىٰ   ) لوب ــا عل ــد رض ــك محم ــسية المل ــام الفرن ــل الع ــه رج ــب  !  ان ــا آت ــن (آم ــاري روب   )ب

ــه   ــىٰ(األمريكــي فــي آتاب ــصراع عل ــران ال ــسلطة فــي اي ــا يلــي )  ال   آــان للجهــد االعالمــي المكثــف للحكومــة  (م
   االعـالم بـالغ التـي آـان الملـك ينفقهـا علـىٰ        فالم) الملكية في ايـران دور رئيـسي فـي اخفـاء نقـاط ضـعف النظـام                

ــىٰ  ــرة ال ــديين      آبي ــاليين والهولن ــسيين وااليط ــز والفرن ــان واالنجلي ــة االمريك ــشؤون االيراني ــراء ال ــت خب ــة جعل    درج
ــران الــسابقين        .يــسعون فــي تنــافس حــاد، مــن اجــل ترجمــة آتــاب للملــك مــثًال، او التعريــف بحــضارة وملــوك اي

  ل سـري تمامـًا، لـذا فـإن مقـدار هـذه النفقـات والرشـاوي االعالميـة الـضخمة بقـي           وآانت هذه المبالغ تدفع بـشك    
  والوثــائق التــي تــم االســتيالء عليهــا مــن قبــل مؤيــدي الثــورة االســالمية داخــل الــبالد وفــي  .  اآلنمجهــوًال حتــىٰ

  ها آانــتففــي امريكــا وحــد.  ذلــك أن مبــالغ طائلــة آانــت تنفــق علــىٰالــسفارات االيرانيــة فــي الخــارج تــشير الــىٰ
  ماليــين الــدوالرات تنفــق آــل عــام لمجــرد التطبيــل االعالمــي للحكومــة الملكيــة االيرانيــة، مــن ذلــك مبلــغ             

  فــي) رودرفــين(خمــسمائة وســبعة آالف دوالر تــم دفعهــا آقيمــة التفاقيــة تمــت بــين النظــام االيرانــي ومؤســسة  
ــورك ــىٰ   . نيوي ــف وخمــسمائة دوالر عل ــغ ســبعة وســتون ال ــع  ومبل ــة م ــا( اتفاقي ــاوتيسم ــسناتور ) ريون ج   زوجــة ال
  وفـــي مقابلـــة مـــع. وزيـــر الخارجيـــة االمريكـــي االســـبق) ويلـــيم روجـــرز(ومبلـــغ ضـــخم ومرتـــب لــــ . جـــاوتيس

   بعـد خروجـه مـن ايـران فـي شـهر تـشرين              –سيامك زند، رئيس قـسم الـصحافة فـي ديـوان التـشريفات الملكيـة                
  ن االجانـب، وذآـر فـي هـذه المقابلـة اسـماء اربعـة               م قال بانه آـان يـدفع رشـوة الآثـر الـصحفيي             ١٩٧٨الثاني عام   

ــراف،   : صــــحفيين هــــم ــديلي تلگــ ــحيفة الــ ــة، والكاتــــب فــــي صــ ــة نيوزويــــك االمريكيــ ــر مجلــ   رئــــيس تحريــ
   الــسلطة فــي ايــران صالــصراع علــىٰ: راجــع. والكاتــب فــي صــحيفة التــايمز، والــصحفي الفرنــسي جــراددو ويليــه

  .١٩٧٨ تشرين الثاني ١٧تريبيون المؤرخة في وصحيفة هيرالد . ٣١٠وخادم تخت طاووس ص . ١١٧
ــصادر فــي    .  ٢ ــايم فــي عــددها ال ــة الت ــران ١٤ذآــرت مجل ــا يلــي  ١٩٦٣ حزي ــران فــي االســبوع  (...  م ــت طه   آان

  الماضي ساحة مواجهة دامت لمـدة ثالثـة ايـام آاملـة، آـان الـشعب خاللهـا يـئن تحـت زئيـر االسـلحة الرشاشـة                           
  فمعارضــوا الملــك االشــداء فــي هــذه ... هــة آانــت للوقــوف بوجــه التقــدم  ومــن ســخرية القــدر أن هــذه المواج... 

   هــم رؤســاء المحــاآم الفاســدين، واالقطــاعيين الكبــار، ورجــال الــدين الــذين يكّفــرون الملــك فــي برنامجــه     المــرة
  .االصالحي هذا

  عارضـــةلقـــد تمـــت التظـــاهرات بتحريـــك مـــن الشخـــصيات الدينيـــة الم (... وذآـــرت يوناتيـــد بـــرس انترناشـــونال 
  آمــا ذآــرت اذاعــة موســكو فــي    )! الصــالحات الملــك، ذلــك الن اصــالحاته اضــرت بالعائــدات التــي يحققونهــا       

ــران مــا يلــي    ــران   (ليلــة الــسادس مــن حزي ــرفض االصــالح الزراعــي  –قامــت العناصــر الرجعيــة فــي اي   – والتــي ت
ــوم فــي طهــران وقــم ومــشهد      نــة هــم بعــض الزعمــاء والمحــرآين االساســيين لهــذه الفت ... بمظــاهرات هــذا الي

  )الدينيين
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رجعية؟  ان علماء الدين يعارضون هذا المآل المظلم الذي آلت اليه البالد، فهل ُيعد هذا             

تبداد، ة واالس ر والديكتاتوري ل والتجّب ذا العنف والقت اء االعالم يعارضون ه ذا  العلم فهل ه

تورية     ة الدس ل الحرآ ي أوائ الم ف اء االس ف علم د وق ة؟ لق ه١رجعي تبداد بوج الم،  االس   الظ

تقالل     خ اس صالحه، وترس ق م ي تحق وانين الت ّنوا الق شعب، وس ة لل وا الحرّي بالد وانتزع . ال

سجم   ي تن وانين الت دمائهم،    الق ك ب وا ذل د حّقق وانين االسالم، وق ع ق ع االسالم وم ذاب   م وبالع

  ن؟رجعيو  وتحّملوه، وبالحرمان الذي عانوا منه، فهل هؤالء العلماءالذي تجّرعوه

ة          ن يقظ ذا زم رهم، فه ىٰ اث شعب عل ض ال ضوا، ونه ضًا ونه اء أي ام العلم وم ق   والي

دين هي       . الشعوب االسالمية ونهضتها   اء ال ذا         : ومطالب علم وانين االسالم، فهل ه  تطبيق ق

ة رم    ٢رجعي ول األآ ان الرس ل آ وانين    ) ص(؟ وه ق الق ىٰ تطبي دعوة ال ل ان ال ًا؟ ه  رجعي

 لتي نتحمل من اجلها آل هذا االضطهاد والعذاب رجعية؟ هل ان    السماوية والقوانين االلهية ا   

وحي االلهي   –اهللا سبحانه وتعالىٰ رجعي؟ هل ان جبرائيل االمين         رجعيٌّ؟ هل  – واسطه ال

  رجعيون؟) ع(رجعّي؟ هل ان أئمة الهدىٰ ) ص(إن الرسول االآرم 

ذ صدور    وحي من وانين ال الم وق وانين االس اس ق ون الن اء يبلغ ىٰان العلم الم حت   االس

سهم           د انف ة عمل رجعي؟            . يومنا هذا، ولم يأتوا بشيء من عن القوانين االلهي غ ب  فهل إن التبلي

ه             سه ومال ىٰ نف سّلطًا عل ه م ا حرًا، وجعل سان آائن  فهذه احكام االسالم، االسالم جعل من االن

سان حرٌّ في مسكنه، حرٌّ           ! وروحه وِعرضه  لُّ إن ارًا وحرًا، فك سان مخت   في مشربه  عدَّ االن

  .ومأآله، سوىٰ ما يخالف القوانين االلهية، حرٌّ في أسلوب حياته

دعم   االسالم ! فحكم االسالم يجيز لمن تعرض لهجوم وهو في منزله ان يقتل المهاجم            ي

أتوا      الحرية ويؤيدها الىٰ هذا الحد، فهل االسالم رجعيٌة س         شيء   وداء؟ إن علماء االسالم لم ي ب

ورسول  )ص(قال رسول اهللا : ن عند انفسنا، فنحن نقول   مقول شيئًا   من عند انفسهم، نحن الن    

                                           
  آيــة اهللا الــسيد  اهللا النــوري، و الــشهيد آيــة اهللا الــشيخ فــضل : المقــصود هــم العلمــاء المجاهــدون مــن امثــال .  ١

   اهللا الميــرزا محمــد حــسن اآلشــتياني، والــشيخ  عبــد اهللا البهبهــاني، وآيــة اهللا الــسيد محمــد الطباطبــائي، وآيــة  
  .لدين االصفهانيمحمد الخياباني، والسيد جمال ا

  آمـا آتـب  .  الرجعيـة وافكارهـا الباليـة   سنقـضي علـىٰ   : قبل هذا الخطاب بعـدة ايـام قـال الملـك فـي آلمـة لـه                .  ٢
   الخـامس مـن حزيـران تعـدُّ افـضل مثـال لالتحـاد غيـر المقـدس بـين                    إن بلـوىٰ  : فيما بعـد فـي آتابـه الثـورة البيـضاء          
ــوىٰ  ــسوداء والق ــة ال ــاري الرجعي ــةتي ــذين     الحمــراء المخرب ــاك ال ــل مجموعــة مــن المّل ــه مــن قب ــم تمويل ــذي ت   ، وال
  .شملهم قانون االصالح الزراعي
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شأ             ه نحن وهو من ذي نتبع ون باالسالم ال تم تؤمن القوانين، اذا آن ون ب تم تؤمن  أما اذا آن

ان                جميع انواع الحّريات، ومنشأ    ؤدي المك ا ي ّل م ّسامية، وآ يم ال   العّزة آلها، ومنشأ جميع الق

  فأين الّرجعية السوداء التي يراها السادة في       . والمنزلة الرفيعة، والىٰ االستقالل بكل مظاهره     

ا، فال يصح أن تقف أنت                أتوا وليحاورون لوحدك،   في مكانك وتتحدث      ١أحكام االسالم؟ فلي

قاله الرسول   إن ما: تعال وٱجلس وقل » !واننا سنفعل بها آذا   ! اننا سنحطم الرجعية  «وتهتف  

  .الخالف ؟ وحتىٰ نثبت لك!حتىٰ ننظر هل ان ما تقوله صحيح! رجعية سوداء) ص(

ول ن نق ا     : نح ّزة، انن د والع ك المج د ل ا نري يد إنن ا س رين، ي ًا لآلخ ًا مطيع ن تابع  التك

سلمين          ال      –ننصحكم النكم حكومة اسالمية، حكومة علىٰ الم ا يق وا      –آم وا اعزًة، آون   فكون

سكم في سبيل                     ذّلوا أنف ة، الت وا التبعي ىٰ االستقالل، وٱترآ  أسيادًا، آونوا اجالء، وحافظوا عل

  ٢»علينا بالدوالرات«فكلما عقدتم ٱجتماعًا ناديتم ! بضعة دوالرات

ون                  نحن رجعي ة، ف ذا رجعي ان سلوآنا ه أذا آ ان  . اننا معارضون لهذه االمور، ف  واذا آ

دنون س أنتم متم دنًا، ف وانين    !! لوآكم ذاك تم ي ق ذه ه الم، فه وانين االس ون بق تم تؤمن  اذا آن

الم ة     . االس اس حري تور ضمن للن أن الدس ه، ف ستندون الي تور، وت ون بالدس تم تؤمن  واذا آن

التسّلط  الّسكن، وحرية العمل، وحرية التصرُّف في اموالهم، وفي ارواحهم، آما منع من هذا            

  .و الظلم

                                           
  . الملكاشارة الىٰ.  ١
ــل       .  ٢ ــبالد مقاب ــة فــي ال ــدي بقــروض واســتثمارات اجنبي ــرئيس االمريكــي آن ــد اخــذ وعــدًا مــن ال ــان الملــك ق   آ

ــراء  ــالحات(اج ــة    ) االص ــام بكلم ــشير االم ــشكلية، وي ــىٰ) دوالر(ال ــك الال ــي    تل ــة الت ــة االمريكي ــساعدات المالي   م
ــك  ــا المل ــىٰ   . طلبه ــايمز ال ــورك ت ــحيفة نيوي ــارت ص ــت     واش ــك فكتب ــل المل ــن قب ــالحات م ــراء االص ــتفتاء واج    االس

  !إنَّ ايران اصبحت في ظروف أنسب لتلقي المساعدات االمريكية: تقول
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رم     نحن ا محت دوبًا عنكم،                 :  نقول ي تم من لوا أن ا، أرس انون بينن نحّكم الق انون، ل وا الق  طّبق

انون،              م اهل ق ون إنك أنتم تقول ا؛ ف ًا بينن انون حكم ا، ونضع الق دوبًا عن ضًا من  سنرسل نحن اي

وسوف  هذا دستورنا فلنضعه حكمًا بيننا، اعملوا أنتم بالدستور فقط        . وديمقراطيون وتقدميون 

ذي ضّحىٰ    . آلمة واحدةلن نقول    ذا ال اء االسالم  ٱعملوا أنتم بمتمم الدستور ه ارواحهم    علم ب

شعب،       ) الحرآة الدستورية (في أوائل    ادروا للعمل     الجل الحصول عليه والجل فّك اسر ال وب

  .الدستوري

نحن                ا؟ أف ىٰ حريته تم عل ا أن ون   لقد ضمن الدستور حرية الصحافة، فهل تترآونه رجعي

ول    ليطّب: الننا نقول  ر عن         : ق الدستور؟ وألننا نق ا في التعبي وا للصحف حريته ا   ٱترآ . آرائه

االجواء الىٰ   فرغم أنَّ جميع القائمين عليها خبثاء، إال أنَّهم مع آل خبثهم اليهدفون الىٰ تسميم             

  .هذا الحد

شرتها    ي ن ة الت ىٰ االفتتاحي تم عل ي، اطلع شعب االيران ا ال وة، وايه ا االخ م أيه د أنك  الب

د خّططوا          نيسان والحظتم طبيع   ٦يوم الثالثاء   » اطالعات «صحيفة انوا ق  ة المؤامرة التي آ

ذابح في الخامس من                        . ١لها ومازالوا  ر، ومن م ا مارسوه من ضغط وتجب وا أّن م د أدرآ  لق

ة             ضية والمدرسة الطالبي اء االسالم،        ٢حزيران، ومن تخريب للمدرسة الفي ة لعلم   ومن اهان

ائ  يٍّ وطرد من الوظ م، ومن نف ضيحًة له ان ف افعلوه، آ وا أن آل م ره، ادرآ  ف وسجن وغي

رهم          ك آبي ىٰ حدٍ               ٣فضيحة ادرآوها جميعًا بما في ذل د ساء ال وا أن الوضع ق يعهم أدرآ   فجم

ة،               . ٤بعيد، فقد اعترض العالم أجمع عليهم      ران وجه الحكوم وم الخامس من حزي ّود ي د س  لق

                                           
ــاريخ     .  ١ ــصادرة بت ــات ال ــحيفة اطالع ــه ص ــي افتتاحي ــسان ٧ورد ف ــا:  م١٩٦٤ ني ــىٰ إن مم ــث عل ــاؤل أن يبع    التف

  لالطـالع علـىٰ   . يصبح علماء الـدين اليـوم صـفًا واحـدًا مـع آافـة ابنـاء الـشعب فـي اجـراء برنـامج الملـك والـشعب                           
  .تفاصيل القضية راجع الهامش السابق

   تعرضـت المدرسـة الطالبيـة فـي تبريـز الـىٰ            – تزامنـًا مـع حادثـة الفيـضية فـي قـم              – م   ١٩٦٣في مطلـع عـام      .  ٢
  لغــرض تمزيــق بيــان) الطالبيــة(مماثــل، فقــد داهــم عــدد مــن مــأموري االســافاك وشــرطة تبريــز المدرســه اعتــداء 

  اال انهــم قوبلــوا بمقاومــة واعتــراض الطــالب، فوقعــت.  جــدار المدرســةســماحة االمــام الــذي آــان قــد ُعلــق علــىٰ
  حتهم المختلفــة،فهــاجم المــأمورون المدرســة باســل.  اثرهــا احــد مــأموري الــشرطةمواجهــة شــديدة ســقط علــىٰ

   الــىٰ وحطمــوا آــل مــا بلغتــه ايــديهم، وعرضــوا الطــالب والعلمــاء للــضرب والــشتم واطــالق النــار، ممــا ادىٰ            
  .استشهاد وجرح عدٍد آخر

  .الملك.  ٣
ــران  .  ٤ ــن حزيـ ــامس مـ ــة الخـ ــىٰ ٦٣إن حادثـ ــرة الـ ــران،   آانـــت خطيـ ــدود ايـ ــاوز حـ ــا يتجـ ــة جعلـــت خبرهـ    درجـ

   مــن اخفــاء خبــر هــذه– االعــالم  التــي آــان الملــك ينفقهــا آــل عــام علــىٰ–بحيــث لــم تــتمكن ماليــين الــدوالرات 
  فــي مــصر بيانــًا فــي العاشــر مــن) االزهــر(وقــد اصــدر الــشيخ محمــود شــلتوت رئــيس جامعــة . الحادثــة المفجعــة

ــام   ــوز ع ــة ١٩٦٣تم ــذه الفاجع ــول ه ــن     .  م ح ــسابع م ــسادس وال ــي ال ــصادرة ف ــرام ال ــحيفة االه ــت ص ــا تناول   آم
ــران تفاصــيل هــذ  ــةحزي ــة  . ه الفاجع ــت مجل ــور عــرب (وآتب ــوز   ) ابزروات ــسابع عــشر مــن تم ــة١٩٦٣فــي ال    م مقال
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ذا الحدّ          لقد قّدمنا سلسلة من النصائح، ولم      ىٰ ه دة ال ا  .  تكن نصيحتنا معق مجموعة   ان لن

ون الدستور، اذن                 تم ال تقبل أذا آن ا أخي، ف انون ي ذهب   ،...من المطالب المنطقية، ولدينا ق لي

ة  يس الحكوم ول ١رئ س ويق ىٰ المجل تور :  ال ل الّدس ا النقب رىٰ، . إنن وا القهق ن  وليرجع أو اي

المواطنين  ؟ وأنتم الذين تقومون بألقاء    !نحن رجعيون طّبقوا الدستور، ف  : ماشاؤا، أال أننا نقول   

ة  . بالجملة في السجون، وتذيقونهم النفي واالبعاد فأنتم تقدميون        المعتقلين من     زنزاناتكم مليئ ب

دين  ) بندر عباس(العلماء واالساتذة االفاضل والمتّدينين، ، و      يء بالمبع م      مل م يكن له ذين ل ال

الوا   م ق وىٰ أنَّه ب س رفض : ذن ن ن رفض ان  نح رين، ن رىٰ لآلخ ون اس رىٰ    أن نك ون اس نك

الدستور موضع   بماذا ينعتوننا؟ أنحن رجعيون ألننا نقول ّطبقوا الدستور؟ ضعوا        . لالستعمار

  .ان هذا ما يجب أن يكون مرضيًا لكم. التنفيذ، ولنعمل به جميعًا

 - »جعيٌّر) ص(إن الرسول االآرم  «وأنتم تقولون   . اعملوا بمقتضىٰ الدين  : نحن نقول 

  . طبعًا أنتم التقولون ذلك بألسنتكم، اّلا أنَّ معنىٰ آالمكم هو هذا–نعوذ باهللا 

ت،            الدستور   أنتم التقبلون بالدستور، إنكم تهمسون بأن الدستور وضع لخمسين سنٍة خل

ّرةً       : الدستور يقول .. اليؤثِّر فيه مرور خمسين عامًا       ول  .بان الشعوب يجب ان تكون ُح : ويق

                                                                                                                                    

  ).حسن علي منصور( رئيس الوزراء آنذاك اشارة الىٰ.  ١
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ىٰ صحيفة  تم عل اء ) اطالعات(اطلع وم الثالث سان ٦لي م أن بعض المجالت– ني   رغ

شارًا                        ر انت ذه الصحيفة هي االآث ر أنَّ ه ضًا حول الموضوع، غي  آتبت   –آانت قد آتبت أي

د » !!واعي السرور أنَّ علماء الدين قد أيَّدو الحكومة في ثورة الملك والشعب           من د « تقول   وق

ه               ذي أشاروا الي الم ال د الع ىٰ        ١ذهب اليهم من ٱعترض، وطالبهم بتحدي  ؟ هل هو الخميني حت

ا          !نبادر الىٰ لعنه   ط؟ ان علماءن ه فق ط، اشيروا الي ا فق  ؟ أم علماء االسالم اآلخرون؟ عرِّفوه لن

دٌة في النجف االشرف،              البارزين عِ  دٌة في مشهد، وع  دٌة معدودة هنا، وعدة في طهران، وع

سلمين  الد الم ائر ب ي س م اِهللا(وف ًاحفظه دهم جميع ل أنَّه)  وأي الم، فه اء االس م علم  ؤالء ه

  آانوا من الفضاء الخارجي؟ أذآر لنا ٱسماً   – عقدوا اتفاقًا سّريًا معكم      –علماء االسالم الذين    

ه في           : قل! ان آنت رجًال فاذآر لنا إسمًا واحدًا فقط       ؟  !واحدًا فقط  ا إلي د ذهبن ي، وق ه الخمين  إن

ال  سجن فق لف«ال ا س ا اهللا عم الم  ! »عف ن االس الف دي ا يخ م بم و تكّل ي إن ه سأ الخمين  !يخ

ه              ان الخميني  .  أن يتفق مع الظلم    أيستطيع الخميني  ان سجينًا، فإن ا آ اك، حينم ان هن ا آ   حينم

ال الخميني أن               . سالم عّزته آان هناك ليحفظ لال    ي، وأمث ستطيع الخمين ه أن يفعل؟ أفي  وهل ل

ا  في  ) ص(يقولوا شيئًا مخالفًا لمصالح االسالم؟ االسالم الذي تحّمل الرسول االآرم          بيله م  س

ة الهدىٰ       انىٰ أئم ذي ع ل، وال اء االسالم في        ) ع(تحم ذي تجشم علم انوا، وال ا ع ه م  من اجل

ؤمنين        –ف انكم   سبيله ما تجشموا؟ وانا اعر     ا االخوة الم ذا        – ايه   ستطردون الخميني من ه

  !المجتمع ان هو فعل شيئًا من هذا القبيل

ي شيء  نهم ف ون ع م اليختلف ىٰ انه اس عل دين الن اء ال ار علم وا الظه م خطط م! انه  فه

ع  ل المجتم ن قب وذون م ا،منب دون أن يجعلون ثلهم ويري وذين م ضهم،.  منب ع يرف  المجتم

 يعلن عن رفضه لنا نحن ايضًا، يهدفون من وراء هذا المخطط المشؤوم أن            ويريدون منه ان    
                                           

ــي    .  ١ ــصادرة ف ــات ال ــشر صــحيفة اطالع ــد ن ــسان ٧بع ــة ١٩٦٤ ني ــد « م مقال ــاد المق ــدف االتح ــن اجــل اله   س م
  ارسـل االمـام الخمينـي   ) الثـورة البيـضاء  ( ما اسـمته اتحـاد الملـك والعلمـاء فـي        والتي اشارت فيها الىٰ   » المقدس

  الــذين اتحــدوا مــع الملــك؟) العلمــاء( ادارة الــصحيفة ليــسأل عــن هــؤالء حجــة االســالم فــضل اهللا المحالتــي الــىٰ
ــصحيفة  ــدير ال ــىٰ : فاجــاب م ــة ارســلت ال ــىٰ    ان االفتتاحي ــه اضــطر ال ــة، وان ــات الحكومي ــل الجه ــن قب ــصحيفة م    ال

  فطالــب االمــام مــدير الــصحيفة أن يقــوم بنفــي الخبــر فــي االعــداد الالحقــة مــن صــحيفته، وتــابع االلحــاح . نــشرها
   قـم للقــاء االمـام واالعتـذار منــه،    ارسـال ممثلهــا الـىٰ  ممـا اضــطر الحكومـة الـىٰ   .  طلبـه بقـوة وشــدة آاملـة   علـىٰ 

  .شر األآاذيب واالفتراءات على العلماء فيما بعدوالتعهد بعدم ن
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ألوه  و ١»اطالعات «ذهبوا الىٰ مدير صحيفة       ر؟             : س ذا االم ن عن ه ذي أعل ذا ال ْن ه  َم

ذا الرُّوحاني           سلطة              !أخبرنا لكي نعرف من هو ه از أمن ال ل لجه ذا الرَّوحاني العمي ْن ه  ؟ َم

ا            رًا   خجل المسكين   ! الذي اتفق معكم ووافقكم علىٰ ما تريدون خالفًا لدين االسالم؟ أخبرن آثي

الن، ألن، وألن، وال   انا لم اآن متواجدًا، فالتمسوا لي العذر عن       «وقال   ل  ... د ف ذا   ومن قبي ه

يهم   وعرضها » وان االفتتاحية التي آتبتها أنا موجودة    «ثم شرح االمر بالتفصيل     » الكالم عل

المسؤولين   أنا آتبت هذه االفتتاحية، لكنها رفضت، وجيء بشيء آخر من قبل بعض            «وقال  

  .»وفرضوا نشره، فما آنت سأفعل؟

ول ل  اآلتي، اق صحه ب ي ان مإنن ال صحيفة  : ك ذه ح ت ه ات«اذا آان ان» إطالع  واذا آ

ه                ول ل ه، نق ذه االمور المفروضة علي ل ه ّول،        : مديرها متأسفًا لمث يٌّ ومتم د اهللا غن  أنت بحم

راً   ن وزي صحافة، وآ رك ال وزًا، أت ست مع ا  ! ول ع هن أن الجمي د –ف صبحون – وهللا الحم  ي

ذا   ! ٢لتصبح سناتوراً ! لتصبح وزيراً  !وزراء ان           !! لتصبح آ ىٰ اذا آ ًا حت ع يرشحك نائب الجمي

شعب اً      ال ك نائب ؤالء يجعلون أن ه أس ف ن الب صالحك، ولك صّوت ل روريًا أن   الي يس ض ول

ك  صّوت ل شعب  ي ًا،    . ال يجعلونك نائب ف، س صويت؟ ال ال تخ ق الت شعب ح ك ال ل يمل وه

ا صبونك آم شعر بالع   ين ت ت ا اذا آن شيوخ، وام س ال ضو مجل صبون ع م ين ن انه ار م

وراً سيفرضون ع  ك، أم صحافة ليست مفروضة       لي ساطة، ال ة الب االمر في غاي ضيها ف الترت

ه   . اترك الصحيفة وابحث عن عمل افضل  تكون صحفيًا، عليك، فال احد يجبرك أن  د ابلغت لق

ه     ان هذا : بواسطة أحدهم  تم تدارآ ا      يجب ان . االمر يجب ان ي ىٰ م اءًا عل شر، وبن  يكّذب مان

                                           
  .عباس مسعودي صاحب امتياز صحيفة اطالعات ومديرها.  ١
ــسابق    .  ٢ ــام ال ــس للنظ ــاني مجل ــو ث ــشيوخ ه ــس ال ــسة   . مجل ــين، والخام ــة واالربع ــادة الثالث ــًا للم   اســس وفق

ــن الدســتور   ــين م ــضم . واالربع ــل ا    ٦٠وي ــن قب ــون م ــصفهم يعين ــسمة ســناتور، ن ــضوًا ب ــر   ع ــصف اآلخ ــك، والن   لمل
  .ينتخبهم الشعب
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ا ه            سبوا الين ىٰ تن ًا حت ه من               اننا لسنا أموات ّد ب د هللا عدد يعت دينا والحم راءات، فل   ذه االفت

دينا فضالء في                         بالد، ل اء في مختلف انحاء ال دينا علم  العلماء، لدينا مراجع عظام أجالء، ل

وم   الحوزات العلمية، ولدينا مدرسون آبار في الحوزات العلمية، لدينا طلبة وافاضل في             العل

ىٰ صحيفٍة واسعة    الدينيه، وهؤالء اليمكن أن يقفوا مكتوفي   شار   االيدي وهم ينظرون ال االنت

  »!ماء الدين وافقوا والحمد هللاعل«: تنشر آذبة فاضحة

ا          شر وجهات نظرن رم     . اننا نصرخ، نصيح، واليسمحون بن ا محت ا من      ١حسنًا ي   انت ي

ىٰ               : قلت باالمس او البارحة    ة عل ة أن تفرضوا الّرقاب ة، أليست رجعي  باننا نقف بوجه الرجعي

صحف،  ات  ال ىٰ صحيفة اطالع ي صحيفة  .... وتفرضوا عل ك ف ه أولئ ا قال ن ان م  وال أظ

راء موجود في مكتب الصحيفة وثابتٌ                    » اطالعات« ه من الكذب واالفت  آان آذبا، فما آتبت

ّسابق    ال ال ذيب المق ن تك تهم م شره، ومنع يهم ن ك فرضت عل ذا . ان و ه ه ه وا: ومانقول  طبق

وان  ان آان لكم دين فاعملوا بدينكم،     ! تكتب الحقائق الصحف حرة، فدعوها    ! الدستور يا سّيد  

ة       ه   . آنتم ترون الدين رجعية، فاستندوا الىٰ الدستور، دعوهم يكتبون بحري د آتبت الي اّني   لق ب

ك            ىٰ ان ذل دين عل البهم النعاس معتم دوا يغ م   لست من أولئك الذين اذا اصدروا حكمًا قع الحك

سه  ه بنف شق طريق ه، وا . سي ي أتابع ال، انن الم  آ صلحة االس ت ان م مح اهللا –ذا رأي  – الس

سم . تقتضي بان أقول آلمتي فأني اقولها، واقوم بمتابعتها، وال اخاف شيئًا، وهللا الحمد             اهللا   ُأق ب

م                        انوا ه ه آ وني في ذي ٱعتقل وم ال ك الي ىٰ ذل ىٰ اآلن، وحت الخوف حت ائفين،   اني لم اشعر ب الخ

  !!وقمت أنا بطمأنتهم وتهدأتهم

ا عرنا ب اذا ش داف االسالمية ف ق االه و تحقي ا نح ي طريقن دَّم. لخوف ف ي ق داف الت  االه

ا،                  رابين في سبيل بلوغه سهم ق اء العظام انف دم االولي  االنبياء في سبيلها آل مالديهم، والتي ق

دوا              ة، وابع  .والتي ُحرق بسببها علماء االسالم الكبار، وقطعت رؤوسهم، وسجنوا آمادًا طويل
                                           

  .المخاطب هو شخص الملك.  ١
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ىٰ الصحف              ون؟ والن هؤالء يفرضون عل نحن رجعي ة الصحافة، ف  الننا نطالب بحري

رة                        ا يخرج من مكّب ان صوتنا حينم ا اذا آ ا حيلتن دميون؟ فم م تق  آتابة الموضوع الفالني، فه

وجد  فحيثما. دًى قليًال، في حين أنَّ صوتهم يصل من هنا الىٰ امريكا          الصوت هذه اليبلغ اّلا م    

ذا      . من يتقاضىٰ منهم الدوالرات، فأن صوتهم سيصل الىٰ هناك         وال ه ون أم شعب   فهم ينفق ال

االسالم   علىٰ الصحف االجنبية، الصحف ٱلتي تصدر في الخارج، وتكتب ضد العلماء وضد           

  .لديَّ ٱطالٌع علىٰ آل ذلكو.  ضد ما هو أصل فينا وضد الوطنية،

م  . لقد اخطأوا باطالق سراحي، ٱشتبهوا، وقد قلت لهم هناك         تم  : قلت له تعتزمون   اذا آن

دنيا ضجيجاً  ألوا ال ىٰ ال تم ا، حت ىٰ هن ن األصالح أن ابق وال، فم ىٰ نفس المن سير عل ن  ال م

ذي             : واقوال االن ايضاً  . جديد المعنىٰ ال ين ب سنا رجعي رم، نحن ل ا المحت ا      ايَّه ه، انن ا ب   تنعتونن

  .النعارض معطيات المدنية، االسالم اليعارض التقدم المدني

                                           
  .نهج البالغه، الخطبة الخامسة.  ١
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االسالم   .ان االسالم هو الذي يحث علىٰ ان تمتلكوا القوة التي تحكمون بها العالم اجمع    

ه              ًا لحكومت ر تقريب سيف، فهل     أخذها ١هو الذي انتضىٰ سيفه، فأخضع نصف الدنيا أو اآث بال

حكوماتها االن، أولئك      االسالم هو الذي سّخر هذه البلدان التي سّخرتكم        هذا االسالم رجعيٌّ؟  

الم     ، الحكومات - بشكل اجمالي طبعًا     –طبقوا قوانين االسالم     االسالمية التي تعاقبت علىٰ الع

م تطبق             ا ل ك آانت            االسالمي آانت آلُّها اّلا واحدة أو اثنين منه ام االسالمية، ومع ذل االحك

ضوائه د بان رىٰ تعتق ت ت الم، وآان واء االس ه ا تحت ل ا ب اهري . ٱرتباطه اط الظ ذا االرتب وه

ًا من العرب أن              باحكام االسالم عّزز لديهم تلك القدرة، بحيث        ضعٌة وعشرون ألف ٱستطاع ب

ا                 يفتحوا بالد فارس علىٰ سعتها، ويحكمونها      دنها ورقّيه ا في وسعهم من اجل تم ذلون م ويب

  .وتربية شعوبها، وقد فعلوا

ور                   ان ا هي من ن ا العظام انم   االفكار النوارنية التي يحملها علماؤنا االعالم ومراجعن

ا عظم   ي يحمله ة الت ار النوراني ذه االفك ه، ه الم ذات ذا   االس ن ه ي م ا ه انوا انم ا آ ا اينم  اؤن

ا هؤالء المحترمون          ة التي يحمله ة الرجعي ة،   ! االسالم، اما تلك االفكار البالي ل التبعي  من قبي

  . لآلخرين، هي الرجعية، ولتخسأ هذه الرجعية– ثروات البالد جميعها –لثروات وتسليم ا

دو     –، أرسلوا مبعوثًا من قبل رئيس الوزراء ...باالمس ارسلوا   ا يب ىٰ م االمس عل  – ب

تم أن      «وآان مرتبكًا فقال     وا   أرجو منكم العفو، لقد حصل ٱشتباه، حصل خطأ، حاولوا ان تفعل

ؤّدي ذل       ائج                 آذا، أرجو أن الي ىٰ نت ك ال ؤدي ذل ور، ارجو أن الي أزيم االم ىٰ ت أخرىٰ،ان   ك ال

ادةً    وأمثال هذه االمور التي    » اليؤدي الىٰ آذا، وآذا، نحن نريد آذا، نحن مأمورون         ال ع . تق

تم      وانكم انتم   اّنها غير مقّصرة،  : تقول» اطالعات«حسنًا، صحيفة   «نحن ايضًا قلنا     ذين قم ال

ون   . بذلك العمل   تم تقول زم من االن فصاعداً      :وان ه هو ان يلت تم    يجب ان .  انَّ علي دوا ان تتعه

ال تكثروا من     بعدم تكرار هذه االمور، فاذا تكّررت فسيقع ما ال تحمد عقباه، فال تفعلوا ذلك،             

ا                  ى االسراع بكشف خفاي ضًا عل ر نحن اي ور، وحلِّ     التشدد بكلمة الرجعية، وحينها ُنجب االم

                                           
ــران وطــرابلس وقبــرص    .  ١   انطلــق المــسلمون بعــد فــتح مكــة ليحكمــوا ســوريا وفلــسطين ومــا بــين النهــرين واي

  )شــبه جزيــرة ايبرييــا  (والبنجــاب، ثــم فتحــوا مــصر وشــمال افريقيــا واســبانيا والبرتغــال وجنــوب غــرب اوروبــا           
ــسا   ــاربن(وجنــوب شــرق فرن ــد ن ــا ) بل ــروم الــشرقية(واثين   راجــع منعطفــات الحــضارة االســالمية فــي اســبانيا  ) ال

  .٢٧٤والثورة االسالمية والدفاع المقدس ص . ٦ص 
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ا                         ىٰ قلوبن د ادم ة؟ لق بالد المتقدم ذه ال دمين في ه ساء المع ساآين التع  ما ذنب هؤالء الم

ام  ذا الع ارس ه شتاء الق دنها  ! ال ك م م، وتل ران، وق ك طه دان، وتل ك هم ك اصفهان، وتل  فتل

ر من                   . رد القاتل االخرىٰ، تعيش الب   وفي اآث ه ت ساآين؟ بلغني ان رتم بحلٍّ لهؤالء الم  فهل فك

الث      ين وث ين واربع ىٰ اثنت ضت ال رارة ٱنخف ة ح ي درج ام، ف ذا الع دان ه ي هم ر ف ي نف  الف

ا                . واربعين درجة تحت الصفر    ة، أّيه بالد المتقدم ا ال شيء من اجل هؤالء؟ ايّته رتم ب  هل فك

بحلٍّ  فكروا قليالً . قنحن نرغب أن تكون البالد متقدمة بح      ! الذين تقدمت بالدهم  ! المحترمون

اً                  ا مع وا الجوع والبالي يهم ان يتحمل شوا   !النقاذ هؤالء المساآين، فهل آتب عل اًة   ؟ ان يعي حف

و رؤوسهم سوط اضطهادآم؟ ا ! عراة، ويعل ا نحن انم الننه ذه االعم م عن ه   فهل هي! آ

ول  ة ان نق ا اال يط : رجعي اس م وا الن ىٰ التحّمل ضطهدوهم ال ون؟ الت سبوا يق د؟ الت ذا الح   ه

تمارسون   وتلعنوا الىٰ هذا الحد؟ أفهل هذه رجعية؟ وهل انتم أيها العمالء للمستبدين، ويا من             

شعب               ذا ال االعزل،   أنواع الّضغط والتجّبر، ووجهتم حرابكم، ومارستم انواع الجور بحق ه

ام االسالم،      أنتم يا من سحقتم بأقدامكم جميع القوانين، وتجاوزتم        ع أحك دميون     جمي تم التق ؟ !أن

  رجعيين؟ ونحن الذين نطالبكم بالعمل بأحكام األسالم، وتطبيق الدستور، نكون

سخرية            –هؤالء يريدون    ىٰ ال ا يبعث عل ه لمم ة إسالمية      – وإن   سمعنا  ١! تأسيس جامع

ين    ضعة مالي ذلك ب دوا ل م رص ذه جام   ! أنَّه ذا، فه الم هك ىٰ االس صين عل تم حري ااذا آن  عتن

ة                    ىٰ جامع  موجودة، لماذا تخربونها؟ هذه هي إن آنتم حقًا قد انتبهتم الىٰ أن االسالم بحاجة ال

ىٰ        ا النأمل      اسالمية، وان أحكام االسالم يجب ان تبق وا؟ إنن اء االسالم يجب ان يبق  ، وان علم

نحن         . الخير منكم، فأبعدوا شّرآم عنا     ا ف وم بخدمتكم، دعون ا نق د اهللا  –دعون   نكلف  ال– بحم

  رؤوسنا فأبوابنا  ونحن مع آمل مشاآلنا ومع وجودآم انتم علىٰ       ) شاهيًا واحداً (ميزانية الدولة   

                                           
  فقـد اقتـضت الـسياسة     )! الجامعـة االسـالمية    ( م آـان النظـام يزمـع تأسـيس جامعـة تـدعىٰ             ١٩٦١في العـام    .  ١

ــت ــدوائر        االسـ ــاء بالـ ــط العلمـ ــة، وربـ ــيطرة الحكومـ ــت سـ ــة تحـ ــة والعلميـ ــوزات الدينيـ ــل الحـ ــذآك جعـ   عمارية انـ
  . بوجه هذا المخطط– وبوعي آامل –اال ان العلماء االعالم وقفوا . الحكومية
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ة أو              أ مكسور   )سماور (ولئك آانوا يريدون أن يدّمروا فقط، وإال فما تنفعهم سّجادة بالي

ا    من الصفيح؟ إذهبوا وانظروا باعينكم فقط، فليس عندنا مانخفيه، هذه مدارسنا،      ذه منازلن وه

ذا              وم ه سلم     موجودة، تعالوا وٱنظروا بانفسكم فاذا رأيتم بان جميع االموال التي يق شعب الم ال

المية،        الفقي ام االس اس االحك ظ أس ل حف ن اج الص م ل إخ ا بك ا لن تم أنَّ  ر بتأمينه اذا راي

ضيفه     د تست ي واح ضيف اجنب ٍة ل ىٰ مأدب ه عل ادل ماتنفقون ل تع ام آام ا لع ة  ميزانيتن الحكوم

ول   ! فابصقوا في وجوهنا، وانعتونا بالرجعية     ذا        : نحن نق بالد به ة ال ذَّروا ميزاني شكل،   ال تب ال

سكم،  رواوقِّ: قول لكم من آل هذه المآدب؟ هل هي رجعية ان ن        فما هو مرادآم     ستجدوا    انف الت

تجداء   ىٰ ٱس دها ال ضطرون بع ذا، فت ذروا هك ذل، التب شكل الُم ذا ال رين به شعب اآلخ د . ال لق

  .أنشأوا مؤسسات أمنية طويلة وعريضة تستنزف نفقات المعنىٰ لها

شعب    أتباعًا لمؤسساتكم، ويكون     حاولوا انتم أن تؤمنوا باحكام االسالم، فنكون نحن         ال

نكم  زًء م ره، ج ا . باس وًال فأحبون اس أم ا الن ل أعطين شعب !فه ذا ال ونا ه ل رش شايعنا،  ؟ ه ف

سادة          !وتمسك بنا  رمين، هؤالء     ؟ ان الجماهير أدرآت وتّولد لديها االعتقاد بأنَّ هؤالء ال المحت

ي  ام، الخمين ة–المراجع االسالميين العظ وم الديني ذا  طالب العل ون   هؤالء– ه ًا يحبُّ جميع

  ...يتبعون العلماء  الجماهير ويتمسكون بها، ويريدون إصالح احاسيس قلبه، فتراهم جميعًا

راراً   ا م رددون علين انوا يت ذين آ دثت لألشخاص ال ا تح صيحتي، فكم ىٰ ن تمعوا ال  فاس

وبجميع  هانةلقد رأيتم أنكم باالضطهاد والضرب والحبس والتعذيب والنفي واال        : أعود فأقول 

ىٰ االن     يئًا حت وا ش م تحقق رىٰ ل ائل االخ سبب   . الوس ضبًا ب ر غ شعب يتفج تم ان ال ذه  رأي ه

د ىٰ االب اليب، واليمكن إذالل شعٍب ال يًال،. االس و قل م ول روا نهجك الوا اآلن وغّي وا،  تع جرب

ىٰ  وّددوا ال بعض الوقتف ت اليبكم ل روا أس وا إذن، غي الء جّرب أنكم عق دعون ب أنتم ت اس، الن ف

تم    أخي، إنَّ الدولة ملك للناس، وميزانية البالد تأتي من جيوب         . تواضعوا لهم  المواطنين، وأن

سنتكم          . خّدام للناس  روا من االدعاء بال اس       الحكومة خادم للجماهير، التكث م خدام للن فقط انك

ذين              ىٰ ال يادآم      في حين أنكم في الواقع تواصلون الضغط، وتدوسون عل م أس دعون انه ا  . ت ه
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ا           اة هي منحة تحصلون عليه ة؟ من             . هذه الحي ذه الدول ة ه ون من ميزاني ستم ترتزق  أفل

ذا              ىٰ ه شديد عل دعون الحرص ال تم ت الح؟ وأن ل، وتعب الف  ثروة هذا الشعب، من آدح العام

اً     . ن تواضعوا قليًال لهؤالء المساآين، واهتموا بهم      اذ. الفالح، وعلىٰ هذاالعامل   ان ممكن د آ   لق

يس  ون ل ذا الملي ًا، ه ًا تقريب ون تومان صرم بملي شتاء المن م ال ي موس ساآين ف اذ هؤالء الم  انق

والهم،                   . سوىٰ قطرة من بحر    ه من ام ا تحصلون علي ساآين مم ىٰ هؤالء الم ل عل وا القلي  انفق

ل  صيص آ ىٰ تخ ضطروا ال ن ت ا ل ة حينه ة الطويل سات األمني ك المؤس ات لتل ذه النفق   ه

ابهم       ذي اص ل ال ذا التره اهم ه أنه، فكف ىٰ ش لٌّ ال ا آ ذهب موظفوه ضة، ولي اهم. والعري  آف

ة ا،   . طفيلي ا علفه ام همه اك آاالنع وا هن صح ان يبق ال ي ا، ف ٍل م أداء عم وا ب ذهبوا ويقوم  فلي

ن يعارضكم   ان، ول ٍظ وأم ي حف ضًا ف تم أي تكونون ان ا س دوحينه ك أح د ذل و.  عن  سوف تهف

ر   . القلوب اليكم  ًا المنب سادة   حينها سُيصّدق الناس آالمكم، تمامًا آما أجلس أنا هناك مرتقي وال

مجرد  : سيقولون أما االن فمهما قلتم، فأنهم    .  آالمي المحترمون ُينصتون لحديثي، وّيصدقون   

ة               ! آالم فارغ  ساوي أربع ين ي ين في اثن م نكن    : سيقولونف  ،حتىٰ اذا قلتم حاصل ضرب اثن ل

  !!نعرف قبل االن أنَّ هذا االمر فيه اشتباه ما

املك       «: جاءني قائالً  وزارة آانت تع ذا      انَّ تلك ال ذا، وفعلت آ ذا، وآانت هك ذا،   م هك وآ

دلها وزارة                        د اهللا، وجاءت ب د وّلت بحم وزارة ق ك ال ذلك وحسبك أن تل ر   ونحن آسفون ل اآث

انيين و اء روح دينون، وأبن ذاأعضائها مت ذا وآ ذا وآ ه»آ م نكن:  فقلت ل رم، نحن ل ا محت  ي

ا  الهم، نحن هن ىٰ اعم ا ننظر ال ّوٍة، إنن د أه م عه ع معك ا ال نوق ا أنن وزارة، آم ك ال داًء لتل أع
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ة      : وهل نقول نحن   اك حكوم ول    !يجب اّلا تكون هن ا نق ة،    : ؟ إنن اك حكوم تكن هن ولكن   ل

و    ل              لتكن خاضعة لق ول   . انين االسالم، أو ان تكون خاضعة للدستور في االق دم   نحن النق بع

ل آالف                   سان الكهوف قب اة إن اة آحي د ان نعيش حي ا نري سِّنين  وجود الحكومة، والنقول إنن . ال

ذا     فأيُّ روحاني    م ه ال لك ال     !ق ّدن      : ؟ أيُّ روحاني ق ا نعارض مظاهر التم ىٰ    ؟!إنن روا عل إعث

 !!روحانيُّ واحد يقول بهذا

ث    ا، بحي ن طبيعته ا ع ران، تخرجونه ىٰ اي دن ال اهر اّلتم دخلون مظ ا ُت تم حينم  أن

ي   ا اآلن ف ستعمل له ي ي ور ٱلت ذه االم ذياع له نع الم ل ُص رام، فه ي الح ستعملون الحالل ف  ن

دول   ؟ وهل الحال في   !؟ والتلفزيون هل صنع الجل هذا االبتذال الذي يرّوجونه هنا         !إيران ال

ذلك   ي آ رىٰ ه ل!االخ ا      ؟ ه ة آم ائل الحديث ذه الوس ة ه دول المتقدم ستخدم ال ستخدمها   ت ي

ا   ة التي             ! المسؤولون هن ا ليست الثقاف دًا، ثقافاتن يئة ج ة س شر تربي ا تنت بالد    في بالدن تؤهل ال

اة يقف بوجه                ًا بالحي ًا مليئ ع     لمواصلة حياتها، فهذه الثقافة التصنع شابًا قوي االستعمار، ويرف

دمرون         يده بوجه االستعمار ويضحّ    شَّعب بأسره؟ هؤالء ي ذا       ي لينقذ ال اهير به أعصاب الجم

  .الراديو والتلفزيون الصخب المبتذل الذي يروجونه هنا، وبهذه البرامج التي يضجُّ بها

ذي    و ال تعمار، ه د االس شر بي ي تن ا الت ا وآتبن ا وصحفنا ومجالتن ع مطبوعاتن  إن جمي

ا، االستعمار هو        يخطط لتعليم برامجه بحيث يمنع من ظهور الشاب ال          قوي المقتدر في بالدن

د      ا   الذي ينظم برامج الراديو والتلفزيون بشكل يجعل اعصاب الناس ضعيفة خائرة، فتفق قوته

ذه المظاهر االستعمارية، فهل نحن                . وتماسكها ون  إنَّه االستعمار، ونحن نخالف ه ؟ !رجعي
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ر، وبوجه                    : نحن نقول  دًا بوجه الكف دول االسالمية وقفت صفًا واح ع ال  يا سيد اّن جمي

يس   . وقفتم الىٰ جانب اسرائيل تؤيدونها    ) ترآيا(إسرائيل اال انتم وحكومة      ذا التصرف ل  ان ه

في  ينجميع المسلم . مناسبًا، التثيروا أحاسيس الّشعوب الىٰ هذا الحّد، واهللا ان هذا مضرٌّ بكم           

ي،      . جانب، ودولة ايران في الجانب االخر      ا   انكم بذلك تشوهون صورة الشعب االيران وحينه

  .سيظن االخوة الُسنَّة بأن الشيعة لليهود وعبيد لهم

ذا الموقف              ! ايُّها العالم ! أيٌّها الناس   إعلموا بأن شعبنا يرفض التحالف مع اسرائيل، وه

ديننا         ا، ف يس من علمائن ّواد أعداء االسالم     ليس من شعبنا، ل ا ان ال ن ا . يرفض علين  إنَّ قرآنن

سلمين           ه نحن، أفهو     . يفرض علينا ان ال نتحالف مع أعداء االسالم ضد جمع الم ا نقول ذا م  ه

  ؟!رجعية يا محترم

                                           
   م١٩٦٠ ففــي ســنة   م،١٩٥٣ الفتــرة التــي تلــت عــام تعــود العالقــات الــسياسية بــين إيــران واســرائيل الــىٰ .  ١

  الحكومــة االيرانيــة آنــذاك باســرائيل، واقامــت الحكومــة الملكيــة عالقــات دبلوماســية مــع اســرائيل،          اعترفــت 
   ايـدي خبـراء     اسـرائيل آثيـر مـن ضـباط الجـيش ومـأموري الـسافاك للتلّمـذ علـىٰ                  وخالل تلـك الـسنوات اوفـد الـىٰ        

  مورينآمــــا انتــــدب العديــــد مــــن الــــضباط والمــــأ) الموســــاد مؤســــسة التجــــسس االســــرائيلية(ومــــأموري 
  وفــي. وتــدريب عناصــر الملــك) الــسافاك( ايــران لتنظــيم امــور الجــيش، ومنظمــة امــن النظــام  االســرائيليين إلــىٰ

ــىٰ        ــران ال ــين اســرائيل واي ــاري ب ــادل التج ــم التب ــي وصــل حج ــد الملك ــر العه ــون دوالر  اواخ ــة ملي ــوالي اربعمئ    ح
  وبموجــب الوثــائق. ائة مليــون دوالر الملــك بنفــسه بــشراء اســلحة مــن اســرائيل بقيمــة ســتموقــد اوصــىٰ. ســنويًا

  التــي تــم الحــصول عليهــا بعــد انتــصار الثــورة االســالمية مــن وآــر التجــسس االمريكــي فــان النظــام الملكــي آــان 
   م١٩٥٨عـــضوًا فـــي منظمـــة رســـمية مؤلفـــة مـــن االجهـــزة االمنيـــة فـــي ايـــران وترآيـــا واســـرائيل منـــذ عـــام 

ــوان   ــت عنـ ــة رؤوس (تحـ ــة ذات ثالثـ ــائق و ) حربـ ــع وثـ ــة    راجـ ــدرها الطلبـ ــي اصـ ــي التـ ــسس األمريكـ ــر التجـ   آـ
  . نهج االمامالجامعيون السائرون علىٰ
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د                    ة لبل أنكم حكوم دَّعون ب تم ت ن هي، أن ذي  حسنًا لتأِت وتجلس إلينا، ولنرىٰ الرجعية اي

 ١البالية الفين وخمسمائة عام، وما فتئتم تباهون بالعظام النخرة       تاريخ عريق يمتد ماضيه الىٰ      

ذا      أيليق بكم  .وتريدون بعث هذه الرفات الفتعال ما يمكن الوقوف به بوجه االسالم           بعد آل ه

ة         ي مواجه رائيل ف ع اس فًا م وا ص ذا، أن تقف ذا وآ د آ ام، وبع ك العظ اة بتل ام  المباه االحك

سلمين ة الم ي مواجه ول؟!االسالمية وف ا نق ون:  وحينم رائيل، نك ع اس وا م د  التكون ا ق حينه

ذا ع آ ا م و(وأنَّ ! ٱرتبطن ذا) جوج ه آ ب مع اء وجل ق٢ج ذا المنط سًا له ّود.. ؟ تع اهللا   س

ة من          . وجوهكم ذا   هذا هو آالمنا، فأين الرجعية التي يرمينا بها هذا التافه، أين هي الرجعي ه

  الكالم؟

في أعلىٰ  الم قمة في التمدن، ومراجع االسالم االعالم اننا في اعلىٰ مرتبة التَّمدن، االس     

ىٰ أحوالهم         ا، وفي مشهد        . مقام من التمدن، لتذهبوا ولتطلعوا عل م موجودون هن ران   فه وطه

ىٰ                 أن عل ول ب م يق شعب ان    والنَّجف، ليذهبوا ولينظروا أّي مرجع من مراجعنا رجعي؟ أّيه ال

م     لمحترمين الطائرة للتنقل  في حين يستخدم حضرات ا    . يستخدم الدواب للتنقل   هنا وهناك؟ أفل

ائر ٣يذهب أحد المراجع هذا العام بالطائرة الىٰ مشهد   سَّيارات في     ؟ أال يستخدم س المراجع ال

ران               ىٰ طه ضًا ال ع المراجع اي شكر        - ٤تنقالتهم؟ وفي هذه السنة توجه جمي دم بال وسوف اتق

                                           
  والــزم باســتخدام) نــور العــرق اآلري( نفــسه، والتــي تعنــي علــىٰ) آريــا مهــر(اطلــق الملــك محمــد رضــا لقــد  .  ١

  علـىٰ  بعمـل     تأسـيس الملكيـة فـي ايـران، حتـىٰ           عـام علـىٰ    ٢٥٠٠التاريخ الشاهنـشاهي، واقـام احتفـاالت مـرور          
ــران القديمــة وملوآهــا، ويقــضي علــىٰ    مهمــة مــن«آمــا امتــدح فــي آتــاب  .  اآلداب والتقاليــد االســالميةاحيــاء اي

  .ملوك ايران القدماء آثيرًا» اجل وطني
  منــذ بدايــة النهــضة آــان الكثيــر مــن محبــي االمــام يتوافــدون مــن داخــل الــبالد وخارجهــا لزيــارة االمــام وذلــك   .  ٢

ــساندته   ــم ومـ ــار دعمهـ ــارزون    الظهـ ــون البـ ــون والثوريـ ــنهم الوطنيـ ــظ بيـ ــان يالحـ ــام . م، وآـ ــرة زار االمـ   وذات مـ
   منــزل االمــام بواســطة عــالم ديــٍن ايرانــي،  انــه دبلوماســي مــصري فــي لبنــان، وقــد وصــل الــىٰ  شــخص ادعــىٰ

ــه            ــابالغ تحيات ــر ب ــد الناص ــال عب ــصرية جم ــة الم ــيس الحكوم ــل رئ ــن قب ــف م ــه مكل ــذا الدبلوماســي بان ــال ه   وق
   وقــد احُتمــل ان يكــون هــذا الدبلوماســي مبعوثــًا مــن – الــذي اشــتهر عنــه معارضــته الســرائيل –مــام وتقــديره لال

  فجمـال عبـد الناصـر آـان       .  مـا أّيـدت ذلـك بعـض الـشواهد          قبل النظام الملكي االيراني وجهـازه التجسـسي علـىٰ         
  لــذا فــإن االعــالم. يــًا عنهــايعــدُّ مــن االعــداء الرئيــسيين الســرائيل، فــي حــين ان ملــك ايــران آــان يعــدُّ مــدافعًا قو  

ــران االول     ــدو اي ــصر ع ــر م ــان يعتب ــذاك آ ــي آن ــىٰ . االيران ــآمر عل ــرض لت ــام   ولغ ــون، ق ــي العي ــاد ف ــام، وذّر الرم    االم
  هــبط فــي مطــار مهــر آبــاد: (...  م١٩٦٣النظــام الملكــي بنــشر الخبــر التــالي فــي الــصحف الــصادرة فــي حزيــران  

  قادمـا مـن لبنـان، ولّمـا اثـار شـكوك رجـال األمـن               )  القياسـي  محمـد توفيـق   ( عبـد القـيس جوجـو او         شخص يدعىٰ 
ــىٰ     ــه عل ــر بحوزت ــشه، فعث ــم اســتجوابه وتفتي ــاً  فــي المطــار، فقــد ت ــه الحق ــان، صــودر من ــون توم ــغ ملي ــد.  مبل   وق

  !اعترف بعد التحقيقات اّنه جاء بهذا المبلغ من قبل جمال عبد الناصر الشخاص معينين في ايران
   طهـران مـع سـائر العلمـاء         الميالني من المراجع المقيمين في مشهد آنذاك، سـافر الـىٰ           آية اهللا السيد هادي   .  ٣

  واالمــام يــشير فــي حديثــه.  اعتقــال االمــام، واجتمعــوا فــي منــزل آيــة اهللا الخوانــساريوالمراجــع لالعتــراض علــىٰ
   شـّدة  طـاب يـدلل علـىٰ      طهـران، وطـرح هـذا الموضـوع البـسيط اثنـاء الخ              سفر آية اهللا الميالني بالطـائرة الـىٰ        الىٰ

  .الحملة االعالمية ضد العلماء
ــىٰ   بعــد اقــدام النظــام علــىٰ .  ٤ ــورة الــسالمية بعــد إذاعــة التــصريح الــذي ادل ــد الث ــم  اعتقــال قائ ــه َعَل   رئــيس( ب

ــوزراء ــين       ) ال ــدام المعتقل ــة واع ــة لمحاآم ــة ميداني ــة محكم ــه باقام ــن خالل ــدد م ــذي ه ــو  . وال ــاء نح ــرك العلم   تح
  اء الــبالد لالعــراب عــن اســتنكارهم وتنديــدهم؛ فقــد انطلــق آيــة اهللا المرعــشي والــسيد طهــران مــن مختلــف انحــ
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ىٰ ) طهران(ء المساآين من    لعلَّ الّسادة الحاضرين اليذآرون، آيف فرَّ هؤال       زد ( ال  ١)ي

ر         د ف ان ق د آ انّي واح ىٰ روح روا عل دىٰ أن تعث ران، وأتح اء اي ل الحلف ا دخ ا،  حينم حينه

ط د فق اني واح د، روح اني واح ق. روح ائرات تحّل وم آانت الط ران ي ي طه د آنت ف ي  لق ف

آنت  ) عليه هللارضوان ا (رحم اهللا الشيخ حسين القمي      . سمائها، وتثير الذعر في قلوب الناس     

ر            ٢)ميدان شاهبور  (انا وهو نسير في      ان غي ة االطمئن ان سماحته في غاي شيء،      وآ عابئ ب

ه     ا مثل ت ان شيء، وآن رث ل يالً  –والمكت ه قل ل من ساآين،  –!  او اق ؤالء الم ا ه ؤالء   ام ه

م  . بالدنا  اننا نصنع آذا من اجل    : العسكريين الذين يبالغون في تصوير قدراتهم، ويقولون       فه

افع         يط اح     لقون ادعاءاتهم هذه فقط حينما يكون هناك مجال لتحقيق المن ا يت والمكاسب وحينم

و ٱنقلبت االوضاع  سلط؟ لكن ل م الت در اهللا –له إن أول– ال ق يًال ف م اصحاب   قل ارين ه الف
                                                                                                                                    

ــين    .  ١ ــة مــن صــباح االثن ــساعة الرابع ــسوفيتي  ١٩٤١ / ٨ / ٢٥فــي تمــام ال ــرا واالتحــاد ال ــه ســفير انكلت    م توّج
ــىٰ ــىٰ   ال ــصور الطالعــه عل ــذاك علــي من ــوزراء آن ــيس ال ــزل رئ ــة   من ــاء لالراضــي االيراني ــوات الحلف ــاح ق   وفــي.  اجتي

ــوا آــرج وهــم فــي حرآــة ســريعة نحــو طهــران     أيلــول ُاطلــع رضــاخان علــىٰ ١٣ليلــة    فتوجــه. ان الــروس قــد دخل
   آرمـان، ومـن هنـاك الـىٰ    ثـم ومنهـا الـىٰ   . و بمجرد سماع هذا الخبر مع سـائر افـراد العائلـة المالكـة نحـو اصـفهان              

   الــوزراء والنــّواب وامــراء الجــيش ايــضًا، الــذين     آمــا اختفــىٰ .  منفــاهبنــدر عبــاس حيــث ارســل بالبــاخرة الــىٰ     
ــرض ــوطن    يفت ــن ال ــدفاع ع ــسّلحة لل ــوات الم ــادة الق ــامهم بقي ــور وصــول   !  قي ــة خوزســتان ف ــد فرق ــسلم قائ   واست

ــز آمــا تخلــىٰ.  دزفــول– محــور اهــواز قــوات الحلفــاء، ممــا مّهــد للقــوات االمريكيــة التقــدم علــىٰ      قــادة قــوات تبري
   تلــك المنطقــة دونوجنــودهم ومــراتبهم عــن اســلحتهم، وهربــوا نحــو الجبــال، ممــا اتــاح للــروس الــسيطرة علــىٰ  

   بـاطالق عـدة قـذائف   –!  التـي اعطـي قائـدها فـي مـا بعـد نـوط الـشجاعة               –مواجهة اّي مانع، وقامت فرقة گـيالن        
   الموجــودة فــي مــرزن آبــاد، وهربــت فرقــة مــشهد نحــو قائــد الفرقــة االولــىٰمدفعيــة، ثــم بــادرت بــالهرب، واختفــىٰ

  ...الصحراء من دون ماء وطعام
  . وما بعدها٨٧ ص ١سين فردوست ج راجع مذآرات الفريق ح

   بعــد اتــساع–مــن المحــالت القديمــة فــي طهــران، تقــع  ) ميــدان الوحــدة االســالمية حاليــاً (ميــدان شــاهبور .  ٢
  . في الجنوب قريبًا من محطة القطار الرئيسية–المدينة 
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صالحوا مع        د ت . االسالم  هذه الجامعة االسالمية التي ينوي هؤالء إقامتها التعني انهم ق

ؤمنين               ه   سالم (آال، انَّها قضية المصحف الذي ُرفع علىٰ أسّنة الرماح أمام أمير الم  ١اهللا علي

ه آ         ) ع(علىٰ علي   ) معاوية(فقد ٱنتصر    و ان د  برفع القرآن علىٰ الرماح، ول ائق     ان ق أخر دق ت

ه       ! اخرىٰ، وساعات أخرىٰ لما بقي أثر لبني أمية        الوا علي نهم احت فجاءوا بالمصاحف    )ع(لك

الوا  ه اال اهللا،   «وق شهد ان ال ال ضًا، ن سلمون أي تم م سلمون، وان ن م رآن  نح و الق ذا ه » وه

دره  ) ع(االمام    التعساء الحمقىٰ، المتدينون الحمقىٰ الذين لم يقدِّروا       ٢وهؤالء الخوارج  . حق ق

ذا   «! جدوىٰ عليهم أن ٱصبروا قليًال، ولكن دون     ) ع(فكم ألّح أمير المؤمنين      ن، فه آال، اليمك

فهؤالء ) ع(نفس اصحابه يريدون قتله    وآان» !القرآن، والحكم هللا، اليمكن، اليمكن، اليمكن     

ر      صاره،  ) ع(الخوارج آانوا أصحاب االمي انوا ان ك، و      وآ ا مكر أولئ م حينم ر انه وا  غي رفع

ائلين       نكم     «المصاحف علىٰ الرِّماح ق ا وبي م بينن اب اهللا        والحك م آت اب اهللا، الحك  اضطرَّ   ٣»آت

ؤمنين    ر الم ه  (امي الم اهللا علي ىٰ  ) س ل ال أمرهم      أن يرس اتلون، وي انوا يق ذين آ حابه ال اص

م ساعة      ه هؤالء ان يمهله ال    بالرجوع، وقد طلب من ا،    ): ع(أخرىٰ، فق وًال حينه سأآون مقت

  !ترجعوا قتلوني  وم قد أحاطوا بي مصلتين السيوف، إن لمفالق

ون                   ة اسالمية؟ أتظن وا االسالم بجامع يمكن أن تهزم القرآن، أف  وهكذا هزموا االسالم ب

ة                 ك الجامع ىٰ تل قاً  اننا سنسمح لكم باقامة جامعة اسالمية؟ سوف نعتبر آل من ينتمي ال ؟ !فاس

اس          ين الن اره ب د ٱعتب ست   . وسوف يسقط ويفق وا االسالم    هل ي سلمين   طيع هؤالء ان يجعل والم

ة إن هي                دخلت في     وعلماء االسالم تحت نظر وزارة الثقافة واشرافها؟ تخسأ وزارة الثقاف ت

                                           
ــدما رأىٰ.  ١ ــىٰ  عن ــشه عل ــة ان جي ــؤمنين      معاوي ــر الم ــام جــيش امي ــدحار ام ــي حــ ) ع( وشــك االن ــفين،ف   رب ص

ــىٰ    ــع المــصاحف عل ــشه برف ــراد جي ــر أف ــام علــي   أم ــة االم ــاح، ومطالب ــاب اهللا ) ع( رؤوس الرم ــيم آت ــت. بتحك   وآان
  وقـد ) ع(تلك حيلـة ابتـدعها عمـروبن العـاص، قـصد بهـا بـّث الفرقـة واالختالفـات بـين صـفوف جـيش االمـام علـي                              

ــىٰ    ــد تخل ــك، فق ــه تل ــي  نجحــت حيلت ــام عل ــالب  ) ع( جــيش االم ــرب، وط ــن الح ــيم ع ــول التحك ــع . وه بقب ــم تنف   ول
   انكــسارالــىٰ) ع( قبــول التحكــيم، وتبــدل االنتــصار الوشــيك لالمــام علــي    االمــر الــىٰوانتهــىٰ. لهــم) ع(نــصائحه 
  االمامة والسياسة: وآذلك. وقعة الصفين: راجع. وهزيمة

  ســـمتواول مجموعـــة ُو.  الحكومـــة الحّقـــةوهـــو الـــشخص الـــذي يخـــرج علـــىٰ) خـــارجي(الخـــوارج، جمـــع .  ٢
  فــي حــرب صــفين رافعــين ) ع(بهــذا االســم هــم مجموعــة الجنــد التــي خرجــت عــن طاعــة اميرالمــؤمنين علــى   

  .ومعاوية) ع(هادرين بذلك دماء علي ) الحكم اّلا هللا(شعار 
  .٤٨١ص ) وقعة صفين(راجع آتاب .  ٣
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ن     التخطأوا في حساب   سلم ل م   اتكم، فحتىٰ لو ٱستسلم الخميني، فان الشعب الم سلم لك . يست

ة             وائح المخالف ع الل لالسالم، والتي    فنحن ما زلنا في ذات الخندق الذي آنا فيه، نعارض جمي

ا   م إقراره ا وت صادقة عليه ت الم ي  . تم ضغوط الت ع ال م جمي ارض رغ ىٰ   نع سّلطونها عل ت

ل الم   م آ سف، ورغ ّل التع م آ شعب، ورغ و ال يقوا نح ذين س ين ال ىٰ   عتقل ال أدن تقالت ب المع

سوغ ول . م ا نق ون النن نحن رجعي االت، أف تمرار االعتق ارض ٱس ا نع ؤالء  :فانن ل ه اذا فع م

ساآين في   اس (الم در عب ذين  ) بن اذا فعل أولئك ال ىٰ اعدامهم؟ م دمتم عل ىٰ  فأق لتموهم ال أرس

اس  ( سج             )بندر عب م في ال ذين تحتفظون به اذا فعل أولئك ال تقالت حتىٰ اآلن؟   ون؟ م  ١والمع

انون : أفاآثر من أن هؤالء البائسين قالوا لكم       الوا ! ٱعملوا بالق د       تع انون، لق ا بالق نعمل جميعن

ساآين . طالب آبراؤهم بالعمل بالقانون  ل  ،وهؤالء الم م االق م يتصرفون       ه أنًا، والشك أنَّه ش

ارهم   يتحتم ان يقضوا   فهلافرضوا انهم قالوا آلمة، ا . تبعًا لقادة المسلمين ولالسالم    ة اعم  بقي

                                           
   المجاهــدينوالتــي تــم خاللهــا اثنــين مــن    )  م١٩٦٣( الحادثــة المؤســفة التــي وقعــت عــام     اشــارة الــىٰ .  ١

  وقــد تنفيــذ الحكــم فــي فجــر الثــاني مــن تــشرين الثــاني  . بجــرم المــشارآة فــي انتفاضــة الخــامس مــن حزيــران 
ــن  ١٩٦٣ ــل م ــائي  ( م بك ــاج اســماعيل الرض ــائي  (و ) الح ــاج رض ــب الح ــن  ) الطي ــد تمك ــب(فق ــضاء ) الطي ــن الق   م
ــىٰ ــري  عل ــالمجنون ( شــعبان الجعف ــصالح ا  ) المــشهور ب ــت تعمــل ل ــي آان ــه الت ــك ومجموعت   لنظــام الملكــي، وذل

  آـــذلك فــإن الحـــاج اســماعيل الرضـــائي آــان مـــن المـــؤمنين   . خــالل احـــداث انتفاضــة الخـــامس مــن حزيـــران   
  .التحرريين الطهرانيين

   انـــواع التعـــذيب الروحـــي والبـــدني مطالبـــًا اياهمـــا  اقـــسىٰوقـــد عـــرض النظـــام الملكـــي آـــال االخـــوين الـــىٰ 
  واثــِر انتــشار.  قتلهمــالعناصــر النظــام شــدة مقاومتهــا بــادروا الــىٰبــاالعتراف بأخــذ االمــول مــن االمــام، ولمــا ثبــت  

  آـــذلك فقـــد تجمـــع العديـــد مـــن المجاهـــدين المعـــروفين . خبـــر شـــهادتهما عطلـــت الحـــوزة العلميـــة اعمالهـــا 
  ، ورجــال الــسوق الملتــزمين، وعلمــاء الــدين فــي اليــوم الــسابع مــن شــهادة االخــوين، وذلــك تحــت عنــوان            

ــًا بالمناســبة جــاء فــي جانــب منــه  » تلفــةالهيئــات االســالمية المؤ«   تــم فــي فجــر يــوم الــسبت ... «واصــدروا بيان
   اســتعداداعــدام اثنــين مــن ابطــال ايــران اللــذين تحمــال اشــد انــواع التعــذيب غيــر االنــساني دون ان يكونــا علــىٰ   

  وســوف يبقــىٰ علمــاء الــدين، لالعتــراف الكــاذب بمــا املتــه عليهمــا مديريــة االمــن، والــذي أريــد بــه اآلســاءة الــىٰ 
  »اسميهما عالمة بارزة تزين صفحات تاريخ الجهاد ضد االجانب

   ان عـدد المعتقلـين فـي مـسألة الطيـب والحـاج اسـماعيل هـو سـبعة عـشر شخـصًا طالبـت                         وتجدر االشارة الـىٰ   
  المحكمة العسكرية التي قدموا اليها بـأنزال حكـم االعـدام بهـم جميعـًا، غيـر ان المحكمـة حكمـت خمـسة مـنهم                         

   انتـصار الثـورة  وبقـي جمـٌع مـن المعتقلـين فـي تلـك الحـوادث فـي الـسجن حتـىٰ           . عدام، ثـم نجـا ثالثـة مـنهم        باال
  .االسالمية

   الطيــبالحــاآم الــذي حكــم علــىٰ ( وهــو ســبهبد دولوقاجــار –وذلــك نقــًال عــن اعترافــات احــد شــهود المحاآمــة  
  .ي طهران بها امام محكمه الثورة االسالمية ف والتي ادلىٰ–) والحاج اسماعيل

  . م١٩٧٩ تشرين الثاني ٢٥راجع صحيفة جمهوري اسالمي الصادرة بتأريخ 
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ين            ا نحن رجعي دميون تواصلون     ! تاملوا في اعمالكم، وٱنظروا ان آن ا التق تم أيَّه ا ان  فه

سليمة التي                  إفساد شبا  دارس ال د اخرىٰ، فمدارسكم ليست م ًة بع ساآين، مجموع يمكن   بنا الم

ر اللعب واللَّهو           ا غي يس فيه رامج  االطمئنان اليها، وبرامجكم ليست سوىٰ ٱستعمارية، ل  ،الب

دم      رة الق ا عبث   ! آلها مباريات لك دان هي              ! آله اقي البل ة في ب رامج التربوي ذا   فهل ان الب هك

ذي صنع الطائرات؟         ايضًا؟ وان آانت آذ    ة؟ ومن ال ة الذري ون   لك فمن الذي صنع القنبل يقول

دم      د متق ر صالحة                !! ان بلدنا بل م، غي اء في ق الة الم لالستعمال،   ان االنابيب المستخدمة الس

ر من       !! ؟ بالد متقدمة  !االنها صناعة ايرانية   ستطيعوا الترقي ألآث م ت تم ل ستوىٰ   ان صناعة   م

ول  آان ي  ١»رزم آرا «! االباريق اريق،         : ق ا النحسن سوىٰ صناعة االب وه  انن الد    . فقتل ذه ب اه

! الخبراء من اسرائيل     تستقدم! ؟ ان هذه البالد المتقدمة محتاجة للخارج في آل شيء         !متقدمة

ادر   ! ترسل االشخاص الىٰ اسرائيل لكي يتعلموا     ! واوياله سَّنة           ذهب الك ذه ال م ه دي من ق البل

اك           هم الذين ارسلوهم لكي      الىٰ هناك، البعض ذهب من قم، طبعاً       ا هن يئًا م وا ش أني  (يتعلم آ

رة    ٢)بذلك منشور في صحيفه أستوار     اذا !  واني لفي حي ود         م وا من اليه دونهم ان يتعلم ؟ !يري

نهم           يتعلموا م دون         البد انهم يريدونهم ان يتعلموا منهم الغش، س اذا يري ال، م ة واالحتي الخديع

اظ؟      هتقولون؟ اف  ماذا تقول؟ ماذا  ! ؟ هل هذه بالد متقدمة    !ان يتعلموا منهم   دم بااللف ل يكون التق

س  ىٰ المجل ساء ال ضعة ن ال ب ذي!أم بارس دم ال ا التق ي   ؟ م ىٰ االن، لك ال حت م الرِّج ه لك حقق

ساء    ك           !تلجأوا الىٰ الن ىٰ تل الهن ال ول ان ارس ساد       ؟ نحن نق ؤدي إال للف واصلوا  !. المراآز الي

                                           
   رئاســة الــوزراء فــي تمــوز ســبهبد علــي رزم آرا، قائــد قــوات المــشاة فــي عهــد محمــد رضــا البهلــوي، تــولىٰ  .  ١

ــام  ــضائية     ١٩٥٠ع ــسلطة الق ــة ال ــومي، وتقوي ــاز الحك ــًا شــعار اصــالح الجه ــر  .  م رفع ــين الق ــن المعارض ــان م   اروآ
ــشورىٰ     ــس ال ــي مجل ــال ف ــنفط، وق ــأميم ال ــة ت ــشهورة  الئح ــه الم ــناعة   « مقولت ــن ص ــز ع ــذي يعج ــي ال   إن االيران

ــا      ــد تأميمه ــنفط بع ــن ادارة مؤســسات ال ــف ســيتمكن م ــاريق، آي ــاريخ   » االب ــال رزم آرا بت ــم اغتي    م١٩٥١ آذار ٧ت
ــك   ــاً (فــي مــسجد المل ــام الخمينــي حالي ــىٰ) مــسجد االم ــل طهماســبي احــد اعــ  عل ــد خلي ــدائيو  ي ــة ف   ضاء حرآ

  .االسالم
  .١٩٦٣ / ٥ / ٥ بتاريخ ١٦راجع صحيفة استوار، العدد .  ٢
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ا اني عاجز                      شعوب االسالمية، آم ع مسلمي ال ىٰ جمي شكر ال  وانني عاجز عن تقديم ال

ه وشرائحه              ا،   –عن تقديم الشكر الىٰ الشعب االيراني العظيم بجميع طبقات اونوا معن   ممن تع

اء        وأتقدم بالشكر    –وحزنوا لحزننا    ذهابهم   الجزيل لمراجع التقليد العظام الذين تجشموا العن ب

  . ونالهم من التعب ما نالهم الىٰ طهران، وتعرَّضوا لالستخفاف واالهانة هناك،

اء   ن مختلف انح دين م ي العاصمة واف اء االعالم ف ام والعلم ع المراجع العظ د تجم   لق

بفي   وايدَّنا من  ١معنا) النجف( ووقفت   تجمعَّ مراجعنا، . البالد، من مشهد، ومن االهواز، وقم     

ضاً  م أي ن ق ل    . م ل آ ستعدون لتحم ا م يٌّ، وانن عب ح ا ش رون بانن م اآلخ ع، ففه آزر الجمي  ت

ضطهد،       ر ي بعض االخ سجن، وال ضنا ي شعب؟ بع ذا ال ة له ل الحريَّ ل ني ن اج صاعب م  الم

ُسباب         شتائم وال ة وال ستعدون لكل الصعاب       . والبعض يتحمل ويتعرض لالهان  واالن. نحن م

 – آثر اهللا امثالهم –فإن اصحاب السماحة المراجع العظام شرفونا االن بحضورهم شخصيًا         

ضًا       –آما حضر مراجع النجف االشرف         الهم اي ر اهللا امث ران ومشهد    – آث  – ومراجع طه

ر اهللا الهم  آث ان      –امث خص او اثن ه ش ذي يعتنق دين ال يس بال الم ل ود  .  ان االس ع جن الجمي

ارواحهم في سبيل االسالم، وال             .. ميع جنود االسالم  الج ..االسالم وجميع العلماء يضّحون ب

ًا سواء من          – والحمد هللا    –والجميع علىٰ اثرهم    . أن يكونوا آذلك   يمكن إّلا  آزروا جميع  فقد ت

  .يؤدي تكليفه بالّلين، او من ٱرتأىٰ اداء تكليفه بالشدة والحزم، فجميعهم مّنا ان ٱرتأىٰ

اجز ع  ساني ع الم ال  ان ل ذه االع شكر له ديم ال ام، ن تق اء العظ ؤالء العلم  شامخة، وله

شكر        نا            –واليسعني إيفاؤهم حقهم من ال ىٰ رؤوس م عل الىٰ، وأدام ظلَّه ارك وتع م اهللا تب   حفطه

                                           
ــىٰ    .  ١ ــىٰ بعــد اعتقــال االمــام الخمينــي وســفر مجموعــة مــن العلمــاء والمراجــع ال ــراض عل ــك، طهــران لالعت    ذل

  .تخلف آية اهللا الكلبايكاني عن هذا الجمع، وبقي في قم
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ي         ادين ف سين والح دد المتحم شُّبان الُج ة ال ة، الطلب ا الطلب صيحًة البنائن دم ن ي اق  وانن

مراجع  ايَّها االخوة ٱنتبهوا، فلو أراد أحٌد ان يوجه اهانة الىٰ احد          : تعاملهم مع االحداث فأقول   

الىٰ   فان الوالية ستنقطع بينه وبين اهللا تبارك–بشطر آلمة مة،  ولو بشطر آل  –االسالم   . وتع

ذه                   ًا؟ ان ه رًا هّين ا العظام أم النهضة   ٱفتحسبون ان هذا امر هين؟ ٱتحسبون شتم احد مراجعن

ستحقون                  انكم ت اء، ف صّرفات الرعن سبب بعض الت سٍة ب اب    العظيمة اذا تعرضت الىٰ نك العق

الىٰ      رة               و. من قبل اهللا تبارك وتع ذه الم ضربة ه وبتكم، الن ال ل ت ستصيب   من العسير ان ُتقب

  .آرامة االسالم وٱعتباره

 ولطم أوالدي علىٰ وجوههم،   .. لطمني علىٰ وجهي    ..  لو ان شخصًا ما وجه لي اهانة        

بعض     ١فاني اقسم باهللا باني ال ارضىٰ ان يقف احٌد بوجهه للدفاع عّني            يهدف    انني اعلم ان ال

ذه الجماعة                الىٰ بثِّ الفرقة     ة في ه ا ان    في هذه الجماعة، إّما جاهًال أو قاصدًا، والفرق معناه

ر    ىٰ التعث الم ال رض االس مح اهللا –يتع ه  – الس تعمار آمال ق لالس ذا تتحق ا يجب .  وب ان  انن

داًء لالسالم  ا ف ا وآمانين ل آمالن سنا من اجل االسالم، ويجب ان نجع ضّحي بانف ع. ن  ان جمي

ا    ت أعم د تخّط ع ق سّتينالمراج ن       . رهم ال سابع م د ال ي العق وا ف ّدرًا ان يموت ان مق اذا آ  ف

د في سبيل                          ذا العق ا في ه اذا قتلن ًا أو مشؤومًا، ف  اعمارهم، فان هذا العقد اما ان يكون ميمون

سؤوم   د م و عق ا، فه ا وأمانين ا بآمالن ون؟ واذا تعلقن ٌد ميم و عق د. اهللا فه ع ق ع المراج  ان جمي

ارهم،   ن أعم ستين م اوزوا ال الفوا    ج الم ان يخ ي االس هم ف ضَّت رؤوس ن ٱبي ن لم ل يمك   فه

                                           
ــذي مارســ   .  ١ ــاط ال ــسلوك المحت ــة لل ــل      نتيج ــا فع ــة آم ــات الملكي ــصديهم للممارس ــدم ت ــع وع ــض المراج   ه بع

   عــدٌد مــن الطلبــة النتقــاد ذلــك، وتوجيــه االهانــات اللفظيــة فــي بعــض المجــالس          االمــام الخمينــي، انبــرىٰ  
ــىٰ      ــي إل ــام الخمين ــدا باالم ــا ح ــام، مم ــع العظ ــات للمراج ــظ    والتجمع ــدعوة لحف ــع، وال ــة المراج ــن حرم ــدفاع ع    ال

  .ما هو جلي في هذا الخطابوحدة الحوزات العلمية آ
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ا،       .. اني ومن مكاني هذا، ُاقبِّل أيادي جميع المراجع          ا المتواجدين هن ع مراجعن أو  جمي

انوا ا آ ران، واينم شهد وطه ي م بالد، ف ائر ال ي س ي النجف، أو ف ع. ف ادي جمي ل أي ي ُاقبِّ  انِّ

الىٰ  ي أمدُّ يد االخّوة من مكاني هذا      ان. دف أسمىٰ من هذه االمور يا أخي      ان اله . علماء اسالم 

ه      ي غرب الم أو ف ذا الع رق ه ي ش ّدنيا، ف سلمي ال ع م ىٰ جمي المية، وال شعوب االس ع ال  جمي

  .وحيثما آان هناك مسلمون؛ فأني أشدُّ علىٰ أيديهم اجمعين

يكم ا                ضًا عل تم اي اء االسالم، وان ع علم ع لجمي اً    ن تط اننا تب اء االسالم جميع وا علم  ..يع

ًا اء االسالم. جميع ين لعلم ون مطيع ا ان نك رمين. علين وة المحت ه االخ اني أودُّ تنبي ذلك ف   ..آ

دًا    اك اب ال شيء هن ع، ف د وق ا ق ًا م ان حادث ول ب ًا ال اق اء اهللا –طبع شُّبان، – ان ش نَّ ال  ولك

  .قد يتملكهم الغضب احيانًا من هذه االمور اليافعين

ون  أخي، دة، ومجتمع ٍة واح ون لديان د، ومعتنق د واح اء بل د، وابن اء شعب واح ا ابن   انن

ًا ان                    .. حول خوان واحد     ا جميع اري جلَّ وعال، وعلين ة الب دة نعم ا مجتمعون حول مائ  فكلُّن

ىٰ وجود          . نشكر نعمة وجود أمثال هؤالء المراجع العظام بيننا        الىٰ عل ارك وتع شكر اهللا تب  فلن

انتهم هي         . ؤالءافراد مرموقين آه   رَّتهم هي عزَّة االسالم، واه درهم، فع  وعلينا ان نعرف ق

سلمين، أو احد المراجع،               .. اهانٌة لالسالم، انتبهوا     ىٰ احد الم ة ال ه اهان   أو احد    فأياآم وتوجي

ا   فأني أخاف ان يأخذنا اهللا تبارك وتعالىٰ يوماً       . المؤمنين، مما يثير سخط الباري جلَّ وعال       م

  .١قتدرأخذ عزيز م

ىٰ      ادرًا عل د ق م اع ي ل ر انَّن ل، غي ديث طوي الم، فالح ذا الك ستوفيها ه ضايانا ال ي  ان ق

ة االسالم، وان                 . مواصلة الحديث  اء الخدم ع العلم الىٰ ان يوفق جمي ارك وتع ذا أسال اهللا تب  ل

                                           
  )َآذَّبوا بآياِتنا ُآلِّها َفَاَخْذناُهم َاْخَذ َعزيٍز ُمقتدر(  من سورة القمر قوله تعالى٤٢ٰمقتبس من االية .  ١
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  ١٥ –هوية الخطاب رقم  

  .ه١٣٨٤ جمادىٰ االول ٢ الموافق ١٩٦٤ ايلول ٩المسجد االعظم في / قم / ايران 

وع د       : الموض ي البل تعمار ف ؤامرات االس ران، وم ي اي رائيلي ف وذ االس ر النف  انخط

  .االسالمّية

  .بداية الفصل الدراسي في الحوزة: المناسبة

  .الطالب والعلماء والكسبة وسائر الشرائح من اهالي قم: الحاضرون

  

  

  

  الظروف السياسية واهّمية الخطاب ونتائجه

ىٰ       – وآما هو حالها المعتاد      –بينما آانت الصحافة االيرانية        تنشر في الصفحات االول

ول         وبعناوين بارزة اخب    ة التي وافقت ايل ة االمريكي ة لرئاسة الجمهوري سة االنتخابي  ار المناف

ذا – م ١٩٦٤ سياسات البيت االبيض            وه اط النظام الملكي ب ىٰ ارتب ل عل ه دلي  –االمر بذات

ان أن حرآ آ ة المرتقب ب ة االمريكي يس الجمهوري ة رئ اول طمأن ك يح د ٥ة المل ران ق  حزي

 وانب لتنفيذ المشروع االمريكي الموسوم بثورة الملك      وان االرضية مهيأة من آل الج      قمعت،

علىٰ  وفي تلك االيام آانت امريكا تمهد لهجوم جوي واسع        . والشعب، واحياء الئحة الحصانة   

ان                   ا واليون ين ترآي شديدة ب ات ال ومي، واالختالف زاع الق في   فيتنام، وآانت ازمة قبرص والن

سطينية   شرق االوسط، واحتالل االراضي    آما ان مشكلة ال   . هذه المنطقة قد بلغت ذروتها     الفل

ة العربي    .من قبل اسرائيل، وتشريد سكانها، واخراجهم آانت تأخذ ابعادًا جديدة  فمؤتمر القم
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وي             ان النظام البهل ذا الوقت آ ومين           في ه سطينيين المظل اته للفل داء مواس ع عن اب  يمتن

ىٰ  ١وجبهة االسالم امام اسرائيل، وآان يعمل وعن طريق وسائل االعالم          ارة المشاعر     عل   إث

د                      ة ادعاء عب رك والعرب بطرح تهم ران والعرب واالت ين اي   القومية، وتشديد حالة العداء ب

تان  ة الخطاب  –الناصر بخوزس ي هوي دم ف ا تق ساعدة ناصر لالسقف وح– ١٤ آم  ول م

وذ عمالء اسرائيل               . مكاريوس في قبرص   امي نف  وفي نفس الوقت اقدم علىٰ فتح الطريق لتن

ه              دلي ب ان ي ذي آ سم ال ره نص الق  وتسلطهم علىٰ المراآز الحساسة في البلد، وذلك عبر تغيي

تم تحت غطاء من االعالم المضل            . العسكريون، وخطوات من هذا القبيل     ان ي ه آ ذا آل  لوه

ك،           وتأسيس   للصحافة ووسائل االعالم تحت عنوان االصالح الزراعي، والثورة الكبيرة للمل

  ...حزب ايران الحديثة و

م         ة في ق ول  ٩وفي يوم االول من بدء الفصل الدراسي في الحوزة العلمي   م١٩٦٤ ايل

ر من عد                  ) س(القىٰ االمام الخميني     ىٰ اطالق سراحه اآث  ةآلمته هذه في وقت لم يمضي عل

ا المجتمع االسالمي، وآشف    . اشهر  رُّ به ي يم شرح االوضاع المؤسفة الت د خصصها ل  وق

ه النظام                    دم علي ذي اق ر ال دس، والمشروع االخي سم   (عمالة الملك للنظام المحتل للق ر الق  تغيي

  )الذي ُيدلي به العسكريون

ك با                من   شارة آان تغيير القسم في الجيش من الدسائس الخطيرة التي قام بها نظام المل

ان راء االمريك ـ  . الخب سم ب ث وضعوا الق ه (حي د ب ذي أعتق سماوي ال اب ال سم) الكت دل الق  ب

صهاين             ة ال اح الفرصة للمرتزق ىٰ تت د، حت ران      ةبالقرآن المجي ون      – في اي انوا يعمل ذين آ   وال

سلك العسكري رسميًا، واحتالل المناصب الحساسة في الجيش             –) البهائية(باسم     دخول ال

  . ورسميبشكل علني

                                           
  . م١٩٦٤ مقاالت وتقارير الصحف في شهري آب وأيلول انظر الىٰ.  ١
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ي     ام الخمين سكريين االم سؤولين الع ر بعض الم د اخب رة ) س(وق ة الكبي ذه الخيان  .به

ران           فغضب آثيرًا، وقرر الكشف عن هذه الخيانة، واالعالن عن االعمال التي تحصل في اي

  .لتكريس تسلط العمالء لالجانب ومواجهتها

اهير   الموضوع بين أما نظام الملك الذي آان يخاف من االنعكاسات الخطيرة لهذا            الجم

الموضوع  علىٰ نشر هذا  ) س(المسلمة في ايران، فقد قرر الوقوف امام إقدام االمام الخميني           

ول        هر أيل ي ش ل ف د ارس ذا فق أل، ل ىٰ الم ذه     ١٩٦٤عل أن ه ىٰ ب ه، وأدع ه إلي ثًال عن   م مم

اء وا                ين العلم اد االختالف ب اوؤن للنظام لغرض إيج ا المن رّوج له ة اإلشاعات إنما ي  .لحكوم

  .وفي اليوم التالي، واثر تحذير االمام، نفي هذا الخبر بشكل رسمي في االذاعة

ي    ام الخمين وم االم رر ان يق ن المق أن م ك ب م المل ىٰ عل امىٰ ال ام تن ك االي ي تل   )س( ف

ه ولغرض              ذا فإن ران والمدن االخرىٰ، ل الي طه رة من اه ة تحضرها جموع آبي اء آلم بإلق

اد وات الخاصة   الرعب والخوف ف ايج ن الق دة االف م ل ع ة، ارس وزة العلمي يط الح ي مح

تقرار في اطراف المسجد                والجنود ام العسكر باالس اب، وق ل الرآ الىٰ قم بحافالت شرآة نق

م ا   االعظ ة، مم ي المدين ز الحساسة االخرىٰ ف تانة والمراآ احة اآلس ضية وس ة الفي والمدرس

ران  ٥ت في    االذهان االحداث المؤلمة التي وقع     اعاد الىٰ  ذه        .  حزي ىٰ ه ات ال  ومن دون االلتف

وذ               ) س(المناورات، القىٰ االمام الخميني      ات النظام لالسالم والنف ا خيان ه التي ذآر فيه  آلمت

راج   ه الخ اون مع ن الجيش صراحًة ان يتع ب م ران، وطل ي اي رائيل ف الء اس د لعم  المتزاي

  .عمالء اسرائيل من الجيش

ىٰ   ة علىٰ التأآيد علىٰ اهمية تسليم وزارة الثقافة       وخصص جزًء آخر من آلمته المؤثر      ال

شكل       . وآذلك نصب محطة ارسال خاصة بالعلماء     . العلماء ذين االمرين ب راح ه رسمي   واقت

سياسية   علىٰ النظام، دليل علىٰ بعد نظر االمام، ورغبته في المشارآة الرسمّية في الشؤون           ال

  .والثقافية واالعالمية في البالد

ام     د   آان االم سلبي مع النظام              –يري اح ال ىٰ الكف ىٰ مجموعة      – باالضافة ال ادرة ال   المب

  .نشاطات للحصول علىٰ اجزاء من شؤون البلد، بهدف اسقاط النظام
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ورة         د الث اه قائ ذي الق ذا الخطاب ال شديد لرؤساء   : ومن الفقرات المهمة في ه اد ال  االنتق

ىٰ اشغالهم          البلدان االسالمية، وتحذيرهم، وضرورة تجنب البحث في        ؤدي ال سائل التي ت   الم

ّية  سائل االساس ي الم ر ف اول  . عن التفكي ىٰ تن المية ال دان االس اء البل ماحته زعم ا س د دع  فق

سطينية    ر االراضي الفل ة بتحري سائل المتعلق ضارة   . الم اريخ الح ىٰ ت ه ال ي خطاب ار ف  واش

ىٰ            ة االول اد االختالف      االسالمية، واوضح مؤامرة اعداء االسالم بعد الحرب العالمي   في ايج

ادة                   ىٰ ضرورة اع دًا عل ة، مؤآ ة العثماني سيم الدول المجد   بين البلدان االسالمية، والتي إلىٰ تق

  .والعظمة للمسلمين في ظل الوحدة والعودة الىٰ الثقافة االسالمية الغنية

ام الخميني                 اجم االم ل، هم ه الطوي  االعالم المضل   ) س(وفي الجزء االخير من خطاب

ضا ع   والم ة م ع المختلف ات المجتم اق طبق ىٰ اتف د عل ي، واآ ام الملك ل النظ ن قب الم م  د لالس

  .آما اشار الىٰ ان الشعب لو لم يكن تحت الضغط والقوة النقاد بأجمعه الىٰ العلماء. العلماء

ام الخميني                –ان هذا الخطاب     ات االخرىٰ لالم سبة للخطاب   -) س( وآما هو الحال بالن

ه صدَى واسع في                يوضح الرؤية الدقيق    ة لالمام، وتدبيره العالي في آافة المسائل، وقد آان ل

مسألة  ومع ان . آما دفع الملك ازالمه نحو اتخاذ المواقف االنفعالية       . ايران والحوزات الدينيه  

ذا الخطاب نتيجة التحذير                       ل ه د انتهت قب سلك العسكري ق سابق   تغيير صيغة القسم في ال ال

  .االمور لملكي، لم يتجرأ بعد ذلك ابدًا علىٰ االقدام علىٰ امثال هذهلإلمام، اال ان النظام ا

از         و ان الجه ة، ول ة آافي ه فرص ت لدي و آان ام ل ت ان االم ورة اثبت د الث ة قائ  ان آلم

ه     والرجعي   ّرق بين ين  االستعماري لم يف ىٰ النجف،         وب م ينفىٰ ال ه ل و ان   اتباعه المضّحين، ول

ة ووا   رامج جدي ق ب ىٰ تطبي دم عل سلمة   الق اهير الم اذ الجم عة النق الم –س ستوىٰ الع ىٰ م   عل

اذ   –االسالمي  ي انق ة ف الته التاريخي ابع رس د ت ان ق تبداد، ولك تعمار واالس ضة االس ن قب   م

جدي   وتوحيدهم تحت راية التوحيد، بشكل     البلدان والشعوب االسالمية من سيطرة االجانب،     

  .وبسرعة اآثر
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  ١٥ –الخطاب رقم  

  

  ن الرحيمبسم اهللا الرحم

  إّنا هللا وانا اليه راجعون

ذر والجدال واللَّغو والكذب            ور       . اللَّهّم ٱحفظ ألسنتنا من اله ا بن ّور قلوبن م ن اإلسالم   الّله

سامية  ة ال ه الروحي اء   . ومعاني المية، ورؤس دان اإلس ام البل ىٰ حّك نَّ عل م ُم ا  اللَّه جمهورياته

وز     وزراء وال ا، ورؤساء الجامعات   وممثِّلي مجالسها النيابية ورؤساء ال والمسؤولين   راء فيه

ة   ماع الواعي وظَّفين باالس ن  ... والم م م م اجعله ول (الله ستمعون الق ذين ي ون  ال فيتبع
  .١)أحسنه

ٍم في صدري                  ا       ٢ال يسعني في هذا الوقت القليل مع ما اعاني منه من أل م م ل لك   أن انق

  . ها االخوة عن اهم القضايايحول بخاطري، لذا اقتصر علىٰ التحدث الىٰ الشعب واليكم أّي

   انني في غاية االسف علىٰ االوضاع التي تمرُّ بها البلدان االسالمية عمومًا،

صوصاً     ران خ ا اي رُّ به ي تم ة   . واالوضاع الت المية واقع دان االس ات البل ن حكوم اي

ا    –ملوآًا ورؤساء وجمهوريات ورؤساء وزراء       –بأجمعها   ا انه أثير االستعمار، آم   تحت ت

ة عنغ داف االسالم افل سائل االسالمية، .اه ىٰ الم ة واالطالع عل ىٰ المعرف رون ال م يفتق  فه

ام االسالم         واليريدون ىٰ احك وا عل ون من ادراك             . أن يتعرَّف ذه سوف اليتمكن م والحال ه وه

م                     جاء به  ما شمولية يبلغونها إن ه ة سامية س ن يتصوروا أيَّ مرتب شر، ول ة الب االسالم لعام

  .عاليمهتقيَّدوا بت
                                           

ــدىٰ   .  ١ ــصوتي ل ــيف ال ــي االرش ــدعاء آمقد    ف ــذا ال ــسجيل ه ــم ت ــم    المؤســسة ت ــاب رق ــة للخط ــه) ١١(م   اال أن
ــل   ) ١٥(يتناســب فــي مــضمونه وســياقه مــع الخطــاب رقــم     ــراث االمــام مث ــد أوردت بعــض الكتــب المهتمــة بت   وق

  .صحيفة النور هذا الدعاء في بداية آال الخطابين
ــوام  .  ٢ ــهدتها االعــ ــرة التــــي شــ ــائع المــ ــران ١٩٦٤، ٦٣، ٦٢ان الوقــ ــامس مــــن حزيــ ــة الخــ ــة فاجعــ    وخاصــ

  لملكيـة المعاديـة لالسـالم، والمـشاآل التـي آانـت تعـصف بالعـالم االسـالمي عمومـًا ترآـت اثرهـا                       والممارسات ا 
   روح اإلمـام وجـسمه، فأصـبح يعـاني مـن ضـغط روحـي شـديد، ومـن أمـراض بدنيـة، والـم فـي صـدره                             البالغ علـىٰ  

  .٣٠٦ – ٣٠٥ ص ١راجع دارسة وتحليل لنهضة االمام الخميني ج . دام سنوات طويلة
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سلمين            – ان الحكومات االستعمارية     روات الم   تحاول بمختلف    – التي تهدف لنهب ث

ين          ذور الخالف ب ذر ب شيعة   الوسائل، وبانواع الحيل ٱستغفال البلدان االسالمية وقادتها، وب ال

دان       .. والسنة أحياناً  سلمين من شعوب بعض بل شرق؛   االمر الذي جربوه حتىٰ مع غير الم ال

ىٰ  ) الهند( آانوا يلجأون في   فيقال انهم  ع وبمناسبة عيد االضحىٰ المبارك مثًال، ال سلمين   بي الم

ك   ذبح تل دفعونهم ل دة، وي عار زهي ر بأس اد البق دىٰ عّب ة ل ار المقدس ن االبق ددًا م ار  ع  –االبق

ون ألولئك      – ١المقدسة لدىٰ تلك الطوائف    م يقول ارآم        :  ث د ذبحوا ابق سلمين ق . المقدسة  انَّ الم

اليب       فيقع ا  ذه االس ذا وبه سلمين، وهك دوس والم ين الهن ة    الضطراب والفوضىٰ ب ون الفرق يبث

أن  ل، ب ك القالق ن تل ستعمرون م ستفيد الم ة، وي ين مختلف الطوائف الهندي شرق  ب وا ال يبتلع

االسالم، وباسم    وآذا في البلدان االسالمية، فهم يلجأون الىٰ إثارة بعض االمور باسم          . بأآمله

شر  ذاهب؛ فين ضها،   الم سلمين ببع رق الم شغل ف ة، لتن دعايات المغرض ن   ون ال شئون م وين

اح     االمور ما يؤدي الىٰ اقتتال المسلمين فيما بينهم آمسألة االختالف بين الشيعة            سنة، وتت وال

سلمين دون ان  روات الم ىٰ ث ديهم عل ك ان يضعوا أي د ذل م بع سلمونا  الفرصة له ستطيع الم ي

  .القيام بأّي ردِّ فعل

وم، وآانت               ان المس  دنيا بأسرها ذات ي حضاراتهم   لمين هم أولئك الذين وسع مجدهم ال

ودولتهم اآثر الدول    أرقىٰ الحضارات، ومعنوياتهم أعلىٰ المعنويات، ورجالهم أبرز الرجال،       

ن         . وقد حكموا معظم أرجاء العالم    . ٱتساعًا م ل د رأىٰ هؤالء أنَّه ك         لذا فق وا مع وجود تل يتمكن

المسلمين مايريدون، واليمكنهم    وتلك الوحدة بين المسلمين أن يفرضوا علىٰ      القوة االسالمية،   

رواتهم من ذهب اسود واصفر، فراحوا               ىٰ ث ك           االستحواذ عل نهم من ذل ا يمّك . يفكرون فيم

  .وآان قرارهم االخير هو السعي لتجزئة البالد االسالمية

ا   ىٰ، وم ة االول ذآر الحرب العالمي ضكم يت رآم، أو بع لَّ أآث سلمين لع ك بالم ه أولئ   فعل

ىٰ     ة العظم ه                   ٢وبالدولة العثماني و ان سوفيتي ل اد ال ستطيع إذالل االتح ة التي آانت ت ك الدول   تل

                                           
  والديانة الهندوسية من االديان الرئيسية في الهند، وهي طائفة تقدس.  طائفة الهندوس الىٰاشارة.  ١

 .البقرة، وتعتبر ذبحها او أآلها من الذنوب
ــال ولــي عهــد النمــسا،  .  ٢ ــىٰ   بعــد اغتي ــة النمــساوية الحــرب عل ــصرب فــي عــام  واعــالن االمبراطوري    حكومــة ال

ــ م اشــتعلت الحــرب العالميــة االولــىٰ ١٩١٤   )المانيــا، النمــسا، الدولــة العثمانيــة وبلغاريــا (ين الحلفــاء مــن جهــة  ب
  فرنــسا، بريطانيــا، روســيا، بلجيكــا، دولــة الــصرب، اليابــان، ايطاليــا، رومانيــا،        (ودول المحــور مــن جهــة اخــرىٰ   
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ة االسالمية، وبا                واء الخالف ا ل ىٰ   لقد بلغت الدولة العثمانية مجدها ذاك برفعه تنادها ال  س

اتورك (القرآن المجيد، أّما بعد تجزئتها في عصرنا الحالي، في عصر              م      ١)آت د ت ث، فق   الخبي

سَّابقة     متها ال ي عاص الم ف اء االس ة . الغ ا(إذ ان حكوم سلمة االن،  ) ترآي ة م ست حكوم  لي

ة                  ابه، والحكوم ر وترآيا ال تعامل علىٰ انها دولة اسالمية، فليس فيها مراسم دينية أو ماش  غي

ه              . ملتزمة باالحكام االسالمية   سلمًا في حقيقت د م ّي المجي شعب الترآ ان ال سلمون . وان آ   فالم

  .االتراك يشكلون النسبة االعلىٰ من بين الحجاج في مّكة المكرَّمة خالل موسم الحج سنويًا

ك   إن أولئ ذا ف ىٰ االسالم، ل اد عل دها ذاك باالعتم ة بلغت مج ة العثماني ل الدول ة مث  دول

دمير             الم ه ت ة الخطورة، فاليمكن مع ىٰ االسالم أمر في غاي تناد ال وا أن االس  ستعمرين أدرآ

سلم       ة م يس ثم رون اآلن فل ا ت ا، وآم ي ترآي الم ف ار االس قطوا اعتب المية، فأس بالد االس  ال

ستنكر                     الي او ي  يستنكر قتل االتراك في قبرص، وان هذا لمّما يؤسف له حيث اليوجد من يب

 فإذا تعّرضت دولة اسالمية لهزيمة في المواجهة مع النصارىٰ،          . السالميةمن حكام البلدان ا   

ذلك                 ة ل ر مكترث دول االسالمية االخرىٰ غي و    ٢أو اذا تكبدت خسائر وقتلىٰ، فال ىٰ ل وجد    وحت
                                                                                                                                    

ـــ ) ه ١٣٥٧ – ١٢٩٩( آمــال باشــا مــصطفىٰ.  ١ ــاتورك(المقلــب ب ــراك: والتــي تعنــي) ات ــدًا لقــوة . ابــو االت   آــان قائ
  مانيـة بتحريـك مـن االنجليـز، وتـسنم          الدولـة العث   ، ثـم تمـرد علـىٰ      الدردنيل الدفاعيـة فـي الحـرب العالميـة االولـىٰ          

   المتبقـي مـن الدولـة العثمانيـة بأسـم جمهوريـة            الحكم فأبـدل الملكيـة العثمانيـة الدسـتورية بجمهوريـة، وسـمىٰ            
   اشــاعة آخــر عمــره، عمــل خــالل فتــرة رئاســة علــىٰ   وحتــىٰه ١٣٤٢بقــي رئيــسًا للجمهوريــة منــذ عــام  . ترآيــا

   األمـر الـذي    –فـصله الـدين عـن الـسياسة         : اشهر ما قام به في هذا المضمار      ومن  . الثقافة الغربية، وازواء االسالم   
   الـزي العلمـائي، وأبـدل حـروف اللغـة           آـذلك فقـد أمـر بنـزع الحجـاب عـن النـساء، والغـىٰ                –يعد عميًا الغـاًء للـدين       
  . الالتينية، آما اغلق المدارس الدينية والمساجدالترآية من العربية الىٰ

ــي  .  ٢ ــتالف ب ــد االخ ــىٰ     يمت ــرص ال ــي قب ــسيحيين ف ــانيين الم ــسلمين واليون ــراك الم ــد  ن االت ــرة ســحيقة، و ق    فت
ــت الجبهــة المــسيحية   ــان(تناوب ــة (والجبهــة االســالمية  ) اليون ــة العثماني ــىٰ) االمبراطوري ــرص عل ــرة قب    حكــم جزي
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  .الميين

                                                                                                                                   

ران    الدول االسالمية االلتفات الىٰ اّن االختالفات التي تقع في العراق وفي           ةفعلىٰ قاد  اي

يهم  وفي سائر البلدان االسالمية االخرىٰ، انما هي اختالفات ستؤدي بالنتيجة الىٰ القضاء    . عل

ىٰ االس    ضاء عل دون الق ذين يري ة ال رض مواجه ه يفت ىٰ علي الم بمنته م االس ة  الم باس الحنك

سنَّة                    . والحكمة شيعة وال ين ال دان ب ذه البل ة في ه ليست من     إن االيدي القذرة التي تبث الفرق

بالد             ىٰ ال سيطرة عل ىٰ ال دفون ال الٌء لالستعمار، يه م عم االسالمية،   الشيعة والمن السنة؟ انه

تح    )بالدول المتقدمة(ىٰ انهم يسعون الىٰ اقامة سوق سوداء لما يسم  . ونهب ثرواتها  دون ف يري

انوا يعتزمون             ا في     سوق في الشرق لتصريف الفضالت الزائدة عن حاجتهم، والتي آ إلقاءه

تخلص منه ةاالبحر، أو ال اي طريق ات.  ب ىٰ حكوم ا ال ون ببيعه ك يقوم دًال عن ذل دان  فب البل

دة عار جي شرت صحيفة . االسالمية وباس ات(ن صاد) اطالع دادها ال د اع ي اح  خالل   رةف

ستهلك خالل ثال        «يام القليلة الماضية    اال ذاء الم ادل        ث ان فائض الغ ا يع ام في امريك غذاء   ة أي

ة    »يوم واحد لمجموع الشعب الصيني الذي ُيقّدر بستمائة وخمسين مليون نسمة           فضالت ثالث

ألف من                ايام من غذاء   وٍم واحد لمجتمع يت ادل غذاء ي تمائة وخمسين      الشعب االمريكي تع س

ا؛               . يونًامل تخلص منه يهم ال سعوا        فإن آان هذا حجم الفضالت التي يتحتم عل ة أن ي فال غراب

سيطرة عل  شرقلل ك   ! ىٰ ال ون تل ديهم؟ ويبيع يرًا ل ه أس َم اليجعلون واقنا   ول ي اس ضالت ف الف

ه ىٰ ذهب ينهبون ا ال م يحولونه دة، ث عار جي ك؟!بأس ون ذل َم اليفعل ة  ؟ ل ر ملتفت ا غي وحكوماتن

للتخّلي عن القرآن، وعدم      ان آل هذه اآلثار الضارة، هي نتيجة      . عم سيحل بها  لالمر، غافلة   

دان االسالمية    . االستناد الىٰ اسس االسالم    اد االختالف      هؤالء يضعِّفون البل ق ايج عن طري

  –والعياذ باهللا  –المذهبي، حتىٰ يتمكنوا من القضاء علىٰ المذاهب والدين معًا 
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دول االسال ادة ال سلمين، ووزراءأال ينبغي لق وك الم ات، ومل اء الجمهوري  مية، ورؤس

م اليعلمون من                     ،البلدان االسالمية  ة انه وا؟ هل حقيق ا أن ينتبه ة فيه ي المجالس النيابي   وممثل

ذ   ر؟  االمر شيئًا؟ أم انهم يعلمون، ولكن حّب الدنيا وحبُّ السلطة هو الذي يدفعهم لتنفي ! االوام

أنهم       ىٰ مجاري االمور            – هل تصدقون انتم أيها االخوة ب م المطلعون عل ل    أو في   – وه االق

اطالع    دعون اّل م ي ذه ال  –انه ن ادراك ه اجزون ع سّيد     ع ا ال ي ادرآه سطحية الت ضية ال  ق

ا مرتبطون، أو  – السمح اهللا   –؟ واذا آانوا مدرآين     !؟ أتحتملون هذا المعنىٰ   !الخميني   فهم إم

  .شرَّ ممزقوِلَم يخافون؟ ذلك ألن أولئك قد مزقوهم . خائفون

ىٰ دويالت صغيرة، صغيرة،                   وم ال ا الي سِّعة مزقوه  فالدولة العثمانية التي آانت بتلك ال

ين             –وصّيروا ذلك المجتمع العظيم        صغيرة، ات المالي ىٰ بضعة مئ د عل ذي يزي  شعوبًا  – ال

د     » الغافلين عن اهللا  «مأسورًة بأيدي مجموعة من      يائسًة م بع  ممن صاروا عبيدًا أو عمالء له

ون شعوبهم تص  دورهم ينهب دان االسالمية، فراحوا ب دول ! ّديهم لرئاسة البل ادة ال ئَن لق م ي  أفل

  .االسالمية ان يستيقظوا من نومهم؟ فما الذي ساءهم من االسالم؟

دان االسالمية، وإحدىٰ                  ا العامل االساس في بؤس البل د   العنصرية والعرقية هم المكائ

ع      البلدان اال  الكبرىٰ التي ُصدِّرت نحو    دان التي     سالمية من الغرب، وشملت بتأثيرها جمي البل

رب     ن الغ ب م د وترغي وبها بتهدي دفعت ص ا، وان سكت به اً . تم ك جلّي رىٰ ذل ي   ون وم في الي

ة هل العامل      . مطبوعاتنا وفي مجالتنا، وفي وسائل االعالم واالذاعات           االساس    ان القومي

رآن      في ترّدي أوضاع البلدان االسالمية، حيث أدت الىٰ اب         ريم  عادها عن ظل الق فهؤالء  ! الك

ة   ذا العنصر فارسي، فيجب ان    ! قوم ترك يجب ان تكون صالتهم بالترآي تكون حروف    وه

ذائي   شكل الك ة بال ه الهجائي يهم   ! لغت ة عل يم العروب ب تحك رب، فيج ؤالء ع الم وه ! ال االس

م ال االسالم          ذي يجب أن يحك يجب ان   والعنصر الترآي  ! وآذلك فإن العنصر اآلري هو ال

ة التي          ! يحكم ال االسالم   وم    ولننظر الىٰ اين ستؤدي هذه االفكار العنصرية والقومي شر الي تنت

  .بين الناس، ويزداد ويطغىٰ باطراد تعّلقهم بها والتفافهم حولها

ادة               املهم مع ق  إن العنصرية والقومية تعبر عن نوع من المراهقة، وحالة الغرب في تع

ال       الّدول االسالمية آمن يال      ا الرجل ترآي       . عب مجموعة من االطف   ال –وانت   ! فانت أيه
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االضطرابات   لماذا يجب تغفل الدول االسالمية عن هذه االمور؟ لماذا يجب ان تحدث    

دول    واالنقالبات في داخل آل واحدة منها بهذا الشكل؟ لم          سم ال ىٰ احالٍف       اذا تنق االسالمية ال

اً        ة أولئك    ٢وجبهات فيما بينها؟ هؤالء يشكلون ٱتحاد ثالثي ادًا آخر          ! قبال شكلون اتح وأولئك ي

سلمين     ؟!أفال يجب أن يستيقظوا! »وآلٌّ يعلن االخر  «قبالة هؤالء    ام الم  مع  –أال ينبغي لحك

ينبغي لرؤساء جمهوريات المسلمين     ؟ أال !ني أن يلتفتوا الىٰ إدراك هذه المعا      –آل ادعاءاتهم   

ذا           – دان االسالمية به شكل     الذين تمسكوا بالسلطة في البل ذه االمور         –ال ىٰ ه وا ال ؟ ! ان يلتفت

رُّون               ر صحيح؟ أفال يق ه          هل فيما اطرحه االن شيء غي ا أقول أن م م ب  هو   – ولألسف    –ه

ستع     عين الحقيقة؟ وإحدىٰ الحقائق    وا   هي أنَّ الم ال       ه  مرين جعل ذه الحكومات مشغولة باالقتت

ل          سّلح             فيما بينها، مجموعة تقوم بحشد قواتها في مقاب الغون في الت م يب مجموعة أخرىٰ، وآ

سلمين        رانهم الم ىٰ حدود جي أن      في ! واالستعداد عل وا ب ام أعلن ذه االي راك (ه د حشدوا   ) األت ق

                                           
  .١٣سورة الحجرات آية .  ١
ــسنتو   .  ٢ ــف ال ــي حل ــاد الثالث ــن االتح ــراد م ــام  . الم ــصور   ١٩٦٤ففــي ع ــي من ــة حــسن عل ــد حكوم ــي عه    م وف

ــىٰ     ــا عل ــسنتو، فوافقــت امريك ــل داخــل ال ــشكيل تكت ــك ت ــرح المل ــر   اقت ــل غي ــإن هــذا التكت ــك، وفــي الظــاهر ف    ذل
  ولــــت ايــــران قيادتــــه تحــــت اســــم حلــــف العمــــران عــــسكري عقــــد بــــين ايــــران وترآيــــا والباآــــستان، وت 

ــي ــد      . االقليم ــا بع ــيج الفارســي فيم ــستان ودول الخل ــه افغان ــضم الي ــررًا ان تن ــان مق ــد أدىٰ. وآ ــف وق ــذا الحل    ه
   شـقين، وذلـك فـي اشـد المراحـل حـساسية مـن تـاريخ الـشرق                   شق صف البلـدان االسـالمية الـىٰ        الثالثي الىٰ 

  .االوسط

٢٠٣ 



د  ذ ام غلتها من ي ش دان االسالمية، والت ىٰ البل بَّت عل ي ُص ن المصائب الت إن م ذلك ف  آ

رم        ول االآ در الرس ن ق اص م دؤوب لالنتق تعمارية ال دول االس عي ال و س ل، ه  )ص(طوي

ار       .  طويالً فقد دأبوا علىٰ ذلك أمداً    ) ص(والتقليل من عالمية دوره      رويج االفك ىٰ ت  ثم سعوا ال

ر                          دت غي ان ق ام تصلح اللف سنة مضت، وأنَّ الزَّم ام االسالمية هي أحك أن االحك  القائلة ب

شعوب            .. اآلن، فهذا عصر النهضة والرُّقي       ات ال أنَّ االسالم اليفي بمتطلب ك، وب  وماشابه ذل

ي العصر الحاضر ىٰ اصبحت جم . ف ن االسالم حت اءآم م ذي س ا ال عم ع صحفكم، وجمي   ي

ىٰ     برامجكم التلفزيونية، وجميع اذاعاتكم واحاديثكم وخطاباتكم أمام المجالس النيابية         تهدف ال

اه،            .. القضاء علىٰ احكامه؟     ذا االتج لكتم في ه د س م ق م تكن        وبما أنك و ل ىٰ ل ا     فحت ديكم نواي ل

نك           ١سيئة ة م ان غفل وعسىٰ أن يكون    .م فإنهم قد دفعوآم بالترهيب والترغيب، أو أن االمر آ

ة         وا     – إن شاء اهللا      –االمر آذلك، وعسىٰ أن اليكون خيان افلين فقط     أعني أن تكون اذا  . غ فم

  .نفعل معكم وانتم التتيحون لنا الفرصة لتعريف العالم باالسالم

الة من طالب جامعي ممن                   ة الماضية رس ه،     وصلتني خالل االيام القليل ي ب ة ل  العالق

ول    .  ومستاٌء من االوضاع   – آما يبدو    –ه متدين   يدرس في أمريكا، غير أن     ا  «آتب يق  إنَّ مّم

ون            ا يقول تنا من االسالم        : يؤسفني هو انَّ الطلبة الجامعيين المتواجدين هن  وا» !إنَّ آل تعاس

ر        يكم عب ونه عل ذي يعرض الم ال ساآين، إن االس امعيون الم اب الج ا الطّل يكم اّيه في عل  أس

                                           
  .الميةمخاطبًا قادة الدول االس.  ١
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االسالم   لبلدان االسالمية طرح التي يمارسها عمالء االستعمار في ا  فمن اهم النشاطات  

ول         . علىٰ أنه عقيدة رجعية بالية     دان يكررون الق ذه البل ادة ه ة    : فق . وتخّلف  إن االسالم رجعي

ليعرضوا  اعطونا محطة بث واحدة يقوم مبلغونا بإدارتها      . إنهم يطرحون االسالم بهذا الشكل    

ذا    صوتنا ال يتجاوز   . فصوتنا اليطرق أسماع العالم   . االسالم من خاللها للعالم اجمع     حدود ه

ادر     فاليعلم! بل ان هذا الحديث المنطقّي الذي نطرحه االن، نطرحه خفية         . المسجد بعد أن يغ

سجيل               زة الت م سينجوا؟ واجه ذه     اإلخوة الحاضرون هذا المكان أّيهم سيعتقل وأيه الصوتي ه

ل               ىٰ أحد؛ ب ًا ال يس موجه ه اليعلم مع من ستمسك آدليل جرم، مع أن الكالم ل آالم حول     ان

ه                ه موّج ًا مع شخص، إن ع  مصالح االسالم والمسلمين عمومًا، وليس هو خالف ا  . للجمي آالمن

ر        ر،          . ليس نزاعًا، إنه نصيحة، ويقصد منه الخي م الخي د لك ا نري م أنن ا محطة     اهللا يعل فلتعطون

ن تكون   لكم بأنها ل   بّث، أجيزوا للمسلمين أن يصنعوا ألنفسهم محطة بّث اذاعّي، وأنا ضامن          

نحن  . سوف اليسمحوا  ضد مصالحكم آثيرًا، بلىٰ، ستكون ضد مصالح األسياد الكبار، وهم          ف

ة، ويمارس    سه،      أقلُّ خّطًا من ذلك اليهودي الذي يدير محطة تلفزيوني ا ٱشتهت نف االعالم بم

وا     اليجوز، فهؤالء الرجعيون  «في حين أن اعالمنا نحن ليس حرًَّا         ن  !! »الينبغي ان يتكلم أي

اً      :نقول. اتحدوا فيما بينكم  : نحن نقول !  الرجعية في حديثنا   هي سلمون جميع سنا  . ليتحد الم ول

م        ٢علىٰ ٱرتباط مع احد      رتبط معك ا الن ا انن رتبط مع              نحن  ٣ آم ل ن ة خاصة، ب رتبط بجه الن

ا إذا          اننا ننظر اليكم جميعًا بنظرة واحدة، وجميع      . الجميع ون موضع ٱعترازن سلمين يكون الم

                                           
   إدارتهــا لــسنينحبيــب ثابــت باســال اليهــودي الــذي آــان يمتلــك محطــة التلفزيــون االيرانــي، ويــشرف علــىٰ  .  ١

  .طويلة، ويمثل جزءًا من شبكة االتصاالت الصهيونية الدولية
  .اسد اهللا علم، الحكومه الُمقالة.  ٢
  .حسن علي منصور رئيس الحكومة الجديدة آنذاك.  ٣
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ا ال أحمل         . ياسادة، انتم التعرفون ما هو القرآن      وبهم، أن  ليس لهم اال أن يضعوه في جي

وبهم                     ون مصحفًا في جي ع رجال االمن يحمل ون !! في جيبي مصحفًا، في حين أن جمي  ملكي

د أن تخدعنا فقط         ! أو تعتقد أنت بالقرآن    – يقال    آما –اآثر من الملك     تح    . ؟ إنك تري ا أن تف  م

اً         ه عالي وَّح ب ه ول ك مصحفًا من جيب ىٰ القضاء    ! فمك مع أحدهم إال وإخرج ل دفون ال م ته  إنك

وبكم   رآن بوضعه في جي ىٰ الق ةٌ  . عل ه رجعيَّ ذي نقول ذا الكالم ال ه،!أفهل ان ه ا نقول ذا م  ؟ ه

  . والتسمحوا لهم أن ينهبوا ثرواتكماتحدوا جميعًا مع بعضكم،

م              باننا،   وأهم من تلك الثروات المخزونة في االرض، الثروات التي علىٰ سطحها وه ش

ي   بعض ف المية، ف دان االس بان البل ون ش م ينهب باننا، إنه سرقون ش ف ي م آي ا  واهللا يعل امريك

رائيل   ىٰ اس ذهبون االن ال ة  ! وبعض ي ذآر مجل شجويان(ت امعيو(أّي ) دان اد   أن) نالج ٱتح

ي        –الطلبة الجامعيين االيرانيين موجود االن في اسرائيل         ة في منزل ّشبان    هؤالء  – المجل ال

ن عرفتم     ! هم ذخائرنا، وهم يستغفلونهم، يلقِّنونهم ان آل تعاستكم من االسالم           االسالم   من أي

ا،              : حتىٰ تقولون  سلمين هن شاهدوا سوىٰ الم م ت راء     أن التعاسة بسبب االسالم؟ إنكم ل ًا فق اناس

ائلين          ..متسولين يائسين  يس    : ، وما برح أولئك يصّكون أسماعنا ق د هللا، فل ة من بيت       الحم ثم

يئاً        .  آمل ان يكون االمر آذلك     !- والحمد هللا    –طاٍو   ذا الكالم ش ع؟     ولكن هل يغّير ه من الواق

 في  –مية  رس ثيقة الصحيفة التي تعتبرونها و    –منذ مدة   ) اطالعات(هذا الكالم آتبته صحيفة     

يئًا من                       ذا الكالم ش ر ه وب، فهل يغي وانىء الجن ع  سياق موضوع آتب حول مدن م ؟ ١الواق

ا،             . آال، انه اليغير من ذلك شيئاً      ساآين هن ة الجامعيون الم هو ان    إن ما شاهده هؤالء الطلب

                                           
ــصادرة فــي  جــاء فــي صــحيفة ا .  ١ ــا يلــي  ١٩٦٣ / ١٢ / ٢٥طالعــات ال ــرىٰ « م م ــر الق ــران تفتق ــة فــي اي    الجنوبي

   نتيجــة الحرمــان أصــيب أآثــر االهــالي بــالعمىٰ القــرىٰ المــاء الــصالح للــشرب والــدواء واالطبــاء، وفــي احــدىٰ الــىٰ
 »من العناية الصحية
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ذا      آال يا أخي، إن حكومات البلدان االسالمية هي التي            ا هك دان   حكومات ..  جعلتن البل

ذا المصير  ىٰ ه ي أوصلتنا ال سكينة هي الت ة الم ذين. االسالمية الغافل م ال م ه يعرضون  انه

رة االرضية في وقت من     . االسالم بهذه الصور   ان    لقد حكم االسالم نصف الك ات، وآ االوق

ون لو غوستاف(إقرأوا آتاب   ... إن حضارة االسالم  . مستمرًا في توسيع رقعته    حضارة   (١)ب

الم و        )... االس ادّي، فه ار م الم بمنظ ضارة االس ىٰ ح ر ال ل ينظ ذلك الرج ىٰ   ف م معن اليفه

ك     يرىٰ الحضارة في   االسالم، ولم يكن معتقدًا ال بالمسيحية وال باالسالم، فهو         دة «تل » االعم

بابنا     اك،    . تمامًا آما يتوهم ش ىٰ هن ذهبون ال دما ي الغ   عن رون المراسم المب ا، وآ   وي يف أن  فيه

ة                ٢الفاتيكان ساجدنا متداعي ذا، في حين أّن م سة    آذا وآذا، والبناء الفالني آ بابنا    . بائ إن ش ف

سبب االسالم          ذا        ! يتوهمون بإن هذا التخّلف والبؤس ب ا أخي إن ه ام       آال ي سبب حّك البؤس ب

ىٰ   هم الذين أوصلونا   فهؤالء الحّكام الذين وقعوا تحت سيطرة االستعمار      . البلدان االسالمية   ال

ىٰ –هذا المصير، سلَّموا ثرواتنا الىٰ االخرين، وبقينا نحن جياعًا     ل     عل ا ينق إن رؤساء   –م  ف

دًا من           الجمهوريات الكبار هناك يذهبون أيام اآلحاد الداء مراسم الصالة،           ا أح رىٰ هن فهل ت

ي  سجد ف ي الم ا ف ن حكامن د م د أح ل يتواج سجد؟ ه ي الم ا ف بة حكامن ا !اّي مناس م حينم ؟ نع

ا أن   ي رًا، أم سجد متبخت رُّ بالم ا يم وه، فربم اآم أو أخ و الح وفىٰ أب سجد الداء   ت ىٰ الم أتي ال ي

اك يحضرون أداء          . الصالة، فال  ات هن وآهم       في حين أن رؤساء الجمهوري ىٰ مل الصاله، حت

وف   دين االج ك ال م ذل ضرون مراس ة، يح م الديني ضرون المراس د. يح وة  ق وهم االخ يت

أنه آان صحيحًا  هو هذا الموجود حاليًا، الشك    ) ع(ي جاء به عيسىٰ     المحترمون أن الدين الذ   

                                           
  خ فرنــسي لــه عــدة مؤلفــات   طبيــب واخــصائٌي فــي االجتمــاع، ومــؤر    )  م١٩٣١ – ١٨٤١(غوســتاف لوبــون  .  ١

  قـــام بزيـــارة الحجـــاز.  م باللغـــة الفرنــسية ١٨٨٤الـــذي نــشره عـــام  ) حـــضارة االســالم والعـــرب (أهمهــا آتـــاب  
  .والعديد من البلدان االسالمية االخرىٰ

ــة          .  ٢ ــع، ومحط ــد وطواب ــي، وبري ــشيد وطن ــاص، ون ــٌم خ ــا عل ــستقلة، له ــة م ــي دول ــا، وه ــر الباب ــان، مق   الفاتيك
ــت داخـــ  ــة، اقيمـ ــا اذاعـ ــة رومـ ــسيحيين    . ل مدينـ ــدين المـ ــال الـ ــع رجـ ــز تجمـ ــر مراآـ ــن اآبـ ــان مـ ــد الفاتيكـ   ويعـ

  (و ) قــصور التــران(الكبيــرة و ) ســان بيتــر(وتعــود آنيــسة . فــي العــالم، ويقــوم الــشبان السويــسريون بحراســتها 
  . حكومة الباباالىٰ)  فيال آاستل غاند ولفو
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المية      دول االس ق بال ا يتعل ذا م دول   .. ه ه لل تطيع أن أعلن ذي أس در ال ت للق  تعرض

دان االسالمية،                   ة، وآمل أن يصل أسماع حكومات البل  االسالمية باعتباري طالب علوم ديني

ا  اه إليه م االنتب ي ينبغي له ضروريات الت ن ال ر م ور تعتب ا، وهي أم صغوا إليه ل أن ي ، وآم

وا هواتهم   ويقيم اوزين ش ة، متج المية حقيقي دة اس ضهم،   . وح ىٰ بع وة ال د االخ دوا ي وأن يم

ع آخوا م ة       ويت ي مواجه دًا ف فًا واح وا ص نهم، ويكون ا بي سابق فيم ن الت وا ع ضهم، ويكف بع

الغرب       االعداء، مترّفعين  ار ب ة االنبه ل الغرب،         . عن حال شرقية مقاب دول ال  وليقف   فلتقف ال

ق                  في ١حتىٰ البوذيون  ىٰ الغرب، وسوف توّف يتفوق عل ذلك س شرق ب إن ال مواجهة الغرب، ف

دوء           دول الشرق الىٰ   ا اله وفر لمجتمعاته ا، وت ا بينه ة فيم ات رصينة هادئ إرساء قواعد عالق

ىٰ اخرى              ولتلتزم واالطمئنان، ة عل دي دول ع      آل البلدان بحدودها دون ان تعت ، ويكون الجمي

دافع المصالح المشترآة للوقوف                    اإخوة، وإذ  ًا ب وا جميع يهم، فليهبُّ داء عل أراد االجنبي االعت

الغ في            إن. بوجهه أ أن نب المسلمين إذا ٱتحدوا؛ فلن تستطيع أية دولة أن تهزمهم، ومن الخط

  .إنما أنتم واهون ومستغفلون. االستكبارية، فهم ليسوا آذلك قدرة الدول

                                           
ــاع .  ١ ــوذا(هــم اتب ــود ) جوتامــا ب ــوك الهن ــه   نجــُل احــد المل    الــذي حكــم فــي القــرن الــسادس قبــل المــيالد، والي

  اال ان نفــوذ البوذيــة انحــسر فــي الهنــد، وخــرج مــن.  الهنــدوس فتــرة طويلــةينــسب البوذيــون الــذين تفوقــوا علــىٰ
  والبوذيـة اليـوم مـن االديـان الرائجـة فـي العـالم يـدين بهـا اآثـر مـن خمـسمائة مليـون نفـر يعـيش                             . مسقط رأسه 

  .ق االقصىٰاغلبهم في بلدان الشر
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إن ا  ا، ف ا يخص بالدن ا فيم ديث وأم تيعابها بح ن ٱس ا اليمك اة فيه ؤس والمعان وم أو  لب ي

رون              . يومين تم ت ًا، وأن ا حزب أعينكم،   الوزارات تجيء وتذهب، وآل وزارة تجيء تشكل له ب

شعب  «فإحداها تشكل   د   «واالخرىٰ  » حزب ال ران الجدي ًا     واالخرىٰ ١»حزب اي شكل حزب ت

شكيل االحزاب          !اخر الأدري ماهو   شكيل االحزاب     أصًال، إن  و. ؟ فليس لهم شاغل سوىٰ ت ت

ة الحزب             ٢في إيران المعنىٰ له    ًا لحكوم ىٰ أساس ه المعن ة إن ان          في الحقيق الواحد في أي مك

  !نمن العالم، الّلهم اّلا في البلدان التي تشبه ايرا

                                          

 الىٰ ثيقة الجنسية من االهالي، اذهبوا    في القرىٰ يأخذون و   .. المعنىٰ للحزب المفروض    

سجلون            تلك القرىٰ وانظروا   رويين، وي سية من الق أسماءهم    بأنفسكم آيف يأخذون وثيقة الجن

ىٰ           . في الحزب  اهو معن ىٰ م م حت دة   «وذلك المسكين اليعل ران الجدي ىٰ       وال! »اي ه عل اطالع ل

سي                ان التأسي م معنىٰ     فهو ال  . تلك االمور، وناهيك عن انه ال يفهم شيئًا من مضمون البي يفه

سي  «آلمة   ىٰ جمع أولئك             . اصالً » البيان التأسي دفون إال ال سين   إن هؤالء الفاسقين اليه البائ

ساء          » يعيش فالن «في مكان ما ليهتفوا لهم       ساآين التع دون ومن هؤالء الم سوىٰ   انهم اليري

» فالن  يعيش«أن يجتمعوا، فتصبح مجاميعهم جماهير حاشدة يسّيرونها وراءهم، تهتف لهم           

نهم ه م و مايريدون ضبط ه ذا بال د. فه ي البل شاطًا،ف ا االحزاب ن ارس فيه ي تم شكل  ان الت تت

االعالن عن  وم هي ب م تق شكل أوًال، ث وزارة تت ك االحزاب، ال ان ال وزارة من تل شكيل  ال ت

ك      ة هي التي                ! حزب تستند إليه بعد ذل ا أن الحكوم م تالحظون هن شكل أوًال،   في حين انك تت

ون وهم ال . وهي حكومة التمت للمجلس، واللي، وال لكم بأية صلة    ا،     ذين يقول ك ولست أن ذل

وليمتنع أي نائب    !نحن جئنا بأمر، ونذهب بأمر، وال يحق ألي أحد أن يعترض          «هم يقولون   

شكيل  . ولالسف فليس من يعترض أيضاً    » !عن أدنىٰ اعتراض   د أن       يتم ت ة أوًال، وبع الحكوم
 

ــوين (تأســس حــزب  .  ١ ــران ن ــي تعنــي  ) اي ــة (الت ــران الحديث ــىٰ) اي ــصور ومجموعــة مــن   عل ــي من ــد حــسن عل    ي
ــراف       ــالب االيــرانيين الدارســين فــي امريكــا واوروبــا باش   القــائم باعمــال الــسفارة االمريكيــة فــي    ) راآــول(الط

   مـا سـمي بثـورة      ر المحافظـة علـىٰ    وقد اسـند لهـذا الحـزب دو       . وهدف منه تنفيذ سياسة آندي في ايران      . طهران
ــولها    ــذ اص ــشعب وتنفي ــك وال ــوطني       . المل ــس ال ــوزراء، والمجل ــس ال ــي مجل ــة ف ــوين االآثري ــران ن ــزب اي ــل ح   مّث

  وبعـــد اغتيـــال حـــسن علـــي منـــصور، انُتخـــب عطـــاء اهللا . واحتـــل اعـــضاؤه اآثـــر المناصـــب الحكوميـــة الهامـــة 
ــًا للحــزب   ــًا عام ــب تأســيس   . الخــسرواني امين ــة نظــام الحــزب   وحــل الحــزب عقي ــاد الدول   حــزب رســتاخيز واعتم

  .١٠٣ ص ٧ ووثائق وآر التجسس االمريكي ج ٢٠٧ السقوط ص من الظهور الىٰ: راجع. الواحد
  الــذي قــال فــي  ) رئــيس الــوزراء ( تــصريحات حــسن علــي منــصور    آلمــة ســماحة االمــام هــذه رد علــىٰ    .  ٢

ــوين فــي    ــران ن ــة لحــزب اي ــة المرآزي ــون فــي  « م ١٩٦٤ / ٨ / ٢٦اجتمــاع اللجن   لحــسن الحــظ فقــد تمكــن المؤمن
   منـاطق الـبالد، وبـين آافـة طبقـات الـشعب وجمـع الكـل تحـت رايـة            هذا الحزب من ترسـيخ افكـارهم فـي اقـصىٰ          

  » وتجــذر فــي مختلــف المراآــز العماليــة إن حزبنــا رســخ فــي قلــب القــرىٰ ... واحــدة خــالل هــذه الفتــرة القــصيرة  
  . م١٩٦٤ / ٨ / ٢٧م راجع صحيفة خراسان في عددها الصادر يو
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ا آل            وم   انهم يقيمون المهرجانات، المهرجانات الحزبية، هذه المهرجانات التي ترونه ي

شعب المسكين            ذا ال أموال ه م           . في مكان، إنما تقام ب م آ ائع، اهللا يعل شعب ج ذا ال اشعر    إن ه

الشك في     .بااللم حينما افكر احيانا في مستقبلنا، حينما افكر في الشتاء الفادم وماذا سيحصل            

سنة أم ال؟ خصوصاً                    ذه ال ا ه ز بأآلونه ة خب دىٰ هؤالء لقم ون، فهل سيكون ل ا    اننا قلق مع م

ىٰ في االعالف،ت شحة حت ة، حيث ال واد الغذائي درة في الم سنة من ن ذه ال ه ه ز ب فكيف  تمي

ف       م آي ي ال أعل سكين؟ إنن دم الم شعب المع ذا ال ىٰ ه ي عل شتاء القاس ذا ال يمر ه يكون  س س

ة  ر الحكوم ؤالء–الوضع؟ وهل تفك ة ه ىٰ زراع ي قضت عل ب١ الت ل بجل ي االق واد   ف الم

انهم يجب   سوداء التي انشئت هناك، لتشبع هؤالء المساآين؟ أم       االستهالآية من تلك السوق ال    

                                           
ــدول الخاضــعة      .  ١ ــدة التــي نفــذت فــي ال ــسياسة االســتعمارية الجدي   االصــالح الزراعــي، مــن اهــم االســس لل

   آســيا وافريقيــا، وذلــك عبــر حكومــات هــذه الــدول وبــشكل متــشابه  لالســتعمار بــدًء مــن امريكــا الالتينيــة وحتــىٰ 
  .تقريبًا

ــام   ــي ع ــامج االصــال   ١٩٦٢وف ــذ برن ــك بتنفي ــدأ المل ــي     م ب ــستة الت ــواد ال ــن الم ــادة م ــاره اول م   ح الزراعــي باعتب
  طرحت عبر مـا سـمي بثـورة الملـك والـشعب مـن أجـل آـسب ثقـة الرأسـمالية االمريكيـة واثبـات موافقـة الملـك                         

   الـستراتيجية االمريكيـة الجديـدة ودعمـه لهـا، ومـن أجـل فـتح سـوق جديـدة لالقتـصاد الغربـي مـن                          االيراني علىٰ 
ــسفر    جهــة، وللتخفيــف مــن ضــغ  ــشعبية التــي ت ــاقم النقمــة ال ــة دون تف ــة، والحيلول ــة المتردي   ط االوضــاع الداخلي

   انهيــار االقتــصاد  االصــالح الزراعــي الــىٰ  وقــد ادىٰ. غالبــًا عــن انفجــارات اجتماعيــة خطيــرة مــن جهــة اخــرىٰ      
ــصنا     ــادين التجــارة وال   عة ذاتااليرانــي، وذلــك نتيجــة اقترانــه باســتثمارات اجنبيــة امريكيــة بــشكل خــاص فــي مي

   نحــو اســتيراد القمــح بعــد ان آانــت– وخــالل بــضعة ســنوات –االرتبــاط الوثيــق بالزراعــة، ونــتج عنــه إتجــاه الدولــة 
   المـدن سـعيًا للحـصول علـىٰ         الـىٰ   ونتيجة للهجرة المكثفـة مـن القـرىٰ        – ومن ناحية اخرىٰ  . مصدرًا له في السابق   

ــارهم قــوة عماليــة شجعهم علــىٰفــرص للعمــل فــي المــصانع والمؤســسات الخدميــة التــي آانــت تــ       ذلــك باعتب
ــصة  ــت –رخيـ ــالل    ٢٠ خلـ ــسكان خـ ــن الـ ــة مـ ــة ايرانيـ ــف قريـ ــنة ١١ الـ ــاموس ).  م١٩٧٧ – ١٩٦٦( سـ ــع قـ   راجـ

  )٢١٩فارسي ص (وتاريخ ايران الحديث . ٢٣٩الطرائف ص 
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ي        ًا أو مثل ذا ه  . هذا هو وضع االحزاب في ايران، وآلكم أفضل مّني اطالع  و وضع ه

ذات  الأقصد آل مرة، فلقد التقاني أحد المسؤولين        .. آل مرة يلتقونني  . عالقاتهم مع اسرائيل  

ال رة فق المرة  : م ًا، انتهت ب ت تمام ت، انته د انته رائيل ق ضية اس ن . إن ق ي ألعجب م  وإن

ىٰ الكذب درتهم عل ا! ق ا، وان تغفالي ان ستطيعون اس م ي ىٰ الكذب بحيث انه درة عل م الق  ان له

 في حين انه وبعد آالمه هذا، وفي هذا الوقت  . قضية اسرائيل قد انتهت   : قال !ي المنتبه الواع

يَّ من       ! الذي احدثكم فيه، تعطىٰ عدد من افضل المزارع االيرانية السرائيل           وا ال الم (آتب   )اي

ا  رائيل لتزرعه دة إلس زارع الجي لموا الم د س أنهم ق مندر(ب ىٰ جانب). ش ة عل  ووضعوا الفت

م    ١»المزرعة النموذجية المشترآة اليران واسرائيل    «وب عليها   الطريق مكت  ذين    هؤالء ه ال

أن           ! يّدعون التخلي عن اسرائيل    ول ب سفير   الصحف االسرائيلية التي جاءوا بها اليَّ آتبت تق

ا   ال: يقولون! في حين ان هؤالء المحترمين. اسرائيل موجود في ايران، في طهران   عالقة لن

م     او ثالثة في السابع من أيلول أقام اليهود اجتماعًا لهم في           قبل يومين !! باسرائيل طهران، نع

ا . اجتمع اربعمائة او خمسمائة لص يهودي مع بعضهم   الوه هو ان    علىٰ اية حال آان آل م ق

وا  دها آتب الن، وبع تموا ف الن، وش اة ف وا بحي ود، وان: هتف زة لليه د والع م  ان المج ود ه اليه

ا        نحن  ! عب يجب ان يحكم   نحن ش .. شعب اهللا المختار     ذا مم ذا وآ ه؟ ال   يجب ان نفعل آ  ادري

ذا            ذا وآ ذا   .. وآذا، نحن نعارض الدآتاتورية، نحن نعارض الهتلرية، نحن آ ان ه حديثهم،   آ

ب، اذا آانت  .  ومسمع حكومتناوقد اجتمعوا هناك وقالوا ما قالوه علىٰ مرأىٰ      ة   طي الدآتاتوري

اذا ال   ات، فلم داد المخالف ي ع ود، مرفوضة، وه ؤالء اليه ه ه ون بوج ن ان  تقف وهم م وتمنع

ذه    !! لفالن جلَّه هتافًا بحياة فالن وشتماً     فقدآان آلم آالمهم، أو      ؟يقولوا هذا الكالم   عار علىٰ ه

ود  ىٰ اليه ا عل ة اعتماده ه   . الدول ي ان ك ف دًا؟ الش يىء ج ه س ا نقول ل م سيغه  وه رٌّ والتست م

زجتكم سيغه ام ة، التست ر عن . االمزج ه يعب اة لكن المية، مأس ة اس اة دول ن  مأس ة م مجموع

                                           
  عـــدا عـــن ذلـــك فـــإن ســـهل قـــزوين ذا االراضـــي الخـــصبة والمـــصادر المائيـــة الـــوفيرة، آـــان تحـــت تـــصرف .  ١

  –آمــا آانــت آافــة االراضــي الزراعيــة فــي محافظــة خراســان   . ائيل بذريعــة اقامــة مــشاريع زراعيــة متطــورة اســر
  الـذي آـان يـستثمرها بواسـطة شـرآته     » هزبـر اليزدانـي  « مملوآة من قبـل     – طريق بجنورد مشهد     والواقعة علىٰ 

  ).شرآة هزبر اليزداني للزراعة والصناعة(المعروفة 
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المية    دان االس ات البل ول لحكوم ي أق اء    : انن ن الم ر م ىٰ نه ازعون عل اذا تتن ا   ١لم ي

رمين ضعفاء !محت ا ال سطين ايه ن ف ود م وا اليه صبة، اخرج سطين مغت ي. ؟ ان فل شغلوا ف  ان

نهم  ا بي ال فيم شغلون   ! االقتت ا تن م حينم نفط؟ انك ىٰ ال ازعون عل تم تتن صبة، وان سطين مغت  فل

ذه   زز في فلسطين، وإال فهل هي حكومة   بالنزاع علىٰ المال فإن وجود حكومة اسرائيل يتع        ه

ا يخص             الحكومة؟ اال  هؤالء    ينبغي علىٰ حكومات البلدان االسالمية ان تعترض او تتكلم فيم

اني             ذي يع ىٰ     العرب المساآين الذين القت بهم حكومة اسرائيل خارج فلسطين؟ وال د عل مايزي

ساء؟    المليون منهم من الجوع والبؤس في الوقت الراهن؟ ينامون في الصحاري    شّردين تع م

وا  المسلمين؟ واذا لم   ليون او يزيد من   أتتحالفون مع حكومة شّردت م     ا،       تكون اق معه ىٰ وف  عل

ا، اسمحوا          . اعلنوا عن ذلك في الصحف     اق معه ىٰ وف ع     لكالمي    اذا لم تكونوا عل ذا أن يطب ه

اق           ! في إحدىٰ المطابع وينشر    ىٰ وف م عل اعلموا انك وا، ف ا  وإن لم تفعل ىٰ      . معه م عل وا انك إعلم

ىٰ  انتم ا. وفاق مع اليهود، مع اسرائيل    اسرائيل في   ممارسات عمالء   يها الّسادة مطلعون عل

ع      . جريهذه البالد، وتعلمون ماذا ي     ر امتن د رجوني          فقد بلغني مؤخرًا خب ره، فق االن عن ذآ

ر      . لقد سّوي االمر  :  وقالوا ٢ان ال افعل   االمس عب ائلين      وقد ادعوا ب ال «االذاعة ق ىٰ  . »يق عل

ذه االقا            ر من ه أني ال اصدق الكثي ل، اية حال ف سان   وي ا ان اع   فأن م   . صعب االقتن والشك انه

رمين، فخشوا ان      لقاًء نقدم فيه النصح واالرشاداحّسوا بأننا نريد اليوم ان نعقد    لالخوة المحت

اذيع ذلك عبر االذاعة البارحة        وقد. نتعرض لذآر ذلك االمر، فقاموا بتسويةاالمر الىٰ حدٍّما       

                                           
ــان مــن أهــم الموضــوعات  .  ١ ــد فــي     آ ــذي عق ــي ال ــؤتمر القمــة العرب ــي م ــي طرحــت ف ــي١٩٦٤ / ٩ / ٥ الت    ف

ــر االردن      ــاه نه ــسيم مي ــوع تق ــكندرية موض ــة واالردن     –االس ــسطين المحتل ــوريا وفل ــر س ــر عب ــذي يم ــذا– ال    وآ
  الخالفات لمصرية اليمنية، والمصرية الـسعودية، ومرامـي آـل واحـدٌة مـن الـدول العربيـة فيمـا يتعلـق بالتـشكيالت                

  )منظمة التحرير الفلسطينية التي أعلن عـن تأسيـسها رسـميًا فـي ذلـك العـام                (يدة للفدائيين الفلسطينيين    الجد
  وقـد بلغـت شـدة الخالفـات العربيـة العربيـة درجـة             .  تغيير مشار نهـر االردن     ومناقشة مشروع اسرائيل الرامي الىٰ    

   جلــساتن المحادثــات المتــوترة الــىٰ وقــائع المــؤتمر يعطلــون جلــساته العلنيــة، ويوجهــوجعلــت المــشرفين علــىٰ
  .سرية انتهت دون تحقيق أية نتيجة

   موضــوع تغييــر صــيغة القــسم الــذي يفتــرض بالعــسكريين أداؤُه بعــد إتمــام        يــشير ســماحة االمــام الــىٰ   .  ٢
  إذ آــان مـــن المفتــرض أن يتلــو العـــسكريون قــسمًا بــالقرآن الكـــريم بعــد إتمــام دوراتهـــم       . دوراتهــم التدريبيــة  

   أن يكونـوا   التي تـستمر لعـدة أشـهر، وذلـك فـي مراسـم إخـذ الرتبـة التـي يـستحقونها مؤآـدين علـىٰ                        العسكرية  
  وفـي الفتـرة التـي قـاد فيهـا االمـام حملـة معاديـة السـرائيل         ... حراسًا وحافظين لوحدة أراضـي الـبالد اسـتقاللها        

  أقـسم بالكتـاب الـسماوي      ( الـىٰ  ...)أقـسم بـالقرآن الكـريم       ( صـيغة القـسم مـن        – بإشارة من أمريكا     –غّير الملك   
   الجـيش االيرانـي، وتـسنم المناصـب        مما سيمهد السبيل امام الـصهيونية لـدس عناصـرها الـىٰ           ...) الذي أؤمن به    
  .٦٩٥ ص ١راجع دارسة وتحليل لنهضة االمام الخميني ج . الحساسة فيه

٢١٢ 



نهم في                   دًا م إن عمالء إسرائيل منتشرون في ايران، وأينما وضعت يدك؛ وجدت واح

ىٰ           . المراآز بالغة الخطورة  .. الحساسة   المراآز شكل خطرًا عل واقسم باهللا أن هذه المراآز ت

افلون ع     ! ٢الرجل  تاج هذا  نهم غ آمروا في             ولك ذين ت م ال ران   «ن ان هؤالء ه » شميران طه

وا اري « ليقتل دين القاج ر ال ران » ناص ىٰ اي سيطروا عل م   ٣وي ك انك اريخ، والش العوا الت  ط

اوران «في  » ناصر الدين «لقد تآمروا؛ فذهب عّدة اشخاص الغتيال       . عليه مطلعون في  » ني

نهم في   حين  ران(آانت مجموعة م ىٰ الحك  ٤)طه سيطرة عل ه بقصد ال د اغتيال هؤالء . م بع

ٌر يخصهم        يعتقدون ة أم ان             . ان الحكوم االتهم ب بهم ومق د صرحوا في آت ة أمر    «فق الحكوم
                                           

   ســماحة االمــاممــثًال عنــه الــىٰبعــد تحــذيره النظــام مــن مغبــة تغييــر صــيغة القــسم، أوفــد النظــام الملكــي م.  ١
ــىٰ      ــصحة، إال أن االمــام أآــد عل ــٌر عــاٍر عــن ال ــديل صــيغة القــسم أم ــر تب ــأن خب ــره ب ــدامالخمينــي ليخب    ضــرورة إق

   الخبـر فـي مقابلـة      – أحـد مـسؤولي الجـيش        –  أيلـول نفـىٰ    ٩وفـي يـوم     .  تكذيب الخبر رسـمياً    أجهزة النظام علىٰ  
  .إذاعية

  .الملك.  ٢
   رقــم–مخــيم قريــب مــن طهــران (عــّده مــسؤول أنجليــزي لرؤســائه، تــصدرته العبــارة التاليــة  جــاء فــي تقريــر أ.  ٣

  وقعــت أمــس«مــا يلــي ) ٣٨١ ورقــة – ف – ٠ – ٦٠ – ١٧١ – إنجلتــرا – مرآــز الحفــظ العــام – ١٨٥٢ب .  أ١٦ – ٩٩
  فــي مخيمــهمحاولــة اغتيــال هامــة اســتهدفت حيــاة الملــك ناصــر الــدين القاجــاري، فبينمــا آــان فخامتــه مقيمــًا    

   بعـد بـضعة أميـال مـن طهـران، وبينمـا آـان ممتطيـًا جـواده يعتـزم الـسفر                      الصفي الواقع في منطقة نيـاوران علـىٰ       
   أو سـتة آمـا يـدعي       –لعدة أيام لقضائها في ممارسة هوايته المفضلة في الصيد، اقترب منه ثالثـة مـن البهـائيين                  

   وفجــأة قفــز– األمــر المتعــارف فـي ايــران  –وبـة إليــه   متظــاهرين بــأنهم إنمـا يقــصدون تقــديم عريــضة مكت –الـبعض  
   التــي–اال أن الفــرس .  الخلــف، وأخــرج مــسدسًا، وأطلــق النــار أحــدهم وأمــسك بثيــاب الملــك، ثــم مديــده الــىٰ  

   الــىٰ– الــذي آـان برفقــة الملـك   – الخلـف، فبـادر وزيــر الماليـة    آـان زميلـه يمــسك بلجامهـا ذعــرت وتراجعـت الــىٰ    
ــك واســقاطه عــ   ــواده ســحب المل ــر ج ــك    . ن ظه ــي بطــن المل ــت الرصاصــة ف ــد وقع ــذا فق ــسالح . ل ــان ال ــا آ   ولم

  .المستخدم فـي تنفيـذ العلميـة مملـوء بالرصـاص المـستخدم فـي صـيد الطيـور، لـذا فقـد آانـت االصـابة بـسيطة                            
  ّم إخـراج خنجـر آبيـر، وهـ         إتمـام مهمتـه، إذ أنـه بـادر فـورًا الـىٰ              أن القاتـل آـان مـصممًا علـىٰ         وتجدر االشـارة الـىٰ    

   وآـاد يمـزق أمعـاء أحـد الحـراس الـذين اعترضـوه، ولـم                – رغم أنـه آـان مـصابًا بعـدة جـروح خطيـرة               –بطعن الملك   
  وبـذا فقـد انجلـت الغبـرة عـن جـرح اثنـين مـن        .  آخـر لحظـة مـن حياتـه    يتخّل عن السعي في تنفيـذ مهمتـه حتـىٰ        

ــرة  ــًا خطي ــىٰ   . الحــراس جروح ــا عل ــارين أخــرين أطلق ــذآر أن عي ــا أن ن ــك فأخطــاءاه  وال يفوتن ــد ذل ــك بع ــد.  المل   و ق
   انهيــار المخــيم الــىٰممــا أدىٰ» !قتــل الملــك«نــشر أول خبــر عــن محاولــة االغتيــال هــذه تحــت عنــوان آبيــر يقــول 

ــز         ــع الخب ــران عــن توزي ــف االف ــة مباشــرًة، وتوق ــال التجاري ــران، وأغــالق المح ــو طه ــاس نح ــوم الن ــي، وهج   .الملك
ــىٰ  الفــور وعلــىٰ. آــل ذلــك خــالل فتــرة وجيــزة  ــادر المواطنــون االيرانيــون ال    تخــزين مقــادير مــن الطعــام تحــسباً ب

  واليـــوم ختمـــت االزمـــة بقيـــام.  أو اخـــالل فـــي األمـــنلوقـــوع أزمـــات، ودون حـــصول نهـــب أو ســـلب أو فوضـــىٰ
  . سالمة الملك اطالقة مدفعية تطمينًا للناس على١١٠ٰالمدفعية بإطالق 

ــران تعتقــد بــأن جميــع  (البــابيين والشــك أن محاولــة االغتيــال هــذه تعبــر عــن رغبــة      البابيــة فرقــٌة نــشأت فــي إي
  –فــي االنتقــام مــن الملــك، فقــد اعتــرف اثنــان مــن شــرآاء القاتــل    ) الــذرات والكائنــات هــي جــزء مــن وجــود اهللا 

   بأنهمــا مــن اتبــاع هــذا المــسلك، وقــاال أنهمــا آانــا مــستعدان للمــوت، ولــي الفخــر فــي أن أآــون–اللــذين اعــتقال 
  . لفخامة اللوردخادمًا مطيعًا

   جمـع مـن العلمـاء، وأمـر مـن أميـر آبيـر آـان يتوقـع ان فتنـة البهـائيين قـد انتهـت،                           بفتـوىٰ ) البـاب (بعد إعـدام    .  ٤
   الملــك وأميــر آبيــر، اال   ق أعــّد البهــائيون مــؤامرة للقــضاء علــىٰ    ه ١٢٦٦فــي عــام  . ولكــن ذلــك لــم يحــصل   

  ؤامرة غـي تلـك المحاولـة التـي جـرت فـي نيـاوران التـي        هـي مـ   . (أنها لم تسفر عن نتيجة بسبب يقظة أمير آبير        
  وحــاول البهــائيون قتــل إمــام جمعــة طهــران تمهيــدًا لالســتيالء تمامــًا علــىٰ  ) أشــير اليهــا فــي الهــامش الــسابق 

  قـــاموا باعمـــال )  قه ١٢٨٨(الحكومـــة المرآزيـــة، ولـــم يكتـــف البـــابيون بهـــذه المحـــاوالت، فبعـــد عـــامين         
  ، فقــد قــرر البــابيون مــرة أخــرىٰ    بريــز وزنجــان وعــدة مــدن إيرانيــة أخــرىٰ     وحــوادث مؤســفة فــي مازنــدران وت   

  . القمع والمالحقة في آل مكان قتل الملك بعد أن تعرضوا الىٰاالقدام علىٰ

٢١٣ 



                                           
  عبــد( ق وأصــبح بعــده ابنــه الميــرزا عبــاس ه ١٣١٢ فــي عــام – زعــيم البهــائيين –تــوفي حــسين علــي بهــاء .  ١

ــاء ــر   ) البه ــائيين ألآث ــًا للبه ــاً  زعيم ــين عام ــن ثالث ــواتهم     . م ــز وق ــع االنجلي ــاون باســتمرار م ــاء يتع ــد البه ــان عب   وآ
  مكانــه وقــام» شــوقي أفنــدي«وبعــد وفاتــه انتخــب حفيــده مــن ابنتــه  ) sir( لقــب ِســْر العــسكرية، وحــصل علــىٰ

  )بيــت العــدل(الــزعيم الثالــث للبهــائيين بــسعي دؤوب فــي طريــق اســتمرار البهائيــة، واســس تــشكيالت تــدعي  
  وقــد خططــا مخططــًا لفتــرة عــشرة أعــوام) چــارلس ميـسن ريمــي ( للرئاســة بعــده شخــصًا أمريكيــا يــدعي واختـار 

  فـي عـام   » شـوقي افنـدي   « لنـدن باسـبوع واحـد تـوفي          وبعـد سـفره الـىٰ     ! بهدف تأسيس حكومة بهائية عالميـة     
   آــان ق بــصورة غامــضة، وحــّل محلــه چــارلس ميــسن ريمــي وهــو إبــن ألحــد علمــاء الكنيــسة االســقفيةه ١٣٣٦

  وبـذا يكـون االنحـراف الـذي بـدء مـن         . وبعده تولي اشخاص مثله قيـادة البهـائيين       . البهائيين) شبان(يسمي نفسه   
  !أحد أحياء شيراز؛ عاد جديده بحّلٍة من الواليات المتحدة

٢١٤ 



اذا                       رة م ا، واني لفي حي ا نراه ا وآم ا ترونه وم آم ا الي  هذه هي االوضاع التي نواجهه

  ينبغي علينا ان نفعل، وال ادري ما هو السبيل الصالح االمور؟

ة   ةوالطريق ألصالح اي   دأ   يجب ان فاالصالح  .  بالد يبدأ بإصالح مؤسساتها التعليمي يب

ا التعليمي                 ر في نظامن شكل خطي ا   االستعمار . من المدارس، فأيدي االستعمار تعبث ب يمنعن

د               ات، فهو يجه أن يربي    من تربية شبابنا بشكل مستقل ووفق االساليب الصحيحة في الجامع

يء  الم الش ار االس ىٰ اعتب صغر عل ذ ال ا من رهم اّنأبناءن ي تفكي خ ف رهم، ويرس ي نظ  ف

ك ألن طالب          . هو آل شيء بالنسبة لهم    االستعمار    اذا صلحت دور التعليم صلحت البالد، ذل

وزارات، ي ال ع ف يحتلون المواق ذين س م ال دارس ه ان الم ي البرلم شكلون. وف ذين سي م ال  وه

از الحكومي      ام               . الكادر االداري للجه وا القي ستقًال، أو أوآل ًا م ًا تعليمي شئوا نظام يكم ان تن  فعل

ا،      ان. بذلك االمر لنا   دارس             وتم تخافون امريك شاء م وم بأن دعونا نحن نق  تخافون االخرين؟ ف

  .مستقلة، فّوضونا صالحية االشراف علىٰ التعليم

م            اتهم  –واخيرًا فإن هؤالء يريدون انشاء وزاراة لالوقاف متوهمين انه دان    وبمحاآ لبل

سماء اقرب  ال نجوم.  سيتمكنون من جعل علماء الدين تحت سلطة واشراف الوزارة         –اخرىٰ  

ة  ذه االمني ن ه م م ال  ! لك وا آرج ن ان يكون الم يمك اء االس ون ان علم ل تظن دين  افه ال

داً    ك ب ستندون   . المسيحيين؟ اليمكن ذل ستقلون، الي ستقلون، م شيعة م دين ال اء ال ة   علم ىٰ اي ال

ا          واذا آنتم غير مقتنعين   . جهة آانت  ة التي ينتمون اليه ذه  .  فأعلنوا عن الجه ة   ان ه الروحاني

ذين امضوا              ال ة المحترمون ال م     مستقلة التي التستند الىٰ اية جهة، وهؤالء الطلب ارهم وه أعم

إن .. جهودهم   قانعون بالثالثين او االربعين تومانا آمرتب شهري، وما زالوا يواصلون بذل          

د       ة اخرىٰ   أهؤالء أسمىٰ من أن نخاف أو نخشىٰ عليهم من الميل لبل ستقلون    .و دول هؤالء م

م   ١»المدرس   السيد حسن  « ومن بينهم ينهض الرجال، من بينهم يخرج أمثال          .بأفكارهم  وه

                                           
ــسيد حــسن المــدرس  .  ١ ــسياسية  )  قه ١٣٥٧ – ١٢٨٧(ال ــوه ال ــن الوج ــران  –م ــاريخ اي ــي ت ــارزة ف ــة الب    الديني

   أيـدي أسـاتذة    أآمل دراسته التمهيدية في إصفهان، ثم العلـوم التكميليـة فـي العتبـات المقدسـة علـىٰ                 . المعاصر
ــد الخراســاني   ــار آاآلخون ــىٰ    . آب ــاد ال ــاد ع ــة االجته ــه درج ــد نيل ــول   وبع ــه واالص ــدريس الفق ــارس ت ــفهان وم   . إص

  ين الخمـسة المـشرفين    آواحـٍد مـن المجتهـد     )  ق ه ١٣٢٧( الـوطني    انتخب في الـدورة الثانيـة لمجلـس الـشورىٰ         
ــىٰ ــاء والنجــف،    عل ــد وعلم ــل مراجــع التقلي ــشريع، مــن قب ــر الت ــة مــن دورات   .  أم ــدورة الثالث ــًا فــي ال   وانتخــب نائب

   بعـد اطـالق سـراحه ودخـل        ثـم انتخـب مـرة أخـرىٰ       . اعتقـل ونفـي إبـان االنقـالب الـذي قـاده رضـا خـان               . المجلس
ــولىٰ . المجلـــس ــاخان منـــصب زعـــيم االآثروفـــي الـــدورة الرابعـــة تـ ــدورة. يـــة المعارضـــة لرضـ   وعـــارض فـــي الـ

   جمهوريــة، األمــر الــذي آــان الــوطني تبــديل الحكومــة المــشروطة الــىٰالخامــسة والــسادسة لمجلــس الــشورىٰ
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إن   يجب ان تكون وزارة الثقافة مبنية علىٰ اسس ثقافية صحيحة، واذا أريد االنصاف          ف

دة؟  ىٰ من وزارة واح بالد حت ذه ال دينا نحن، أفنحرم نحن ه ون بأي ة ينبغي أن يك ر الثقاف  أم

ا؟   وزراء من امريك ع ال ا  ! جمي وزراء مّن يكن احد ال دبر  ! فل ا، ونحن ن ة لن  فوضوا امر الثقاف

دبر ال        امورها، نقوم ب   ة ون رًا للثقاف ا عشرة اعوام، او   انتداب احد افرادنا وزي  وزارة، وأمهلون

اترآوا  فقط. خمسة عشر عامًا، فإن لم نوفق في ادارتها بمستوىٰ افضل منكم، اخرجونا منها            

دة                 ا م ا، وامهلون لكي    االمر بايدينا مدة من الزمن، دعوا الثقافة بايدينا، ليكن وزير الثقافة من

ستطيع اد وان نمنعكم من ان تتعلم ا س دون انن م تعتق صورة صحيحة، ام انك ا ب ًا  اء عملن تعليم

ىٰ الفضاء        ك         ! راقيًا، ونمنعكم من الصعود ال تم عاجزون عن ذل ك      –ان ة ذل نكم لتغطي  –  ولك

ذه   علماء الدين اليسمحون لبالدنا، وانه لم يحن اآلن وقت       «تتذرعون بذرائع شتىٰ فتقولون      ه

ئت        من الذي م   ! »االعمال ا ش وا م ضلوا واعمل د، ايُّ       نعكم؟ تف شئوا مصنعًا للحدي اء   م، فلتن علم

ه          : الدين قال لكم   سمع من ه حتىٰ ن ا ب م، اخبرون ال لك وا؟ من ق وا  ! التفعل ضلوا وقوم بصنع   تف

سيارات ستم سوىٰ. الطائرات، اصنعوا ال افهون، ل ا الت ذلك ايه ؤهلين ل ستم م نكم ل ة  ولك دول

ست ذه لي تكم ه دم اهلي يضعيفة، وع تعمار الت د االس ا هي ي يكم، انم تكم   صفة اصيلة ف جعل

ة من     . هكذا، جعلتكم مأسورين للغرب    يس ثم ديم، ول ه   هل ان آالمنا هذا متخلف وق أ ب ؟ !يعب

تم                         امكم ان روه اهتم ا، فال تعي ىٰ الماني ام حت ر اهتم ذا الكالم يثي أن ه م ب د لك ا   انني اؤآ اعطون

                                                                                                                                    

  الحكــم «حــول المرحــوم المــدرس وحبــه لــه، راجــع      ) س( المزيــد مــن آراء االمــام الخمينــي    ولالطــالع علــىٰ 
  )٦٦ ص ١٩صحيفة نور ج ( م ١٩٨٤ / ٩ / ١٩التاريخي لسماحة االمام بتاريخ 

٢١٦ 



                                           
ــامر      .  ١ ــي ع ــين ربع ــاء ب ــه اللق ــي تاريخ ــري ف ــذين    –شــرح الطب ــيش االســالمي ال ــين للج ــة الممثل ــد الثالث    أح

   مخـيم رسـتم،  اتجـه ربعـي الـىٰ   :  فكتـب يقـول  –تباحثوا مع رسـتم قائـد جـيش يـزد جـرد، قبـل معرآـة القادسـية                   
  مـا : تـشاور رسـتم مـع آبـار الفـرس وقـال           . خبـروه بمجيئـه    رسـتم، وأ    الجسر شخصًا الـىٰ    وأرسل الذين آانوا علىٰ   

ــام        ــدم االهتم ــدون ع ــع يؤي ــان الجمي ــتم؟ آ ــاخر أم النه ــل نتف ــم؟ ه ــو رأيك ــوا   . ه ــة، وفرش ــواد الزين ــاءوا بم ــم ج   ث
ــاك نقــص    ــن هن ــم يك ــديباج، ول ــسجادات وال ــآت     . ال ــعوا ســجادات ومّتك ــوه، ووض ــًا، وزين ــدًا ذهبي ــوا لرســتم مقع   بن

   فـرس صـغير، وآـان لديـه سـيف حـاد ومـصقول، وآـان غمـده قطعـة قديمـة                      راآبـًا علـىٰ   جـاء ربعـي و آـان        . ذهبية
  وعنـــدما. ومعـــه ســـهم وقـــوس. وفـــي رمحـــه آـــسر، وبيـــده درع مـــن جلـــد البقـــر فوقـــه جلـــد أحمـــر آـــالخبز 

ــه      ــل ل ــروش، قي ــان مف ــك والمك ــرب المل ــل ق ــزل: وص ــه     . ان ــزل وربط ــم ن ــسجادة، ث ــوق ال ــالفرس ف ــار ب ــه س   لكن
  لقـد عـرف قـصدهم     . كـأت، ومـرر الحبـل مـن ذلـك، ولـم يتمكنـوا مـن منعـه، ولـم يهتمـوا                     بمتكأين، حيـث مـزق المت     

ــضبهم ــجرة،         . وأراد أن يغ ــشرة ش ــك بق ــزام ذل ــط ح ــداه، ورب ــه وارت ــد مّزق ــان ق ــر، آ ــل بعي ــان رداؤه رح ــه آ    ورأس
   أضـع الـسالح،    إننـي لـم أجـيء بـأمرآم حتـىٰ         (قـال   ) ضـع الـسالح   (قيـل لـه     ... آانت صبل بعيره  ) بعصابة(مشدود  

ــع       ــإني أرج ــد ف ــا أري ــيكم آم ــدون أن أجــيء إل ــإذا ال تري ــوني، ف ــتم دعوتم ــال  ) أن ــروا رســتم فق ــأتي، (أخب ــوه ي   دع
  آـان يخطـوا خطـوات قـصيرة،    .  رأسـه غطـاء   رمحـه، وآـان علـىٰ   ذهـب ربعـي واتكـأ علـىٰ      ) أليس هو شخص الأآثـر    

   بــالقرب مــن رســتم،  ويثقــب الــديباج والــسجاد، ولــم يبــق ديباجــًا وســجادًا إّلــا خــرب ومــزق، وعنــدما وصــل          
  )لمـــاذا فعلـــت هكـــذا(قـــالوا لـــه .  االرض، وأدخـــل الـــرمح فـــي الـــسجادةرفـــع الحـــراس بابـــه، فجلـــس علـــىٰ 

  أن اهللا بعثنــا، واهللا(؟ قــال )لمــاذا جئــتم(فــتكلم معــه رســتم وقــال  )  زينــتكمنحــن النحــب أن نجلــس علــىٰ (قــال 
   وسـعته، ومـن ظلـم األديـان الـىٰ           الـدنيا الـىٰ     عبادتـه، ومـن ضـيق      جاء بنا لنحمل من يريـد مـن عبـادة العبـاد الـىٰ             

   ديـن اهللا، فمـن قبـل مّنـا نقبـل ونعـود عنـه ونـسلمه بلـده          الخلـق لنـدعوهم الـىٰ   عدل االسالم، أرسلنا بدينه الىٰ    
  الجنـة لمـن ُيقتـل فـي    (قـال  ) مـا هـو وعـد اهللا؟   (قـال  .  وعـد اهللا  نصل الىٰليتواله، ومن انكر نحار به باستمرار حتىٰ 

  ١٦٩٢ - ١٦٩٠ ص ٥راجع ترجمة تاريخ الطبري ج ) ين، والنصر لمن يبقىٰحرب المنكر
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إشرافنا، ال    يجب إذن أن تكون وزارة االوقاف تحت ١تريدون تشكيل وزارة االوقاف؟   

ر          ول أن تقوموا أنتم بتعيين أفرادها، فتعيينكم غي وا       . مقب ىٰ تقوم تم حت التعيين  فمن ان ؟ نحن   !ب

ا    ّين أفراده ب أن نع ذين يج ر     . ال ة، وآخ وزارة الثقاف صًا ال ّين شخ ن نع ا نح وزارة  دعون ل

ردين، وسوف                      ًا للمتم ه اآلن مرتع ا هي علي اف آم ن تكون االوق تجتمع   االوقاف، وسوف ل

ات    ر        . اليها آل الموقوف اذا سيكون، لت روا م دينا، لت ا بأي راء   إجعلوه ذه   وا آيف سنغني الفق به

راء        ام االسالم، اسمحوا           . االوقاقف، بهذه االوقاف فقط نغني الفق بعض أحك تم ل وا أن ا   أذعن لن

ا   )اسالم السيف(بجمع الضرائب التي افترضها اإلسالم علىٰ الناس بالشكل الذي آان            يجمعه

شّق ا              . به م ب ل لك م      لطرق، وانظروا هل سيبقىٰ فقير بعدها؟ وفوق هذا فإني أتكف وأشتري لك

ذا             . ، اسمحوا لنا فقط وٱنظروا    ..سفنًا م أن آالمي ه وا، إنني أعل ن تفعل ه،     ولكنكم ل دة من الفائ

ذلك    ولن. فما أن أنهي حديثي حتىٰ تغادروا أنتم، وأغادر أنا أيضًا، وينتهي االمر    م آ يقبلوا ه

وم               . بهذه االقتراحات  ا، هم وم نحمله ا هم ل، إنه ا صدورنا،     تضيق ولكن ما عسانا أن نفع به

  .والبد من طرحها

غ ضمن    ون التبلي تم، يجب أن يك ون ال أن نحن المبّلغ دينا، ف ون بأي غ يجب أن يك  التبلي

ة            . سمؤولياتنا غ،   ويجب ان يكون لنا موطىء قدم في المحطات االذاعية الممارسة عملي التبلي

ًا بالال   الم، تبليغ يغكم ضد االس ون تبل ونه يك ا تمارس أنتم حينم الإف رحتم. مس د ط الم  فق االس

ة                       أن طلب ا ب يَّ من أمريك شّوهة جعلت أحد الطالب الجامعيين يكتب إل الجامعات   بصورة م

ا الطالب      او! إن آل التعاسات هي بسبب االسالم     : هناك يقولون  المسكين، إن     أسفاه عليك أيه

ق في     فاإلسالم ل  تعاستنا آلها بسبب حكام المسلمين، بسبب حكومات البلدان االسالمية،         م يطّب

ىٰ         . بالدنا حتىٰ ليوم واحد    ق حت م يطّب ه ل ا      اهللا يشهد أن وم واحد، وم عساني أن أفعل؟ فمن         لي

  .جهٍة الوقت للخطابة عندنا، ومن جهة أخرىٰ فإن صحتي التسمح

                                           
  الكـالم الـدائر هـو فـي إطـار فـصل مؤسـسة              «٤٤آتبت صـحيفة خراسـان الـصادرة فـي العاشـر مـن شـهريور                .  ١

  وقـــد اشـــيع منـــذ فتـــرة بـــأن وزارة جديـــدة ستـــشكل باســـم وزارة. االوقـــاف تمامـــًا عـــن هيكليـــة وزارة الثقافـــة
  ).ظمة استخبارات وأمن نظام الملكمن(» االوقاف

٢١٨ 



ون                    ىٰ مجاميع وحشود يقول  إن(ما أن نبدأ بقول بضع آلمات، إال وتراهم قد أوعزوا إل

دون ١!)تي بأربعة اآلف نفر، وفالن عدة اآلفشرآة نقل الرآاب تريد أن تأ     أهي معرآة تري

ار، وانظروا            إ! خوضها يا سادة؟    ن العاملين بشرآة نقل الرآاب مؤيدون لنا، أترآوا لهم الخي

ا، ىٰ هن يأتون إل ف س القوة آي بالد ب دون إدارة ال ا، أفتري ضمون إلين يأتون وين يعهم س   جم

  . في تحقيق ذلك؟ ال واهللا لن ينفعكم اإلآراه!واإلآراه

ىٰ   أصلحوا أنفسكم قليًال، صححوا أوضاعكم قليًال، وبمناسبة ذآر االصالحات اشير             ال

وم   ل ي و جع رىٰ ه دىٰ إصالحاتهم الكب ضًا، وإح اموا بأصالحات أي رمين ق ؤالء المحت  ان ه

ة ة أجباري ة عطل سؤولية ٢الجمع ع م يكم تق ذي سأعرضه، وعل ذا الموضوع ال ي ه أملوا ف   ت

ران                إبالغ الشعب    ع أنحاء إي ذا األمر في جمي غ به ل  . اإليراني قاطبة، عليكم التبلي   إن التعطي

وا                   م يعطل دمين، وإن ل ساآين المع سبة الم ىٰ الك  االجباري يوم الجمعة أمر مفروض بالقوة عل

ال  دار آخر من الم ًا، أو مق انين تومان إنهم يغّرمون ثم ل –ف ذا القبي يئًا من ه اء – ش ع إبق  م

ز ساد مف مراآ رض الف ذلك دور الع ا، وآ تح أبوابه ىٰ ف ورة عل سينما مجب دور ال ة، ف توح

ا  . يقولون إن مراآز الفساد األخرىٰ أيضًا تكون مفتوحة، وال أريد ذآر إسمها            المسرحي، وم

ىٰ      أعرضه صباح وحت ن ال ة، م ًا مفتوح ىٰ جميع ا أن تبق صحف، عليه ي ال ذآور ف يكم م عل

وسوف  . أعمالهم، والّسوق يجب أن تغلق أبوابه     حين أن الكسبة يجب أن يعطلوا        المساء، في 

ضاً   : الدور غدًا في قم، فقد ذآروا      يصلنا ذي    !! إن قم طلبت ذلك منهم أي سه ال آانت  الطلب نف

ضاً      !! قد طلبته  طهران ك اي  إن هؤالء يفتحون  !! مساآين أهالي قم، فقد طلبوا من الحكومة ذل

ار الصحف   ألم تطالب المدينة الفال   : عيونهم صباحًا فيتساءلون   ادرون إلخب أن   نية بذلك؟ ويب ب

دور   فبعض الصحف تقوم  . وتبدأ الصحف بالكتابة عن ذلك أيضاً     . المدينة الفالنية قد طالبت    ب

ساد المألىٰ بأصناف             :تأملوا. خيانّي لهذا البلد   ة، ومراآز الف ام    يوم الجمعة بكامله عطل الطع

ذه،    فهل سيبقىٰ . المراهقين األنفس تترك مفتوحة أمام هؤالء       والشراب، وما تشتهي   والحال ه

  .بعد عشرة اعوام، شاب واحد سالم لهذه البالد

                                           
  فــي اليــوم الــذي آــان مقــررًا أن يلقــي االمــام آلمتــه هــذه، آــان عــدة آالف مــن القــوات الخاصــة والجنــود قــد  .  ١

ــىٰ  ــىٰ       أرســلوا ال ــال الرعــب عل ــك إلدخ ــاب، وذل ــل الرآ ــافالت شــرآة نق ــران بح ــن طه ــم م ــام،   ق ــب األم ــد  قل   وق
  وآمـا انهـم قـاموا     ) لـذي آـان مقـررًا لالمـام أن يلقـي آلمتـه فيـه              المحـل ا  (استقروا في أطـراف المـسجد االعظـم         

  .بمحاصرة مدرسة الفيضية، وساحة اآلستانه، واطراف الصحن المطهر، وبقية المراآز الحساسة في المدينة
  . بأن يوم الجمعة عطلة طبقًا لقانون العمل– وبكتاب رسمي –أبلغت الحكومة آافة الكسبة .  ٢

٢١٩ 



ليم واحد                م شاب س ىٰ لك ىٰ     . لعن اهللا الخائنين، سوف لن لن يبق ستدرجون ال يعهم سي  جم

ذه               .مراآز الفساد    إنني أوصيكم أّيها الّسادة أن تهتموا بأمر هذه البالد، إهتموا بجميع أنحاء ه

اً        تتمكنوا من مواجهة هذه االساليب التي ي       و لكي . البالد اءآم فوج ا ابن د   سلبونكم من خالله بع

ة التي          . فوج، عليكم أن تقيموا التجمعات الدينية      ام الجمع دون   أقيموا مجالس للتبليغ في أي يري

ّدثوا   الم، تح ىٰ االس ا إل ن خالله اس م وا الن ساد، وادع ز الف و مراآ ّروآم نح ا أن يج ىٰ  فيه ال

. االمر نحن مكلفون بذلك، ويجب أن يتحقق هذا      . مصالح والمفاسد في أيامنا هذه    الناس عن ال  

بانكم  ضّيعون ش إنهم سُي ق ف م يتحق ا  . وإن ل تم فيه شباب ي ز لل شاء مراآ اولوا إن وعيتهم،  ح ت

بالد بحدود    ، وتسليط األضواء علىٰ المفاسد التي تقع في هذهوطرح الموضوعات المختلفة  ال

ه راحة        وإّلا فإن التعطيل االجباري في أيام الجمعات        ١منما تسمح به مديرية اال     اليقصد من

 – إن شاء اهللا     –هذا     ولكنه ألجل ما ذآرنا، وعسىٰ أن يكون غرضهم غير         ٢الطبقة الكادحة 

ذا،     فطبيعي حينما يترآون مراآز   . غير أنه من المحتم أن يكون آما ذآرنا        الفساد مفتوحة هك

ة     ويغلقون المراآز االجتماعية ا    شُّبان سُيجرُّون        لعامة األخرىٰ، فأن النتيجة الطبيعي هي أن ال

ل         وتأآد أنه خالل هذين األسبوعين أو الثالثة التي       . نحو مراآز الفساد   ا تطبيق التعطي م فيه ت

ىٰ       اإلجباري، عالوة علىٰ ما يريدون تحميله لهذه الجماهير من بؤس          فوق بؤسها، وإضافة إل

ًا     غذائية، وما سيواجه به هؤالء   ما سيفسد ويتلف من المواد ال      ذين سيخرجون يوم المساآين ال

ذهاب والنظر        من االسبوع طلبًا للقمة يأآلونها فال يجدون، عالوة علىٰ         آل ذلك تستطيعون ال

ىٰ ذ شهر وحت سينما من ىٰ دور ال ذي طرأ عل ر ال ىٰ التغي اك . االن ال ستبعد أن يكون هن وال ي

م           ذين يبلغون ويرّوجون    فهؤالء ال  . اتفاق سري مع تلك الدور     د أنه ساد الب ال مراآز الف أعم

  .يقبل عاقل غير ذلك يأخذون منها مبالغ معتبرة مقابل هذه الخدمات، وإال فهل

شعب         ذا ال يء له ه أن يهي ل آل شيء    –من يريد أن يّتخذ مثل هذا اإلجراء فعلي  – وقب

ساد     فالمجاالت غير السليمة لدىٰ هؤالء هي الت      . مجاالت سليمة للنزهة   ىٰ الف م  .ي تؤدي ال  ،نع

تم                     ك ي د ذل م بع سليمة، ث ة واالستراحة المشروعية ال إصدار   يجب أوًال إعداد مجاالت للنزه

                                           
  .السافاك.  ١
ــ.  ٢ ــرت       آم ــد ذآ ــي، وق ــل االلزام ــسألة التعطي ــشّدة م ــانوا يعارضــون ب ــسبة آ ــإن الك ــام، ف   ا أشــار ســماحة االم

  لــم« م ٦٤ / ٩ / ٦فقــد آتبــت صــحيفة خراســان فــي     . بعــض الــصحف المحليــة االخيــرة للنظــام هــذا االمــر      
  ان مفتوحـة،  يطبق موضوع العطلة يوم الجمعة بالنسبة للكسبة آمـا آـان متوقعـًا، فقـد آانـت أغلـب دآـاآين طهـر                      

  .خاصة في يوم الجمعة الماضية

٢٢٠ 



م ؤالء! الّله ظ ه دان ! أيق ام البل م عّرف حك ة، الّله وب الذل داء اإلسالم ث بس أع م أل  الّله

ذه               ،الّلهم ٱقطع يد االستعمار   . االسالمية بمسؤولياتهم  د استعمار ه د آل من يري   الّلهم ٱقطع ي

  .البالد ونهبها

٢٢١ 



    ١٦ –  الخطاب رقمهوية

م   / ايران   ام الخميني       / ق زل االم اني      ٢٠) س(من ادي الث  ٢٦ ه ق الموافق      ١٣٨٤ جم

  . م١٩٦٤ تشرين االول

سه     : الموضوع ك ومجل ل المل ن قب ية م صانة الدبلوماس ة الح اء الئح ن إحي شف ع الك

  .العميل

  . ومعارضة االمام القرار الئحة الحصانة–) ع(عيد ميالد فاطمة الزهراء : المناسبة

م                 : حاضرونال الي ق ة شرائح اه اجر والجامعيين وبقي اء واصحاب المت الطالب والعلم

  .والمدن

  

  

  

  الظروف السياسية واهمية الخطاب ونتائجه

شروع  ق الم م يخف شأ –ل ي المن دي  ( االمريك شروع آن ار م ي إط ل(ف ن أج دة م  الوح

ورة البيضاء   (المسمىٰ بـ ) التقدم ك في         ) الث ه المل ذي قدم ل     ١٩٦٣ / ١ / ٢٦وال   م وحسب، ب

  .أدىٰ في آثير من المجاالت الىٰ انهيار المؤسسات االقتصادية

ضة    ت النه رىٰ آان ة أخ ن ناحي ي   –م ام الخمين ادة االم دأت بقي ي ب ة–) س( الت   بمثاب

ة وواسعة ضد                 ورة عارم ىٰ ث ذه النهضة سوف تنتهي ال درك أن ه ا في أن ت  تحذير ألمريك

ان       . يرانالواليات المتحدة ونظامها العميل في إ      م االمريك ىٰ   هذان األمران دفعا رجال الحك ال

سألة    اء م ىٰ إحي صميم عل يون(الت ة  ) الكابيتالس ية، واقام صانة الدبلوماس ضاء (الح ق الق  ح

٢٢٢ 



ك        ١٩٦١/ وقد سّلمت أمريكا هذا االقتراح الىٰ ايران في شهر آذار             دء المل ل ب   م أو قب

  .إال أن المتابعة الجادة له أوقفت السباب حتىٰ قيام ثورة حزيران الدامية. بطرح مشروعه

ام الخميني       ان التي أشارت     ) س(إن تصاعد نهضة االم راء االمريك ارير الخب ىٰ وتق   ال

ا                        اودة أمريك ىٰ مع اهير، أدىٰ ال اد النهضة وآسب وّد الجم  عدم نجاح النظام الملكي في إخم

  .اقتراح هذا المشروع مرة أخرىٰ، والضغط علىٰ النظام إلقراره

ىٰ              ران ال مجلس    قدمت الئحة حصانة المستشارين وبقية أفراد الجالية االمريكية في اي

هر آب   د ش شيوخ بع د إقر١٩٦٤ال ن ق  م بع ا م ي   اره م ف د اهللا عل ة أس ل حكوم /  ١٠ / ٥ب

شيوخ١٩٦٣ س ال ا مجل دم  .  م فأقره وزراء ق ة ال صور رئاس ي من سن عل ولىٰ ح د أن ت  وبع

ي       وطني ف شورىٰ ال س ال ىٰ مجل ذآورة ال ة الم ا ١٩٦٤ / ١٠ / ١٣الالئح صادق عليه   م ف

  .النواب

اد ال     –المادة األولىٰ   : وهذا هو نص الالئحة    م        إستنادًا إلىٰ مف ة رق  – ١٨الئحة الحكومي

 ٢ / ١٠ مجلس الشيوخ بتاريخ      وملحقاتها التي قدمت الىٰ    ١٣٤٢ – ١١ – ٢١٥٧ – ٢٢٩١

  م للحكومة اعطاء الحصانة لرئيس وأعضاء اللجان االستشارية العسكرية للواليات          ١٩٦٤ /

ذين     ران ال ي اي دة ف ين      يالمتح ة ب ات المبرم ب االتفاقي ة بموج ل الحكوم ن قب  ستخدمون م

ادة    – و   –لطرفين واالعفاءات التي تشمل الموظفين االداريين الموصوفين في البند          ا   من الم

  .١ م١٩٦١ نيسان ١٨االولىٰ من اتفاقية فينا الموقعة بتاريخ 

شيوخ        سي ال ل مجل ن قب صانة م ة الح ىٰ الئح صادقة عل ر الم ن أم ًا ع ن تقريب م يعل  ل

ك،   ام عن ذل م تكشف صحافة النظ وطني، ول شورىٰ ال يم وال ن تعت ة م ا فرضته الحكوم   لم

ي ي    . إعالن ام الخمين لت االم رة وص د فت ي   ) س(وبع شورىٰ الت س ال ة لمجل ة الداخلي  المجل

أثر                صدد، فت ذا ال  تتضمن النصوص الكاملة لكلمات ومباحثات النواب ورئيس الوزراء في ه

                                           
  .٢٧ ص ١٠٤ الوطني، الدورة الحادية والعشرون، الجلسة محضر مباحثات مجلس الشورىٰ.  ١

٢٢٣ 



ام  ّرر االم ع  –وق ران والمجتم يته الي ك وحاش ة المل ن خيان شف ع ل الك ن أج   وم

ك            –االسالمي   ة المل ا   القاء خطاب يدعوا فيه الجميع الىٰ التحرك والنهوض لمواجه . وامريك

ىٰ المدن ال         وثين ال داًء بإرسال مبع دة والقر فقام سماحته ابت اء،   يبعي ة الطالع العلم ىٰ    ب م التق ث

شيراً             ائج     وتباحث أيضًا مع العلماء االعالم في قم، وتشاور معهم حول الموضوع، م ىٰ النت ال

  .التي ستترتب علىٰ هذا األمر المفجع

د        عوب ادي    /J٢٠ م الموافق     ١٩٦٤ / ١٠ / ٢٦د تهيئة االرضية المناسبة، تم تحدي جم

ه  ه ق موعدًا اللقاء آلم     ١٣٨٤اآلخر   بالد           . ت م     وتوجهت الحشود من مختلف أنحاء ال ىٰ ق ال

  .لالستماع الىٰ خطاب قائد النهضة

شديد   آان النظام الملكي يعلم بأن استخدام القوة سوف ال يكون مفيدًا، بل سيؤدي الىٰ               ت

اب    اء الخط ىٰ الق ه عل ن عزم ام ع ال   . االم ام بإرس رىٰ، فق يلة أخ تخدم وس د اس ذا فق د  ل أح

م    إلىٰ–، ممن يتمتعون باحترام في أوساط الناس        مرتبطة بالنظام ظاهراً   غير ال  –العناصر   ق

ه،                ة في خطاب ة االمريكي اد   لإللتقاء بقائد النهضة وتحذيره من مغبة التعرض لالمبريالي وإيج

  .جو مضاد ألمريكا في الوسط الديني في ايران

شه         ر، ال ام األآب ل االم اء نج ن لق شخص م ذا ال ن ه رة تمك ود آثي د جه سيدوبع  يد ال

ام الخميني              مصطفىٰ الخميني  ة االم أن مهاجم اء ب ذا اللق ا في  ) س(، فصرح له في ه  ألمريك

ة                  دم مهاجم ام الخميني بع  خطابه أشدُّ خطورة من التعرض للملك، وأوصىٰ بإلفات نظر االم

ر سوف                     ك أمر خطي أن ذل  السياسة االمريكية إذا آان مقررًا أن يلقي خطابًا في هذه االيام، ف

ة            يؤدي ول       .  الىٰ تعرضه لرّد فعل حاٍد وشديد من قبل نفس الحكومة االمريكي ه حرٌّ في ق  وأن

  . حتىٰ وإن آان هجومًا علىٰ شخص الملك– فيما عدا ذلك –ما يشاء 

ا، نظراً      إن حساسية الملك من قضية التعرض للسياسة       ة    االمريكية، لها مايبرره لطبيع

ة      ارتباطاته بالبيت االبيض، آما أن أمريكا        ىٰ     آانت أنذاك تعاني من االزمة الفيتنامي وهي عل

٢٢٤ 



ه             ) س(وعندما أدرك االمام الخميني      ّز الهجوم في خطاب ذه، رآ  نقطة ضعف النظام ه

/ الثاني   جمادى / ٢٠علىٰ أمريكا، وانتقد بشدة سياسات الواليات المتحدة وفي يوم          الحماسي  

الم   – ه ق ١٣٨٤ راء س ة الزه سعود لفاطم يالد الم وم الم ام  ي وم والدة االم ا، وي   اهللا عليه

ي  بالد   ) س(الخمين اء ال ف أنح ن مختل ادمين م م ق ي ق وا ف د اجتمع اس ق ن الن ر م ان الكثي  آ

ة )  قاضي   يخجال الواقع في حي  (فاآتّظ منزل االمام    . ملالستماع لكلمة االما   المحيطة   واالزق

رات الصوت في        به وأحد بساتين الرمان المجاورة لمنزله با       أطراف    لقادمين، ونصبت مكب

ان ساعة  . المك ام ال ي تم ي  ٨ ر ٣٠وف ام الخمين رج االم باحًا خ اس) س( ص ام الن ه  أم بوج

ضب والتع    دة الغ ن ش ة م ون محتقن احب، وعي ة  ش أة مرتب ًا، وهي ًا مقطب سهر، وجبين  ب وال

  .وجذابة

ه      (ثم بدأ خطابه ببسم اهللا الرحمن الرحيم، وتال اآلية الشريفة            ا إلي ا هللا وإن ) راجعون  إّن

اس     وارتفع صراخ الحاضرين وبكاؤهم، وآانت آل جملة تحدث بها اإلمام ملحمة           هيجت الن

ذا             . وأبكتهم ان ه ره     ثم رّوت غرس الثورة في نفوسهم، فك تح       الخطاب مع غي سبب في تف ال

  .زهور الثورة فيما بعد

ي    ام الخمين اح االم ه  ) س( ص ي خطاب سادة «ف ا ال يش   ،أيه ا الج ذرآم، أيه ي أح   إنن

ًا،     ذرآم جميع ي أح الم، إنن ع االس ا مراج ران، ي اء إي ا علم ذرآم، ي ي أح ي إنن ا. االيران  أيه

سادة، أيت             ا ال ا المراجع، أيه م،     الفضالء، أيها الطالب، أيه ا النجف، وق ران،     ه   ومشهد، وطه

ىٰ                    ... وشيراز، إنني أحذرآم   ا حت وا لن ا، قول ل أمريك تًال من قب ا مح ان وطنن م إذا آ  إن... نفه

  .»جميع مشاآلنا من أمريكا، جميع مشاآلنا من إسرائيل، وإسرائيل وأمريكا شيء واحد

                                           
ــي    .  ١ ــام الخمينـ ــي االمـ ــد نفـ ــة    )  م١٩٦٤ / ١١ / ٤(بعـ ــة االمريكيـ ــيس الجمهوريـ ــسون رئـ ــدن جونـ ــال لينـ   قـ

   فــي الــدول غيــرلعــالم الحــر، وماليــين النــاس األســرىٰ إن الكــرة االرضــية هادئــة، وماليــين النــاس فــي ا : الجديــد
  إّن مـــستقبل أمريكــــا يـــرتبط بــــشكل آامــــل  . الديمقراطيـــة ينتظــــرون تحديـــد مــــصير االنتخابـــات األمريكيــــة   

   م١٩٦٤ / ١١ / ٤صحيفة خراسان . بمستقبل العالم

٢٢٥ 



ام الخميني          ال االم بالد    «وفي ختام خطابه الحماسي ق ذا ال د تعّرض ه واب  لق ة ن   لخيان

سوا                   ...مجلس الشيوخ  ر، إن هؤالء لي ذا األم ىٰ ه ذين صادقوا عل شورىٰ ال واب مجلس ال   ون

شعب االيراني         . نوابًا تهم       . ليعلم العالم أن هؤالء ليسوا نوابًا لل إني أقل ذلك ف انوا آ ىٰ إذا آ  وحت

واقعهم    ن م ون ع م معزول بهم، إنه ن مناص اله تتجل   » م ا أع ي أوردناه اطع الت ن المق ىٰ وم

  .سماحة اإلمام بشأن صالحيات الولي الفقيه قناعات

حتىٰ   –إن ماقاله االمام في هذه الكلمة الثورية الحماسية، لم يسبقه مثيل خالل النهضة              

  .واشنطن  وقد هّزت قصور ظلم الملك، ناهيك عما فعلته بالبيت األبيض في–ذلك اليوم 

ام الخميني          ه ال  ) س(في هذه الكلمة أوضح االم ساومة       موقف ل الم ذي اليقب ام   حازم ال أم

ا                       ا به ان ملتزم ة التي آ ىٰ سياسة الالشرقية والالغربي د عل ي، وأآ شرقي والغرب  المعسكر ال

ي      ا يل تعمارية وآم دول االس اه ال ه تج ّين موقف ره، وب ر عم ىٰ آخ ن «حت وأ م ا أس  إن أمريك

ا     وأ منهم سوفيتي أس اد ال ا، واالتح ن أمريك وأ م را أس را، وانجلت ل.انجلت ن  آ وأ م نهم أس   م

ا،                  . اآلخر اء، مع أمريك   آل منهم أخبث من اآلخر، إال أن مشكلتنا اليوم هي مع هؤالء الخبث

آلمته  وفي» فليعلم رئيس الجمهورية االمريكية أنه أآثر الناس في العالم منفورية لدىٰ شعبنا           

ام، وأعطىٰ توجيه                  شكل ع ة ب اء والروحاني ه العلم ا تهدف إلي ام م ه حدد سماحة االم ة   ات القيم

ا            . والغنية للجيل المعاصر والمقبل    ة ألمريك دَّ المواجه ا أن سماحته ع دُّ  –آم سبب    التي تع ال

النهضة   أمرًا ال ينفصل عن أسس     –الحقيقي في سوء أحوال الشعب االيراني وبقية الشعوب         

ىٰ آخر دة حت ذه القاع ىٰ ه ه أصر عل ه شهد آيف أّن الم آّل ل، والع ي شوطها المقب لحظات  ف

  .عمره المبارك

ام الخميني             ة، أصدر االم ًا في     ) س(بعد هذه الكلمة التاريخي   م ١٩٦٤ / ١٠ / ٢٦بيان

ر                            سألة تغيي ىٰ م ان ال ذا البي صيًال، فأشار في ه ر تف شكل أآث ؤامرة النظام ب  آشف فيه عن م

ىٰ نطاق           ١طريقة إيراد القسم في الجيش     واسع    وقد تم طبع واستنساخ هذا البيان وتوزيعه عل

أقل   ألف نسخة من هذا البيان خالل٤٠ي وقت قصير، فقد تمَّ في طهران توزيع أآثر من          وف

                                           
  .راجع هوية الخطاب السابق.  ١
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ارة     الذي آان خائفًا من تص      –وقد أدرك النظام الملكي      شعبي واث تياء ال رة االس  اعد وتي

ك باالصالحية، وان النظام                     –الرأي العام    شاريع المل مّي بم ا ُس ذ م ر الممكن تنفي   أن من غي

رر         ) س(اٍع آاالمام الخميني    ض لهزة قد تطيح به مع وجود قائد و        يعتر د ق ذا فق ران، ل  في إي

  .الخروج من المأزق باإلقدام علىٰ إعتقاله ونفيه خارج ايران

ين    ١٩٦٤ / ١١ / ٤بالفعل فقد ّتم في ليلة      و وات الخاصة والمظلي   م قيام المئات من الق

يش                   ام بتفت سطح والجدران، والقي ه من ال  المسلحين بمحاصرة منزل االمام في قم، ثم مداهمت

ضرب    دم لل ريض الخ زل، و تع ام     المن ال االم ي اعتق عيًا ف شتم س ن  . ال ة م د مجموع  وبع

  .مأمورون بنقل االمام بسيارة آانت معّدة سلفًااإلجراءات المهينة قام ال

م ٩٠وفي مدة قّلت عن   ران    دقيقة قطعت السيارة التي أقلت االمام، الطريق بين ق وطه

دولي اد ال ر آب وم . قاصدة مطار مه د بزغت شمس ي ن ق م تك د١١ / ٤ول ا وقائ النهضة   إّل

دًا      أبناء وطنه  الكبير ينفىٰ من موطنه بجرم الدفاع عن استقالل الوطن وسعادة          المسلمين مبع

ا ىٰ ترآي ة اهللا١ال شهيد آي ر ال ام االآب ل نجل االم ه اعتق وم ذات ي فجر الي سيد مصطفىٰ   وف ال

ان     ). سجن قزل قلعة  (الخميني ونقل الىٰ     ذي أصدرته     وبثت االذاعة، ونشرت الصحف البي ال

  .منظمة استخبارات وأمن الدولة

                                           
ــ – الرفيــق للملــك  –آتــب اللــواء فردوســت   .  ١   آمــا أن تــولي منــصور لرئاســة   «) ٥١٦ ص ١ج (ه  فــي مذآرات

ــن            ــأمر مباشــر م ــان ب ــذلك آ ــي آ ــام الخمين ــي اإلم ــإن نف ــة، ف ــصالحيات خاص ــا وب ــن أمريك ــأمر م ــان ب ــوزارة آ   ال
  .أمريكا، ولم يكن محمد رضا راغبًا في هذا العمل واألفضل أن أقول أنه آان خائفًا من القيام بذلك

ــان     ــام، آ ــي االم ــي ســبقت نف ــة الت ــي الليل ــوالي     ف ــضرها ح ــة ح ــد مأدب ــد أع ــا ق ــد رض ــن ٣٠٠ محم    شــخص م
  وآــان منــصور رئــيس الــوزراء حاضــرًا أيــضًا، وآــان منــصور يمــشي مــع محمــد رضــا فــي وســط             . المــدعويين

  وأخيــرًا اســتدعاني محمــد رضــا وقــال متــضايقًا أنظــر مــاذا يريــد رئــيس الــوزراء؟   .... الــصالة، حــوالي نــصف ســاعة 
ــصور ــة اهللا ا : فقــال من ــىٰ يجــب نفــي آي ــسرعة ال ــالخمينــي ب ــاآروان  : قلــت.  ترآي ــك لب ــيس(يجــب أن يقــال ذل   رئ

ــسافاك ــال ). ال ــا «ق ــه تلفوني ــصل ب ــاآروان . إت ــصلت، فقــال ب ــك؟ قلــت لمحمــد   : ات   هــل اســتطيع التحــدث مــع المل
  وفــي تلــك الليلــة ذهــب المولــوي رئــيس . وصــدر أمــر نفــي االمــام. ، وتكلــم معــه غرفــة أخــرىٰرضــا، فــذهب الــىٰ
  . ترآيا طهران، وفي صباح اليوم التالي نفي بالطائرة الىٰ قم مع قوة خاصة وجاء به الىٰىٰسافاك طهران ال
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ة، بناءًا علىٰ المعلومات ا    «وبهذا النص    ين          لموثوق د تب ة؛ فق ة الكافي شواهد واألدل أّن   وال

رر    أسلوب السيد الخميني وتحريكاته المضادة للشعب واالمن واإلستقالل والسيادة، لذا          فقد تق

  .»١ م١٩٦٤ / ١١ / ٤إبعاده عن ايران في تاريخ 

دلعت    ى ان انوني، حت ر الق ي غي ى النف يم عل ي المضحي العظ شعب اإليران ع ال ا اطل  م

اهرا ل تظ ا قوب دن االخرىٰ، آم ر من الم م وآثي ران وق ي طه رة وعطلت االسواق ف  ت آبي

ة، وعطلت          ) س(اعتقال االمام الخميني     دروس   ونفيه برّد فعل قوي من قبل االوساط الديني ال

ران               م ومشهد وطه ر من    في الحوزات العلمية، آما عطلت مراسم صالة الجماعة في ق وآثي

ات       المدن مرة أسبوعين الىٰ شهر واح      وا     د وفي األثناء أصدر علماء إيران برقي ات أعلن وبيان

  .٢فيها دعمهم لإلمام وحرآته

. خادعة  وحاول نظام الملك التخفيف من حّدة الغضب الشعبي، وذلك بقيامه بمناورات          

سيد مصطفىٰ من       يوما٥٧فقد أقدم بعد     ة اهللا ال سجن  ( ً من نفي االمام، على إطالق سراح آي

وم        ٢ولكن في الساعة    . لىٰ قم وتوجه ا ) قزل قلعة  د الظهر ي ـ  الموافق     م ١٩٦٥ / ١ / ٣ بع ل

يس سافاك ق       ١٣٨٤/ شعبان   / ٢٩ ام      ه هاجم رئ أمورين بيت االم الخميني   م وجمع من الم

ىٰ       . واعتقلوا مرة أخرىٰ السيد مصطفىٰ    ) س( ا في     ونقلوه الىٰ طهران ونفي من هناك ال ترآي

  .إثر والده

                                           
  . وبقية صحافة البلد١ م ص ١٩٦٤ / ١١ / ٥راجع صحيفة خراسان الصادرة في .  ١
  وفــي بيــان.  قــم وترآيــا أرســلت آثيــر مــن الطومــارات والرســائل والبرقيــات والبيانــات الــىٰ   بعــد نفــي االمــام،.  ٢

  النجفـي : آمـا أن ذوي الـسماحة اآليـات       . الحوزة العلمية في قم طالب العلمـاء أبنـاء الـشعب القيـام بإضـراب عـام                
  المرعــشي، والــسيد هــادي الميالنــي، والــسيد محمــد رضــا الكلبايكــاني، والــسيد أبــو القاســم الخــوئي، والــسيد

ــو الحــسن والرفيعــي القزوينــ      ي، والــسيد علــي البهبهــاني، حــسن القمــي، والــسيد آــاظم الــشريعتمداري، وأب
ــيراز و       ــاء ش ــادان، وعلم ــاء آب ــة علم ــي، وجماع ــد اهللا الطهران ــرزا عب ــاج مي ــهم   .. والح ــن اعتراض ــالتعبير ع ــاموا ب   ق

ــىٰ ــدة  علـ ــائل عديـ ــات ورسـ ــر برقيـ ــة، وذلـــك عبـ ــراء الحكومـ ــدره  .  إجـ ــاد الـــذي أصـ ــان األول الحـ ــاء فـــي البيـ   جـ
   تـاريخ العـالم أبـداً   نهـا ارتكبـت جـرائم آثيـرة، وسـوف ال ينـسىٰ      لتعلم البيئة الحاآمـة أ : آية اهللا النجفي المرعشي   

   الخـارج وفـي بيـان شـديد اللهجـة           أيـة اهللا الخمينـي إلـىٰ       أليس من العار أن يصان األجانـب وينفـىٰ        .. هذه الجريمة 
ــسيدة المعــصومة      ــضًا فــي حــرم ال ــة اهللا النجفــي المرعــشي أي ــام ) ع(وتفــصيلي أصــدره آي ــورة االم   دافــع عــن ث

  .الخميني
ــىٰ   ــة االول ــي البرقي ــاء ف ــي وج ــة اهللا الميالن ــسان     :  آلي ــم الل ــل ه ــدهم، ب ــسوا لوح ــم لي ــور أنه ــاء االم ــيعلم أولي   ل

ــة      ــالم حــق وحقيق ــم آ ــة، وآالمه ــة والديني ــع االوســاط العلمائي ــاطق بجمي ــي  . الن ــاني ف ــة اهللا الكلبايگ ــب آي   وآت
  بلـد الـذي يعتقـد أآثريـة الـشعب أن المرجـع             علماء االسالم في ال    نعم مع آمال األسف أن يتّم التجرؤ علىٰ       : برقية

ــاء   ــد هــم العلم ــصالحية الوحي ــوف بوجــه هــذه الممارســات     . ذي ال ــزم للوق ــا يل ــوم بكــل م ــر ســوف أق ــا الحقي   .وأن
  إن القــضية االخيــرة: قــم. ســماحة آيــة اهللا المرعــشي دامــت برآاتــه: والــنص الكامــل لبرقيــة آيــة اهللا الخــوئي هــو

ــة اهللا الخمينــي  ــىٰ  ومــشكلة ســماحة آي ــق، أطلعــوني عل ــارت القل ــار موحــشة أث ــىٰ، ووصــول أخب    ســالمته، وعل
  ٤ذآـــرت نـــصوص مـــن بيانـــات وإعالنـــات المراجـــع والعلمـــاء فـــي آتـــاب نهـــضة علمـــاء ايـــران ج  . آيفيـــة االمـــر

  .٩٥ – ٢٧ص 
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واعين          ) س(ي  وبعد نفي االمام الخمين    ارىٰ وال اء الغي  ونجله االآبر الىٰ ترآيا، قام العلم

ام    م أحك ات صورّية، وصدرت بحقه وا محاآم نهم، وحوآم ر م ل آثي ام، فاعتق ضح النظ  بف

  ١بالسجن بمدٍد متفاوتة

شهيد              ر   وأخيرًا تصاعد لهيب غضب الشعب االيراني المسلم البطل عند سقوط ال الكبي

وم الخميس          فق. الرشيد محمد البخارائي    / ١ / ٢١ د آان االخير فدائيًا وجنديًا لالسالم، وفي ي

دم الئحة      م أنهىٰ برصاصه الناري حياة حسن علي منصور، رئيس الوزراء، الذي           ١٩٦٥ ق

  .الحصانة الىٰ المجلس، وأتمَّ المصادقة عليها

ا    ١١ / ٤إن  ضة االم اريخ نه ي ت ذآريات ف ًة بال بًة مليئ ساسًا ومناس صًال ح ر ف  م يعتب

وم          بأربعة عشر    ٦٤ / ١١ / ٤فبعد نفي االمام في     . الخميني ًا، وفي نفس الي   /١١ / ٤(عام

شعارات   )  م١٩٧٨ ران ب ك(دّوت في طه ي (و ) الموت للمل ا الخمين  التي انطلقت من ) يحي

شوارع        ران وال ة طه ي جامع ات ف دارس والجامع الب الم ن ط شرات االالف م اجر ع  حن

ِد رصا    . المحيطة بها  وم للوقوف              ولم ُيْج ك الي  ص العسكر، وسقوط عشرات الطالب في ذل

ي   ورة ف صرت الث رة، وانت ة المزمج ك الموج ه تل ي ٢ / ١١بوج  م ١٩٧٩ / ٥ / ١٣ وف

ة االسالمية  صادق ة للجمهوري ة المؤقت راح الحكوم ىٰ اقت ورة عل انون . مجلس الث اء الق بإلغ

صادر ي  ال صانة ( م ١٩٦٤ / ٩ / ٢٤ف ة الح درت وزارة ) الئح ة  فأص ة الجمهوري خارجي

  .٢يومها بيانًا رسميًا أعلنت فيه إلغاء االتفاقية االسالمية

اموا في          والعجيب ان الطلبة الجامعيين المسلمين السائرين علىٰ       ام، ق  ١١ / ٤ نهج االم

سنة   ك ال س تل ن نف ر التجسس  )  م١٩٧٩(م احتالل وآ ي ب ام الخمين ن االم ل م د آام  وبتأيي

                                           
ــماء .  ١ ــهر        ١٩وردت اس ــي ش ــجنوا ف ــوا وس ــذين اعتقل ــران ال ــاء طه ــة وخطب ــة الجماع ــاء وائم ــصًا م العلم    شخ

ــضان  ــران    )  م١٩٦٤( ق ه ١٣٨٤رم ــاء اي ــاب نهــضة علم ــك فــي آت ــسادة البجــستاني، : وهــم) ٩٦ ص ٥ج (وذل   ال
  غالم حسين الجعفري، الـسيد هـادي الخـسروشاهي، علـي اصـغر مرواريـد، الـسيد قاسـم الـشجاعي، محمـود                      
ــابزرگ آنــي، جعفــر الــشجوني،      ــي، آق ــوري، فهــيم الكرمــاني، فــضل اهللا المحالت ــاطق ن ــر ن ــصالحي، علــي أآب   ال
ــم         ــسرخي، نج ــا الكل ــيان، رض ــد مقدس ــفهاني، محم ــد االص ــافي، الموح ــد الك ــشي، أحم ــاني االمل ــدي الرب   مه

  ٢٢الــدين اعتمــاد زاده، المهــدوي الخراســاني، المطهــري االصــفهاني، وجمــع آخــر مــن الوعــاظ ومجمــوعهم           
 .شخصًا

  تلغـىٰ « آمـا يلـي       الثـورة هـي    نص الالئحة التـي قـدمتها الحكومـة المؤقتـة، وصـادق عليهـا مجلـس شـورىٰ                   .٢
   م والقاضــــي بتمتــــع المستــــشارين العــــسكريين١٩٦٤ / ١٠ / ١٣ القــــانون الــــصادر فــــي –المـــادة الواحــــدة  

   /٥ / ١٤صــحيفة اطالعــات  » االمريكــان فــي ايــران بالحــصانة الخاصــة واالعــضاءات الــورادة فــي اتفاقيــة فينــا         
  . م١٩٧٩
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   ١٦ –الخطاب رقم  

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

اجز    ي ع ون، إنن ه راجع ا الي ا هللا وإن نإن أثري الق   ع دىٰ ت ن م ر ع ي  التعبي ي، وقلب  لب

ران            رة في اي م يحزنني  ١يعتصره االلم، وقد أقلقني وأّرقني سماع أخبار التطورات االخي   وآ

د      . ذلك، وإني ألعّد األيام في انتظار موافاة األجل بقلب يعتصره األلم            إن إيران لم يعد لها عي

زاءاً  ران ع ي إي د ف الوا العي د أح د اآلن، لق ه، أق٢ببع وا ب زاءًا وٱحتفل الوه ع زاء  أح اموا الع

وا صون  وراح صوا   . يرق وا ورق م احتفل تقاللنا، ث اعوا اس ا، ب د باعون انهم . لق ت مك و آن  ٣ل

ات               الفرح تلك،  لمنعت مظاهر  ع راي  وألمرت برفع رايات سود علىٰ األسواق، وألمرت برف

ىٰ وداء عل ازل س ة    . المن راب عظم ي الت ران، ومّرغت ف د إي دد مج ا، وتب حقت عّزُتن د ُس لق

يش اال يالج ا   .يران دة فين ا بمعاه ًا، الحقن س قانون ىٰ المجل ّدموا ال د ق افوا ٤لق  أوًال، وأض

شارين العسكريين          المستشارين ع المست وا جمي د جعل ًا، فق العسكريين لتشملهم معاهدة فينا ثاني

م يتمتعون بالحصانة         مع رتبط به  عوائلهم، وموظفيهم وفنييهم وإدارييهم وخدمهم، وآل من ي

                                           
  !! الملكـــيتـــي صـــادق عليهـــا مجلـــس الـــشورىٰالخاصـــة باالجانـــب، وال) الحـــصانة(المقـــصود هـــو الئحـــة .  ١

  ). م١٩٦٤ / ١٠ / ١٣(في 
ــات التــي ُيعطــىٰ     ــع المعاهــدات واالتفاقي ــي لجمي ــوان آّل ــصلي، أو حــق  والحــصانة عن ــضاء القن ــا حــق الق    بموجبه

  القضاء داخل دولة أجنبية، واسـتنادًا لهـذه الالئحـة فـإن أتبـاع الدولـة االجنبيـة يـستثنون مـن المثـول امـام سـلطة                           
ــدعاوىٰ      ال ــي ال ــت ف ــة الب ــاط مهم ــضيفة، وُتن ــة الم ــي الدول ــة ف ــة والمدني ــوانين الجزائي ــا ق ــم فيه ــة والحك    الحقوقي

  .بمحاآم خاصة بدولتهم األم، وإن تمَّ األمر البلد المضيف
ــانون   ــب قــ ــصانة(وبموجــ ــسياسيين     )الحــ ــل الــ ــملت عوائــ ــذآورة شــ ــة المــ ــإن الالئحــ ــا، فــ ــدة فيّنــ   ، معاهــ

ــيين والمستــــشارين و ــتهم  والدبلوماســ ــا، وجعلــ ــارج امريكــ ــاملين خــ ــان العــ ــأمورين العــــسكريين االمريكــ   المــ
  .يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية والقضائية

   خبـــر المـــصادقة االتفاقيـــة المذّلـــة الخاصـــة بالحـــصانة وفـــي  التعتـــيم علـــىٰحـــرص النظـــام آنـــذاك علـــىٰ .  ٢
   عــزاء،نظــام أحــال العيــد فــي إيــران الــىٰبــأن ال:  تلــك الالئحــة، وقــالتعــرض االمــام الــىٰ) ع( والدة الزهــراء ذآــرىٰ

 .ثم فضح مسألة الحصانة، وآشف النقاب عن ممارسات النظام المشينة
  .حسن علي منصور: الملك وحكومة رئيس الوزراء آنذاك.  ٣
  بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، دعــت هيئــة االمــم المتحــدة، لجنــة الحقــوق الدوليــة، التابعــة لهــا بإعــداد.  ٤

  يم اتفاقيــة عالميــة عامــة حــول العالقــات الــسياسية بــين دول العــالم، وبعــد ســنوات مــن الدراســة والبحــث،وتنــض
ــا للمــصادقة عليــه، ويتكــون   تــم اعــداد المــشروع وتقديمــه الــىٰ     الجمعيــة العموميــة للمــشارآين فــي مــؤتمر فيّن

  ).اتفاقية فيّنا(ا بعد بـ المشروع من مقدمة وثالثة وخمسون مادة وملحقين حول آيفية تنفيذ ما سّمي فيم
   االتفاقيـة اآلنفـة الـذآر بـدًء مـن الخـامس مـن آذار عـام                  إلـزام ايـران للعمـل بمقتـضىٰ        وقد اشير فـي الالئحـة الـىٰ       

   اطارهــا العــام، تــم تنقــيح االتفاقيــة مــن قبــل هيئــة االمــم المتحــدة مــع الحفــاظ علــىٰ ١٩٦٧وفــي عــام .  م١٩٦٥
  . مادة في ذلك العام٧٩كون من  التعديل المتوقد تمت المصادقة علىٰ

  . من هذه المعاهدة٣٧ و ٣٢ المادتين وقد اعترض سماحة االمام علىٰ

٢٣١ 



                                           
  .حكومة اسد اهللا علم.  ١

٢٣٢ 



د،         ذا الح ىٰ ه سه إل ذي أذل نف و ال ي، ه شعب االيران أن ال دول ب ائر ال صور س د تت  ق

ك المجلس                      ي، ذل شورىٰ اإليران ران، ومجلس ال ة إي ك هو حكوم  واليعلمون أن الذي فعل ذل

ذي شكلت       شعب، المجلس ال اط بال ىٰ أي ارتب ر ال ذي يفتق شعب  ال ة ل ذي العالق  ه الحراب، وال

 إيران به، إن الشعب االيراني لم يدل برأيه لهؤالء، فقد سار خلف العلماء االعالم والمراجع               

ات   ي االنتخاب شارآة ف بهم الم رَّم أغل ذين ح وة   ١ال ر أّن ق ؤالء غي ه له ِط رأي م يع شعب ل   فال

  .السالح هي التي مّكنت هؤالء من ارتقاء تلك المواقع في المجلس

ا،              ضمن    ورد في أحد آتب التاريخ المدرسية التي طبعت هذا العام آمنهج لتعليم أبنائن

ول             ذا الق ىٰ        «أحد المواضيع، وبعد سلسلة من األآاذيب ه وذ   صار واضحًا أن القضاء عل نف

شعب    ذا ال ة له ق الرفاهّي ي تحقي ع ف ة داف دين والّروحاني اء ال تم » علم شعب ت ذا ال ة ه  رفاهي

ىٰ علم  ذا  بالقضاء عل ا سمحوا له وذ، لم دين نف اء ال ان لعلم و آ ذلك، فل ه آ ًا إن دين، وحق  اء ال

 ولما سمحوا إلسرائيل   ! الشعب أن يصبح أسيرًا لالنجليز تارًة وأسيرًا لألمريكان تارًة أخرىٰ         

ضائع االسرائيلية           . بالسيطرة علىٰ اقتصاد البالد     لو آان لعلماء الدين نفوذ لما سمحوا ببيع الب

ال آاهل      يرانية دون رسوم جمرآية،في السوق اال   ا سمحوا بإثق وذ لم  لو آان لعلماء الدين نف

 الشعب بقرض ضخم آهذا، ولو آان لعلماء الدين نفوذ لما سمحوا بحصول هذه الفوضىٰ في        

ان                   ! بيت المال  ا، وان آ ا يحلوله ه ان تفعل م  لو آان لعلماء الدين نفوذ لما سمحوا لكل حكوم

شعب ما ًا لمصالح ال ةمخالف ي المائ ة ف ون ! ئ محوا أن يك ا س وذ لم دين نف اء ال ان لعلم و آ  ول

ة دام الحيثي ة وانع ستوىٰ من التفاه ذا الم ا سمحوا! المجلس به وذ لم دين نف اء ال ان لعلم و آ  ل

ذه الفضيحة           ! بتشكيل المجلس تحت أسّنة الحراب هكذا      ل ه ك مث و   !حتىٰ تصدر عنه بعد ذل ل

ا سمحوا للف          وذ لم ات   آان لعلماء الدين نف ان والفتي ا           تي نهم آم ا بي انقوا ويتصارعوا فيم   أن يتع

                                           
ــشورىٰ    .  ١ ــة والعــشرين لمجلــس ال ــدورة الحادي ــات ال ــاطع العلمــاء االعــالم انتخاب ــوطني، والتــي جــرت فــي ق    ال

ــول  ــى١٩٦٣ٰأيل ــشعب بإضــراب   م، وعل ــاء ال ــام أبن ــر ق ــام، اإلث ــا     ع ــات، مم ــي االنتخاب ــوا عــن المــشارآة ف    وامتنع
   صـوتًا فقـط مـن أصـل    ٢٢٨٣ أسفر عـن نتـائج مخيبـة آلمـال النظـام، فقـد حـاز النائـب االول فـي تبريـز مـثًال، علـىٰ               

  . ناخب تتوفر فيهم الشروط الالزمة للمشارآة في االنتخابات٣٠٠٠٠٠

٢٣٣ 



ون إني          ! انني احذرآم  أحذرآم،   أيها الجيش االيراني إني أحذرآم، أيها الّساسة االيراني

ران اني احذرآم                  اء اي ا علم ون إني احذرآم، ي ا مراجع     اني احذرآم   ! ايها التجار االيراني ي

ا ! أيها الّسادة المحترمون  ! أيها المراجع ! أيها الطالب !  أيها االفاضل  !االسالم ا  ! النجف  أيته ي

يبدو أن وراء    إني احذرآم إن في اآلفاق خطر يحدق بنا،       ! يا شيراز ! يا طهران ! يا مشهد ! قم

ا       ٣»ال تكشفوا االمور  «الكواليس أمور النعلم بها، لقد قيل في المجلس          دون لن فيبدوا أنهم يكي

اذا          والأدري ماذا سيفعلون أسوأ من فعلتهم هذه، فما هو        . كائدالم ا؟ م االسواء من أسرنا وذلن
                                           

  أشـار ) مهمـة مـن أجـل وطنـي       (فـي آتابـه     . ختلطـة  المفاسـد التـي عمـت المـدارس الم         يشير سماحته الـىٰ   .  ١
  لـيس مـن الـالزم فـي بالدنـا         «الملك محمد رضا إلى رغبته في تطبيق المنهج الغربي فـي التربيـة والتعلـيم فقـال                  

  قيــام مدرســات بتــدريس الفتيــات، والــصفوف الدراســية مختلطــة فــي أغلــب المــدارس والجامعــات، يمــارس           
   اســاس اســاس الجــنس، بــل علــىٰجنــسين دون تفــاوت او تمييــز علــىٰالتــدريس فيهــا مدرســون واســاتذة مــن ال

  والـذي يهيـئ للفتـاة والفتـىٰ     (–وإني لراغٌب في تطبيق المـنهج الـرائج فـي أمريكـا         .  حدة تخصص آل استاذ علىٰ   
  فرصة االقتران خالل فترة الدراسة الجامعيـة فـي معاهـد المعلمـين التـي تهـتم بإعـداد المعلمـين مـن الجنـسين،                        

 » التجربةمستوٰى وعلىٰ
  .الملك.  ٢
ــشورىٰ    .  ٣ ــس ال ــي مجل ــدت ف ــي عق ــسة الت ــي الجل ــاريخ  ف ــوطني بت ــة )  م١٩٦٤ / ١٠ / ١٣( ال ــشة الئح   لمناق

  هــذه الالئحــة فــي محــيط هــادئ !) نــدف (أرجــوا أن تــتم الموافقــة علــىٰ «الحــصانة، قــال النائــب ناصــر البهبــودي  
  راجـع محـضر مناقـشات   » !ر أآثـر مـن هـذا فـي مجلـسنا       ال تـسمحوا بـأن ترتفـع الـستائ        .. ومن قبـل لجنـة صـغيرة        

  .١٠٤ الجلسة – الدورة الحادية والعشرين – الوطني مجلس الشورىٰ
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شعب         تم التحسنون سوىٰ أخذ    . فلتفكروا بحلٍّ لهذه البالد، فّكروا بحلٍّ لهذا ال القرض   أن

رض  د الق داً !! بع وا عبي وىٰ أن تكون سنون س دفع!! التح ة ت اك عبودي ك ان هن ل  الش مقاب

دًا مق      صبح عبي ذين ن ن ال دوالرات ونح ذون ال أنتم تأخ دوالرات، ف ك ال ل ذل إذا. اب سنا  ف ده

ون     في حين » يعلو عينك حاجبك  «األمريكي بسيارته، فال يحق ألحدنا أن يقول له          م تحقق أنك

أخاطب أولئك     مصالحكم في هذا االمر، أليس آذلك؟ أو ما ينبغي أن نقول هذه االمور؟ إني              

ضًا؟ هل يجب      أينبغي السكوت إزاء هذا الموضوع     : الذين يأمروننا بالسكوت فأقول    ا   اي  علين

ضاً  ضية اي ذه الق ال ه سكت حي ا أن١ان ن ا، و علين دون أن يبيعون دون أن  ؟ يري سكت؟ يري ن

ذنب من اليصرخ              ه لم ستنكراً  يبيعون قرآننا، وعلينا أن نسكت؟ واهللا، إن ه يرتكب     ! م واهللا أن

  !آبيرًة من اليصيح منددًا
                                           

  . ذلك البعض من مراجع التقليد الذين آانوا يعتقدون بضرورة انتحاء جانب الصمتاشارة الىٰ.  ١

٢٣٥ 



اء     نقاذ االسالم، هبوا ال ! يا علماء النجف  ! هبوا إلنقاذ االسالم  ! يا حكام المسلمين   ا علم ي

يا ! االسالمية يا حكام الشعوب  ! يا شعوب االسالم  ! هبوا النقاذ االسالم، لقد ضاع االسالم     ! قم

سلمين     ات الم سلمين     ! رؤساء جمهوري وك الم ا مل سكم،     !... ي اذ أنف ادروا إلنق ا     ب ادروا إلنقاذن ب

ا شعب ضعيف           . جميعًا ان ألنن ا ؟ وألن !أينبغي أن نداس بأحذية األمريك دوالرات    ن ؟ !النمك ال

سوفيت أسوأ              ا، ال ا أسوأ من أمريك ا، بعضهم     أمريكا أسوأ من بريطانيا، وبريطاني من آليهم

  .اسوأ من بعض، بعضهم أقذر من بعض

اء                وم نواجه هؤالء الخبث ا الي ر، أنن وم         . آل ما في االم ه الي رئيس األمريكي أن يعلم ال  ل

دىٰ شعبنا، وأن من مارس               أبغض إنسان في هذه الدنيا لدىٰ شعبنا، ليعلم        شر ل ه أبغض الب   أن

و       ران ه عب إي وم، وأن ش صمه الي و خ رآن ه إن الق المية، ف ة اس ىٰ دول م عل ذا الظل ل ه مث

  .خصمه

  .لتعلم الحكومة االمريكية أنهم قد ضيعوها، وشوهوا صورتها في ايران 

شارين  ق الحصانة للمست دون تحقي واب صرخوا !أتري ؤالء الن ساآين ه ستنجدين ؟ م  م

دقاءنا« سوا أص ا١التم وق طاقتن ا ف ؤالء أن اليحملون وا٢ ه ا، التجعل ا   التبيعون ن بالدن م

ذآر  لم» معاهدة فينا «هناك مادة من    . ولكن من ذا الذي أصغىٰ اليهم؟     » !مستعمرًة م    ! ت م ل نع

ادة،     انا ال اعلم ما   ! ا هي هذه المادة    وإني ال أعلم م    ٣تذآر المادة الثانية والثالثون    ذه الم  هي ه

ا هو   يس المجلس يجهله ا إن رئ ا ! االخرآم ضًا يجهلونه واب أي وا  !والن م وافق ون أنه ويجهل

د          ! علىٰ الالئحة  ون       وافقوا علىٰ الالئحة وصوتوا لها، وإن آان بعضهم ق أنهم يجهل وا ب اعترف

ادة  ة (الم صالح الالئح صّوتوا ل م ي م ل د أنه ؤالء الب ان)وه د آ ن    لق ًا م وأ موقف رون أس اآلخ
                                           

  .االمريكان.  ١
   الــــوطني، لمناقــــشة الئحــــة  لــــشورىٰفــــي مجلــــس ا )  م١٩٦٤ / ١٠ / ١٣(فــــي الجلــــسة بتــــاريخ   .  ٢

ــور   ــدىٰ... «الحــصانة، قــال النائــب ســرتيب ب ــوزراء الــسيد منــصور، الفرصــة للتــشاور مــع اصــدقائنا  إّن ل   ! رئــيس ال
  -» فأحــد شــروط الــصداقة هــو احتــرام اصــدقائنا لعهودنــا تجــاه المقدســات التــي لــدينا  ! ومطــالبهم باالبقــاء علينــا

  .١٠٤ الجلسة – ٢١ الدورة –الوطني  راجع محضر مناقشات مجلس الشورىٰ
ــا االثنــين والــسبعين، وهــي المــادة    أن إحــدىٰســلفت االشــارة الــىٰ.  ٣    تمتــع تــنص علــى٣٧ٰ مــواد اتفاقيــة فيّن

ــة االخــرىٰ    ــة بالحــصانة فــي الدول ــة دول ــان   . دبلوماســيو أّي ــضائيًة فــي بعــض االحي ــاًء. وتكــون هــذه الحــصانة ق   وبن
   من المالحقة القانونيـة أو إيقـاع القـصاص بـه فـي الدولـة المـضيفة                 سي يستثنىٰ  هذه الحصانة، فإن الدبلوما    علىٰ

  .عند ارتكابه لجرٍم ما، وتناط مهمة التحقيق في التهمة الموجهة اليه بحكومة دولته الموِفدة
   مـــن نفـــس االتفاقيـــة، فيعطـــي للدولـــة الموِفـــدة صـــالحية ســـلب الحـــصانة  ٣٢اّمـــا البنـــد االوًل مـــن المـــادة  

  .٣٧ المادة عن الموظفين الدبلوماسيين واالشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بناًء علىٰالقضائية 
  مـــن اتفاقيــة فيّنـــا، هيـــأ االرضــية الستـــسالم إيـــران أمــام أمريكـــا دون قيـــد أو   ) ٣٢(وبــذا، فـــإن حــذف المـــادة   

  .شرط و من آل النواحي

٢٣٦ 



رانيين   وذ االي اء نف انيكيون  ! يجب انه ان، والميك اخون االمريك ع الطب  ويجب أن يتمت

سيد القاضي              ل  ١االمريكان و الموظفون االمريكان، في حين يجب أن يكون ال سجون   نزي ! ال

سّيد  اد ال اك ٢)االسالمي(ويقت ا وهن دًا هن اء ..  مقي الم، وعلم املون لالس ؤالء الع الم  ه االس

س سجنوا  .. جنوا يجب أن ي الم يجب أن ي اظ االس دوه.. وّع الم ومؤي صار االس يجب أن  ان

دين وا مقي المعتقلون ... يكون ة، ف دين والروحاني اء ال دون لعلم م مؤي سجن ألنه ي ال ا  ف إم

ة  انيين والروحاني دون للروح انيون او مؤي ي . روح ا ف ة طرحوه اس وثيق ؤالء للن دم ه د ق  لق

د رسول            «ان  أيديهم يقولون في آتاب تاريخ اير       اتضح أن رفاهية الشعب التكون إال بقطع ي

ا                !عن هذا الشعب  ) صلىٰ اهللا عليه وآله   (اهللا   يئًا، آل م سوا ش م لي دين ذاته اء ال  ؟ واال فإن علم

ه  (يجب اذن قطع يد رسول اهللا ) صلىٰ اهللا عليه وآله   ( هللا    عندهم هو من رسول     صلىٰ اهللا علي

 هؤالء، يريدون هذا لكي تستطيع إسرائيل من أن تفعل        يريده   هذا ما » !عن هذا الشعب  ) وآله

ئن      ا بقلب مطم شا. ما يحلولها هن ا ت ا هي األخرىٰ أن تفعل م ستطيع أمريك ء براحة          ولكي ت

.بال

                                          

  

 
ــ      .  ١ ــالم ف ــاء األع ــاء والخطب ــد العلم ــائي، أح ــي الطباطب ــة اهللا القاض ــي   آي ــصوص ف ــان وبالخ ــة آذربايج   ي محافظ

  اعتقـل مـع عـدد مـن العلمـاء قبـل اعتقـال االمـام             . مدينة تبريز، ويعدُّ قائـدًا للنهـضة االسـالمية فـي تلـك المنـاطق              
  ( بعـد اعتقـال االمـام فـي الحـوادث الداميـة التـي وقعـت فـي انتفاضـة                      الخميني، وأفرج عنه، ثم اعتقل مرة أخرىٰ      

  .) م١٩٦٣الخامس من حزيران 
   االمــام فيهــا هــذا الخطــاب، آــان آيــة اهللا القاضــي ســجينًا، لــذا فــإن ســماحته يعــدُّ مــن وفــي الفتــرة التــي ألقــىٰ

  المجاهــدين البــارزين ومــن أعــالم الثــورة االســالمية قبــل انتــصار الثــورة وبعــدها، رغــم قــصر المــّدة التــي عاشــها   
   /١١ / ١ المــصادف ي يــوم عيــد االضــحىٰ أيــدي المنــافقين فــبعــد انتــصار الثــورة، فقــد استــشهد ســماحته علــىٰ

  . م١٩٧٩
  .راجع الهوامش السابقة.  ٢

٢٣٧ 



ي ابع    ! أخ رائيل إال ت ا إس رائيل، وم ن أس شاآلنا م ل م ا، آ ن أمريك شاآلنا م ل م  إن آ

ل          هؤالء الوزراء من    ! هؤالء النواب من أمريكا   ! المريكا ون من قب م معّين ضًا، آله  أمريكا اي

ن                 رام، ول ا ي ىٰ م  أمريكا، ولو لم يكن آذلك فلَم ال يصرخون بوجهها؟ ذاآرتي االن ليست عل

ة هيجان                  ا اآلن في حال شكل صحيح، فأن  في أحد دورات مجلس      : أتمكن من تذآر االمور ب

وم    ان المرح ي آ ّسابقة الت شورىٰ ال درس «ال سن الم سيد ح ا،» ال ًا فيه ةنائب ّدمت الحكوم   ق

ؤّداه           ران م ًا إلي ذارًا نهائي االمر الفالني            «الروسّية إن وا ب م تقوم م إذا ل ه اآلن     أال  (إنك ذآر من

ا أذآر    –فإننا سنزحف من المكان الفالني   )شيئًا ىٰ م ران   – قزوين عل أتي الحتالل طه »  ون

ىٰ    إيران آنذاك مارست بدورها ضغطًا علىٰ المجلس بهدف اجباره علىٰ ا            حكومة ة عل لموافق

دين جاء ووقف خلف           « آتب إن    ١األمريكانأحد المؤرخين   . بذلك األمر  القيام اء ال  أحد علم

ال   ضعف وق ن ال داه ترتجف م س وي صة المجل وت : من رر أن نم ان المق ّسادة، إذا آ ا ال  أيه

ىٰ       !فلنموت بمحض إرادتنا  ر، وبالنتيجة تجرأ أعضاء المجلس عل ه لألم  ؟ وأعلن عن مخالفت

ّروس             الرفض، و  ستطيع ال م ي ر، ول ذلك األم ة    ٢أعلن المجلس رفضه ل ا من ارتكاب أي   حينه

سوفيتي               » حماقة اد ال ذلك االتح ر   هذا هو عالم الدين واحد آان في المجلس فلم يسمح ل المتجب

ذا–روسيا سابقًا    - ا وإن رة يرفض اقتراحه ة متجب يئًا، دول ن                أن يفعل ش الم دي عجوز   رها ع

ض

                                          

دن ؤ . عيف الب ين أن ه ي ح ونف ع : الء يقول دون قط انّي، يري ىٰ الروح د  يجب أن اليبق ي

  .ماذا عساني أن أقول؟. الروحاني حتىٰ يحققوا أغراضهم ومقاصدهم

ضايا،    ذه، وبصدري                       ما أآثر الق التي ه ر أنني بح بالد، غي ذه ال ر المفاسد في ه ا أآث   م

  لكم ما أعلم   طيع أن أشرح  تالمتعب، وبوضعي الصحي هذا، ال استطيع طرحها جميعًا، ال أس         

 
ــه  .  ١ ــي آتاب ــة «ف ــة االيراني ــول    » االزم ــتر يق ــان شوس ــي مورغ ــب االمريك ــرُّ   ... «آت ــت يم ــان الوق ــرف آ ــي ظ   ف

  قــد« وقــف عــالم الــدين االســالمي الوقــور وقــال  – بــسبب االنــذار الروســي –مــسرعًا وفــي غيــر صــالح الجميــع  
  القــدرة االلهّيــة ان ُنــسلب الحريــة واالســتقالل مكــرهين، غيــر أن مــن الــشائن أن نفقــد ذلــك ونفــرط           تــشاء 
ــا ــذار     » باختيارن ــداه المرتجفتــان نحــو الــشعب متظلمــًا، وطالــب باالنــصاف فــي اتخــاذ القــرار، ورفــض االن   ثــم هــّز ي

  » الشمالي الكبيرالروسي، األمر الذي آان يعني مخاطرته بحياته وحياة ذويه والوقوع فريسة للدب
ــت قــوات روســيا القيــصرية    .  ٢ ــوذ آبيــر ايــران      –اجتاح    قــسمًا مهمــًا مــن االراضــي   – التــي آانــت تتمتــع بنف

  وطالبـــت الحكومـــة)  م١٩١١ تـــشرين الثـــاني ٢٩ (١٣٢٩االيرانيـــة وذلـــك فـــي الـــسابع مـــن ذي الحجـــة عـــام  
ــضاً  (االيرانيــة  ــة اي ــة االنجليزي ــة وإخــراج الهيئــة االستــشارية االمريكيــة أن تقــوم ) التــي آانــت تتمتــع بالحماي   بأقال

  التــي آــان يــشرف عليهــا مورغــان شوســتر، وان تتعقــد بعــدم اســتخدام اّي مستــشار اجنبــي بعــد ذلــك، إال بعــد 
   وأعطـت للموافقـة      التشاور مع روسيا وانجلترا، آمـا أن عليهـا أن تقـوم بـدفع نفقـات القـوات الروسـية فـي إيـران،                       

  .قصيرة هذه المطالب مهلة علىٰ
  المنعقــدة فــي التاســع مــن ذي ) الــدورة الثانيــة( الــوطني وقــد طــرح هــذا االنــذار فــي جلــسة مجلــس الــشورىٰ  

ــواب، وأدىٰ     ١٣٢٩الحجــة  ــة الن ــار بقي ــا أث ــة اهللا المــدرس، مم ــل آي ــل بمعارضــة شــديدة مــن قب ــىٰ، فقوب    رفــض ال
  .االنذار الروسي

٢٣٨ 



ىٰ                  س، أن يعترض عل ىٰ المجل دوء، أن يعترض عل سأله     ل المجلس به ة وي : االحكوم

لماذا 

رم          !لماذا لم تعّفروا رؤوسكم في التراب     : عارضوا الالئحة، قلت له    ا محت نهض ي م ت اذا ل  ؟ لم

ا        لماذا بعتمونا؟ فهل نحن عبيد    : أقدمت علىٰ عمل آهذا؟ يسألونهم      وا بن ىٰ تفعل عندآم حت

  هذا؟

م،       : أن يقولوا لهم   تم بالدآ إنكم إذا خن ذلك، ف تم آ و آن إنكم   أنتم لستم نوابًا عّنا، وحتىٰ ل ف

بالد               ة لل وه خيان ا فعل ًا، وم ة تلقائي انوا إنَّ هؤ ! إلهي . تسلبون حق التمثيل والنياب ا،   الء خ بالدن

سين               ! إلهي واب المجل د خان ن رآن، لق مجلس  ( لقد خانت الحكومة بالدنا وخانت االسالم والق

شيوخ    انوا            ) الشورىٰ ومجلس ال د خ ذا األمر ق ىٰ ه وا عل ذين وافق مجلس   فأعضاء . فأولئك ال

ر،  هذا ا  الشيوخ، هؤالء الشيبة، والنواب في مجلس الشورىٰ الذين صوتوا بالموافقة علىٰ           الم

ين عن شعب   سوا ممثل م لي دنيا أنه تعلم ال ا، ل ؤالء اليمثلونن بالد، ه انوا ال يعهم خ ران،  جم إي

ع               وائح التي     وحتىٰ لو انهم آانوا آذلك، فإني قد عزلتهم، إنهم معزولون عن سماتهم، جمي الل

ة   ىٰ اآلن خاطئ ا حت ىٰ      . أقّروه اءًا عل ىٰ اآلن وبن تورية وحت ضة الدس ل النه ذ أوائ ص  من ن

ة                – اذا آانوا يقبلون بالدستور       –ستور  الد ادة الثاني ىٰ الم اءًا عل ىٰ نص الدستور، بن اءًا عل   بن

راف             ق إش م يتحق ة إذا ل ه القانوني د قيمت س يفق ن المجل صدر ع ا ي إن م تور، ف تم الدس  لمت

د     ع ي س؟ يجب قط ىٰ المجل رافًا عل ارس اآلن إش د يم س، وأي مجته ىٰ المجل دين عل  المجته

دين اء ال و !! علم ذال ي ه م واحد ف ان معّم و آ ل ل ين، ب سة من المعمم ي المجلس خم ان ف  آ

ذين                 ! المجلس للطم هؤالء علىٰ أفواههم     د قلت الحد أولئك ال ر، لق ذا األم ام ه  ولما سمح بأتم

ق  وتتملق بعد ذلك آل هذا    .. أنا معارض : كفي أن تقول  ؟ أي  بتالبيب ذلك التافه   وتمسك  ٢التمّل

                                           
  .رئيس الوزراء حسن علي منصور.  ١
ان المب.  ٢

١

   م١٩٦٤ / ١٠ / ١٣ الـــوطني المنعقـــدة بتـــاريخ لتـــي جـــرت فـــي جلـــسة مجلـــس الـــشورىٰاحثـــات ا
   الئحـة الحـصانة، توضـح بـشكل جلـي آيـف أن النظـام البهلـوي آـان قـد                     والتي اسفرت عن اتمام المصادقة علـىٰ      
   الــوطني والمقدســات والــشؤون الوطنيــة واالســالمية للبلــد، ألعوبــة بيــد  جعــل مــن الدســتور ومجلــس الــشورىٰ 

   الـوطني تــّم بــشكل مخــالف  مجلــس الــشورىٰطـامع االمريكيــة ولــسنين طويلـة، فتقــديم الئحــة الحــصانة الـىٰ   الم
  لالســلوب القــانوني المفتــرض وللنظــام الــداخلي للمجلــس، آــذلك فــإن مــضمون الالئحــة خــالف وبــصراحة مفــاد   

  بالد قــضائيًا وبالتــالي وثيقــة تــمَّ مــن خاللهــا بيــع اســتقالل الــ  فالالئحــة لــم تكــن ســوىٰ . مــواد دســتورية عديــدة
  .سياسيًا

٢٣٩ 



  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

   

                                                                                                                                    
  ناهيــك عــن آــل ذلــك، فــإن المناقــشة التــي جــرت لالئحــة تــدعو لألســف الــشديد والحــزن العميــق علــىٰ             

   الالئحـة ممـن    فـإذا تجاوزنـا المـوافقين علـىٰ       . مطلومية الـشعب االيرانـي طـوال نـصف قـرن مـن التـسلط البهلـوي                
   حــان وقــت التــصويت، فــصوتوا لــصالح الالئحــة؛ فــإن      تــىٰالذوا بالــصمت، أو اآتفــوا بترديــد عبــارات التمّلــق ح    

ــىٰ         ــة ال ــديم الالئح ــة تق ــوا آيفي ــد عارض ــواب ق ــن الن ــر م ــبعض اآلخ ــة،   ال ــل الالئح ــة ألص ــس دون المعارض    المجل
ــور     ــب ســرتيب ب ــال النائ ــثًال ق ــا م ــًا معارضــاً (حينه ــواد   «) بوصــفه نائب ــن م ــة م ــارض ثالث   إنَّ الالئحــة المطروحــة تع

ــم اضــاف فــي » الدســتور ــه يقــول  ث ــام حديث ــصور   « خت ــسيد من ــاب ال ــا نرغــب أن يقــوم جن ــذي يميــل فــي –إنن    ال

   أن إلــىٰ– وهــو أســرتنا الكبيــرة –علينــا ان ُنطمــئن الــرأي العــام «نتاج ثــم خــتم الــسيد زهتــاب آالمــه بهــذا االســت
ــادر  ــىٰ– الســمح اهللا –المجلــس، إذا ب ــىٰ إل ــي    المــصادقة عل ــشعب االيران ــصالح ال ــه يعمــل ل    هــذه الالئحــة، فإن

  »...العظيم 
  .٦٤ – ١٦ ص ١٠٤ الجلسة – ٢١ الوطني الدورة راجع محضر مباحثات مجلس الشورىٰ

٢٤٠ 



  

ى     سماحة االمام لحظة اعتقاله من قبل اعوان النظام الشاهنشاهي ونقله من        م ال ة ق مدين

  .طهران

٢٤١ 



  ١٧ –هوية الخطاب رقم  

راق  ي  / نجف ال/ الع صاري ف شيخ االن سجد ال ق  ١٣٨٥ رجب ٢٠م  ١٤ه ق المواف

   م١٩٦٥ تشرين الثاني

ة االستعمار          : الموضوع  واجب رؤساء البلدان األسالمية، ومسؤولية العلماء في مواجه

  .والصهيونية

  .بدء الفصل الدراسي في الحوزة العلمية في النجف: المناسبة

  .وم االسالمية في الحوزة العلمية في النجفالعلماء الفضالء وطالب العل: الحاضرون

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

ا في صباح        ه في ترآي  / ٤  غادرت الطائرة التي أقّلت األمام الخميني الىٰ أول منفىٰ ل

ات     .  م١٩٦٤ / ١١ ي األنتخاب سون ف وز جون د ف زز بع د تع ه ق رىٰ أّن موقف ك ي ان المل  وآ

ال ١٩٦٤ / ١١ / ٧وفي ! مشعل الثورة قد ٱنطفأ بنفي سماحة األمام وظّن أّن   . األمريكية   م ق

ق أهداف    : رئيس الوزراء حسن علي منصور     لقد قطعت األيادي التي آانت تحول دون تحّق

ديم خدماتها             ة لتق ادرة الحكوم سيضمنان   ثورة الملك والشعب، واآلن فإّن النوايا الملكية، ومب

ل  ي آ والت األصالحية ف ق التح بالد تحقي ن ال ان م الي .  مك وم الت ي الي  م ٦٤ / ١١ / ٨ وف

ار     : - خالل زيارته للمناطق النفطية في الجنوب        –صّرح منصور    ر آب د حف نفط     عن دة لل جدي

روة      تنفق ث يج الفارسي، وس شعب االيراني    قريبًا سُتقام مناطق حّرة جديدة في سواحل الخل ال

  !! ١بطرق أخرىٰ بعد ثورة الملك والشعب

ت  د أعلن صدها   وق ي يق الحات الت صور( االص ات   ) من ي المجّل ن ف د ُأعل سرعة، فق  ب

ة، : وفازت بها ثالث شرآات     ) أآبر مناقصة نفطية في العالم    (العالمية عن    ة  أمريكي  وأمريكي
                                           

   م١٩٦٤تشرين الثاني ) ٩ و ٨ و ٧(صادرة في الصحف ال.  ١

٢٤٢ 



م            وآما مّر في هوية      اء النجف وق راض مراجع وعلم إّن اعت سابق، ف ة   الخطاب ال وبقي

م                     د عطلت االسواق في ق ا، فق ىٰ ترآي ران   المناطق آان يتزاد بعد نفي سماحة األمام ال وطه

الشرطة، وجرت   والمدن الكبيرة أعمالها، وتعرض مسجد جمعة طهران الىٰ هجوم قامت به          

م      ان والحوزة  إضرابات وتظاهرات في مدن مختلفة خاصة في طهر          ة في ق ل   ٢العلمي  واعتق

  .جمع آبير من العلماء والكسبة وشرائح أخرىٰ

                                           
  . بختيارمن سّيد ضياء الىٰ: انظر.  ١
  مـساًء، رغـم  ) س(بعد نفي سـماحة االمـام، آانـت تقـام مراسـم تكـريم لنهـضة فـي حـرم الـسيدة معـصومة                       .  ٢

  تيـــار مبـــادرة الطـــالب الثـــوريين قـــام الورّدًا علـــىٰ. وجـــود الـــضغوط واالعتقـــاالت المـــستمرة مـــن قبـــل النظـــام 
  وهجــوم هــؤالء) ليلــة الــضرب(وتظــّل . المــرتبط بــدار التبليــغ وجهــاز الــسيد الــشريعتمداري فــي قــم بمــواجهتهم  

   والتــي وقعــت– مؤيــدي االمــام الخمينــي وضــرب أصــحابه وخاصــة حّجــة االســالم الــشيخ مهــدي الكروبــي  علــىٰ
ــ        –في المسجد األعظم في قم          ص١نهـضة االمـام الخمينـي ج     : راجـع . حزيـران دائمـاً   ) ٥( فـي ذاآـرة المـذآرين ب

٧٧٧.  
ــّزوار   ١٩٦٥وفــي ليلــة نــوروز ســنة      م قــرأ حّجــة االســالم فــالح اليــزدي نــّص بيــان شــديد اللهجــة فــي حــشود ال

   أثـر ذلـك هـاجم       أسماء عدد آبيـر مـن العلمـاء المعتقلـين، وعلـىٰ            وأهالي قم، وأطلع الشعب في هذا البيان علىٰ       
  ) آـــم عـــن قـــم٣٠ بعـــد معـــسكر للجـــيش علـــىٰ(عـــسكر المنظريـــة المـــأمورون العـــسكريون الموفـــدون مـــن م

  وفــي طهــران حــصل اجتمــاع مــن قبــل الكــسبة وشــرائح النــاس المختلفــة فــي . الحاضــرين، ووقعــت مذبحــة آنئــٍذ
ــز اهللا فــي    ــسيد عزي ــة ١٩٦٤ / ١٢ / ١٢مــسجد ال ــة ( م بهّم ــات االســالمية المؤتلف   وفــي مــسجد صــاحب ) الهيئ
   تظــاهرات ومواجهــات واســعة النطــاق فــي الــشوارع والمنــاطق الــىٰر الــذي أّدىٰالّزمــان فــي شــارع الحريــة، األمــ

  دراسـة وتحليـل لنهـضة االمـام الخمينـي      : راجـع .  دعـم الـشعب لنهـضة األمـام        وآّل ذلك ُيعّد أمثلة علىٰ    . المحيطة
  .٥ونهضة علماء ايران ج . ١ج 

   ترآيـا وانعكـاس  ي تلـت نفـي األمـام الـىٰ    وقد ورد في الهويـة الـسابقة والمـسائل التـي بعـدها شـرح للوقـائع التـ                
  .١٩٩١ / ١٠العدد الخاص بشهر ) حضور(أنظر المصدرين اآلنفين، ومجلة . ذلك

٢٤٣ 



ه في                   ام الخميني إلي ذي نفي األم ا   لقد أخفىٰ النظام الملكي حتىٰ المكان الدقيق ال . ترآي

اء في     الىٰ الموافقة علىٰ طلب   ) منصور(ونتيجة لضغط الرأي العام، اضطرت حكومة        العلم

  .١جع التقليد الىٰ ترآيا، واالطمئنان على حال قائد الثورةايفاد ممثلين عن مرا

ارائي   د البخ ام محم ة –إن قي المية المؤتلف ات االس ضو الجماع ساعة– ٢ ع ي ال   ف

ام               ١٩٦٥ / ١ / ٢١العاشرة من صباح       وزراء أم يس ال ي منصور، رئ ال حسن عل   م باغتي

قضيًة   حزيران ليست  ٥ضة  مدخل مجلس الشورىٰ الوطني ذّآر الملك وأمريكا بحقيقة أّن نه         

  .ورةيمكن إسدال الستار عليها بممارسة أعمال القتل بحّق الشعب ونفي قيادة الث

                                          

ام        م ١٩٥٠ وهناك عجائب وعبر آثيرة في تشابه الحوادث التاريخية، فقبل هذا وفي ع

ة          – رئيس الوزراء آنذاك     –قتل الفريق رزم آرا      ى اتفاقي م بالمصادقة عل نح    عندما آان يه م

دائيي االسالم                ام ل الطهماسبي، عضو ف وم   –تياز نفط الجنوب لالنجليز، برصاص خلي والي

ده               ة   قبل حسن علي منصور برصاص أحد أصحاب الطهماسبي، بينما آان يحمل في ي اتفاقي

ائي      شكل نه ا ب صادقة عليه ة، للم شرآات األمريكي ىٰ ال صدير ال ط الت از نف اء امتي ي  إعط ف

  .مجلس الشورىٰ

الوا في                   مح بعد اعتقال  رر أن يغت ان من المق ذين آ ه ال  مد البخارائي، اعتقل بقية زمالئ

ك «تلك األيام العناصر المؤثرة في النظام بما فيهم          ه عسكرية،     » المل وا محكم م   وحوآم فحك

دام   نهم باألع ة م ىٰ أربع ي   . عل م ف ذ الحك م تنفي ىٰ ١٩٦٥ / ٦ / ١٥وت م عل ة    م، وحك البقي

  . ١يال منصور، حّل محّلة أمير عباس هويداوبعد اغت.  ٣بالسجن لمدد طويلة

 
   باالمــام الخمينــي فــي اســالمبول يــوم– اهللا الخوانــساري   الــسيد فــضل– صــهر آيــة اهللا الخوانــساري التقــىٰ.  ١

  وبعـد عـدة   .  فـي اسـالمبول مـن أجـل هـذا الّلقـاء             فنـدق   م ونقل سماحة االمام مـن بورسـا الـىٰ          ١٩٦٤ / ١٢ / ٢١
   ممثلـين – من آرمنشاه – والشيخ عبد الجليل الجليلي     – من قم    – الجليلي   أيام سافر الى ترآيا الشيخ مصطفىٰ     

ــام    ــا باألم ــشريعتمداري، والتقي ــسيد ال ــل ال ــن قب ــر رســائل    . م ــه عب ــي ألصــدقائه ومؤيدي ــام الخمين ــّد االم ــد أآ   وق
  نهــضة: راجــع.  قبولــه ألي وســاطة عنــد الجهــاز المــستبد مــن أجــل اطــالق ســراحه  عــدمخطيــة وشــفوية علــىٰ

   قيــام نجــل آيــة اهللا المرعــشي النجفــي لقــد أشــير فــي هــذا الكتــاب أيــضًا الــىٰ . ١٥٤ و ٧٨ ص ٥علمــاء إيــران ج 
  خـول  ترآيا ولقائة باإلمام، في حين أّن هذا السفر لـم يحـصل بـسبب رفـض النظـام إعطائـه تأشـيرة د                       بالسفر الىٰ 

  .ترآيا
ــسؤولي        .  ٢ ــن م ــصفوي، وم ــواب ال ــسيد ن ــشهيد ال ــن اصــحاب ال ــي م ــدي العراق ــاج مه ــشهيد الح ــو وال ــان ه   آ

ــدائيي االســالم  ــىٰ . ف ــارة ويجــدر االشــارة ال ــة االســالمية  ( ان عب ــشكيل الحكوم ــد مــن ت ــىٰ ) الّب ــد نقــشت عل   ق
  .سالحه، وهو نفس سالح الشهيد نواب الصفوي

ــىٰ .  ٣ ــدام علـ ــم باألعـ ــد ا: حكـ ــضىٰ  محمـ ــدي، ومرتـ ــفا الهرنـ ــا صـ ــارائي، ورضـ ــاني لبخـ ــادق اآلمـ ــاد، وصـ   . نجـ
ــىٰ    ــشاقة عل ــع االشــغال ال ــد م ــسجن المؤّب ــم بال ــب اهللا عــسكر   وحك ــاني، وحبي ــي، وهاشــم األم ــدي العراق    مه

٢٤٤ 



سان        اتهم             ١٩٦٥وفي العاشر من ني اتو يواصلون اجتماع ان وزراء حلف الن ا آ   وبينم

ك              ة المحيطة بقصر        –السرّية في طهران دق جرس الخطر في داخل بيت المل   وفي المنطق

ادي   – إذ قام أحد الجنود المضّحين     مّرة اخرىٰ،  –مرمر   شمس آب ار  ب – ٢ رضا ال  اطالق الن

  .باتجاه الملك

اريخ   ي ت شرطة    ١٩٦٥ / ١٠ / ١٦وف أمور وال ذه م ذي نّف ع ال وم الواس ت الهج   م أثب

ال                     ران العتق ة شمال شميرانات طه ال الواقع ىٰ الجب وات النظام الملكي عل  والعسكريون وق

المية  شعوب األس راف –أعضاء حزب ال ذي ُأسس حسب اعت يو( ال واء فرس دعي) الّل  الم

ة اسالمية               ٣لدولةالعام ل  شكيل حكوم اء شهداء        – لغرض اسقاط النظام الملكي وت أن دم  ٥ ب

ذا الحزب        . حزيران في غليان متواصل    ان ه ة            –وقد آ ا هو حال الجماعات المؤتلف  – وآم

  . من مؤيدي سماحة االمام٤من قبل بعض العلماء يدار

ي تر  ي ف ام الخمين ة لالم ة الجبري ىٰ االقام هرًا عل د عشر ش ّر أح ام ا. آي  آانت خالله

ة ُأخرىٰ آانت                   ة، ومن ناحي ىٰ الحكوم  أجواء ايران ملتهبة، والرأي العام يواصل ضغطه عل

ة سماحة             ام،   الحكومة العلمانية في ترآيا تتعرض للضرر المعنوي نتيجة متابعتها لحرآ األم

عىٰ الىٰ يس وآان النظام الملكي. ونتيجة الضغوط التي آانت القوىٰ األسالمية تمارسها ضّدها       
                                                                                                                                    

  مــــع تعيــــين هويــــدا اســــتمرت البرقيــــات والرســــائل المفــــّصلة للعلمــــاء والمراجــــع تحمــــل اعتراضــــاتهم.  ١
ــة األصــرار   ــن مغب ــسلطة م ــىٰوتحــذيراتهم لل ــي  عل ــام الخمين ــاب  .  نفــي األم ــي آت ــد ورد ف ــل «وق   دراســة وتحلي

ــي ج    ــام الخمين ــضة االم ــدها ٨٠١ ص ١لنه ــا بع ــضالء    »  وم ــّصلة لف ــوئي، والرســائل المف ــة اهللا الخ ــة آي ــص برقي   ن
ــم،    ــي قـ ــة فـ ــوزة العلميـ ــكوريين      الحـ ــاديين واألشـ ــرم آبـ ــانيين، والخـ ــشيرازيين والكرمـ ــضالء الـ ــالب والفـ    والطـ

  .ع ذآر أسماء الموقعينالمقيمين في قم م
  لم يصب الملك نفـسه، وقـّدم الجنـدي البطـل نفـسه فـي طريـق حرّيـة الـشعب األيرانـي بعـد أن ُأردي قتـيالً                            .  ٢

  .برصاص الحرس الملكي
  . م مقابلة الّلواء فرسيو مع الصحفيين١٩٦٦ / ١ / ١٨الصحف الصادرة في طهران عصر يوم .  ٣
ــضاء .  ٤ ــال أعـ ــة واعتقـ ــان مالحقـ ــان زمـ ــاريخ  آـ ــالمية فـــي تـ ــزب الـــشعوب األسـ ــّن١٩٦٥ / ١٠ / ١٦ حـ    م ولكـ

ــىٰخــوف النظــام أّدىٰ ــاب الحــوزة      ال ــات طّل ــا أّن األوضــاع الوخيمــة فــي طهــران، وبيان ــًا إّل ــر تمام    آتمــان هــذا الخب
  فـي .  م ١٩٦٦ / ١ / ١٨وقـد أعلـن خبـر االعتقـاالت رسـميًا فـي             .  االعتـراف بـاألمر    دفعت النظـام فـي النهايـة الـىٰ        

  محمـد آـاظم   : شخـصًا مـنهم حجـة األسـالم محمـد جـواد الحجتـي الكرمـاني، والـسادة                 ) ٤٩(عتقل  ٱه القضية   هذ
ــصوري،    ــواد المنـــ ــصادقي، وجـــ ــد الـــ ــر محمـــ ــد ميـــ ــرحدي زادة، ومحمـــ ــم ســـ ــو القاســـ ــوردي، وأبـــ   البجنـــ

  والــسيد حــسين الهاشــمي) أبــو شــريف(وعبــاس الــدوز دوزانــي، ومحمــد آــاظم ســيفيان، وعبــاس آقــا الزمــاني  
ــانيالكل ــىٰ  . بايك ــدء حكــم عل ــام المراجــع     فــي الب ــام وقي ــرأي الع ــد ضــغط ال ــّم بع ــدام، ث ــوردي باالع ــسيد البجن    ال

  والحــوزات العلميــة بــالتعبير عــن اســتنكارهم واعتراضــهم؛ حكــم عليــه مــع عــدد آخــر مــن زمالئــه بالــسجن            
ــىٰ  ــد، وحكــم عل ــة المؤّب ــددًا طويل ــسجن م ــانوا  .  اآلخــرين بال ــرًا مــن أعــضاء الحــزب آ    فــي ســجون النظــام إّن آثي

  وقــد ذآــر فــي آتــاب نهــضة علمــاء )  م١٩٧٨، ٧٧( زمــان اطــالق ســراح الــسجناء الــسياسيين فــي عــامي  حتــىٰ
  مــن المعتقلــين وأعــضاء الحــزب مــع شــرح للقــضية نقــًال عــن الــصحف        ) ٥٩(اســماء ) ١٧٤ – ١٥٧ ٥ج (إيــران 

  ).وثائق من الجماعات األسالمية المؤتلفة(وعن آّراس اسمه 

٢٤٥ 



وم     . وقد أثار ذهاب األمام الىٰ العراق ردود متفاوتة        ة  وبعد عشرة أيام، أي ي  ١٥ الجمع

ي ١٩٦٥ / ١٠/  شرفة ف شاهد الم ارة الم د زي ف بع و النج ام نح رك األم ة   م تح الكاظمي

سيارات     وسامراء وآربالء  ر         .  تودَّعه عشرات ال تقبال المنقطع النظي ان لإلس م آ ه     ث ذي لقي ال

اس واسع  ي النجف االشرف انعك د النهضة االسالمية ف ا. قائ امآم اءات االم بعض   أّن لق ب

اب عن           ام األولىٰ المراجع والعلماء في األيّ    وجوه    لمجيئه الىٰ النجف أسفرت عن آشف النق

  . آما أوضحت قّوة شوآة األمام وعظمته أآثر فأآثر،آثيرة

صين،               من جهة اخرىٰ أعطىٰ مجئ األمام الىٰ النجف األشرف حرارة ألصحابه المخل

حملت   ،وساد آل إيران فرح وسرور، فُأرسلت مئات البرقيات إلىٰ سماحة األمام في النجف            

ىٰ            ودة ال ام سرعة الع شعب لألم ه األسالمي األيراني      تمنيات ابناء ال سافاك    راحو.  وطن  –ال

ضة        د النه ي قائ اه نف ازم تج ي الح شعب االيران ًا لل ه موقف د واج ان ق ذي آ ر–ال لٍّ   يفّك بح

ا               ا    لمعضلته، فقام بتقديم اآثير من المشاريع لفرض السيطرة علىٰ األوضاع، إال أّن أّي  –منه

  . لم يؤّثر–رغم الّدقة التامة التي استخدمت في تنفيذها 

راث   –في النجف االشرف، قرر     ) س(وبعد إقامة االمام الخميني      لدسائس    ودون االآت

. االسالمية   مواصلة أداء رسالته في مواجهة االفكار والتصّورات المنحرفة وغير   –األعداء  

اء والتب           –غير أّنه    دد من العلم ه بع د التقائ م      وبع النهضة    أدرك ان الحديث عن      –احث معه
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دء الفصل الدراسي، شرح     ) س(أول آلمة ألقاها االمام الخميني     وفي   اريخ   بمناسبة ب ت

ات           ة   صدر االسالم، والموقع الرفيع للحكومة االسالمية، ووظائف ومسؤوليات الطبق المختلف

ي الم ىٰ ف دًا عل المي مؤّآ ع األس ول اهللا : جتم ع ) ص(اّن رس ان الجمي يط آ ي مح ار ف  ث

  .وآتب رسائل ألربعة من الرؤساء الكبار آنذاك يدعوهم فيها الىٰ األسالم... معارضين له 

ال                 سالح الفّع تفادة من ال ذي   وفي هذه الكلمة طالب االمام قادة الدول األسالمية باالس ال

ائر     لنفط، ونّبه إلىٰ الحاجة للقوىٰ الكبرىٰ والدول القوية الىٰ        أفاضه اهللا عليهم وهو ا     نفط وس ال

ىٰ أّن   . الثروات التي تمتلكها البلدان االسالمية     د عل دعاء  (وأّآ دًا      الصالة وال ًا واح ثالن باب يم

سة  اوإدارة االمور، ودار   وأّن المسجد آان محًال للقيادة    ... فقط من ابواب األحكام االسالمية      

ل ة  وتحلي شاآل اليومي سائل والم صر   )  الم ذي يح ر ال تنكر التفكي صالة    واس ي ال الم ف االس

ة      . والطهارة والنجاسة  دين   (ورفض الفكرة االستعمارية القائل سياسة    بفصل ال وسعىٰ  ) عن ال

دىٰ         اء المجتمع األسالمي     الىٰ مكافحة اليأس وعقد الحقارة والخمول الذي آان قد ترسخ ل ابن

الستعادة عظمة الُمسلمين وعّزتهم     وزة النجف، وطالب الجميع بالسعي    وقادته ولدىٰ علماء ح   

  .الضائعة

ّل شيء      –إن آلمة االمام التاريخية هزت       ل آ التي    الحوزة في النجف االشرف        –  قب

ادة            ه باالش ت آلمت رن، فقوبل صف ق ن ن ر م صمت ألآث ا ال الرآود ويلّفه صابة ب ت م  آان

ر من األوساط الم            اً           والترحيب الواسع في آثي ًا وُمهم أثيرًا عجيب ة، وترآت ت ة والجامعي  .ثقف

تبدا    تعمار واالس ة االس ىٰ مواجه ام عل د االم ل تأآي دّ  وقوب نفط ض الح ال ن س تفادة م  د واالس

٢٤٧ 



                                           
  .٧٩٩ ص ٧٢ الوثيقة ٢وتحليل لنهضة اإلمام الخميني ج دراسة .  ١
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  ١٧ –الخطاب رقم   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ع، ق الرفي ا الخل ا، واغرس فين دنيا من قلوبن رك، وأخرج حّب ال ىٰ غي ا ال م التكلن  الله

م   من آل سوء، واجعلنا خّدامًا لالسالم والمسلمين،      ) ع(واحفظنا في آنف أمير المؤمنين       الله

ن االسالم      . واحفظ علماء المسلمين أينما آانوا، وألهمنا معرفة قدرهم        م دي اراً  واجعل الله ،   من

  ١»اللهم اعظم آلمة االسالم«وقّدمه علىٰ جميع الكلمات 

ون أن رسول اهللا  وة المحترم ا االخ ون أيه ة آانت تقف ) ص(تعلم ي بيئ دًا ف ام وحي  ق

ر وتحمل من االذ           رة في سبيل         ضده بأسرها، وقد عانىٰ الكثي ر، واعتصرته آالم آثي  ىٰ الكثي

ل            د، وتحّم دىٰ والتوحي ىٰ اله اس ال دعا الن اس، ف ك    ) ص(تبليغ االسالم للن  من المشاق في ذل

  .السبيل ماال أعتقد أحدًا يقوىٰ علىٰ حملها

رم      ة                ) ص(وبعد الرسول االآ ا، وتقوي دٍّ م ىٰ ح ىٰ أداء مسؤولياتهم ال سلمون إل د الم  عم

انطلق ة االسالم، ف ة اسالمية عظيم الم دول ي الع ىٰ تاسست ف لطة االسالم؛ حت  وا يوسعون س

  .فاقت جميع الدول االخرىٰ قوة وسعة

رم   ول األآ ب الرس د آت اري –) ص(وق ر صحيح البخ ا ذآ ه– ٢ آم ذي اورد آتاب    ال

ة       ) ص( آتابا الى هر قل وآما تذآر آتب التاريخ، فإن الرسول             ٣نصًا ىٰ أربع ة ال  آتب أربع

                                           
ــة. ( ١ ــا    ) آلم ــة منه ــاٍن متنوع ــرآن بمع ــي الق ــتعملت ف ــر    : اس ــالمية وغي ــدعوة األس ــد، ال ــق، التوحي ــد الح   الوع

  .١٨٨ ص ١٤ و ج ٩١ ص ٦، راجع تفسير الميزان ج ...ذلك 
  أحـــد)  قه ٢٥٦ المتـــوفىٰ(صـــحيح البخـــاري أو جـــامع الـــصحيح، تـــصنيف محمـــد بـــن اســـماعيل البخـــاري .  ٢

  . أهل السُّّنةالصحاح الستة المعتبرة لدىٰ
  فـــــوآس)  م٦٤١ – ٥٧٥) (هراآليـــــوس أو هرامكيـــــوس األول(هـــــزم هـــــر قـــــل أو )  م٦١٠(فـــــي عـــــام .  ٣

  وفقـد الـشام  . وقد هزم هـر قـل فـي حربـه معـل األيـرانيين       .  عرشه وترّبع علىٰ ) الروم الشرقية (امبراطور البيزنطية   
ــسطين ومــ  ــىٰ    . صروفل ــوم عل ــام بهج ــستعراته ق ــن أجــل اســتعادة م ــيهم وم ــب عل ــرانيين وتغّل ــد انتهــت .  األي   وق

ــبح            ــة أص ــرة لالمبراطوري ــسنوات األخي ــي ال ــران، وف ــك إي ــز مل ــسرو بروي ــاة خ ــد وف ــروم بع ــران وال ــين اي ــرب ب   الح
   خــارجبنــشر االســالم) ص(وبعــد ظهــور االســالم قــام رســول اهللا  ).  م٦٤١(هرقــل، جلــيس الــدار، وتــوفي ســنة  

  الجزيرة العربية في الـسنتين الـسادسة والـسابعة للهجـرة، ودعـا الملـوك والرؤسـاء فـي المنـاطق المجـاورة الـىٰٰ               
  فــي الرســائل التــي آتبهــا المبراطــور الــروم الــشرقية وملــك ايــران، طلــب ) ص(وطلــب الرســول االآــرم . األســالم

  الحقيقي الـذي ال شـريك لـه، وهـذا نـّص الرسـالة التـي                يعبدوا اهللا الواحد السلطان      منهما أن يحررا عباد اهللا حتىٰ     
  :لهرقل) ص(بعث بها النبي 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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دعوهم                     اطرة ي ىٰ هؤالء االب لها ال ا بمضمون واحد، أرس   هذه الكتب االربعة آانت آله

د       ىٰ االسالم والتوحي رم                .فيها ال ل الرسول االآ ذا العمل من قب د ه ة وحجر   ) ص( وبع  مقدم

ة ي عملي اس ف الغأس ع اب ىٰ جمي ورة، وال اء المعم ع أرج ىٰ جمي الم ال ائق االس   حق

وك                   ر ان هؤالء المل اس، غي دا  –االمبراطوريات في الدنيا، وتعريف االسالم الحقيقي للن   ع

ك ا            –ملك الحبشة    د توقفت تل ذا فق دعوة التي أراد الرسول       لم يستجيبوا ولالسف، ل رم   ل االآ

  .أن يقوم خاللها بنشر االسالم) ص(

ل                   اء سواء من قب واع العن  علىٰ أّية حال، فقد قوي االسالم بالجهود المضنية وبتحمل ان

ل              ) ص(الرسول االآرم    ة االسالمية، وراح ينتق صّدوا لرئاسة الدول ده ممن ت أو من جاء بع

ًا، وهي المسؤولة عن    يد الىٰ يد حتىٰ وصل اليوم بأيدي     من  نا، بأيدي هذه الفئة الموجودة حالي

منهم  االسالم وعن احكامه في عصرنا هذا، وتختلف مسؤوليتهم باختالف مواقعهم، فالبعض          

ا ة عّم ل أهمي سؤولية تق بعض اآلخر م ه  يتحمل مسؤولية جسيمة، في حين يتحمل ال يتحمل

  .أولئك

                                                                                                                                    
  ، أمــا بعــد فــاني أدعــوك  مــن اتبــع الهــدىٰ هرقــل عظــيم الــروم، ســالم علــىٰ مــن محمــد عبــد اهللا ورســوله الــىٰ 

  يــا أهــل«و . ليــك أثــُم اَالريــسيينبــدعوة األســالم، أســلم َتــسَلْم، وأســلم يؤتــك اهللا أجــرك مــرتين، فــإن توّليــت فع
   آلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم أّلــا نعبــد إّلــا والنــشرك بــه شــيئًا، وال يتخــذ بعــضنا بعــضًا أربابــًا مــن  الكتــاب تعــالوا الــىٰ

  »دون اهللا، فإن توّلوا فقولوا اشهدوا بأّنا مسلمون
ــث رســول اهللا       .  ١ ــن للمــسلمين، بع ــة وتحقُّــق األم ــد صــلح الحديبي ــائل) ص(بع ــوك والرؤســاء  الــىٰبرس    المل

   ملـوك وأمـراء    أحـدها رسـائله الـىٰ     :  عـّدة أقـسام    الـىٰ ) ص(وقد قّسمت رسـائل النبـي       .  االسالم دعاهم فيها الىٰ  
  خـسرو برويـز ملـك     :  األبـاطرة فـي ذلـك الزمـان وهـم          الـىٰ ) ص(الدول المختلفة، منها أربع رسـائل مـن رسـول اهللا            

  .بشة، المقوقس ملك مصرإيران، هرقل قيصر الروم، النجاشي ملك الح
   م١٨٤٦ التــوالي فــي عــامي تأســسا علــىٰ) متحــف أنقــرة(و ) متحــف اســطنبول(يوجــد فــي ترآيــا متحفــان .  ٢

  وعنــد.  م١٩٦٤وقــد زار األمــام هــذين المتحفــين فــي ســنة      .  م ويــضمان آثــارًا تاريخيــة وفنيــة آثيــرة    ١٩٢٣و 
  رآيـة، وزار فـي اليـوم الثالـث مـن نفيـه المـساجد والمراآـز                 ترآيـا بـدأ سـماحة األمـام بـتعلُّم الّلغـة الت             وصوله الـىٰ  

ــرة واقــسام ُأخــرىٰ   ــة فــي أنق ــة التاريخي ــة   .  مــن هــذه المدين ــة والمرافق ــتم تحــت المراقب ــام ت ــارات األم ــت زي   وآان
ــراك    ــرانيين واألت ــن األي ــأموري األم ــل م ــن قب ــة م ــام    . االجباري ــام النفــي شــاهد االم ــر أي ــان –وفــي أواخ ــدما آ    عن

  :وســأل عــن آيفيــة وفــاتهم، فأجــاب المرافــق الترآــي . مــن العلمــاء) ٤٠(زميــر الترآيــة مقبــرة تــضمَّ يــزور مدينــة أ
   هــذاوقـد أشـار اِألمــام ذاتـه الـىٰ    . إنهـم ُأعـدموا بـأمر مــن أتـاتورك لـدفاعهم عــن االسـالم ومعارضـتهم لــسياساته       

  .الموضوع في خطاباته الالحقة

٢٥٠ 



م الحكو       ات     فالذين يتحملون المسؤولية الجسيمة ه ات، ورؤساء الجمهوري االسالمية،   م

دًا،   رة ج سووليتهم خطي ؤالء م سلمين، ه وك الم نومل رًا م د خط ا أش ع  ولعله سؤولية جمي م

دي       ىٰ أي الم ال صل االس ة أن ي ضت ارادة اهللا التكويني د اقت رىٰ، فق ات االخ ة،   الفئ ذه الفئ ه

سلمين، ة الم دة آلم ظ وح ظ االسالم، وحف سؤولين عن حف ذلك م صبحوا ب ام  في ظ االحك وحف

  .االسالمية، ونشر االسالم الىٰ مختلف أرجاء هذا العالم المتمدن

ين اهللا    راد وب ين االف ة ب دو سوىٰ رابط سيحية ال يع الم آالم أن االس د ب وهمّن أح  واليت

دوره  إن االسالم ينطوي علىٰ منهج متكامل للحياة، ونظام للحكم، وقد مارس          . تبارك وتعالىٰ 

ورغم عدم      الخمسة قرون حينما آان يحكم بلدانًا مترامية االطراف،         في الحكم ما يزيد علىٰ    

ه             ا ينبغي، إال ان ه            –تطبيق احكام االسالم حينها آم ذي طبق من دار ال ذا المق ك     – به م تل حك

  .البلدان بعزة ومنعٍة من جميع النواحي وفي جميع االحوال

) ظهورها نت آاالسالم وقت لعلها آا (فاالسالم يختلف عن باقي األديان المعروفة حاليًا        

ا        ك سوىٰٰ بضعة آلمات         – وخصوصًا المسيحية      –إال أن الموجود حاليًا منه ة    ال تمل وعظي

سياسة أو    ق بال ا يتعل رامج فيم ديها ب ون ل اليمإدون أن يك دن واالق وهم . دارة الم ال يت أن  ف ب

ًا ومف               ًا دقيق اة  االسالم آتلك األديان ال نظام فيه، فاالسالم قد وضع برنامج سان    صًال لحي االن

ة  ضمن الفردية بدءًا من الفترة السابقة لوالدته، ومرورًا بجميع المراحل التي يمضيها           . العائل

ابع      آما وضع البرامج لمجتمع العائلة، وعّين االحكام والقوانين لكل جوانبها          م يت ومراحلها، ث

د خروجه     ىٰ              االنسان بع يم، وحت دخول في مجال التعل ة لل ر،      دخ  من العائل ه المجتمع الكبي ول

وانين              ل وحتىٰ الق سلم، ب اة المجتمع الم رامج التي تنظيم     ووضع القوانين التي تنظيم حي والب

ام في   . عالقة الدولة االسالمية مع سائر الدول والشعوب      ه أحك رة   آل ذلك ل شريعة المطه . ال

ط،                ارة فق دعاء والزي ىٰ مراسم ال د  و الصالة أفأحكام االسالم ال تقتصر عل ارة  وال عاء والزي

  .من جوانب االحكام االسالمية جانبًا وحسب؛ فهذه االمور ليست إال

ه نظام                الدارة  الدعاء والزيارة جانب من جوانب االسالم، وإال ففي االسالم سياسة، في

وملوآهم، وعلىٰ   وعلىٰ قادة المسلمين  . بالد بأسرها، االسالم ينظم ويدير شؤون بلدان واسعة       

  .ة عمومًا أن ُتعرف اإلسالم للعالم أجمعالحكومات االسالمي

٢٥١ 



ام في المسجد               واليتوهم النصارىٰ  ا آانت الصالة تق ان   بأن المسجد آالكنيسة، فحينم آ

ل             ة     المسلمون يفهمون تكليفهم من خاللها، فالمسجد يختلف عن الكنيسة التي تمث رابطة فردي

سياسة االسالم     سجد آان مرآزاً  فالم) علىٰ حدِّ زعمهم  (بين االنسان وبين اهللا تبارك وتعالىٰ        ل

ول اهللا    ن رس ي زم اء  ) ص(ف ن الخلف ي زم رح    . وف ت تط ة آان وم الجمع ي ي ف  وف مختل

ة؛ ففي                      ة الجمع بالد في خطب إدارة ال ق ب ا يتعل سياسة والعسكرية، و م زمن   الموضوعات ال

ول  ؤمنين      ) ص(الرس ر الم ان أمي رين آ ن اآلخ ي زم ور،   ) ع(وف ك االم ل تل ط لمث  يخط

  .برامج الخاصة بها في المسجدوتوضع ال

يهم                  ي، وهي مسؤولية تفرضها عل شروا االسالم الحقيق  إن علىٰ هؤالء الرؤساء أن ين

م         الىٰ له ضها اهللا تع اً             . المراتب التي قّي ّدوا برنامج ي، أن يع شروا االسالم الحقيق يهم أن ين  عل

شر االسالم     شرحوا ل             . إذاعيًا لن اء االسالم لكي ي وا علم يهم أن يراجع ائق االسالم،     عل م حق  ه

  . عبر المحطات االذاعية والمطبوعاتفيقوموا هم بنشرها

ورة، سعىٰ                 ) ص(فلقد سعىٰ رسول اهللا       ة أرجاء المعم ة في آاف اد وحدة الكلم ىٰ ايج  إل

رة ور من الك ع المعم د، أراد أن يجعل الرب ة التوحي ع تحت ظل آلم الم أجم د دول الع  ليوّح

ل   ية تحت ظ د «االرض ة التوحي ب،   غ» آلم ن جان اتهم م سالطين ورغب راض ال ر أن أغ   ي

ول     ق الرس ت دون تحقي ر، حال ب آخ ن جان الهم م ود وأمث صارىٰ واليه اء الن ات علم  ورغب

رم  ك) ص(االآ ه. ذل ق الهدف ذات وم دون تحقي ون الي ذين يحول م ال م ذاته شاآلنا. وه  فكل م

  .النصارىٰبسببهم، فالذين يحولون اليوم دون نشر االسالم الحقيقي هم اليهود و

ات   إن علىٰ حكام المسلمين وملوآهم ورؤساء جمهورياتهم االن مسؤولية تجاوز          الخالف

رس،                   رك وف ة     الجانبية التي تطرأ بينهم أحيانًا، فليس في االسالم عرب وعجم أو ت ا آلم إنه

رم    . االسالم فقط  اد في سبيل    ) ص(فعليهم أن يّتبعوا أسلوب الرسول االآ اهللا، وأن  في الجه

ات          . وا االسالم يّتبع تهم، وتجاوزوا االختالف ة،    فإنهم إن تمكنوا من توحيد آلم ة الطارئ  الجزئي

سلمين               داد الم إن تع ًال، وإال ف سبعمائة    وصاروا جميعًا يدًا واحدة، فإنهم سيؤثرون فع اهز ال  ين

٢٥٢ 



                                           
ــان الخطــاب   .  ١ ــسكان المــسلمين فــي زم ــدد ال ــّدر ع ــال يوجــد   ق ــًا ف ــسمة، وعموم ــون ن    بحــوالي ســبعمائة ملي

  إحصائية دقيقـة لعـدد المـسلمين فـي العـالم؛ ألّن عـدد الـسكان المـسلمين لـم ُيحـَص فـي بعـض البلـدان حتـىٰ                             
   األحــصاء يــسعوناآلن، وفــي الــبعض اآلخــر يخــاف النــاس مــن االعــالن عــن ديــنهم، آــذلك فــأّن المــشرفين علــىٰ 

   أّنمـضافًا الـىٰ  .  التقليـل مـن عـدد المـسلمين     إلـىٰ –ألسـباب سياسـية أو عقائديـة        و – في بعض البلدان األخـرىٰ    
   الجنـــسية والعمـــر ومهـــن االشـــخاص فقـــط دون االلتفـــات الـــىٰ االحـــصائيات فـــي أمريكـــا وأوروبـــا ترآـــز علـــىٰ 

  نــد ال أّن بعـض الـدول آأمريكـا واله   عـالوة علـىٰ  . أديـانهم، لـذا ال يمكـن القطـع بعـدد المـسلمين فـي تلـك البلـدان         
ــون االســالم     ــذين يعتنق ــصائياتها باألشــخاص ال ــي إح ــرث ف ــىٰ    . تكت ــديرات ال ــشير التق ــك ت ــّل ذل ــع آ ــددوم    أّن ع

   مـن  المليـار مـسلم، الشـك فـي أّن نـسبة النمـو خـالل العقـد االخيـر آانـت أعلـىٰ                   المسلمين في العـالم يتعـدىٰ     
  .السابق

  ن، وهــي منطقــة جبليــة ذات منــاظر خّلابــة تقــع آــشمير شــمال غربــي الهنــد، وتحــد الباآــستان وأفغانــستا  .  ٢
ــغ مــساحتها . وأراٍض خــصبة ــع٢٤٢٠٠٠(تبل ــومتر مرب ــر   )  آيل ــسمة، أآث ــين ن   وعــدد ســكانها حــوالي خمــسة مالي

  ألّن غالبيـــة ســـكانها يتكلمـــون) إيـــران الـــصغيرة( آـــشمير أهـــالي هـــذه االراضـــي مـــن المـــسلمين، وتـــسمىٰ
ــية ــل االســـ   . الفارسـ ــستقلة قبـ ــة مـ ــشمير حكومـ ــت الكـ ــي  آانـ ــّل فـ ــد احتـ ــذا البلـ ــزي، إال أّن هـ   تعمار االنجليـ

  وبعـد تقـسيم شـبه القـارة الهنديـة الـىٰ       )  م ١٩٤٧( عـام    زمان هجوم األنجليز، وبقي تحت سـيطرة األنجليـز حتـىٰ          
   التــي–آــان يجــب أن تلحــق آــشمير وجــامو  ) الهنــدوس(والهنــد ) المــسلمين(الباآــستان : دولتــين مــستقلتين

   بالباآــستان، إّلــا أّن الهنــد لــم تتخــل عــن آــشمير، واســتولت آــال–ن الــسكان مــ% ٧٠يــشّكل المــسلمون فيهــا 
ــىٰ  ــدولتين عل ــىٰ     ال ــت حّت ــدولتين، وظّل ــين ال ــات ب ــصاعدت االختالف ــشمير، وت ــن آ ــسٍم م ــذا  ق ــصرنا الحاضــر ه    ع

  .دون حل
ــد     ــيس وزراء الهنـ ــرو، رئـ ــواهر الل نهـ ــارض جـ ــة  –عـ ــه االخالقيـ ــًا الدعاءاتـ ــا – وخالفـ ــن التـ ــس األمـ   بع رأي مجلـ

   الـرأي الكـشميري العـام بـشكل         بـأن يـتم تقريـر مـستقبل آـشمير بعـد الرجـوع الـىٰ                لالمم المتحدة، الذي أوصىٰ   
   الـذي – وهـو مجلـس ال يمثـل الـشعب الـشميري      –فقد اعتـرف نهـرو بـالمجلس التأسيـسي الكـشميري        . محايد

  ). م١٩٥٧( قانون إلحاق آشمير بالهند، وذلك في عام صادق علىٰ

٢٥٣ 



ة جعل     ور بطريق ستعمرون األم بَّ الم د رت ىٰ   لق ر عل وهم أن األم دان تت  ت بعض البل

ديم شيء          وا لهؤالء، وأن يجاملوهم بتق م أن يتمّلق يهم ه دوا أن عل ك، فاعتق ا  العكس من ذل م

نهم         اً           !.. إليهم لحملهم علىٰ القبول بأخذ هذه الثروة م ىٰ االسف حق دعوا ال ا ي ذا لمّم م    .وه إن ل

تهم، و           سلمين آلم روا في المآسي    تتوّحد الكلمة، إن لم يوّحد رؤساء الم ا     يتفك اني منه التي تع

الم، ان   ام االس الم وبأحك لَّ باالس ا ح روا بم م يفك المية، وإن ل شعوب االس ي  ال روا ف م يفك ل

سودوا  الغربة التي صار عليها االسالم والقرآن الكريم؛ فإنهم لن يتمكنوا من أن             فيجب أن   . ي

سودوا  ىٰ ي د حت وا بج روا وأن يعمل سادوا ال . يفك وا ل و فعل و ول ع، فل الم أجم شرون  ع م ين أنه

٢٥٤ 



الم      اء االس م علم ي به ة وأعن ة الثاني ا الفئ سياسيين، أم اءنا ال ا يخص رؤس ذا فيم و  ه

ع       مراجعه العظام، فإن مسؤولي  ضًا، ولعل مسؤوليتهم أخطر من الجمي  تهم بالغة الخطورة أي

ك . إذا نظرنا إليها من زاوية معينة، فعليهم نشر االسالم آما يعرفونه للعالم          طبيعي أننا النمتل

نحن محرومون من ضًا؛ ف ا أي سبب عدم لياقتن ذا ب ان ه ك، وإن آ ا ذل ّسر لن ي تي ائل الت  الوس

سلمون،     يتوالىٰ. يدي اآلخرين وسائل االعالم، وجميع الوسائل بأ     د الم اء     المسلمون بع والعلم

هذا هو  «للعالم   االسالم للعالم، وسيلة يقولون خاللها    لنشر  بعد العلماء دون أن يمتلكوا وسيلة       

  »االسالم

ائلين    الم ق دينا   : إن لديكم بضاعة بهذه الجودة ال تقدرون علىٰ عرضها للع ا ل ذا م في   !ه

ا تعلمون من االمور             حين أن أولئك أوصلوا إنجي     ذا       (لهم الذي يحوي م ىٰ ه ع عل  والكل مّطل

ىٰ ٢)االنجيل المزيف، فهو ليس باالنجيل الصحيح    اقصىٰ    لقد وصلوا بهذا االنجيل المزيف ال

ان      لِّ مك ي آ ّشروهم ف شر مب د انت اع، ولق دان    . البق ذه البل وا أن ه رة أعلن ة االخي ي اآلون  ف

ك    ولم يكن  ٣علىٰ استقاللها الواحدة تلو االخرىٰ    االسالمية التي آانت تحت االسر حصلت        ذل

  .قد ذهب ونصرهم جميعًا) البابا(ما يهمهم، فهم ال يرون أن 

                                           
  سورة المنافقون ٨اآلية .  ١
ــوم   ) ع( أن االنجيــل األصــلي لحــضرة المــسيح  ال يخفــىٰ.  ٢ ــا مــا يعــّده المــسيحيون الي ــًا، أّم   لــيس موجــودًا حالي

  قـاموا بكتابـة   ) ع( النبـي     أّن بعـض تالميـذ عيـسىٰ       ، فالتاريخ يـشير الـىٰ     )ع (إنجيًال فهو لم يكتب في زمان عيسىٰ      
ــا اســم األ    ــوا عليه ــرة أطلق ــصوص آثي ــب وقــصص ون ــاب    آت ــة آت ــاوز المئ ــد تج ــل ق ــدد األناجي ــث أّن ع ــل، بحي   .نجي

   وهـي المنـسجمة مـع      –وفي اقرن الرابع الميالدي طابقت الكنيسة األناجيل مـع بعـضها وأعلنـت بـأّن أربعـة منهـا                    
  ورفــضت البقيــة، فمــثالً  ) مــرقس(و ) يوحنــا(و ) لوقــا(و ) متــي( معتبــرة وقانونيــة، وهــي انجيــل    –سياســاتها 

  وبـّشر فيـه بـصراحٍة بظهـور       ) ع(الـذي جمـع وآتـب بواسـطة أحـد حـواريي حـضرة المـسيح                 ) ابـا بارن(منعت انجيـل    
  واالناجيــل الموجــودة لــم تعــتن بــالقوانين. قــد صــلب) ع (ورفــص آفــرة أّن المــسيح عيــسىٰ) ص(الرســول االآــرم 

ــا فــي مــوارد قليلــة، وهــي فــي األغلــب تــدعو الــىٰ      مر األلهيــة األخــالص فــي الطاعــة والعمــل بــاألوا واألحكــام إّل
  .جتناب النواهي وحسن السلوك والتواضع وتجّنب الكبر والظلم وامثال ذلكٱو
   منــه المــسلمون مــن األســر واألضــطهاد الــذي مارســته بحّقهــم الــدول         مــا عــانىٰ  مــدىٰللوقــوف علــىٰ .  ٣

  اســتعمارية نــذآر فقــط أســماء عــدد مــن البلــدان األســالمية التــي خرجــت فــي نــصف القــرن األخيــر مــن الــسلطة
ــب و  ــسي وهــي    ٱالمباشــرة لألجان ــن االســتعمار الفرن ــًا م ــشاد، : ســتعادت اســتقاللها ظاهري ــونس، ت ــر، ت   الجزائ

ــارات العربيـــة          ــرين، االمـ ــر، البحـ ــا، النيجـ ــالي، المغـــرب، موريتانيـ ــا، مـ ــسنغال، غينيـ ــسودان، الـ ــوتي، الـ   جيبـ
ــا،      ــا، نيجيريـ ــت، ماليزيـ ــان، الكويـ ــيراليون، عمـ ــديف، سـ ــا، مالـ ــر، غامبيـ ــدة، قطـ ــة المتحـ ــيمن الجنوبيـ ــد. الـ   فقـ

  اســـتقلت مـــن االســـتعمار األنجليـــزي، واســـتقلت ليبيـــا مـــن االســـتعمار األيطـــالي والـــصومال مـــن االســـتعمار
  .االنجليزي وااليطالي
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ىٰ      اجزون حت تنا                في  اما نحن فع ة، دراس ام االسالم الحقيقي ا عن عرض أحك   ذات بيئتن

ذا               ذا وآ ارة وآ دىٰ البحث في موضوع الطه ثًال لبحث موضوع         . نحن التتع  فال نتعرض م

ام يختلف عن عدم           . اسة في االسالم، أو الحدود االسالمية األخرىٰ           السي  عدم تطبيق االحك

وة  ا إخ ا ي وم بتعريفه الم، ينبغي أن نق ا للع وم بتعريفه الم، ينبغي أن نق ا للع شرها وتعريفه   !ن

ًا لكل                          ه نظام اة، وأن في ىٰ نظام آامل للحي شتمل عل الم أجمع االسالم ي درك الع  وينبغي أن ي

  ومن الذي عليه القيام بنشر ذلك سوىٰ علماء االسالم؟!  لكل شيء اة،جوانب الحي

ه         – آّثر اهللا أمثالهم     –إن علماء االسالم     ا يبذلون   يتحّملون مسؤولية أخطر وأشد رغم م

ا           ود، ورغم المتاعب التي يتحملونه أنهم،            . من جه م ش الىٰ، وعّظ ارك وتع د أعزعم اهللا تب  لق

م، جعل          ًا له ه المسؤولية               وجعل اآلخرين أتباع ا يترتب علي ذا مم م، وه ًا له اس أتباع ذا . الن  ل

رم            ل الرسول االآ ا ُحّم ًا آم ا تمام  المسؤولية ) ص(يجب أداء هذه المسؤولية، والنهوض به

  .ونهض بها

اب   ينبغي طرح االسالم الحقيقي، ليس آما هو متعارف حاليًا، بضعة أمور شكلية              وآت

ة، ينبغي          ينبغي     آال،. مفاتيح الجنان وما شابه    ام االسالمية الحقيقي ار  طرح االحك الم   إخب الع

ىٰ                 سنا بحاجة ال ىٰ     أجمع بما لدينا من بضاعة قّيمة، وما لدينا من قوانين رفيعة، فل الرجوع ال

اة         يأحد فيما يتعلق     د حدد االسالم      .القوانين، لدينا قوانين تخص آل جانب من جوانب الحي وق

د أحد أو اتباعه        كل شيء، وال حاجة بالمسلمين    التكليف في آل شيء، ووضع القوانين ل       لتقلي

  .في قوانينه

دان،                      ائر البل ران أو في س ا، أو في إي  إن شبابنا الجامعيين اليوم، سواء الموجودون هن

ا هو االسالم            م ال يعلمون أصًال م وا عن االسالم     ! يجهلون حقيقة االسالم، فه م يعرف م ل  إنه

ولهم      ودليلهم علىٰ عدم االلت   ! سوىٰ أنه صالة أو طهارة أو ماشابه       ا إذا  «زام باالسالم هو ق  إنن

ه                   ا نطبق يس في االسالم من سلمين ونعمل باالسالم، فل ذا، الن    » أردنا أن نصبح م ون ه  يقول

م     ون . االسالم لم يوضح له ديها              : يقول ة ل ة الفالني ه؟ الطائف  أيُّ نظام في االسالم لكي نعمل ب

يس سوىٰ          الطريقة الفالنية فيها نظام، في    ! نظام اة، واالسالم ل د الحي اة، ونحن نري  ها نظام حي

  .شأن فردي يخص االنسان آفرد، وعليه فليس في االسالم نظام نطبقه
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م             يتوّهمون   وهذا، ألنهم يجهلون االسالم، ليس لديهم اطالع علىٰ أحكام االسالم، لذا فه

اء االسال                     ىٰ علم ع عل ذا تق طبيعي أن    .معدم وجود نظام في االسالم، ومسؤولية حصول ه

ر أن             شاآل، غي ه من م ا يعانون ذا االمر لم ذه    علماء االسالم لم يتمكنوا من عالج ه اد ه ايج

ام االسالم،                   ع احك وا جمي يهم أن يكتب اتقهم، عل ىٰ ع شرحوا    المعرفة لدىٰ الشبان تقع عل وان ي

وانين           ىٰ  االسالم     فنونه، وجميع شؤونه ويوضحوها ويعرضوها للعالم، عليهم أن يكتبوا ق عل

شئوا            نهم، فلين شروها، وإذا امك اة وين ة    حقيقتها في آل جوانب من جوانب الحي محطة إذاعي

ا     يول )ما لدينا (للتبليغ ولنشر االسالم الحقيقي لكل العالم، وليفهموا بذلك العالم           الم أنن فهموا الع

ىٰ عواتق       )! ما لدينا (نعيش هذا الوضع رغم      اء اال   إنها مسؤولية عظيمة تقع عل  –عالم   العلم

ا المحترمون          –أعلىٰ اهللا آلمتهم     تم أيه ىٰ عواتقكم أن ىٰ عواتقهم وعل ا الفضالء     . عل أنتم أيه ف

سؤولية  تقع م ستقبل س ي الم ضًا، وف سؤولية أي شبان م اء ال الم والعلم ىٰ  االع الم عل االس

  . آما أنكم اآلن أيضًا مسؤولون، وهي مسؤولية عظيمة ايضًا عواتقكم،

شبان   ىٰ ال إن عل ذا ف ي  ل ودين ف شرين، والموج ًا أو الع شر عام ستة ع افعين ذوي ال  الي

م اهللا   م أراده وا آ ىٰ أن يكون سهم عل د أنف ن اآلن بتعوي دأوا م ة أن يب دارس العلمي الىٰ،  الم تع

صيل       نفس وتح ذيب ال بيل ته ي س وة ف وا خط ة، وأن يخط ر االلهي ه األوام ت علي ا حّث  وآم

نكم إذا    . ل تحصيل العلم  االخالق الحميدة مع آل خطوة يخطونها في سبي        أصبح   فإن الواحد م

ه االسالم  ا أراد ل ذبًا آم م يكن مه ًا ول ن– ال سمح اهللا –عالم ر م يكون أآث إن ضرره س   ف

ين،            . نفعه وا   فجميع مبتدعي األديان والمذاهب الباطلة آانوا في االساس اشخاصًا متعلم تعلم

ة     ذبين،         ١في حوزات علمية ديني وا مه م يكون م ل ذاهب    وت   إال أنه اب الم ة،   أملوا في أرب الباطل

م        م ل ر أنه ة، غي وم ديني ة عل ين، وطلب ًا متعلم انوا اشخاص ًا آ م جميع تجدون أنه وا  س يكون

  .مهذبين

ؤمنين               ر الم ا المحترمون في آنف أمي  في أرض النجف المقدسة   ) ع(إّن وجودآم أيه

ي الكو    ود ف ن الوج ف ع ي النجف يختل الوجود ف ر، ف ًا آخ يكم التزام ضفي عل ثال أوي ت م  ي

ا              ا الخاصة، وتترتب عليه ا ابعاده سألة له ه م دِّ ذات داد؛ الوجود في النجف يح  طهران أو بغ
                                           

ــاب      .  ١ ــد الوه ــن عب ــد ب ــل محم ــض االشــخاص مث ــع ســيرة بع ــن   . راج ــشيخ زي ــة، وال ــدة الوهابي   مؤســس العقي
  .لسّيد آاظم الرشتيالدين أحمد األحسائي زعيم الشيخية، ونائبه ا
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ّلم بأ            ك، س د تحمل آل ذل ا   إن االسالم الذي ُسلِّم بأيدينا وصلنا بع تم أيه ديكم أن سادة   ي ال

م     خالل الدراسة  – السمح اهللا    –فإذا نصّب اهتمامكم    . المحترمون، وإنكم لمسؤولون   علىٰ فه

سكم            ذيب أنف آداب     دقائق االمور العلمية دون االهتمام بالتهذيب، ودون االهتمام بته ا ب وتأديبه

إنكم إن                م، ف وا من العل وا    اهللا ونبّيه، إذا آان االمر آذلك، فلن تنتفع م تكون ن        ل إنكم ل ذبين ف مه

شاء « الذي ١تحصلوا علىٰ ذلك النور    ه من  »يقذفة اهللا في قلب من ي ذي       إن م ال ك العل ن ذل ف

ارك              اري تب ه الب شمل آل         يستتبع النورانية، ذلك العلم الذي هو نوٌر والذي يهب ن ي الىٰ، ل وتع

سيىء ومن       لم يهذب ذلك القلب، وإن لم يفّرغ      فإن  . القلوب، وال يليق به آل قلب      من الخلق ال

ه جلَّ وعال         يسّلم الىٰ اهللا سبحانه وتعالىٰ     اهللا و  إن لم يتوجه الىٰ   العمل السيىء، و   ل؛ فإن بالكام

الحرص                       تم ب ن ي ًا، ول تم عبث ذا االمر الي ه، فه ور في ذلك الن ذف ب دقائق       لن يق ة ب ىٰ المعرف عل

اء،     ٣ة مثًال آان عالمًا جيدًا، وآذا آان أبو حنيف      ٢العلوم، فالغزالي  انوا علم رهم، آ والكثير غي

ن   ضل م وم أف دقائق العل ون ب ن يحيط ر مم اك الكثي ا أن هن ارك   آم اري تب ن الب ع، لك الجمي

شاء    وتعالىٰ لم يتلّطف عليهم بذلك النور الذي يقذفه تعالىٰ في قلب            اج      . من ي ور يحت ذلك الن ف

لترّيض وبذل الجهد ما دمتم     االخوة ا  فعليكم أيها . الىٰ التهذيب، ويستلزم بذل الجهد والترّيض     

يكم مراعات          يكم أن              قد جئتم والتحقتم بهذه المجموعة، وعل ىٰ آل واحد ف ور، عل بعض االم

                                           
  .٤٥ ص ٥المحّجة البيضاء ج » العلم نور يقذفه اهللا في قلب من يشاء«) ص( قوله إشارة الىٰ.  ١
  فقيــٌه وعــالم آبيــر وصــاحب مؤلفــاٍت فــي العلــوم)  قه ٥٠٥ – ٤٥٠(أبــو حامــد محمــد بــن الغزالــي الطوســي .  ٢

  ).آيمياء السعادة(و ) إحياء علوم الدين(وفة ومن آثاره المعر. العقلية والنقلية المختلفة، شافعي المذهب
  مؤســس المــذهب الحنفــي، وهــو مــن أصــل ايرانــي، ولــد فــي )  قه ١٥٠ – ٨٠(النعمــان بــن ثابــت الزوطــي .  ٣

  )٤٠٠(الكوفــة، وتعّلــم الفقــه فــي مقتبــل عمــره، وآــان يعتبــر القــرآن مخلوقــًا، وقــد خــالف حــسب ذوقــه الفقهــي   
  ولــم. وآــان يــسلك طريــق االفــراط والتفــريط فــي آــل المجــاالت  . القيــاسواعتقــد ب) ص(حــديث وارد عــن النبــي 

  تتلمــذ. يعتقــد بــصّحة آثيــر مــن األحاديــث، ويعتبــر أّن هنــاك عــّدة أحاديــث فقــط صــحيحة، ويمكــن االســتفادة منهــا
  وقــد وّبــخ األمــام يومــًا أبــا حنيفــة عنــدما وجــده غيــر.  األمــام الــصادق عليــه الــسالمأبــو حنيفــة فتــرة عــامين لــدىٰ

  الويـل لـك، مـا هـو قياسـك؟ اتـق اهللا وال تقـس الـدين          : مستقيم في جواب سؤال حول الفقه، وقال له ما مـضمونه          
  .برأيك
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ىٰ                          م، يجب أن تخطو خطوة واحدة عل ا في سبيل تحصيل العل  مع آل خطوة تخطوه

ان            – إن لم نقل خطوتين      –االقل   د، وترسيخ االيم يم العقائ ذيب االخالق، وتحك   في سبيل ته

  .وذلك يحتاج الىٰ التفكير والمحاسبة والمراقبة. في القلب

وا أ       سهم؟ يراقب وا أنف رمين أن يراقب ساء،     علىٰ االخوة المحت ىٰ الم صباح ال سهم من ال  نف

  الكفر ليس   فإنها تجرُّنا الىٰ   – نعوذ باهللا    –فإن نفس االنسان منفلتة بطبيعتها، وإذا غفلنا عنها         

ط سق فق ىٰ الف سان! ال ل االن ذا إذا غف د ان! ه ه يري ده، إن سق وح ا بالف ع من ن يقن شيطان ل  وال

ع أن ينته               د للجمي ه يري ر، إن ا في               ينتهي بنا االمر الٰى الكف ة م ر، وغاي ىٰ الكف م االمر ال ي به

ر ر      األم ر واالآب و االآب ه نح ج ب صغيرة، ويل اب المعاصي ال و ارتك سان نح دفع االن ه ي أن

  . الىٰ اإلنحراف التام عن االسالم– ال سمح اهللا –يصل به  واالشد، حتىٰ

ا           صباح، حينم ن أول ال سكم م وا أنف ب أن تراقب وة، يج ا إخ سكم ي وا أنف يكم تراقب  عل

ومت ن الن ا  .. نهضون م ر حينم ل أذان الفج ن قب ل، أو م ىٰ اللي ر، وحت ن أول أذان الفج ل م  ب

ة   يجب مراقبة النفس في التجمعات، في التجمعات        . يجب أن تراقبوا أنفسكم   . تنهضون الثنائي

رام                  ىٰ احت نفس والحرص عل ة ال ار   والرباعية أو حتىٰ المئوية، أو العشرية، يجب مراقب الكب

الدخول في    علىٰ االنسان تحاشي  .. اللسان  . اء، احترام المؤمنين بصورة عامة    واحترام الرفق 

ام بعمل أو          ل،     المناقشات العميقة، والكالم غير المجدي، فلو فرضنا أن أحدًا ق ع عن عم امتن

ىٰ الصواب،            سان عدم       وآان بذلك مسيئًا في نظرآم، فلُيحمل عل ذا      فينبغي باالن التجاسر هك

                                           
ــي   .  ١ ــام الخمين ــر االم ــه  ) س(ذآ ــي آتاب ــديثاً (ف ــون ح ــاني ) األربع ــي العرف ــىٰ  : األخالق ــنفس ال   اّن محاســبة ال

  .لهي من االمور الالزمة للمجاهدأي يشترط معن نفسه أال يتصرف خالف االمر األ. جانب المشارطة
  .هذه الجملة جاءت بهذا النص العربي ضمن الخطاب.  ٢
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ذه الحدود                حتىٰ   هذه أمور يجب مراعاتها، علىٰ االنسان أن يراقب نفسه، وأن يحفظ ه

  .ينال التوفيق

الِ            ا،    إنكم ستحملون مسؤولية خطيرة، فإن أصبح أحدآم ع ة م سيكون   م مدين مسؤوًال    ف

د  . تلك البالد  عن تلك المدينة، وقد يصبح أحدآم عالم بالد بأسرها، فيتحمل بذلك مسؤولية            وق

ة             ك االم يكم . يصبح مرجعًا المٍة بكاملها، فيكون بذلك مسؤول عن تل إذن وضع االساس      عل

ك المسؤولية                   م في تحمل تل ستطيعوا أداء دورآ ذ االن لكي ت ام     بال  لذلك من شكل المشّرف أم

  .عليكم االهتمام بهذا االمر منذ اآلن. أنفسكم، وأمام دينكم

ا   دعنا دروسنا اآلن، وبعدما نبلغ سن المشيب نهتم حينها بتهذيب         «أما أن تقولوا     أخالقن

ك،     » !إن شاء اهللا   ك            فهذا اليمكن، لن تستطيعوا ذل سان إال ذل ن يتحقق لالن ا ل در من      حينه الق

بابه                  التهذيب الذي حصّ   ام ش سه في إي م يهّذب نف شباب، وإذا ل  –اهللا   السمح –له في طور ال

ضعف االرادة     ا ست وزًا؛ فحينه يخًا عج صبح ش ا ي ك حينم ستطيع ذل دًا أن ي صعب ج ن ال  فم

دو  وىٰ الع ل     . ويق ي داخ يس ف ود ابل وىٰ جن سان، ويق ضعف إرادة االن شيب ت ن الم ي زم  فف

  .ن أمكن فإنه سيكون أمرًا صعبًا جدًا ولن يمكن حينها تحقيق التهذيب، وإ النفس،

شباب            ذ ال ه من ودآم         . اهتموا بهذا االمر من اآلن، اهتموا ب ا اآلن تق دم تخطونه  إّن آل ق

ة تمر من                           دًا، آل دقيق ك أب نعكم من ذل ا يم اك م  نحو القبر، فال مجال للتأخير أبدًا، وليس هن

ساءلة، و       أعمارآم الشريفة تقربكم من القبر، ومن المكان الذي ستتعرض         ىٰ الم ه إل م ون في  آلك

داً                 ستسألون، وأنتم تقتربون تدريجيًا، فكروا في أن القضية هي االقتراب من الموت، وأن أح

نة،     شرين س ة وع روا مائ م أن تعّم ضمن لك م ي ة    ل دنا مائ ر أح ا أن يعّم ًا بينن يس متعارف   فل

 و في الخمسين أو     فاالنسان قد يموت وهو في الخامسة والعشرين من عمره أ           وعشرين سنة، 

  فال ضمان، ويجب – ال سمح اهللا –الستين، ليس هناك من ضمان، لعل األجل يحلُّ بنا اآلن    

اهللا   ان شاء  – أآثر    هّذبوها أخالقكم،هّذبوا  . أن تفكروا وتتأملوا في هذه االمور، وأن تراقبوا       
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الم  د لالس الىٰ المج أله تع رمين، وأس وة المحت ع االخ ق لجمي الىٰ التوفي أل اهللا تع   أس

ع          ار مراج ي أعم دَّ ف الىٰ أن يم أله تع الم، وأس ع االس زة لمراج ة والع سلمين، والرفع  والم

  .قهماالسالم، وأن يمنَّ تبارك وتعالىٰ علىٰ طلبة العلوم الدينية بالقدرة علىٰ تهذيب أخال
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  ١٨ –هوية الخطاب رقم  

اني             / النجف  / العراق   شرين الث ين ت شيخ االنصاري ب ول      ١٩٦٥مسجد ال ىٰ أيل  م وحت

   م١٩٦٧

وع ع         : الموض شأ جمي نفس من ب ال داء، وأّن ح صالح االع رق ل ىٰ أّن التف ارة ال االش

  .المشاآل

  .شيوع الفرقة واالختالف بين أوساط الطلبة في حوزة النجف: المناسبة

رونال ي         : حاض ة ف وزة العلمي ي الح المية ف وم االس الب العل ضالء وط اء والف العلم

  .النجف

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

ىٰ              راق، التق ة        بعد عدة أيام من إعادة نفي االمام من ترآيا الىٰ الع   /١٩ سماحته في ليل

د في النجف األشرف          ١٩٦٥ / ١٠ شّف من لقائ     .  م بمراجع التقلي يم       ويست ة اهللا الحك  ه مع آي

ة                         اء طبيع ك الّلق ا يوّضح ذل الته في حوزة النجف، آم عزمه الراسخ علىٰ مواصلة أداء رس

ذي جرىٰ       ل وفيما ي . السائد هناك، والتوجهات الفكرية في تلك الحوزة       الجو ّص الحديث ال ي ن

  :سماحة األمام الخميني وآية اهللا الحكيم بين

ي ام الخمين تم بز: االم و قم ذا ل ىٰحب تجمام ال ارة اس ران، وي تم اي ىٰاطلع ك عل   خالل ذل

  .االوضاع عن آثب، وشاهدتم بأعينكم ماذا يمّر علىٰ هذا الشعب المسلم

ة      د الحكوم ام ض ه للقي دم مبادرت أن ع ردي ب وم البروج ان المرح ي زم د ف ت أعتق  آن

 ن بأّن االمر هوالمتجبرة الشائبة عليه؛ إذا أّن المحيطين به ال ينقلون له األحداث، وأعتقد اآل         
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جمعوا   عامًا علىٰ تولي البهلوي للحكم، و ألجل ذلك        ٢٥لقد احتلفوا في طهران بمرور      

ىٰ     اق عل القّوة، لألنف ر ب شعب الفقي ذا ال ن ه ف دوالرًا م ة أل وا  األحمائ ذي جمع ال ال ه  تف في

اة و ) ٨٠٠( وا   ) ٨٠٠(فت وهم ألن يفعل دعاء، ودفع ًا لل ىٰ مع دعاء .... فت ل ال ن أج ي! م  وإّن

  .ألخجل من مجرد ذآر ذلك

ران، : أية اهللا الحكيم   م    ما دمتم قد وصلتم أنتم الىٰ هنا اآلن، فال مناسبة للذهاب الىٰ اي ث

  . هو األثر الذي سيترتب علىٰ ذلكماذا يمكن أن تؤدي إليه رحلتي الىٰ هناك، وما

ام د ردعن  : اإلم ا، لق ر م ا أث يترتب عليه ارتكم س ّك أّن زي ة عن إصدارال ش  ا الحكوم

اء متحدون                       ان العلم و آ ر؟ ل ذلك أث  القرارات الخطيرة بهذا النوع من القيام، آيف ال يكون ل

  .ألّثر ذلك قطعًا

مَّ             : السيد الحكيم  ي، ث ال عقالئ ك احتم ي،       إذا آان في ذل ىٰ أساس عقالئ فال   التحرك عل

  .بأس

ام ل  : اإلم ل، العم صد بالعم ا نق ا إنن ن، آم ره نح ا أث د رأين أثيره، وق ذلك ت ّك إّن ل  ال ش

اً           ًا أساس يس مطروح الء         . العقالئي، فالعمل غير العقالئي ل اء والعق  مقصودنا هو عمل العلم

  .من أبناء الشعب

ًا الُيعّرضون    ...  تتبعنا   إذا تحرآنا بحّدة، فإّن الناس ال     : السيد الحكيم  م   فهم غالب أرواحه

  .للخطر في سبيل الدين

  .حزيران لقد ذآرت لكم بأن الناس أثبتوا شجاعتهم وصدقهم في الخامس من: اإلمام

وأثاروا  لو ثرنا ونزف أحدهم دمًا، لحصلت ضّجة آبرىٰ، ولشتمنا الناس   : السيد الحكيم 

  .الفوضىٰ
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ّل   غير مزيد من االحترام والسالم وتقبيل اليد، بل إنّ        حين ثرنا لم نر من أحد       : اإلمام آ

  .من قّصر في تلك الحرآة سمع آالمًا باردًا، وواجهه الناس باإلعراض

ة              رىٰ الترآي ىٰ إحدىٰ الق ذآر اسمها اآلن    –في ترآيا ذهبت ال الي    – ال أت ي أه ال ل  وق

ه لل          –إّن العلماء   : القرية تلك وا      –دين   عندما آان أتاتورك ممعنا في عدائ وا ، وتحرآ  اجتمع

ا                   ضد اء ترآي ار علم ين من آب ل أربع ة وقت  فخجلتُ . قراراته، فقام أتاتورك بمحاصرة القري

دين                : وفّكرت مع نفسي   دد ال ا رأوا الخطر يته سّنة حينم اء ال اء من أبن ام هؤالء العلم  آيف ق

اً               شيعة دم اء ال م ينزف أحد علم ه، ال من   االسالمي، وقّدموا أربعين قتيًال، في حين ل   من أنف

تم، وال من أنف أحد آخر            ذا الخطر       . أنفي وال من أنفكم أن ىٰ ه ا تعرض ال  في حين أن دينن

  .حقيقة إن االمر يبعث علىٰ الخجل. الكبير

يم  سيد الحك ر   : ال و األث ا ه ا، فم ر لتحرآن ق أث ع تحق ه؟ يجب أن نتوق اذا يجب عمل  م

  المترتب علىٰ تقديم القتلىٰ؟

ه                    إّن الممار : اإلمام وم ب ان يق ا آ وعين، إحدهما من سنخ م ىٰ ن  سات المضادة للدين عل

ول    ن ويق اس الالدي ىٰ أس رك عل ان يتح ذي آ ل: رضاخان ال ا أفع ىٰ ! أن ه ال سب عمل  وال ين

شرع ر  . ال ي عن المنك اب النه ن ب ان م ل ضّده آ ي أّن العم ه . وطبيع الي فإّن ك الح ا المل أّم

ك هو رأي         : ن ويقول ويقوم بممارسة المضادة للقرآن والدي     يتحرك  إّن ذلك من الدين، وإّن ذل

ريم           رآن الك ىٰ الق تنادًا ال رة     . القرآن، وإّني أتحّدث اس ذه بدعة آبي ة ال يمكن   –وه   توجه لطم

اء           .  الىٰ أساس الدين   –تحّملها    ينبغي علينا أن نضّحي، دعوا التاريخ يكتب بأّن عددًا من علم

  .ما، وإّن عددًا منهم ُقتلالشيعة ثاروا عندما تعّرض الدين الىٰ خطر 

  .ما هي فائدة التاريخ؟ ينبغي أن يكون لتحرآنا أثر: السيد الحكيم

ىٰ                      : االمام ؤثرة ال ة م سالم خدم ا ال ي عليهم ن عل ورة الحسين ب  آيف ال يفيد؟ ألم تقّدم ث

  التاريخ؟ أولم نستفد من ثورة ذلك اإلمام؟

  ر؟ما رأيك باإلمام الحسن؟ إّنه لم َيُث: السيد الحكيم
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ورة،              : األمام وانىٰ عن الث د   لو آان لألمام الحسن أنصار ومريدون بعدد مالديكم لم ت وق

ر، ي أول األم ار ف ام ث ه، توقف عن القي ون عن صاره يتفرق ا رأىٰ أن ديكم. وحينم تم فل ا أن  أّم

  .سالميةمقّلدون وأنصار منتشرون في آافة أنحاء البلدان اِأل

  .ناك من يتبعني إذا قمت بحرآة ماإنني ال أرىٰ أّن ه: السيد الحكيم

  .اعملوا أنتم وثوروا، وأنا أّول شخص سيتبعكم: األمام

  .تبسٌُّم وسكوت: السيد الحكيم

ك         –لقد اتضح أن تواجد االمام في النجف         صّوره المل ق    – وعلىٰ عكس ما ت ارًا للقل   مث

ران، فصحيح أّن االجواء التي                  ا في اي ائدة في      للنظام بنفس الدرجة التي آان يمثله   آانت س

ة        وىٰ المواجه دور فت د ص ي عه ت ف ي حكم واء الت ن االج رًا ع ف آثي وزة النجف تختل  ح

املين             ار ح سالح   المسّلحة لالستعمار االنجليزي في العراق، حيث نهض علماء النجف الكب ال

ز    دين ضد االنجلي ين المجاه ادي ب م القي ون دوره اف يمارس ىٰ االآت رة. عل ن فت ورة   وع ث

رانيين ك الحوزةاِألي اد من تل ي آانت تق ىٰ.  الت سكون ال سكوت وال نوات ال د أّدت س سح  فق ف

الم              دين وبالع ّل بال اِألسالمي،   المجال ألولئك البلداء غير المهتمين بمصائب المسلمين وما يح

  .لممارسة الدراسة والبحث العلمي براحة بال

ورة في             –غير أن مجئ االمام      اء الث ذي دم ران ضدّ    وهو المرجع الثوري ال النظام   اي

ي  ة ف ي، وصدح بهتاف صى٣ٰالملك ىٰ أق رائيل ليوصله ال ا واس ران ضد أمريك اطق   حزي من

وىٰ األمن                –العالم اِألسالمي    دأ الحساد، وق الخطر، وب رجعيين ب ة    الىٰ النجف أشعر ال التابع

  .للنظامين االيراني والعراقي بالتحرك الموتور

دريس، تحرآت ت        ك المجموعة من المتخصصين في البحث           وعندما شرع اإلمام بالت  ل

ام       ىٰ حضور درس اإلم دون أنّ   . واثارة األشكاالت وإفحام الخصم بالتوافد عل انوا يعتق م آ  فه

ذين          – نظرًا لكونه ليس من خريجي النجف          –اإلمام سيعجز    ين ال ام المحقق   عن الصمود أم

ة في جو ساآن وه            مارسوا التحقيق في النصوص االسالم         سنوات طويل ك    اديءية ل   في تل

  .الديار، بعيدًا عن آّل شاغل
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التطرق        ع   (بدأ اإلمام رسميًا درسه ب ة         ) لمباحث البي ل إحدىٰ المواضيع الغنّي  والتي تمث

ار دهشة                ا أث ر   الُمثيرة للجدل، فعرض مسائل قّيمة وجديدة حتىٰ علىٰ حوزة النجف، مم الكثي

  .التهم والتجريحاتمن العلماء االآّفاء والمقتدرين، وهكذا بدأت العراقيل و

ورة                         ار ث دًا من أجل محو آث ّدخر النظام الملكي جه م ي ران، ٥من ناحية ُأخرىٰ ل   حزي

د أصدرت األوامر                 ي، فق سجن أو النف و اآلخر لل ام يتعرضون الواحد تل  وآان أصحاب االم

ام في                        ىٰ وآالء اإلم شرعية ال وال ال سّلمون االم ذين ي التحري عن ال سافاك ب  الىٰ مأموري ال

  .ان إلرسالها الىٰ النجف، والمبادرة اعتقالهم واالستيالء علىٰ تلك األموالإير

ام الخميني                 ع األم من   )س (غير أّن أّيا من تلك المشاآل والمضايقات، لم تتمكن من من

ة لة المواجه ي   . مواص ؤرخ ف ماحته الم ان س ي بي ان– م ١٩٦٧ / ٤ / ١٦وف و أول بي   وه

ران   ن إي ه م د نفي ام بع ا س–لإلم صبر  دع ات وال ىٰ الثب ي ال شعب األيران اء وال  ماحته العلم

ىٰ              .واالستقامة واأليثار في الطريق الذي سلكوه      ّصلة ال الة مف ا آتب سماحته رس ر  – آم   أمي

دا  اس هوي ذاك–عب وزراء آن يس ال القول ١ رئ اه ب ّذرًا أّي ة،« مح   إّن ضرب الحوزات العلمي

ضية والصحن  والهجوم ىٰ المدرسة الفي سّلح عل يالم ة ف از الجماعي م، والمج ي ق ر ف  المطّه

دوالر   اء ألصحاب ال ة عمي ا سوىٰ خدم ن اعتباره ران، ال يمك ن حزي امس م ي. الخ ا ه  فم

وزات     الم وطالب الح اء األع سلمين والعلم ع الم ىٰ مراج ضغط عل ن ال اة م ة المتوخ  النتيج

  »العلمية، والهجوم علىٰ الجامعة غير خدمة األجانب؟

ىٰ    بين العرب واسرائيل، وإصدار االمام بيانه الداعم للعرب،        أدت حرب األيام السّتة    ال

ائر                      ران وس ام في طه  تحرك تّيار الثورة في ايران، مما استتبع اعتقال عدد من أنصار االم

  .المدن األيرانية

اليب        ر األس ت أآث ضة، آان ين للنه رين والمعارض ل المتحج ن قب ة م ارة التفرق  إّن إث

وىٰ  تأثيرًا، إذ تمكنت من إشغا    ة        –ل الق ىٰ النجف بصعوبة بالغ   التي تمّكنت من الوصول ال

                                           
ــام،   .  ١ ــاٌن وجـــامع يـــستنكر سياســـات النظـ ــالة هـــي فـــي الحقيقـــة بيـ   أرســـل ســـماحة األمـــام هـــذه الرسـ

  ة الــذي عــّين مــن قبــل االمــام بعــد انتــصار الثــور      – آيــة اهللا الرّبــاني الــشيرازي    ايــران وبالخــصوص الــىٰ  الــىٰ
   بواســطة شــخص موثــوق، وآــان النتــشارها وتوزيعهــا أثــر آبيــر جــّدًا فــي   –عــضوًا فــي مجلــس صــيانة الدســتور  

  .ايران
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وريين              شّبان والث ام من ال ا    – من ناحية ُأخرىٰ بادر أنصار األم ًا بم ذين ضاقوا ذرع   ال

ا            –آان القاعدون في المنازل ُيثيرونه من إشكاالت         ة الطريق التي انتهجه دفاع عن حقاني   لل

ّدة                تنكر أحدهم بح ام، اس سكوت   اِألمام وفي إحدىٰ الجلسات التي حضرها بعض أنصار األم

وري  د الث ون للجه ديم الع دم تق ي النجف، وع ين ف ين من المراجع المقيم غول. اثن ا بل ك  ّم ذل

ي   ام الخمين المي       –) س(االم الم االس ستقبل الع اه م ة تج ساسية خاص دي ح ان يب ذي آ   ال

ذه      ضة له ين للنه ين والمعارض تغالل المغرض ورة اس درك خط ة، وي وزات العلمي  والح

سة–التصرفات  ك من خالل جل صاره، وذل ه وأن ذلك طّلاب ّذر وبمجرد سماعه ب د ح ذا فق   ل

ة،            الّدرس بدل متابعة البحث    شتت والفرق سّبب الت   العلمي، فنّبه الىٰ خطورة التصرفات التي ت

تح              ر أّن ف رة األعداء، وٱعتب ة   وأشار الىٰ قّلة أنصار دين اهللا في الحوزات العلمية، أمام آث أّي

و  داء، وه صالح األع صبَّ ل ر ي ة، وأم ىٰ إضعاف الحوزات العلمي ؤدي إل ة، ت ة منحرف  جبه

  .مخالف للتكليف الشرعي

رارة الوضع في حوزه النجف      –المام  آان ا     يحث الطالب  – وضمن األشارة الىٰ م

ات المعصومين             ىٰ أنّ      ) ع(الشّبان علىٰ تهذيب النفس، مؤّآدًا علىٰ أّن رواي شير بوضوح ال  ت

ذان             ان   حّب الدنيا وحّب النفس هما أساس آافة االختالفات، وهما العامالن األساسيان الل يؤدي

  .لدين في النتيجةالىٰ إضعاف الحوزات وا

اس،                        ين الن تهم ب اء سّبب ضياع هيب ين العلم ة ب درك أن االختالف والفرق ام ُي  آان االم

ا ال                 «يقول سماحته     ي، أو أحد المراجع، فإّنه  إّن الحكومات إذا آانت تخاف من أحد المالل

يهم      صبُّها عل ه التي ي اد بال     . تخاف من دعائه، وال تخاف من لعنات ديها اعتق ان ل  دعاءفمتىٰ آ

  .»والّلعن؟ إّنها تخاف من الشعوب

رين    ة لآلخ ر الالئق ات غي وا الممارس ي يواجه ماحته أصحابه أن ام أوصىٰ س ي الخت  ف

ؤدي      . بأساليب عقالئية، وباألمر بالمعروف والنهي عن المنكر       ذي ي  وأّن يتجّنبوا التصرف ال
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  ١٨ –الخطاب رقم 

  

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

نا      ون درس وم أن يك زم الي ت أعت ة«آن رمين   » مباحث وة المحت ن االخ ين م  إال أن اثن

 مما حدابي الىٰ جعل موضوع اليوم تذآير      . باألمسف وذآرا لي أمورًا تدعو لالسف     قصداني  

ائالً                . االخوة ببعض االمور   ّر ق دهور أن بعضهم أس ِر   : فقد بلغ االمر درجة من الت م ينب إن ل

 .إلصالح األمر، فمن المحتمل وقوع اختالف شديد واشتباك وصدام في بعض الحاالت              أحد

نحن        ١ذه االختالفات وإني لفي حيرة في سبب ه      م، ف اآم ؟ َاعلىٰ الدنيا؟ إنكم الدنيا لك يس    وإي ل

ا  . لدينا دنيا نختلف عليها  ادل م ه   إن جميع ما نملكه من أسباب الحياة لو جمع آله فلن يع يملك

دفع االخوة          . أحد المرّفهين لوحده   دًا أن ي ه ورخيص ج ستحق أمر تاف ىٰ    فهل ي رمين ال المحت

ال ثالث            القيام وتشكيل جبهات متض    ا     ادة؟ وأن يبلغ االمر الىٰ الخشية من اقتت مجموعات مّن

ة  قاط هيب ىٰ إس ر تهدف ال ي االم د ف ون وجود ي االت؟ أال تحتمل ي بعض الح ذه  ف ة ه ومكان

ذه النتيجة،    الحوزات أآثر مما هو حاصل لها؟ أال تحتملون حضراتكم أن العدو يهدف الىٰ      ه

ا عرف       بذلك؟ فيكمن مستترًا ويثير هذه    وأن له يدًا في ما يحدث دون أن تشعروا           االمور بم

ذرة      –دهاٍء وسياسة ومكر      عنه من  ه الق ىٰ إلحاق   – بواسطة أيادي ًا ال ام      هادف م أم الخزي بك

صها م    المجتمع، والقضاء عليكم بعد ذلك، ثم يكون ذلك سببًا في شكر الجماهير            ذا   نلتخل  هك

  معممين؟ أال تحتملون هذا المعنىٰ؟

                                           
  دراســـة«ذآرنـــا هويـــة هـــذا الخطـــاب الظـــروف التـــي ُألقـــي فيهـــا، ولمزيـــد مـــن األطـــالع يمكـــن مراجعـــة  .  ١

  ١٤٨ – ١١٧ ص ٢ج ) راق العــاألمــام الخمينــي فــي منفــىٰ(مباحــث ) فارســي(وتحليــل لنهــضة األمــام الخمينــي 
  .٢٢٧ – ١٥١ ص ٢ج ) بدء رسالة في النجف(و 
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نكم   دّس بي اهري      ين ين أو ظ ض المقدس اس بع ّدين، أو بلب م الت خاص باس ض األش  بع

ىٰ    ؤدي ال ي ت ور الت شر بعض االم وا بن نكم، ليقوم بعض م تغفال ال وا باس صالح، أو يقوم ال

  .مفاسد فوق المفاسد التي يراها االنسان في الحوزات ظهور

ا في النجف، أو ف      –آم هو عددنا اصًال؟ آم هو عددآم     ائر  سواًء الموجودون هن  ي س

ددآم       غ ع ل يبل يعية؟ ه اطق ش ر من ي تعتب دان الت اقي البل ران وب ي اي ة، وف ات المقدس  العتب

م ممن                ا الف معم  العشرين الفًا؟ هل تضم حوزاتنا عشرين الفًا؟ لنفترض ان عددآم يبلغ مائت

ين                   ًا مجتمع ا الف  ينتشرون في القرى وغيرها، فلنقل أنكم مائتا ألف نفر، فلو آان هؤالء المائت

ر  از الكثي ن إنج وا م اليم االسالم لتمّكن زمين بتع دين وملت ؤالء. ومّتح ل أن ه م نق ن إذا ل  ولك

ة ومتباعدة                   ون أراءًا مختلف ًا يحمل م حتم ائتي الف رأي، فه  آل واحد   . المائتي الفًا يحملون م

ة  ل جبه نهم، وآ م –م ىٰ زعمك ات – عل ه آراء الجبه ىٰ أساس سّفه عل ستقل ُت ا رأي م  له

  .االخرىٰ

سقيط بعضنا               إذ وم بت داخل، بحيث نق ا من ال ذه حاله  ا آان المقرر لجماعتنا أن تكون ه

ك     ائز بهت وم العج شيوخ، وتق ك ال شبان بهت وم ال شبان، ويق ك ال شيوخ بهت وم ال بعض، ويق  ال

ا هو             وق م ر في الحوزات ف  الشابات عالوة علىٰ وجود أياٍد تهدف الىٰ تصعيد الخالفات لتثي

ك من             موجود فيها تدهورًا وٱض    ستتبع ذل ا ي  طرابًا باسم الجبهة الفالنية، والجبهة الكذائية، وم

ا      ي يعتبرونه وزات الت ىٰ الح ضاء عل ىٰ الق دفون ال ذين يه ك ال ا أولئ صلون عليه ائج سيح نت

ا سيحدث                     . بمصالحهم ضارة ىٰ م ن يأسف عل شعب ل إن ال ا، ف إذا آان هذا هو وضع جماعتن

  .كذا، فوصلوا إلىٰ هذا الحد الذي ترونإن وضع هؤالء آان ه: ولسوف يقولون لكم،

ا   ١احد الشبان الذي آان قد قدم من اوروبا       دة    جاء وبقي هنا حوالي االسبوع، بقي هن م

دهم       ال ألح رتين، ق رة أو م ائي م اء للق دًا، ج صيرة ج د     –ق ال ألح ل ق ا، ب ي أن ل ل م يق   ل

ّدر     ن أحد   حسنًا آان أّن الذي جاء للنجف هو أنا، فأنا إب         : -الروحانيين    العلماء وأستطيع أن أق

ا لالسف                 الموقف،   ه؟ ي   !ولو أّن شخصًا غيري جاء وأبصر هذا الوضع فماذا سيكون رّد فعل

ذا الطالب الجامعي              دارس في الخارج        –إني ال أعلم ما الذي عاينه ه ذه الحوزة      – ال   في ه
                                           

  .السيد صادق الطباطبائي نجل آية اهللا السلطاني، الذي آان يدرس آنذاك في ألمانيا.  ١
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ول  ىٰ الق تكم ال ي دفع اٍد هي الت ة أي ي االمر ثّم ان ف ة«إذا آ ة الكذائي ا من الجبه و  »أن

ذا    «و  » بهة آذا زيد من ج  « ىٰ في             » ذلك من جبهة آ ة، حت تكم جبهات مختلف  وهي التي جعل

دارس      – السمح اهللا    –المدرسة الواحدة، إذا صّح هذا األمر          فإن انفجارًا سيقع في إحدىٰ الم

ادي   ذات يوم، ويسري منها إلىٰ المدارس األخرىٰ، ومن هذه الفئة الىٰ الفئات االخرىٰ،             واألي

ران،         اآلثمة هي التي تضر    ا عالوة     وبالنتيجة  م نار الفتنة تلك، وتزيد من اشتعال هذه الني فإنن

ار النجف واضمحاللها، االمر           ىٰ انهي دنيا، وعالوة عل ن    علىٰ اننا سنبدو آذلك في ال ذي ل ال

ام                 ا االلف ع اهز عمره ة ن شمل  ١يقتصر علىَّ وعليكم؛ بل سيشمل حوزة ديني أشخاصًا    وسي

وق               –  وهم بحمد اهللا آثر    –متدينين   ضًا، وف سقطون في نظر المجتمع اي ضًا ي آل     أولئك أي

  !ذلك فما سيكون عذرنا امام اهللا تعالىٰ؟

سبب  » أهل النار يتأّذون من ريح العاِلم التارك للعمل بعلمه        «ورد في الرواية أن       فما ال

اِلم إ               ب، فالع اِلم، ومن عدة جوان ر الع اِلم وغي ين الع رق ب سبب الف ك ب د أن ذل ك؟ الب  ذافي ذل

ىٰ       .  فإنه يتسّبب في انحراف أمة بكاملها      – السمح اهللا    –انحرف   ذا المعن  أنا شخصيًا رأيت ه

 في بعض المدن التي آنا نذهب اليها أيام الصيف، فقد آنت أرىٰ أهالي بعض المدن يتمتعون            

                                           
  رحمــه( الــشيخ الطوســي يجــب فــي الحقيقــة نــسبة تأســيس الحــوزة العظيمــة والتاريخيــة فــي النجــف الــىٰ.  ١

   الـشيعة والمراآـز الدينيـة والعلميـة فـي          بمـساعدة المعارضـين للـشيعة بـالهجوم علـىٰ         فبعد أن قام طغرل و    ). اهللا
  بغــداد، وأحــرق مكتبــة بغــداد الكبيــرة التــي آانــت تــضّم آالف المجلــدات النفيــسة والنــادرة والفريــدة، هــاجر           

  عي فـي   النجف االشرف بعد أن تيّقن من عـدم إمكانيـة ممارسـة النـشاط العلمـي واالجتمـا                  الشيخ الطوسي الىٰ  
   اجتمــع حولــه عــدد آبيــر مــن الطّلــاب بالتــدريج، وبــذا تأســست الحــوزة ومــا أن اســتقر فــي النجــف حّتــىٰ. بغــداد

  .العلمية الكبيرة في النجف األشرف
ــو            ــرة، وه ــة آثي ــات علمي ــرك مؤلف ــون، ت ــوم والفن ــف العل ــًا بمختل ــرًا ومحيط ــًا مبتك ــشيخ الطوســي عالم ــان ال   آ

   اليــوم لــم يــزل تــأثيره واضــحًا فــي الحــوزات العلميــة الــشيعية؛ عة، فــألىٰمــن أبــرز رجــال العلــم فــي تــاريخ الــشي 
  وبعد وفاة الشيخ الطوسي، تّزعم الحوزة ابنه الشيخ أبـو علـي حـسن بـن محمـد                 ). شيخ الطائفة ( أّنه يلقب    حّتىٰ

ــ       . بن حسن الطوسي الذي أصبح فيما بعد من مـشاهير العلمـاء ورواة الحـديث                 )ثـاني المفيـد ال  (ولّقـَب أبـو علـي ب
  . بسبب زهده وسعة علمه

  بعد الشيخ أبي علـي وابنـه، بـدأ عـصر ازدهـار وترسـخ الحـوزة العلميـة بعـد أن ظهـر فيهـا علمـاء آبـار فـي الفقـه                         
   عهــد المرحــوم آيــة اهللاثــّم إّنهــا تعرضــت لالنحــسار لفتــرة مــن الــزمن، واســتمر هــذا الوضــع حتــىٰ  ... واألصــول و 

  ة النجــف مــن خــالل إيفــاد طالبــه اليهــا، ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ عــصر  وحيــد البهبهــاني الــذي ســاهم بــدعم حــوز 
   ومحمــد النهــضة العلميــة لهــذه الحــوزة بظهــور نوابــغ آالــسيد بحــر العلــوم، والمحّقــق المعــروف آاشــف الغطــاء،    

ــىٰ  .  األنــصاريوالــشيخ مرتــضىٰ) صــاحب جــواهر الكــالم (حــسن النجفــي    فارتقــت الحــوزة خــالل فتــرة قــصيرة ال
  .ها مستوياتأعلىٰ
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م   أن وجود مجموعة من المعممين الجيدين المهتمين بأمر الدين، العقالء العاملين           بعلمه

اس     وعظ الن ال   ارأين . في أي مجتمع أو مدينة، يكون بذاته موعظة، حتىٰ وإن لم يقوموا ب أمث

ا في                اس، آم م (هؤالء ممن آان نفس وجودهم يؤثر في الن اك بعض       ) ق ان هن د آ اء   فق العلم

نفس                   ًا في ال رًا وعظي رك أث يهم يت ان مجرد النظر إل ثال في           . ممن آ رىٰ م  من جانب آخر ن

ا                –طهران   ا بينه اوت فيم سكنية، وتتف رىٰ في    – علىٰ ما أعلم، وطهران تختلف مناطقها ال   ت

  فأدىٰ إلىٰ انحراف طائفة من    ا أن شخصًا منحرفًا أصبح معممًا أو إمام جماعة،        إحدىٰ مناطقه 

ه                        . الناس ذي تدرآ ك ال داره بالضبط هو ذل شخص؟ إن مق ذا ال ة له ريح النتن دار ال  فما هو مق

نم ي جه شام ف ة. الم ريح النتن ك ال راً  فتل ست أم دنيا، ولي اة ال ي الحي ا ف سببنا به ذين ت  نحن ال

اك    خارجًا عّنا ألحقه   ٌد هن ا أساسه          .  بنا أح ا يجري في اآلخرة علين ا نحن، وآل م ا ريحن  إنه

  .عملنا في هذه الدنيا، عملنا الذي لحقنا في اآلخرة، فال نجزىٰ هناك بغير أعمالنا

إن             ريحه   فحينما يكون أحد المعممين مفسدًا بحيث يعّرض حوزة بكاملها الىٰ الخطر، ف

ة،         النتنة ستنتشر علىٰ رقعة تعادل حوزة         ة آامل ل أم ا، ب ة   بكامله ريح النتن التي   وهي ذات ال

نم    تعجز شامتنا اآلن عن تحسسها، في حين أن المشام ستتحسس بها حينما نلقىٰ في                ال  –جه

ا                – بحيث تصبح هذه الريح      –سمح اهللا    سبب أعمالن الم ب ذا الع ة   – التي صعدت من ه مؤذي

  .ألهل جهنم

ة ورد أن  ي نفس الرواي اس حسرة«ف د الن ى١ٰ»أش اس ال دعون الن ذين ي ك ال م أولئ    ه

م، ويع       ستجيبون له ىٰ                 مالخير والصالح في ة وال ىٰ الجن م األمر ال ىٰ ينتهي به ولهم، حت ون بق  ل

نم                   ٢النعيم المقيم  ىٰ جه ه ال م يعمل بعلم ذي ل الم ال رىٰ   !  في حين ينتهي االمر بذلك الع ه ي  ولعل

                                           
ــصادق   .  ١ ــام ال ــال االم ــره        «) ع(ق ــل بغي ــم عم ــدًال، ث ــف ع ــن وص ــة م ــوم القيام ــسرة ي ــاس ح ــّد الن ــول» أش   أص

  .٢٩٩ ص ٢الكافي ج 
ــة  .  ٢ ــة  ) ٢١(اقتبــاس مــن اآلي ــات لهــم فيهــا نعــيمٌ   (مــن ســورة التوب ــه ورضــوان وجّن ــّشرهم رّبهــم برحمــة من   يب

  ).مقيم
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رآن  شريفة والق ات ال ي الرواي وارد ف ديح ال رة الم دًا، آث رة ج الم آثي سؤوليات الع  إن م

الم      ه من مسؤولياته في روايات               .. الكريم لمقام الع ا وردت االشارة إلي وا م شريفة،   راجع ا ال  ن

اب   وا آت افي«راجع اب ١»الك ائل« وآت ي   ٢»الوس صول الت واب والف ي االب أملوا ف   وت

األخص     . خصصت لهذا الموضوع   وا ب افي     «راجع  وانظروا المسؤوليات  » االصول من الك

  .والمستفيدالتي انيطت بالعالم، وبأهل العلم، واطلعوا علىٰ األداب التي سنت للمفيد 

                                          

ا      ٣»لحاتالمصط«إخواني، إن هذه      ال علين م         .  التي نقرأها وب ذلك، يعل ا آ م اهللا أنه يعل

ذه  اهللا ىٰ » المصطلحات«أن ه تؤدي ال ا س نفس، فإنه ذيب لل ا ته رت دون أن يرافقه ا آث آلم

  .الدنيا واالخرة لكل المجتمع االسالمي دون أن يكون لها وحدها أثر يذآر ضياع

ا   فس فإنه سيصبح وباًال علىٰ االنسان،     اقترن بهوىٰ الن  .... علم التوحيد بحدِّ ذاته إذا       وم

م أضلوا الخالئق              د، ث م التوحي وا اآل  ! أآثر أولئك الذين أتقنوا عل م   خرين، في حين     وحّرف انه

د  م التوحي اء بعل انوا علم راف   ! آ ي انح سببوا ف نهم ت ًا، لك اقوآم علم ذين ف ك ال ر أولئ ا أآث  م

  .ه من االنحراف في داخلهم لما آانوا يحملون– بمحض اتصالهم به –المجتمع آليًا 

 
  ، مــن مؤلفــات المحــّدث الــشهير أبــي جعفــر محمــد بــنالكــافي أحــد آتــب الحــديث عنــد المــسلمين الــشيعة.  ١

ــوفىٰ  ــي المتـ ــوب الكلينـ ــافي  ).  قه ٣٢٨ (يعقـ ــضّم الكـ ــف   ١٦٠٩٩يـ ــشمل مختلـ ــت، تـ ــل البيـ ــن أهـ ــة عـ    روايـ
  .المباحث العقائدية واالخالقية والفقهية وغيرها

  ونـــوع الجمـــع والترتيـــب، وبيـــان سلـــسلة ســـند     ) ع( عـــصر األئمـــة المعـــصومين   إّن قـــرب الكلينـــي الـــىٰ  
   أهـم الكتـب    –  مـع الكتـب الثالثـة االخـرىٰ        – ُعـّد الكـافي       حّتـىٰ    الكتاب الكافي أهمية اسـتثنائية،     األحاديث أعطىٰ 

ــ           : ثالثـه أقـسام  يقـسم آتـاب الكـافي الـىٰ      ) الكتـب االربعـة   (الروائية للمسلمين الشيعة والتي اشتهرت فيما بعد ب
ــضّم اُألصــول مــن ا . األصــول مــن الكــافي، والفــروع والروضــة   ــة، تــشمل آتــب  ي ــة وأخالقي   :لكــافي مباحــث عقائدي

ــدعاء       ــرآن وال ــر، الق ــان والكف ــة، األيم ــد، الحّج ــم، التوحي ــضل العل ــل، ف ــل والجه ــواب  . العق ــشمل أب ــروع فت ــا الف   أّم
   فقهـاء المـسلمين الـشيعة فـي االسـتنباط          الفقه المختلفة، وله أهميـة آبيـرة، وهـو مـن المراجـع المعتبـرة لـدىٰ                

  حظــي الكــافي الــشريف باهتمــام علمــاء .  فتــضم أحاديــث مختلفــة فــي مــسائل متنوعــة أمــا الروضــة. واألجتهــاد
  وفقهاء الشيعة لقـرون عديـدة بوصـفه مـصدرًا أساسـيًا، آتـب العلمـاء المـسلمون شـروحًا وهـوامش آثيـرة عليـه،                     

  .منها شرح المّلاصدرا الشيرازي، وشرح المجلسي وغيرهما
ــىٰ .  ٢ ــشيعة ال ــاب وســائل ال ــن حــسن الحــر العــاملي     تحــصيل مــسائل اآت ــأليف محمــد ب ــشريعة، ت   – ١٠٣٣(ل

ــرة   ) ١١٠٤ ــر مــن قبــل علمــاء  . مــن أحــسن جوامــع الحــديث التــي دونــت فــي القــرون األخي   حظــي باهتمــام آبي
ــىٰ    ــدة حّت ــضّم الوســائل االحاديــث التــي رويــت .  اآلنالمــسلمين الــشيعة، وآتبــت عليــه شــروح وتعليقــات عدي   ي

  .وآثيـــر مـــن جوامـــع الحـــديث اُألخـــرىٰ) الكتـــب االربعـــة(فـــي ) ع(مين واألئمـــة المعـــصو) ص(عـــن رســـول اهللا 
ــًا ) ٥١(ويـــضّم . ويتمّيـــز هـــذا الكتـــاب بخاصـــية ترتيبـــه، وطريقـــة تبويـــب األحاديـــث      مـــن آتـــاب الطهـــارة–آتابـ

  . وهو دورة آاملة من المباحث المتعّلقة بالفقه وآداب وسنن المذهب الجعفري الحق– آتاب الدّيات حتىٰ
ــىٰإشــارة.  ٣ ــة فــي مجــال المباحــث       ال ــاء فــي الحــوزات العلمي ــا العلم ــي يبحــث فيه ــوم الت    المــصطلحات والعل

  .الفقهية واألصولية والفلسفية والقرآنية وغيرها
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سرّ                     ره، وال سبة لغي الم بالن ا، حساسية وضع الع ة عنه  من االمور التي ينبغي عدم الغفل

و ارتكب         » البقال«في ذلك هو أن الناس يحكمون هكذا، فهم يقولون عن            سان سيىء ل ه ان  إن

نهم                        ابههم، لك ا ش سبة للعطار أو الموظف او م ذا بالن ا، وهك  اذا رأوا معصية ما او مخالفة م

ون ! المعممون آلهم هكذا: مخالفة من معمم فإنهم يقولون   م    : اليقول ذا المعم أن ه ذا (ب م )آ  ، فه

م   . في هذه الحالة ال يمّيزون وال يفّرقون بين المعممين        ين ه  ال يقولون مثًال أن هؤالء المعمم

 إذا. ىٰ المعممين  أبدًا، ال تمييز في النظر ال      – نعوذ باهللا    –بشر أيضًا، وفيهم الصالح والطالح      

ىٰ             ! إن المعممين آذا  : اقترفت أنا عمًال سيئًا قالوا     ىٰ االسالم، وعل ود عل ذا يع  والضرر في ه

  .الحوزات العلمية الدينية، وعلىٰ أحكام االسالم

ا،        ا بينه ة فيم ات العلمي تبكت الجامع ذا، وإذا اش بعض هك ضكم ال سقيط بع تم بت  إذا قم

ا سقيط األخرىٰ، وق داها ت ّسقهوحاولت إح اظ وف شائن االلف بعض اآلخر ب ذف ال بعض بق  م ال

سنا، فال            . وآّفره، وثار الهرج، وعمت الفوضىٰ       ىٰ أنف ضينا عل سنا، وق سنا بأنف ا أنف  إذا حطمن

  .يبقىٰ لكالمنا الفاعلية في ترسيخ االسالم في المجتمع، ولن نتمكن من نشر االسالم

الىٰ      ارك وتع وة، إن اهللا تب ا إخ دينا ي ة بأي ا أمان ن     إنه دينا نح ة بأي ه أمان ع دين  – وض

اآن أخرىٰ             دينا،            –الموجودين هنا، ومن يتواجد منا في أم ة بأي دين أمان ذا ال   إن اهللا وضع ه

نكم   إّن هذه التحزبات خيانة، وإّلا هل أنتم أهل ديانتين؟ هل أن في    . فال تخونوا هذه االمانة    دي

ىٰ             ائكم ال ا     أقسامًا مختلفة؟ أم هل يدعو آل واحد من علم ن مختلف عن اآلخر؟ م معنىٰ     دي

ر،    . هذه التكتالت؟ هذا يتبع ذلك العاِلم، وذاك يتبع هذا         ذا من     إّن هذا خطأ وآف ل      ه ائر، ب الكب

  .من أآبر الكبائر

ي       ة ف ة وغاي ي التفاه ة ف ور غاي دًا، وأم ة ج ات جانبي ا إختالف ذا، إنه صرفوا هك  ال تت

ة؛ فل          . السطحية ة المادي ال، وإال            حتىٰ لو حسبت من الناحي يئًا ذا ب ة ش ا المادي  ن تكون منافعه

  !؟ ثمن سجائر!فماذا سيعطيكم الكبار

رة     ة ذات م حيفة أو مجل ي ص رأت ف ك    –ق رأت ذل ن ق ر اآلن أي رأت أن– ال أذآ   ق

دفعها   ي ي ا«المخصصات الت ىٰ » الباب سيس«ال ي  » الق ه ف ذي يمثل نطن(ال ي) واش ر أن  أذآ
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ه   زاع في دين الن ر أن ال د، غي ن وهللا الحم تم أهل دي ذا! أن سبب األساس في آل ه  إن ال

ول       النزاع يعود  ضاه        « الىٰ الدنيا، ويخدع نفسه من يق ا اقت ة لم ة الفالني إني صرت في الجبه

ة                 »!التكليف الشرعي  مني سان أن يوجه االهان شرعي من االن   وإال آيف يقتضي التكليف ال

ذا تكليف شرعي  ه؟ أه اء ولزمالئ ة للعلم ه اإلهان سلمين؟ أن يوج وة،!للم ا إخ دنيا ي ا ال  ؟ إنه

نفس         لو أن الط  . وأهواء النفس  ًا   الب المشغول بتحصيل العلم تقدم خطوة باتجاه تهذيب ال تقارن

  .مع العلم، لبقيت الحوزات في منأىٰ عن أمثال هذه االحداث

ر؟          ١»!فالن ليس سوىٰ أحد أهل المنبر     ! عنا« د    ما الضير في أن فالنًا من أهل المنب لق

ات      إنهم إنما يحاولون  ! من أهل المنبر أيضاً   ) ع(آان أمير المؤمنين     ذه المعنوي عن    إسقاط ه

ز             ع متمي ا موق ذه الحوزات له ك ألن ه ضًا، وذل ة أي درة المادي ك الق في   الحوزات التي التمتل

ذا ز ه اعي المتمي ا االجتم ات تخشىٰ من موقعه ع، والحكوم ا. المجتم م ال يخشونني أن أو  فه

د الم     شون أح انوا يخ م إذا آ ا، إنه يفهم به دينا نخ درة ل ت ال ق ا أو أن ت، أن دأن ين أو أح  عمم

ه   اءه أو لعنت افون دع م يخ ك النه يس ذل ع، فل دعاء أو  . المراج اد بال ؤالء اعتق ان له ىٰ آ   فمت

شعوب ستنتفض     . إنهم يخشون الشعوب ويخافونها   ! اللعنة إّن ال ًا ف انوا فالن  يخافون أنهم لو أه

  .بوجههم

إّن     و، ف ي ه ًا، وآّفرن ا فالن رت ان ا، وآّف ا بينن تبكنا فيم إذا اش ا ف رآلين ي نظ سقط ف  سن

ا سوىٰ    ا منه َق معن م يب ا اآلن، اذا ل ا معن و حاله ا ه اهير، آم ا الجم تنفّض عن شعوب، وس ال

ر سماعهم          . وأما القسم االعظم، فقد تفّرق عّنا وابتعد       القليل، دما يكث ذا عن وطبيعي حصول ه

از                         عن ذا، وخصوصًا في النجف التي تمت ذا وآ ين آ رة، وعن وضع المعمم المشاآل الكثي

فالحوزة في النجف قديمة يناهز عمرها االلف عام، في          . تميزها عن االماآن االخرىٰ    وربأم

                                           
ــىٰ.  ١ ــستعمل مــصطلح    إشــارة ال ــّو الحــوزة فــي النجــف حيــث ي ــر – ج ــىٰ – أهــل المنب ــر، واشــارة ال    أّن للتحقي

   تفــسير القــرآن ونهــج البالغــةوفــي حــوزة النجــف ال يعتبــر حتــىٰ. صــول إليــه لــيس بعــالم فــي الفقــه واُألالمــومىٰ
  .علمًا، بل فضل وناقلة، وهم يحصرون العلم في الفقه واُألصول
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ذا                     ا ه ان يحياه اة التي آ ىٰ شكل الحي  )!ع(الرجل العظيم     أفال ينبغي أن نّطلع قليًال عل

 زاهدًا في حين أني لست        ) ع(نحن ندعي أننا شيعة، أيُّ شيعة نحن؟ لقد آان أمير المؤمنين            

ه                  ضًا؟ انت حيات ذا،   آذلك، فهل أنا شيعي؟ هو آان تقيًا، نحن التقوىٰ لدينا؟ أَونحن شيعة أي آ

شا               صفوا بالم ه    نحن لسنا آذلك، أفنحن شيعة رغم ذلك؟ ان الشيعة ينبغي ان يّت وأن  )ع(يعة ل

  .»الشيعة«حتىٰ ينطبق عليهم وصف ) ع(يكونوا مّتبعين له 

ًا،     شّيع تمام ذا الت ن ه ا م د خرجن ه ق ون في ت نك ي وق ة ف درآنا المني شىٰ أن ت ي أخ  إنن

ك  ىٰ ذل دنيا عل ادر ال ا من االسالم، فنغ ذه– السمح اهللا –وخرجن ىٰ ه ا عل و بقيت أعمالن   فل

تمر وضع حياتن  شاآلة، وإذا اس ذ ال و االن، فلتح ا ه وت را آم ول الم مح اهللا –وا حل  – الس

  ..آذا وأنتم

ا      «ورد في إحدىٰ الروايات      َنْفس إذا بلغت هاهن ا، أو ال غ هاهن   مشير –أن الَنَفس إذا بل

اِلم     –الىٰ الحلقوم    ول            ١» فال توبة حينها للع الىٰ يق ارك وتع ك ألن اهللا تب ىٰ     ( ذل ة عل ا التوب  إّنم

ةٍ  اهللا للذين يعملون الس     سع من الوقت لكي يتوب             )وء بجهال ة والمّت ه المهل الِم لدي فهو    والع

ذا                   المجلس    عارف بالذنب قبل حلول الوفاة، ولكن هل أعطي أحدآم ضمانًا للخروج من ه

ىٰ       . ليس من ضمان  ! بسالم مثًال؟ فقد تحل بنا صاعقه      اء حت م البق د؟ يحتمل     هل ضمنوا لك الغ

اة عشر           هل!. أن التبقوا أحياءًا الىٰ الغد     د الحي ىٰ قي اء عل سنوات أخرىٰ؟     أعطينا ضمانًا للبق

  !لعلنا نبقىٰ

درآها،   نحن . إن الشّبان إذا لم يفكروا في ذلك، واذا لم يشغلهم هذا االمر فهي مصيبة              ن

سان          . الذين تقدمت أعمارنا   ي، إن ك ألن م أفعل ذل وغ    فأنا الذي جئت أعظكم اآلن، ل ل، فبل آام

                                           
   لــم يكــن للعــالم توبــة، ثــّم قــرأ– حلقــه  وأشــار بيــده الـىٰ –إذا بلغــت الــنفس ُههنــا «) ع(قـال االمــام الــصادق  .  ١
   الحلقـوم  عندما تبلغ النفس الىٰ   : يقول المرحوم الفيض  . )ن السوء بجهالة   اهللا للذين يعملو   إّنما التوبة علىٰ  ( 

  الُتقبــل توبــة العــالم الــذي يعــرف عالمــات المــوت، والــذي ييــأس مــن البقــاء حّيــًا، أّمــا الجاهــل فتقبــل توبتــه؛ ألنــه 
  .٢١٨ ص ١الوافي ج .  تلك اللحظة البقاء حّيايأمل حتىٰ
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ــد ال  .  ١ ــشيخ عب ــام  –) ره(كــريم الحــائري يقــول المرحــوم الحــاج ال   ومؤســس الحــوزة) س( ُأســتاذ ســماحة االم

  »!من الصعب أن تصبح عالم دين، ومن المحال أن تصبح إنسانًا «-العلمية في قم 
ــا وفــي قلبــه نكتــة بيــضاء، فــِأذا  «) ع(جــاء فــي روايــة عــن االمــام البــاقر  .  ٢   آّلــا بــل ران علــىٰ... مــا مــن عبــد إّل

  .٣٣٢ ص ٧٣ راجع بحار االنوار ج ١٤سویة المطففين، آية » قلوبهم ما آانوا يكسبون
  لمزيــد مــن التفــصيل حــول الحــديث راجـــع     » المــستمُع أحــُد المغتــابين   «) ص(روي عــن الرســول األآــرم    .  ٣

  .٢٧٠ص ) س(لالمام الخميني ) األربعون حديث(وآتاب . ٢٦٠ ص ٥المحجة البيضاء ج 
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  .علىٰ االقل ون الدنيا

                                          

ة        ين رؤي ا وب ول بينن ذا، ويح ا هك ىٰ فين نفس أن يطغ ب ال دنيا وح ب ال محنا لح  إذا س

د                  ة ت ذه الحال زداد ه  ريجيًاالحقائق وإدراك الواقع، فسيصبح سدًا في طريق هدايتنا، وسوف ت

شيطان   الىٰ الحد الذي يطمح فيه الشيطان بسلبنا إيماننا، فكل هذه االمور وسائل يتوسل بها              ال

دنا           . ليسلب االنسان إيمانه   دىٰ أح يس ل ر، ول اء     وسيسلبنا الشيطان إيماننا آخر األم ضمانة ببق

  .إيمانه علىٰ صفائه، فقد يكون إيمانًا مستودعًا

دين،  علّي أن أسعىٰ جاهدًا، وعليكم أ     سعوا جاه م     ن ت ا انك سكم، آم ّذبوا أنف ون   ه  –مكّلف

ذنوب      –عالوة علىٰ تهذيب انفسكم      ة        بتهذيب رفاقكم، وذنوبكم ليست آ االخرين، ففي الرواي

ه   ٢»العاِلم فسد الَعاَلم   إذا فسد «إذا ارتكب العالم معصية فإّن ذلك سيفسد المجتمع بأسره            وإن

ان      . المجتمع دار سعة تأثيره في   ألمر جلي أن العاِلم سيفسد بفساده بمق       فقد يوجد علماء في مك

حسنًا، عندما يعّم فساد هذا المعمم  . بكاملها ما، في طهران أو في أماآن أخرىٰ يفسدون محلة        

  !من نتن ريحه في جهنم؟ أفلسنا مسؤولين؟  محلة بكامها، فال شك أن المجتمع سيتأذىٰ

ريم أمان    رآن الك ذا الق وة، ه ا إخ رآن ي ذا الق سؤولية  ه ا م ست علين دينا، أو لي ين أي  ة ب

في   المحافظة عليه؟ ألسنا مسؤولين عن حفظ االحكام االسالمية؟ هل إن مسؤوليتنا تنحصر              

م        » علم االصول «دراسة بضعة موضوعات في      ا، ث ًا       –الىٰ آخر أعمارن د خمسين عام  وبع

سه  – ب نف د الطال و  . يج ًا، دون أن تك ب االصولية تمام مَّ بالمطال د أل ة أووق ه أخالقي  ن آداب

  .تدينية

 
ــر ومــن النــاس مــن يعبــد اهللا علــىٰ  ( مــن ســورة الحــج المبارآــة ١١مقطــع مــن اآليــة  .  ١    حــرٍف، فــإن أصــابه خي

  ). وجهه، خسر الدُّنيا واآلخرة ذلك هو الخسران المبيناطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب علىٰ
ــوالم «): ع(يقــول االمــام علــي  .  ٢ ــالم تفــسد الع ــُة الع ــة(غــرر الحكــم لآلمــدي، مــادة  » زّل   وســئل الرســول). زّل

  .١٣٨ ص ٧٤بحار االنوار للمجلسي ج » العلماء إذا فسدوا« الناس؟ فقال من هم أسوأ): ص(االآرم 
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ذ     اولوا من ك، ح ستطيعون ذل ّبان وت أنتم ش ة، ف ذ البداي ب من ذا الجان ام به يكم االهتم  عل

نفس                  ّد من هوىٰ ال نفس   البداية أن تخطوا باتجاه التقوىٰ، وباتجاه تهذيب النفس، وباتجاه الح ب

  .المقدار الذي تخطونه باتجاه تحصيل العلم

نكم؟  ا بي ازع فيم يم التن نف نكم م نكم؟ آل واحد م ا بي داء فيم ا سبب الع اآم؟ م اذا ده  م

االمر    فلماذا تسمحون أن يبلغ    – إن شاء اهللا     –مدينة، وجميعكم أهل علم، جميعكم علىٰ خير        

ه ال مع دًا يق اراً   : ح إن انفج وعظهم ف د ب م أح م يق وة، وإذا ل ع االخ د م م يتحدث أح ه إذا ل  أن

وا ف ن أن يقتتل وة يمك ل سيحصل؟ وان االخ احرون؟ ه تم تتن اذا أن ول م اذا؟ ح نهم؟ لم ا بي  يم

ا ازعكم فيم ين من أبطال الرياضة؟ إن تن ين اثن زاع ب نكم هو ن ا بي زاعكم فيم ون أن ن  تتخيل

ذا           م ه م بعملك ر من المعاصي، ألنك  بينكم أعظم عند اهللا من جميع المعاصي، أعظم من الكثي

سقط          إنكم تدّمرون النجف بأسرها،     . تفسدون مجتمعًا بأسره   إن االسالم سي اس ف  وفي نظر الن

  .بسقوط النجف

ة ك المدين الي تل إن أه ا، ف ة م ىٰ مدين ذهاب ال ا تعزمون ال م حينم درآوا أنك يكم أن ت  عل

ك،         ستفيدون من آل ذل الكم، ي ويّتعظون   يجب أن يستفيدوا من علمكم، من أخالقكم، من أعم

م   ون موجودين هنا، البكل ذلك، بما في ذلك أعمالكم حينما آنتم هنا، حينما تكون         تتوهموا أنك

صالح    اهر بال اس بالتظ ع الن ر م ر العم ىٰ اخ ورآم ال شية أم ستطيعون تم ذلك  ت اء، ف وبالري

اك، وأتظاهر بالصالح             «مجرد هراء    م أذهب هن اد      ال »!أعمل أنا ماشئت، ث نكم االعتم يمك

م    ا شف الفساد يومًا، طيب لنفترض أنكعلىٰ ذلك حتىٰ النهاية، فالبد أن ينك   ك، فك ستطعت ذل

رين    ذف اآلخ ر وق داع والتزوي اء والخ ضيها بالري نين تق ضع س تعّمر؟ ب ة  س شاء؟ مائ والفح

ة وعشرين سنة،           !وعشرين سنة  ر مائ ا نحن       ؟ ليس بيننا من يعّم يس بينن ه أمر       ل ل إن ط، ب فق

ة   رت مائ ك عّم ن لنفرض أن اس، ولك ائر الن ين س ىٰ ب دًا حت ادر ج ل و ن نة   قلي وعشرين س

اة      والغش، وأية حياة هي حياة طالب العلوم الدينية البسيطة المضنية؟         بالخداع   ا آحي فلنقل إنه

ة وعشرين سنة                ١هارون الرشيد  ثًال مائ ذا، إنك ستعيش م اة        لنفترض هك اة آحي ًا بحي متمتع

اة            ىٰ الحي و آنت         هارون الرشيد، لكن ما نسبة المائة وعشرين سنة ال سبتها ل ة؟ مان الالمتناهي
                                           

ــولىٰ )  قه ١٩٣ – ١٥٠ / ١٤٨(هــارون الرشــيد .  ١   ( الخالفــة فــي بغــداد  خــامس وأشــهر الخلفــاء العباســيين، ت
  .وقد أثارت أساليب الزخرف والبهرجة في بالطه األنظار)  قه ١٧٠
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ذيب   ىٰ ته درة عل اهم الق ل، وأعط اهم العق ده، أعط ة بعب الىٰ ذو عناي ارك وتع  إن اهللا تب

ب، و         يهم الكت زل عل اء، وأن يهم االنبي ل أرسل إل ذلك، ب م يكتف ب سهم، ول اء، أنف  أرسل االولي

ىٰ                        . أرسل المهذبين  ده ال الىٰ يعرض عبي إن اهللا تع اد، ف ىٰ العب رًا عل ك أث  وإذا لم يحقق آل ذل

د                          يهم القي شّدد عل اده، وي ىٰ عب أن يضّيق عل الىٰ ب ة من اهللا تع ذه عناي تالءات، وه  ضغوط واب

ائمهم، ويهي           ال، ويخلعون عم ونهم والخناق، ويعّرضهم للسجن، فيمنعونهم من بعض االعم  ن

ك   . آالف االهانات   ومع . إن ذلك آله عناية من اهللا بكم، غير أننا ال ندرك مدىٰ اللطف في ذل

ضًا،                 ك أي ؤثر ذل م ي االمراض، وإذا ل  آل ذلك إذا لم يصلح أمر االنسان فإن اهللا تعالىٰ يبتليه ب

إن ه    » عند النزع «فإنه تعالىٰ يضّيق عليه آثرًا       ضًا، ف ك  وإذا لم تنفع تلك االمور أي اك مهال  ن

ة،               ١وعقبات   في البرازخ، إن لم تنفع هي االخرىٰ يتعرض في يوم القيامة الىٰ ضغوط عظيم

ا                              ك؟ حينه ه آل ذل ع مع م ينف و ل اذا ل نم، ولكن م ىٰ جه  آل ذلك من أجل أالينتهي به االمر ال

  – السمح اهللا – ٢»آخر الدواء الكي«سينتهي به االمر إلىٰ 

م من أهل          ٣)أحقابًاالبثين فيها   (ورد في رواية أن      ة،    تصف حال أولئك الذين ه الهداي

ك                 ة من تل اب  أي من أمثالي وأمثال سماحتكم، هؤالء يلبثون في جهنم أحقابًا، آل حقب  ٤االحق

سنين  ن ال دة آالف م ر  . ع ساك بحج ه االم وم اليمكن دآم الي واني، إن أح ف   إخ ي، فكي محم

ذه الني   وا ه ار، أخرج ذروا الن ار، فاح ا الن اك، إنه واهن وزات، أخرج ن الح ذه  ران م ه

ىٰ            ودة ال دفون الع ه،    االختالفات من قلوبكم، هّذبوا أنفسكم، فأنتم ته أتي     المجتمع لتهذيب ن ي ول

  اآلخرين؟ منكم التهذيب، فهل يتمكن من اليستطيع السيطرة علىٰ نفسه أن يسيطر علىٰ

                                           
ــات جمــع .  ١ ــة(عقب ــصع ) عقب ــىٰمكــان صــعوبة ال ــىٰ  ود عل ــات ال ــشير هــذه العقب ــل، واصــطالحًا ت   )مواقــف ( الجب

  .القيامة التي يجب أن بمّر فيها االنسان، وقد ُسميت عقبات لصعوبة تخّطيها
  . ومن االمثال المشهورة١٦٧نهج البالغة، فيض االسالم خطبة .  ٢
ــة .  ٣ ــن ســورة  ٢٣اآلي ــأ( م ــصادق   ) النب ــام ال ــن االم ــة   ) ع(وروي ع ــسير اآلي ــي تف ــا  (ف ــا أحقاب ــين فيه ــه) البث   أّن

   يومـا، وآـل يـوم مثـل ألـف سـنة      ٣٦٠األحقاب ثمانون حقبـة، وآـل حقبـة ثمـانون سـنة، وآـل سـنة            : قال ما معناه  
  . االحقاب باب معنى٢٢٠ٰمعاني األخبار ص . من التي تحسبونها

  وات القيامــة التــي ســنة مــن ســن٨٠فــي بعــض الّروايــات ذآــر أّن مــّدتها  ) حقبــة(يقــال للزمــان غيــر المعلــوم .  ٤
  .١٢٦يعادل آّل يوم منها ألف سنة من الّدنيا، مفردات الراغب ص 
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وا عن                   دّمر الحوزات، آف ذه الممارسات ت ذه   إّن هذه التحزبات خطأ وفسق، ه ال ه  أمث

د                 االمور الشائنة، إني دائم الخشية من احتمال ظهور بعض االشخاص، أو من احتمال أنهم ق

في  ظهروا في أوساطنا، فلعلهم موجودون هنا، قد اليكونون في المدارس، قد ينعدم وجودهم            

ر  يكم عب صلون إل م ي ر أنه ّذبون وصالحون، غي دارس مه ي الم الجميع ف دارس أصًال، ف  الم

شرعي   تكليفي«اسطة بواسطة حتىٰ يصل األمر إلىٰ أن يحددوا لنا تكليفًا شرعيًا            وسائط، و  ال

ذا  ل آ ا أن أفع ذا  «و » أن ل آ ضًا أن يفع و أي شرعي ه ه ال اليف» تكليف ذه التك شرعية  وبه ال

  .يوجدون الفساد في حوزة النجف

ك                  صالحين، فتل راد ال دون إسقاط االف صالح، يري سان ال ا  إن هؤالء يخشون االن دي األي

ىٰ من عسىٰ أن يوجد من شباب تحتمل                       ذا، للقضاء عل دتهم   تقصد الحوزات، وتفعل هك فائ

شباب من             ع      لمستقبل االسالم في المجتمعات، يفعلون ذلك حتىٰ يمنعوا هؤالء ال تحقيق أي نف

يتواجد هي فائدة من     لالسالم والمسلمين، فالمفروض إنكم ستحققون فائدة ما لالسالم، وإّلا ما         

  !يمارس أي عمل؟ لىٰ وجوده أي نفع، ال يدرس والُيدّرس، والأن يترتب عهنا دون 

 إن علىٰ هؤالء إذا آانوا قد درسوا آما ينبغي، وأتّموا استعدادهم، وأضحىٰ ال ضرورة              

  .في وجودهم هنا، أن يذهبوا ألداء دور ما، والقيام بتهذيب الناس

ست               سكم للم ّدوا أنف يكم أن تع شبان فعل ا ال ستقبلكم أسوأ من     أما أنتم أيه ستقبلنا،   قبل، وم م

ستقبلنا، د انتهىٰ م نحن ق ن  ف ي م اة؟ ل د الحي ىٰ قي ا عل اظل أن نة أخرىٰ س م س ر اآلن  فك العم

ام                         ا هي إال بضعة أي رة، وم نا األخي د أنفاس ا شيء، نحن نع أخرىٰ،   سبعون عامًا، لم يبَق لن

  .وينتهي آل شيء

ستقبل اال  افعين لم تم الن وا أن روض أن تكون رآم والمف ذي ينتظ ستقبل ال الم، والم   س

م، من آل                   رون تكمن لك ات  مستقبل سيىء، عليكم أن تستّعدوا له، هناك أياٍد ألعداء آثي . الفئ

ذه           ة،    إستعدوا وهّذبوا أنفسكم، وحّسنوا أخالقكم، أخرجوا حبَّ الدنيا من قلوبكم، ه دنيا الفاني ال

ا دون هونصاب بمفاسد  تم فلدينا حّب الدنيا،   فاولئك أسرىٰ لحبِّ الدنيا وعندهم دنيا، أما أنا وأن        

ا              ا ولكن حبه نحن محرومون منه دينا و       أن نكون متمتعين بمنافعها، ف دنيا    «موجود ل حّب ال
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سده حب           ،فسر حالنا بذلك  وحتىٰ لو لم ت    ذلك، فاالسالم، يف نفس    فإن واقع الحال هو آ ال

  .هذا، حب الجاه، حب السلطة، هذه االمور تدّمر ديننا

ه                تأملوا قليًال في سبيل    ا أن أمر صعب، آم يس   ٍ إلخراج هذا الحب من قلوبكم، وليس ب ل

  لدنيا الدنيئة؟من الصواب أن تنطوي هذه القلوب علىٰ حب الدنيا، وأيَّة دنيا هذه ا

سادة             رمين   آان تكليفي اليوم أن أستعرض هذه االمور أمامكم، وأن أقوم بإبالغ ال المحت

تقع،          ا    بما عندي لكي ينتبه اإلخوة إلىٰ أن تلك الممارسات التي وقعت، أو التي س وا أنه لينتبه

ا ستؤدي              ىٰ ض    ستؤدي إلىٰ ضياع حيثية واعتبار مجتمع بأسره، وشعب بأسره، بل إنه ياع ال

ع             . حيثية وهيبة االسالم آله    وا لمن م تهّب سألة شديدة اذا ل ذه     وسوف تتعرضون الىٰ م وع ه وق

دًا،                       ه ج ا هو تاف ا مم ة وأمثاله ة والجزئي ات الجانبي ذه االختالف وا عن ه ىٰ     المفاسد، آّف ه إل تاف

  ....أقصىٰ حّد، نحن ال ندرك آم نحن تافهون، نحن تافهون، نحن مجموعة من 

                                           
  .٣١٥ و ١٣١ ص ٢ُأصول الكافي ج » رأس ُآّل خطيئة حبُّ الّدنيا«) ع(روي عن االمام الصادق .  ١
  ).ع(رواية عن اإلمام الباقر .  ٢
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   ١٩ –ب هوية الخطا

راق  ف / الع ي  / النج ام الخمين زل األم ي ) س(من اني  ٣ف ادىٰ الث  ه ق ١٣٨٧ جم

   م١٩٦٧  أيلول٨الموافق 

  .مخطط النظام في القضاء علىٰ االسالم والعلماء: الموضوع

  .هجوم السافاك علىٰ المدارس الدينية في قم ونهبها: المناسبة

  .طّلاب وعلماء النجف: الحاضرون

  

  

  

  سية وأهمية الخطاب ونتائجهالظروف السيا

 ) م ١٩٦٥ / ١ / ٢٧(آان تولي أمير عباس هويدا للحكم بعد مقتل حسن علي منصور            

ستقر للنظام الملكي             ر الم ات غي ستمرة في           . بداية عصر الثب ة م ا آانت الحرب الدامي  وبينم

ىٰ األراضي األسالمية               سافاك     . فيتنام، آانت اسرائيل تتهيأ لشن هجوم واسع عل ان ال  في وآ

ة واألسرائيلية      تفادة من  ١إيران يقّوي تشكيالته بأشرف قوات األمن االمريكي تجارب    وباالس

أّما . األسالمية  حزيران، واعتقال الجماعات االسالمية المؤتلفة وحزب الشعوب       ٥قمع ثورة   

ل             شاق والطوي ه ال ق التحّول     في النجف األشرف فقد بدأ سماحة األمام الخميني طريق في خل

أصحابه يرزحون      السائد في حوزة النجف وهو في غربته، في وقت آان آثير من             في الجو 

ي  ىٰ النف سجن، ويتعرضون ال ي ال ديث  . ف أ للح ر ُمهي سائد غي و ال ان الج ة  وآ ن المواجه ع

                                           
  .٤٧٣ – ٣٧٩ ص ١ظهور وسقوط السلطنة البهلوية ج : انظر.  ١
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ة          أن نبت ذا ف ران والنجف             ٥مع آل ه د آخر في إي ًا بع ران آانت تنمو يوم  وفي .  حزي

ضية        ىٰ الفي ام عل أموري النظ وم م سنوية لهج ذآرىٰ ال وال ٢٥(ال در )  ه ق١٣٨٥ ش أص

اب عن بعض              طالب ه النق ىٰ        ١الحوزة العلمية في قم بيانًا آشفوا في  جرائم النظام وأصلوا ال

ام ال            العالم صوت اع     أسماع ىٰ استمرار نفي االم شعب عل راض ال ة اهللا       ت ي، وسجن آي خمين

  .الطالقاني

  وقبيل شهر نيسان وفي أوائله ٱعُتقل عدد من العناصر المؤثرة في الحوزة العلمية في              

ذي                    وفي البيان الذي     ٢قم م، وال ة في ق اب الحوزة العلمي ر من فضالء وطّل  أصدره عدد آبي

ذين أصدر       ول              ختم بأسماء وتواقيع ال رة، يق االت االخي ة االعتق ىٰ جمل  وه، نلمح اعتراضًا عل

ان م،   إّن: البي دون عل م أو ب ة بعل ال الوقح ذه األعم ون به ذين يقوم ار   ال دون النفج ا يمّه   إّنم

  . ٣ الحوزة العلمية في قم وسائر نقاط البالدرهيب في

ة        ة جامع صام طلب ع اعت م م ي ق ة ف وزة العلمي ضامن طالب الح ان ت دور بي ان ص آ

ران ار ٢٠ – ٣( طه وزة       )  م١٩٦٦ أي ين الح ق ب اط الوثي ارب واألرتب اه التق وة باتج خط

ان مدّرسي وطالب حوز         ٤والجامعة م في        وآان بي ذآرىٰ    )  م ١٩٦٦ / ٦ / ٥(ة ق بمناسبة ال

ة                ٥النتفاضة   السنوية زل قلع اء من سجن ق ين من العلم شفوا     ٥ حزيران، ورسالة اثن  التي آ

ام      النقاب عن جرائم الن    فيها ىٰ المدعي العسكري الع  والتي ُأرسلت   –ظام، وآانت موجهة ال

سخ دة     ن م المتح ة االم سان، ومنظم وق االن ة حق د، ولجن ع التقلي ىٰ مراج ا ال وات –منه  خط

                                           
   ص ١دراسـة وتحليـل لنهـضة االمـام الخمينـي ج            ( ذآر نّص البيـان مـع أسـماء عـدد مـن المـوّقعين فـي آتـاب                    . ١

٨٨٨(  
ــّم اعتقــل ســماحة    .  ٢   فــي البدايــة اعتقــل آيــة اهللا حــسين علــي منتظــري وابنــه الــشهيد محمــد المنتظــري، ث

  وأرســـلوا الـــىٰ. لقمـــيالربـــاني الـــشيرازي، علـــي أصـــغر مرواريـــد، أحمـــد الجنتـــي، أحمـــد اآلذري ا  : الـــسادة
   ونفـي  – صهر سماحة االمـام الخمينـي وممثلـه فـي قـم              –معتقالت للتعذيب، آما اعتقل شهاب الدين األشراقي        

  . همدانالىٰ
  .٩٠٢ ص ١دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني ج .  ٣
  ياسيةوحــول انعكــاس نفــي ســماحة االمــام بــين طلبــة الجامعــات واالوســاط الــس   . ٩٠٥المــصدر نفــسه ص .  ٤

  .٩٥ – ١٩ ص ٢والثقافية في داخل البلد وخارجه، راجع المصدر نفسه ج 
ــام .  م١٩٦٦ / ٩ / ٧آيـــة اهللا المنتظـــري وآيـــة اهللا الرّبـــاني الـــشيرازي  .  ٥ ــر دراســـة وتحليـــل لنهـــضة االمـ   انظـ

  .٩١٥ ص ١الخميني ج 
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دول                 م   ١٩٦٧ حزيران   ٥وفي   ىٰ ال ل للقدس بهجوم واسع وشامل عل  بدأ النظام المحت

ة   ه المشؤوم    – مصر وسوريا واألردن  –العربي عي وهدف ذًا لمخططه التوّس ل  ( تنفي من الني

تفادة  –وعّرض خالل ستة أيام من الحرب . وبدعم من شامل من أمريكا ) الفرات الىٰ  وباالس

دافع األساسي من        . لىٰ حرب شاملة   الشرق االوسط العربي ا    –أمكاناته العسكرية    من ان ال آ

ال            هذه   الحرب تحقيق االهداف المرسومة مسبقًا، والقضاء علىٰ مقاومة الزعيم المصري جم

  .عبد الناصر

الفلسطيني،   الذي آان يؤّآد دائمًا علىٰ مظلومية الشعب   –) س(وأصدر األمام الخميني    

ىٰ     رص المناسبة الشعوب  وعدم شرعية الكيان الصهيوني الغاصب، ويدعو في الف        سلمة ال الم

ا  )  ه ق  ١٣٨٧  صفر  ٢٨( بيانًا حماسيًا في ذلك الوقت        –المواجهة الكيان المحتل للقدس      دع

اً             سياسية     فيه الشعوب االسالمية مّرة ُأخرىٰ الىٰ الوحدة، ولّما آان األمام يعلم تمام ة ال بالعالق

ين النظام االيراني             ة ب صادية الوثيق صهاينة والعسكرية واالقت ران        وال م أّن إي ين، ويعل المحتل

ة مع            ه العالق ّرم في بيان ا،      ُتؤّمن السرائيل حاجتها من النفط، فقد ح نفط له ع ال إسرائيل، وبي

  .وأعلن أّن هذه األعمال مخالفة لالسالم

ي   ة ف ة العراقي د قطعت األذاع ي )  م١٩٦٧ / ٦ / ٩(وق ة، وأذاعت ف ا العادي  برامجه

ة الفارسية             مساًء   ١٢أخبار الساعة    ّم باللُّغ  .بتوقيتها المحلي نّص بيان اإلمام باللُّغة العربية، ث

ّين  ك الظروف، يب ي تل ان ف ة البي ة وإذاع رامج العادي اتإّن قطع الب ة الموضوع والتف   أهمي

ي   ام، ودوره ف ماحة اإلم الم س أثير آ ىٰ ت رب ال اء الع يالزعم سلمة ف اهير الم ك الجم  تحري

ايلي       . سالمية في المنطقةإيران وبقية البلدان األ  ان م ذا البي  يجب «وقد ورد في جانب من ه

ذه    ساد ه ادة الف صال م المية    –استئ دان األس ب البل ي قل ي وضعت ف دول   الت ن ال دعم م   ب

دان االسالمية             سادها البل دد جذور ف وم      األستعمارية الكبيرة، والتي ته ّل ي اون    – آ ة وتع   بهّم

المية     شعوب االس المية وال دان األس رة البل ا    ... الكبي ي بيعه واء ف رائيل س ساعدة اس  إّن م

سواء   والعالقة مع اسرائيل وعمالئها   . األسلحة والمتفجرات أو النفط حرام ومخالف لألسالم      
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ع وع    ائر المراج رع س ا أس رب       آم وة الع ساعدة األخ ىٰ م ة ال وزات العلمي اء الح  لم

تح حسابات        ات، وف في   الفلسطينيين الذين هاجمهم الكيان االسرائيلي الغاصب، بإصدار بيان

إسرائيل   وبتوجيه من  –المصارف المحلية لجمع األعانات، وقد منع الجهاز التجسسي للملك          

موجة دعم     الفلسطينيين، وقام بمواجهة  إقامة مجالس الفاتحة علىٰ أرواح الشهداء      –وأمريكا  

ات        ىٰ االعان تيالء عل ف، واألس د والتخوي رب بالتهدي اح الع ي لكف شعب اإليران شعبية،  ال ال

رب      هداء الح ريم ش م تك ة مراس ع إقام ال، ومن ذا المج ي ه طين ف ال الناش ة  واعتق  –العربي

ران       ا )  م١٩٦٧ / ٦ / ٧(اِألسرائيلية التي آان مقرر إقامتها في مسجد أرك بطه قامت    آم

دائهم       ن ع الن ع وا لالع ذين خرج ران ال الي طه ن أه اهرين م ق المتظ ن بتفري وات األم  ق

  .ِألسرائيل

ايلي         ة اهللا                «جاء في إحدىٰ وثائق السافاك م ام آي انع من قي سابقة فال م ًا لألوامر ال  طبق

رآم حول ط         – خاصة األردن    –الشريعتمداري بجمع المال للعرّب      ة  نرجو إصدار أوام  بيع

سياسية   ات ال ع البيان داد وتوزي ىٰ إع دمون عل ذين يق شكوآين ال ع الم ل م دا–التعام ًا ع   طبع

ا                    ائج الخطوات المتخذة من قبلن د نت  –البيانات المتعّلقة بآية اهللا شريعتمداري، والرجاء تحدي

  ١»...مقدم : التوقيع

م   ي ق درك ف شرطة وال سافاك وال زة ال ررت أجه ة ق ي األشهر الالحق أمر من –وف  وب

ائها  ة–رؤس ك للحيلول ضية، وذل ة الفي تالل مدرس ة  اح ام، وآتاب ور اإلم ق ص  دون تعلي

ان      ع البي دران، وتوزي واب والج ىٰ األب ة عل شعارات الثوري ذاك   . ال ت أن ضية آان إذ أّن الفي

ام وفي صف                  مرآزًا ات األم ع بيان ورة، ولتوزي ل عناصر الث اجم  ١٩٦٧للتجمُّع من قب  م ه

ام في     . الطالبك مدرسة الفيضية، وحّطموا أثاث جمع من       السافا مأمورو ام أصحاب األم فق

  .وطهران علىٰ األثر باألضطراب اعتراضًا علىٰ هذا الهجوم، وُعّطلت صالة الجماعة قم

                                           
ــي ج    .  ١ ــام الخمين ــضة االم ــل لنه ــساً  ٢٤٦ ص ٢دراســة وتحلي ــان رئي ــّدم آ ــد مق ــران ســنة   العمي ــسافاك طه    ل

  . م١٩٦٧
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اء وأنصار                  ام العلم سافاك، ق ل ال  وبعد سماع خبر الهجوم علىٰ المدرسة الفيضية من قب

ازل المراجع،  ثّم توجهوا .  النجف االشرف  األمام بالخروج في تظاهرات في شوارع        نحو من

ة قصيرة شكرهم         قوأل. وطالبوهم بالتدّخل لوضع حدٍّ لهذه المآسي      ا   ىٰ إالمام الخميني آلم فيه

ىٰ   اهم ال وم، ودع ي المظل شعب اِأليران اء ال ة وأبن وم الديني ة العل اتهم لطلب ىٰ مواس ات  عل الثب

  .ومواصلة النهضة

ة العارضة وا د أّدت حرآ ىٰوق ا ال ضية وٱحتاللهم له ىٰ الفي سافاك عل تنكار هجوم ال  س

اء في                    د من بعض العلم إجبار النظام علىٰ التراجع وإعادة الفيضية الىٰ الحوزة بعد أخذ تعّه

م ة  ق ي المدرس سياسي ف شاط ال ن الن كل م ع أي ش ىٰ من ىٰ أّن صوت. عل ارة ال در األش  وتج

د   ) س(الصلوات من أجل سالمة اإلمام الخميني         ادة           ق  جلجل في أرجاء المدرسة بمجرد إع

  .فتحها والسماح بأقامة صالة الجماعة فيها

اجر      ة والمت وم الديني دارس العل ن م ام م ور األم ع ص ام بجم ام النظ ك ق د ذل وبع

الت، سنديدة      والمح ة اهللا ب ع آي ا من ام، آم زل األم ي من زاء ف س الع ة مجل ن إقام ع م  –ومن

  .التواجد في قم، وأجبره علىٰ التوجه الىٰ طهران من –لسماحة األمام  الشقيق األآبر

ام            زل اِألم ىٰ من ه النظام الملكي، هو الهجوم عل دم علي ذي أق  العمل الوحشي اآلخر ال

ردد       في قم بحّجة القيام بتفتيشه،    ) س(الخميني   ع الت ا بمن ة أوامره سلطات األمني  وأصدرت ال

ات   –روي شهود عيان وي. علىٰ المنزل، أو إقامة التجمعات فيه في المستقبل     شير الملّف ا ت   آم

ىٰ       –الموجودة   الهجوم عل م ب ة ق ل محكم ة ممث اموا بمعّي   إلىٰ أّن مأموري السافاك والشرطة ق

ساعة ي ال ام ف زل اِألم اء من وم الثالث  م ومصادرة ١٩٦٧ / ١١ / ١٣ العاشرة صباحًا من ي

ر من               –آتب اِألمام    آافة سافاك أآث ر ال ان عددها حسب تقري د  ١٠ التي آ  مع  – آالف مجل

ك      أوراق ر ذل د ظه دة بع ساعة الواح ىٰ ال ا حت سافاك بنقله شغل ال رة ان ة آثي ائق تاريخي ووث

  .اليوم
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دعىٰ                 م ت ة   آما استولىٰ عناصر األمن علىٰ مكتبة جديدة آان األمام قد أنشأها في ق مكتب

  ١ونهبوا آالف الكتب العلمية والسياسية واألقتصادية واالخالقية) ولي العصر(

ي النجف االشرف    ام ف سياسة لألم ة ال ىٰ الحرآ رّد عل ام ال ة للنظ وة الثالث ي،الخط   ه

شهرية          ه            –استدعاء المسؤولين عن دفع وتوزيع الرواتب ال ام لطلبت دفعها اِألم ان ي  – التي آ

ع الرواتب             الىٰ  السافاك، وتهديدهم وتخويفهم، وأخذ التعهدات منهم باألمتناع عن القيام بتوزي

  .ي قمالشهرية ف

ي  ام الخمين صار األم ها النظام ضد أن ي مارس  هو) س(ومن المضايقات االخرىٰ الت

ام م        اء  ناعتقال عدد من مؤيدي األم ساآنين في مدرسة الحاج أبي              ٢ العلم ىٰ ال   والهجوم عل

نة   ران س ي طه تح ف ك ١٩٦٧الف دان المل ي مي ًا( م ف ام حالي دان قي ك) مي واب تل  وإغالق أب

  .دد من العلماء العّزل الىٰ الهجرة الىٰ النجف األشرفالمدرسة، مّما أضطر ع

تمكن  ه ي ك يظن أّن ان المل اليب–آ ؤامرات واالس تخدام الم رة  باس أثير– الكثي   من الت

د        ، النظام نهائياً  علىٰ روحية اِألمام، وصّده عن الحرآة ومواجهة       ارير عن   غير أّن بعض التق

ذِه المرحل ي ه ك ف شل المل ىٰ ف شر ال سافاك تي إّن«ة ال ات، ف ا من المعلوم ا بلغن ىٰ م اًء عل  بن

م                   ا ق ة، ومنه ائر الحوزات العلمي  الرواتب الشهرية المدفوعة من قبل الخميني في النجف وس

                                           
  الـشيخ علـي   : في هذا اليوم اعتقـل رجـال االمـن الملكـي سـماحة الـسيد أحمـد الخمينـي وحجـج األسـالم                      .  ١

  مـن المقـربين لألمـام ومـسؤول األمـور         (والحـاج الـشيخ حـسن الـصانعي         ) ممثـل االمـام فـي قـم       (أآبر األسالمي   
   معارضــة إغــالق منــزل اِألمــام هنــاك أصــّر نجــل األمــام علــىٰ .  دائــرة الــسافاكواقتــادوهم الــىٰ) الماليــة للمكتــب

   وقبـل أن يـرّد قـال نجـل    – ممثـل سـماحة األمـام    – الشيخ اِألسالمي أماَم الثّوار، فطرحوا هذا االقتراح نفسه علىٰ     
  إن الــشيخ االســالمي مــسؤول فــتح بــاب منــزل األمــام وأخــذ األمــوال الــشرعية، وال يحــق ألّي شــخص أن: اِألمــام
  وبعــد أن.  الــشيخ االســالمي هــذا االقتــراح غيــر األمــام، واذا قمنــا نحــن بهــذا فــأّن األمــام ســيؤاخذنا  علــىٰيقتــرح

  يئس السافاك من إغالق باب بيت االمام في قم بواسطة مقربـي سـماحته، قـام هـو بالمبـادرة، ووضـع عـددًا مـن                     
ــة دون     ــزل األمــام ألشــهر؛ ليقومــوا بالحيلول ــسافاك أمــام من ــه،  رجــال الــشرطة ال ــرّدد مقلــدي اإلمــام إلــى منزل   ت

ــه   ــاً   –بــساعة آاملــة، غيــر أّن ــاب أحيان    بمجــرد ذهــابهم آــان النــشاط يــدّب فــي بيــت األمــام، ويــستمر تــردد الطّل
ــىٰ ــرىٰ        حت ــور اُألخ ــاز األم ــشرعية، وانج ــوال ال ــسليم األم ــل لت ــصف الّلي ــد منت ــة بع ــساعة الثاني ــدف  ال ــان ه   ، وآ

ــة ا    ــضغوط هــو قطــع عالق ــسافاك مــن هــذه ال ــع   ال ــشرعية، وإيقــاف دف ــوال ال ــة دون إرســال األم   لطــالب، والحيلول
  ولكـّن الرواتـب آانـت تـدفع فـي قـم والنجـف بعـد أشـهر مـن الـسيطرة                     . المرتبات الشهرية من قبل األمام للطّلـاب      

   نقطـة الحراسـة تلـك وسـحب         نتيجة مـن عملـه ألغـىٰ       وعندما يئس السافاك من الحصول علىٰ     .  منزل األمام  علىٰ
   فـِأن أمـور بيـت اِألمـام آانـت تـدار بأشـراف سـماحة                – ومـع وجـود مـضايقات النظـام          – ُآلِّ هذه الفترة     وفي. رجاله

   تحـسس النـاس؛     تواجـد رجـال أمـن النظـام أمـام منـزل األمـام الـىٰ                وقـد أّدىٰ  . السيد أحمد الخميني بشكل جّيـد     
  . أن ينتهي االمر لغير صالح النظام الىٰمما أّدىٰ

ــام   ــىٰ   عتقــل ٱوفــي تلــك األي ــّرات، ونقــل ال ــر مــن عــشر م ــىٰ نجــل االمــام أآث ــاره عل ــسافاك ألجب ــرة ال    غلــق دائ
ــدوىٰ    ــن دون ج ــام، ولك ــزل األم ــىٰمن ــق،       ، حت ــي الطري ــو ف ــام وه ــد األي ــي أح ــاجموه ف ــام ه ــرين للنظ    أن المخب

  الـسافاك   سـقوطه مغـشيًا عليـه، وقـد نفـىٰ           الـىٰ   درجـة أّدىٰ   وانهالوا عليه ضربًا وشتمًا، وآان الضرُب شـديدًا الـىٰ         
 .فيما بعد أن تكون عناصره هي التي قامت بهذا العمل، وسّماه عمل الطابور الخامس

  .حسن الصانعي، االسالمي والمحفوظي الذين تّم نفيهم بعد االعتقال: وهم السادة.  ٢
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ك بوص د أدرك المل ع لق م ينف ىٰ النجف ل ام ال ي اِألم باهها، أّن نف ارير وأش ذه التق  ول ه

ىٰ ا عل ة لكسب موافقته ة العراقي ع الحكوم ات سريعة م ذا دخل في مباحث ًا، له   للنظام إطالق

دة          دول البعي ىٰ إحدىٰ ال ه ال د (تغيير محل نفي اِألمام، ونفي سلمي   ) آالهن رانيين والم ع االي  نلمن

  .من الوصول إلية

ان النظ زم آ دائم –ام يعت لوبه ال ىٰ أساس ُأس ن ال– عل ام م دون اختطاف اِألم  نجف ب

ة  ة مجهول ىٰ نقط ه ال ة  . ضّجة، نقل شعب المختلف ات ال لت فئ ذا المخطط وارس شف ه د آ  وق

شلت ردود . رسائل وبرقيات حّذرت فيها الحكومة من العواقب الوخيمة لهذا العمل        الفعل   واف

سياسي ة وال اط الديني شديدة لألوس ادة ال ي ألع ام الملك ؤامرة النظ الم، م ران والع ي اي ي  ة ف نف

  . ٢االمام من العراق الىٰ الهند

                                           
  .٢٧١ ص ٢دراسة وتحليل لنهضة األمام الخميني ج .  ١
   شــرح هــذه ٢٨٠ و ٦٧٣لنهــضة االمــام الخمينــي ص   ورد فــي الجــزء الثــاني مــن آتــاب دراســة وتحليــل       .  ٢

  .الواقعة والوثائق الدالَّة عليها
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  ١٩ –الخطاب رقم   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ضية             إن مؤامرة حّكام طهران أبعد غورًا مما نتصوره، فهدفهم من إغالق المدرسة الفي

اء،      واعتقال العلماء والطالب هو تدمير الحوزة العلمية في قم،           والقضاء علىٰ االسالم والعلم

ذ أوامر                  ام تنفي  فهم ال يريدون االسالم وال العلماء، ألنهم يرون في العلماء واالسالم حائًال أم

م   . أسيادهم في البالد، وربط إيران بالخارج آلياً       ا   –إنه االت التي يقيمونه وم،  ١ باالحتف   آل ي

اك          ا وهن ذير واالسراف المستمر        وبالت ٢وبالسالح الذي يواصلون شراءه من هن دون  –ب    يري

اهللا  –جرَّ الشعب االيراني نحو البؤس واالفالس، ويجعلونه        ا   – والعياذ ب اب أمريك   شحاذًا بب

رائيل  ذلك  «وإس وا ل ن يوفق إنهم ل وا ف ن اطمئن شعب » ولك د –فال ا أن– وهللا الحم   واٍع، آم

ران علماء الدين في إيران مدرآون لمسؤولياتهم، و لم يستطع االستع    مار خداع العلماء في إي

بالد                 ة االسالم وال  أو دفعهم نحو الرآود والنوم، وبهذا الوعي فإنهم سوف يقطعون أيدي خون

  .إن شاء اهللا

                                           
ــدىٰ   .  ١ ــرح إح ــاالت والف ــة مراســم االحتف ــت إقام ــىٰ   آان ــة عل ــشعب واســتغفاله، والتغطي ــاء ال ــرق إله ــشل ط    ف

ــيالد الملـــك فـــي      ــوم مـ ــال بيـ ــاالت االحتفـ ــذه االحتفـ ــزه، ومـــن هـ ــام الملكـــي وإخفاقاتـــه وعجـ    / ١٠ / ٢٦النظـ
  واالحتفــال / ١ / ٧واالحتفــال بتحريــر المــرأة فــي     / ١ / ٢٦ الــسنوية للثــورة البيــضاء فــي    الحتفــال بالــذآرىٰ  ا

  واالحتفـــال بتحريـــر / ٨ / ١٩ الـــسنوية النقـــالب واألحتفـــال بالـــذآرىٰ / ٢ / ٤بارتفـــاع الخطـــر عـــن الملـــك فـــي 
ــىٰ  / ١٢ / ١٢آذربايجــان فــي   ــة الباهــضة الت عــالوة عل ــاالت الدولي ــىٰ    االحتف ــرن عل ــع ق ــرور رب ــاليف بمناســبة م   ك

ــرور       ــاالت بم ــك، واالحتف ــويج المل ــال بتت ــم، واألحتف ــك الحك ــولي المل ــىٰ ) ٢٥٠٠(ت ــشرات ســنه عل ــة، وع    الملكي
  وقــد ذآــر أحــد الكّتــاب أآثــر مــن ثالثــين نوعــًا مــن االحتفــاالت والمناســبات الــسنوية التــي آانــت . مــن هــذا النــوع

ــالغ طائلــة، وُآلُّهــا آانــت تتعلــق   ٧٠ و ٦٠تقــام فيهــا االحتفــاالت طيلــة العقــدين      والتــي آانــت تنتهــي بانفــاق مب
ــستنكر      ــام وفــي مناســبات مختلفــة ي ــان األم ــة الملــك والنظــام الملكــي، وآ ــات –بعائل    ومــن خــالل إصــدار البيان

ــات  ــاء الخطاب ــىٰ   –وإلق ــة التــي ينفــق عل ــر الوطني ــاالت غي ــك االحتف ــة   تل ــاب الجمــاهير المحروم ــا مــن أتع   . إقامته
  .وف يلحظ القارئ الكريم نماذج من هذا النوع من المواقف في الخطابات القادمةوس

  ففــي عــام. آــان الملــك يــشتري الــسالح مــن آافــة الــشرآات التــي تــصنع األســلحة فــي الــشرق والغــرب    .  ٢
ــانتوم    ١٩٦٦ ــائرات الفــ ــن طــ ــوذج مــ ــر نمــ ــع آخــ ــاغون ببيــ ــمح البنتــ ــل أو  ( م ســ ــك دانــ ــىٰ)  دي٤أف (مــ   الــ

   قـام الملـك بعقـد صـفقات عديـدة مـع            –  التي رافقتها تجهيزات عديـدة ومتنوعـة ُأخـرىٰ         –المصفقة  إيران وبعد هذه    
   موسـكو، وأعلـن أّنـه وّقـع مـه حكومـة االتحـاد الـسوفيتي                 م سـافر الملـك الـىٰ       ١٩٦٧وفـي عـام     . انجلترا وفرنـسا  

ــغ  ــة بمبلـ ــشمل  ) ١١٠(اتفاقيـ ــسكرية تـ ــزات عـ ــشراء تجهيـ ــون دوالر لـ ــود مدّرعـــ : مليـ ــاقالت جنـ ــاحناتنـ   ة وشـ
   قيــام أمريكــا ببيــع آميــات أآبــر مــن التقــارب الملكــي الــسوفيتي الــىٰوقــد أّدىٰ. عــسكرية، ومــدافع مــضادة للجــو

ــىٰ        ــة إل ــلحة األمريكي ــات األس ــة مبيع ــث أّن قيم ــران، بحي ــاد ِألي ــلحة والعت ــام    األس ــي ع ــت ف ــران بلغ    م١٩٧٠ إي
   م١٩٧٦ًا وفــــــــــــي عـــــــــــــام   دوالر١٫٣٠١٫٢٨٧٫٠٠٠ م ١٩٧٥ دوالرًا، وفــــــــــــي عــــــــــــام   ١١٣٫٠٨١٫٠٠٠

  . دوالرًا٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
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ام        ات أم صبر والثب ة، وبال بيل ممكن ران بكل س ساعدة إخوانكم في إي ون بم تم مكّلف  وأن

ره      آما أن لتعبيرآم عن دعم الشعب االيران       . المشاآل التي تواجهكم   اته، أث وم ومواس  ي المظل

  ١أيقظ اهللا تعالىٰ الجميع من غفلتهم. المحمود

  والسالم عليكم

  

                                           
  .٢٥٧ ص ٢دراسة وتحليل لنهضة االمام الخميني ج .  ١
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  ٢٠ –هوية الخطاب رقم  

  . م١٩٦٨ نيسان ٩/  ه ق ١٣٨٨ محّرم ١٠في / آربالء / العراق 

  .الجهل بتعاليم اإلسالم السامية هو عامل انحطاط المسلمين: الموضوع

  . ه ق١٣٨٨م حلول عاشوراء من عا: المناسبة

  .طلبة جامعة البصرة: الحاضرون

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

ة، وفصل                   وم الديني ة الجامعات وطالب العل ين طلب ة ب اتين   آان السعي إليجاد التفرق ه

ستراتيجية          ا النظام      الشريحتين عن بعضهما يمثل أحد المخططات ال الملكي؛ إذ     التي انتهجه

ان يعتق ع آ ىٰ أّن الجمي ام ال ىٰ تعريض النظ يؤدي ال شريحتين س اتين ال اق ه ار  د أّن إتف أخط

ّد من     أّدىٰ االعالم المكثف الذي مارسه الخبراء الذين استعان بهم النظام، الىٰ           جّدية، وقد  الح

شعب االيراني                 اء ال انوا من      –أثر الجهود التي آان يبذلها المخلصون من أبن ة    سواء آ طلب

  –واهم العلوم الدينية أم من س

ُتعّد   التي –مختلفة في قم     وال يمكن التصريح بثقة بأن المجالت الصادرة تحت عناوين        

ر    لم تنطوي علىٰ بحوث تثير لدىٰ الطالب الجامعي الرغبة في المطالعة،           –مرآزًا علميًا    غي

ادة          سائل       أّنه يمكن القول بأن تلك المجّلات لم تتطرق ع ىٰ الم شبع     و ال ضايا التي ت ات   الق رغب

ىٰ                   . طلبة الجامعات   انوا يّتجهون ال شّبان آ ة ال ة الجامعات وبقّي أّن طلب ان ف ا آ ة   ومهم مطالع

ذين يحتمل      –المجالت التي تطبع وُتنشر من قبل جمع من المثقفين العمالء             اطهم    من ال ارتب

  .األقل  بدًال عن مطالعة الكتب والمجّلات التي ُيشّم منها رائحة الدين في–بالسافاك 

د   واالتجاه الىٰ تلك الكتب الغربية الوّجه، والتي آانت       ) التجديد(ار ظاهرة   آان انتش  تؤّآ

ين     . يمثل أمرًا خطيراً  ) الشرك واإللحاد (وترويج  ) الدين(علىٰ إدانة    ّوة ب الطالب  ( وآانت اله
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المثقفين                         سّمون ب ات من ي اه شعر وآتاب ك الحساسية تج د تل م تب  إّن سياسة نظام الشاه ل

ة                 ة والالديني ساد والفحشاء واالباحي ىٰ إشاعة الف ة عل و حصل    الثوريين، ألّنها آانت قائم  ، ول

سجن ال أو ال وع لالعتق ذا الن اب من ه ّرة أن تعّرض أحد الكّت اء م ّصة أو إلق ة ق ة آتاب  بتهم

اع عن                          شعر، دًا شكليًا باالمتن د تعه د أن يتعه رة قصيرة، وبع د فت سجن بع ادر ال فإّنه آان يغ

  .النتاجات، ثم يعود الىٰ المجتمع نوع من

اء واإلشارة   –أّما إذا ذآر أحد الخطباء الدينيين مسألة        د – وإن آانت بلغة اإليم   أو انتق

ي       شي ف ذيب وح ىٰ تع رض ال رة، ويتع ل مباش ه يعتق ة، فأّن ة ضعف معين ىٰ نقط ام عل  النظ

ة                شهادة الرفيع ذيب درجة ال ال نتيجة التع د ين سبب األصالة       . زنزانات النظام، وق ك ب  آل ذل

د باإلسالم ديني المعتق الم الخطيب ال ي آ ة ف ذ .الكافي ر ال ااألم راء النظ دٰىمي يعرف خب   م

اظ                 .  الجماهير تأثيره علىٰ  ز لأللف ز وتبري ه ألف تبري ان ل  أّما ما يسّمىٰ بالشعر الثوري، فقد آ

  .التي يستخدمها في شعره عندما آان يذهب الىٰ محاآم السافاك

ة        اس،  آان الخطيب الروحاني يتحدث بلغ ان              الن ا الفن ة، أّم شاآلهم اليومي ىٰ م شير إل   وي

ن  ( الىٰ نظرية) الفن للفن(فكان فّنه للفن فقط، والنظام آان يخشىٰ من تبدُّل نظرية       المثقف   الف

راء النظام الملكي      .  فتحصل فاجعة ال يمكنه الوقوف أمامها أبداً       )للحياة ون أّن    وآان خب يعرف

ين     اق ب ق االتف ط إذا تحق يقع فق ك س ديني  (ذل ب ال امعي والطال ب الج ا   )الطال لت آلت ووص

ارة                   الشريحتين   ىٰ إث ة ال سعىٰ بطرق مختلف راه ي ا ت االختالف،   الىٰ التكلُّم بلغة واحدة، من هن

  .وتوسيع الهّوة بين هاتين الشريحتين
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للنظام    علىٰ المخطط المشؤوم– بشكل دقيق –مّطلع ) س(آان سماحة االمام الخميني     

د   ان يؤّآ ي، وآ ة   –الملك ه الفرص نحت ل ا س دة ال  – آلم ة وح رورة وأهمي ىٰ ض وزة عل  ح

م                         ك هو إحدىٰ أه ىٰ أّن ذل شير إل ديني مع الطالب الجامعي، وي  والجامعة، واتحاد الطالب ال

  .وظائف الثوار

ي     ام الخمين ررة لالم ات المتك ت البيان المية  ) س(وآان ادات اإلس ىٰ االتح ة ال  الموّجه

د            دا والهن ة سما        –للطلبة الجامعيين المقيمين في أوروبا وأمريكا وآن ام إقام   حته في   خالل أي

ة    –النجف األشرف   ين الحوزات العلمي   تّعد مواقف عملية تساهم في خلق التقارب الفكري ب

صاره    . والتشكيالت اإلسالمية للطلبة الجامعيين في داخل البلد       تهم   إّن سياسة اإلمام وأن وحكم

ين   زمين وب ين الملت امعيين والمثقف ين الج صال ب ضلة اإلنف ىٰ مع ضاء عل ي الق اء، ف م  العلم  ل

اليب التي    . تدرس آظاهرة في تاريخ الثورة اإلسالمية إّال بشكل مقتضب         استخدامها   إّن األس

ه            وم      –اإلمام في معالجة تلك األمور، ومدىٰ النجاح الذي حّقق شاط المحم ان      رغم الن ذي آ ال

يم    يتسم به النظام الملكي، والمحافل الماسونية التي آانت ُتهيمن علىٰ الجامعات           ومراآز التعل

ة                 –عالي في البالد    ال ع الحوزة والجامع وده من دف ه جه ذين  – وما تمّخضت عن دقين    ه الخن

 و ١٩٧٧  الىٰ الدفاع معًا عن الثورة اإلسالمية، وبلغة وأهداف مشترآة في عامي       –الهامين  

وتقديم   بحاجة الىٰ ذآر الوقائع التاريخية     – فترة بلوغ النهضة اإلسالمية ذروتها       – م   ١٩٧٨

ات          الوثائق الد  ة بيان ام   اعمة لذلك، األمور التي نتناولها إن شاء اهللا في الحديث عن هوي اإلم

  .الىٰ طلبة الجامعات، ومقابالت سماحته معهم

ة        ١٩٦٨ / ٤ / ٩ ه ق الموافق لـ      ١٣٨٨عاشوراء  في     م قام جمع من الطلبة في جامع

ىٰ مسؤوليتهم في ال           د سماحته عل ىٰ   البصرة بزيارة اإلمام في آربالء، فأّآ ستقبل، وأشار ال  م

ه            ا          ... «دور العدو في أثارة التفرقة، وقال في آلمت ا يصلون إلين  إّن عمالء االستعمار حينم

اء( ون ) العلم سدوا،   :يقول د ف امعيين ق ين والج شباب والدارس ة   إّن ال دهم الديني دوا عقائ   وفق

ىٰ،         دًا أعم يك       والوطنية، وانحرفوا وقّلدوا األجانب تقلي دما يصلون إل ة (م   وعن ) الجامعات  طلب

ون  ون،:يقول ون ورجعي اء خرافي ان إّن المراجع والعلم ائق الّزم درآون حق ابعتهم   وال ي ومت
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دينا مسؤولية في         تم ل ذه الحال وهي        نحن وأن ة        : ه ة والفكري ا المعنوي ق عالقاتن  أن نعّم

  »...أآثر، وأن نتفاهم في ُآّل األحوال، رغم إرادة وسعي المفّرقين والمستعمرين

ام الخميني        ه اإلم ة القصيرة، وّج ة     ) س(في هذه الكلم وم الديني ىٰ طالب العل ة ال  خطاب

ة ومواج        وطلبة الجامعات،  ىٰ وحدة الحوزة           ودعا الشريحتين الىٰ المقاوم د عل م، وأّآ ة الظل  ه

ائًال   ّذر ق ة، وح تفنون،  «والجامع إّنكم س صمدوا ؛ ف ستعدوا وت م ت إنّ  إذا ل ذلك ف ام  وآ  األحك

  »...اإلسالمية ستضيع، وسوف تكونون مسؤولين

ة الجامعات في صف                       ة وطلب وم الديني ة العل ة وقف طلب ات التحذيري ذه البيان  ونتيجة ه

     .اإلسالمية في إيران، وأسقطوا النظام الملكي المدجج بالسالحواحد عندما بدأت النهضة 
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  ٢٠ –الخطاب رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

شّبان والطالب والجامعيين                ... « أن ال ون ب ا يقول  إّن عمالء االستعمار حينما يأتون إلين

ارٍ             دون   قد فسدوا، وقد أضاعوا عقائدهم الدينية ومشاعرهم الوطنية، وسقطوا في جرف ه يقّل

عور ب دون وعي أو ش م . االجان ون بك ا يلتق شبان –وحينم ا ال أن– أيه ون ب ع   يقول المراج

ائق               ىٰ إدراك ظروف وحق ديهم عل م     وعلماء الدين خرافيون ورجعيون ال قدرة ل ان، وه الزم

ي   رىٰ، وإن شرط الرق م القهق سيرون بك صر، ي ورات الع ة تط اجزون عن متابع دم  ع والتق

  . عن هؤالء، ورِد عقائدهم، واالبتعاد عنهميكمن في غّض الطرف

ىٰ ترسيخ                         ل في االصرار عل رة تتمث يكم مسؤولية خطي ا وعل أن علين ين ف ذا الب  وفي ه

ا  ا بينن ري فيم وي والفك اط المعن ّرقين–االرتب ساعي المف م م داء، ورغ م إرادة االع   رغ

ستعمرين  ًا لبل   –والم سبيل مع د ال ال، وتمهي ل ح ىٰ آ اهم عل ا بالتف سعادة علين د وال  وغ المج

  .والرقي والثبات ال نفسنا باإلستفادة من تجارب وخبرات وطاقات بعضنا

يكم   أن عل ذا ف ع، ل د، وأعالم المجتم ستقبل والغ ال الم ون رج شّبان المتعلم ا ال م أيه  إنك

ضاء سعي للق ذر، وال اه والح صيب  االنتب ي ت ة الت ة والتفرق باب التخلف والذل ع أس ىٰ جمي  عل

و  ا، ول اط        مجتمعاتن ىٰ انحط ل أدىٰ إل م عام دتم أن أه دث؛ لوج ا يح ق فيم أملتم بعم م ت   أنك

أسوء    في  –المسلمين هو غفلتهم عن التعاليم اإلسالمية االصيلة الحقيقية، فإن االسالم تمكن            

اً              –المقاطع التاريخية واشّدها ظلمة      ة، دافع ىٰ حضارة وأشدها نوراني اء أرق ه     من بن معتنقي

ل معت    المراتب   لبلوغ أسمىٰ  وا نحو         نوالدرجات، وحينما غف ه، وتوجه وه عن تعاليم اليب   ق أس

ة  شرية منحرف الم  –ق م االس ا أس وا عليه زتهم  – أطلق دهم وع ضيع مج ي أن ي ن الطبيع   فم

  ١»...العريقة، وأن يصلوا الىٰ هذا المصير الذي ترونه 

                                           
  .٤٢٤ ص ٢دراسة وتحليل في نهضة االمام ج .  ١
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  ٢١ –هوية الخطاب  

راق  ف / الع ي   / النج صاري ف شيخ األن سجد ال ع ال٢٨م اني  ربي  ٢٢/  ه ق ١٣٩١ث

  .م١٩٧١حزيران 

  .جرائم ملوك إيران واسرة البهلوي: الموضوع 

  . عام علىٰ الملكية٢٥٠٠إقامة االحتفاالت بمناسبة مرور : المناسبة 

  .طّالب وعلماء الحوزة العلمية في النجف: الحاضرون 

  

  ياسية وأهمية الخطاب ونتائجهالظروف الس

الذي  الشعب اإليراني تعيش في فقر وحرمان، وفي الوقت       بينما آانت الغالبية من أبناء      

ات       . آل صوت يطالب بالحق، يتعّرض للخنق     آان   سجون والزنزان ا آانت ال الموحشة   وبينم

ان              ة؛ آ ه     في إيران تكتظ بالعلماء المحبين هللا، وسائر ثوار طريق الحق والحقيق ك ونظام المل

بة   ال بمناس م لالحتف خم المراس ة أض ستعّدون إلقام سمائةم ين وخم رور ألف ىٰ م ام عل  ع

  .االمبراطورية الفارسية

ذه اال بة ه ىٰ   وبمناس ال ال ي اإلنف دق ف ه وأغ ن إعالم ي م ام الملك ف النظ االت، آّث  حتف

ل األ    ن قب ل م رّد فع ل ب ه قوب ة أّن ة درج ة المختلف سياسية واالجتماعي اط ال ىٰ . وس افة ال  إض

ة،   كال مختلف شهورة بأش رة والم صحف المعتب راض ال ن اعت م يك ي ل ام الملك م أّن النظ  ورغ

تّم ا ليه د، إّل ن النق وع م ذا الن ادة به يل   ع ام س صمود أم ن ال رة م ك الفت ي تل تمكن ف م ي ه ل   أّن

م        ر أسد اهللا عل بالط الملكي    –االعتراضات، لذا فقد أعلن أمي ر ال ة أجريت   – وزي   في مقابل

ام ال           فإّن إقامة االحت  «معه   ين وخمسمائة ع ال      االت بمناسبة مرور ألف ا بالم  »!  يمكن تقييمه

ك         ر من         «وبعد إقامة االحتفاالت صّرح المل سبة األآب وفير الن د ساهم بت سه ق شعب نف أّن ال  ب

رة     » نفقات االحتفاالت   وآال التصريحين آانا صحيحين في األساس، فالمصاريف آانت آثي
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ىٰ درجة االت ال ك االحتف ىٰ تل اق عل د ُاسرف في اإلنف ذرلق ق يتّع ا ُانف ا حساب م    معه

ىٰ صدر صفحاتها                     . بدّقة ذاك عل شرته الصحف آن ذي ن ر ال ىٰ الخب  وآمثال علىٰ ذلك نشير ال

ا   ت حينه د آتب ىٰ، فق ال ا   : األول ي االحتف يوفًا ف يحلُّون ص ذين س دول ال اء ال يإّن زعم  لملك

د عم ا صورهم، وق ستلمون سجادات رسمت عليه ز سي اني أصفهان وتبري  ١٦ل أفضل فن

مفقود  بأّن البيض : بينما نقرأ في الصحيفة نفسها       ١ساعة يوميًا لحياآة سجادات االحتفال تلك     

ة الجامعات في          ٢!في همدان، وأّن أسعاره قد ارتفعت      مظاهرات   وللحيلولة دون خروج طلب

ام اي احتجاج ين   ة، ق رة ب ل الدراسة في الجامعات في الفت ى١١ٰلنظام بتعطي شرين ١٨  حّت  ت

ي  ا يل ك بم ررًا ذل ة : األول مب شارآة طلب سهيل م ستهدف ت ة ت ذه العطل ي  إّن ه ات ف الجامع

   ٣مراسيم االحتفاالت الملكية

شعب   ضب ال ان غ صوصًا  –آ ة خ ات الثوري دريجيًا، – والفئ صاعد ت م   يت د ت ذا فق   ل

ىٰ        . السافاك لقمعهم  استنفار عناصر    شير إل ام آانت الصحف ت دة أي االت بع دء االحتف  وقبل ب

ر                 ذا الخب ثًال ه رأ م ة، نق ُد المخربين     «مواجهات بين عناصر السافاك والفئات الثوري ل أح  ُقت

  ٤»المسلحين و أحد أفراد الشرطة في اشتباآات واطالق نار حدث ظهر الثالثاء

سافاك       باستمرار القمع م   –إّن إثارة الرعب     ل ال ه             –ن قب ّد أّن ىٰ ح ك ال ًا للمل ان مفرح  آ

 ومن أجل خداع     ) مشير(الىٰ  ) فريق( من   – رئيس السافاك    –بترفيع نعمة اهللا النصيري      قام

ىٰ الئ         شأن اطالق سراح      الشعب دفع مجلس الشورىٰ الىٰ المصادقة عل  )٥٠٠٠(حة شكلية ب

  .سجينًا

شاهدون      يراز ي الي ش ه أه ان في ذي آ ت ال ي الوق ي  وف ل ف رامج التمثي ح ب بح وأوق  أق

شاب في                     ل ال ساد الجي رة ُاخرىٰ الف شاريع خطي  مدينتهم، آانت الجهود منصبة علىٰ إعداد م

                                           
  . م١٩٧١ / ١٠ / ٥صحيفة آيهان .  ١
   .٢٠صحيفة آيهان ص .  ٢
  . م١٩٧١ / ١٠ / ٧آيهان .  ٣
  . م١٩٧١ / ١٠ / ٧آيهان .  ٤
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صحفيين والمصورين  ات ال ران مئ ىٰ إي اء ال ران –وج ة إي ىٰ نفق ار– عل ة أخب   لتغطي

االت ن   . االحتف ر م اك أآث ت هن ل     ١٥٠وآان ًا لنق يراز يومي ران وش ين طه ة ب ة جوي   رحل

يته يفخرون بكورش     .  محل إقامة االحتفاالت   – باسارآاد   –الضيوف الىٰ     وآان الملك وحاش

ا  نئة الشكلية، واألخبا  هوصفحات الجرائد مليئة برسائل الت    ) ملك الملوك (بوصفه   ق   ر آلُّه تتعل

  .بوصول رؤساء الجمهوريات الىٰ إيران

ذين         وا  جا وحّل اليوم الموعود، وألقىٰ الملك آلمة في حضور عشرات اآلالف من ال تمع

ر     ! يا آورش «في باسارآاد والىٰ جوار قبر آورش، قال فيها          ك الكبي ا المل م !... أّيه اح   ن مرت

  »!البال، بأّننا يقظون، وسوف نبقىٰ يقظون دائمًا

وم   ي ي اريخ ف ي الت ال ف يم أضخم احتف ذا ُاق ان١٩٧١ / ١٠ / ١٢وهك ين آ ي ح   م وف

ذاك               الملك ونظامه يتشّدقون بالحديث عن مجد إيران وشعبها، نقرأ في الصحف الصادرة وقت

ه   ول في ة يق ات المدين رئيس إحدىٰ نقاب صريحًا ل ة «ت سبب قّل ز ب عر الخب ت س ا تثبي  ال يمكنن

  .ذائية للشعب ابتدأت بالشّحة والغالءغأّن أبسط مادة وبذا نرىٰ ! حّصة الحنطة

د أصدرت     لة، وق ة متواص صحف األجنبي ىٰ ال ام ال دفعها النظ ي ي اوي الت ت الرش  آان

ة                ىٰ نفق ك، وعل ة تل االت الملكي سفارة   صحيفة التايمز واللوموند عددًا خاصًا بمناسبة االحتف ال

ًا تحت اسم        اإليرانية في آّل من لندن وباريس، وصدر في ألماني         ران  بحوث حول   (ا آتاب ) إي

  .الملكية نصف ساعة يوميًا لنقل برامج االحتفاالت) بي بي سي(وخّصصت إذاعة الـ 

                                           
  . م١٩٧١ / ١٠  /٩آيهان .  ١

٢٩٨ 



ستبدين اآلخرين،                  ه من الم ك وأمثال   آانت الصفحات اُالولىٰ للجرائد مليئة بصور المل

ك   ران والمل ك إي صورة لمل سين ف ك األردن – ح ي   – مل ي الس ع هيالس ران م ك إي  -  ومل

ا  ك–إمبراطور أثيوبي سادات ومل ع ال ران م ك إي ا، مل يس روماني سكو رئ ع شاوشي ران م   إي

يس                  ران وبودغورني رئ ك إي ا، مل يس أمريك  رئيس النظام المصري، ملك إيران ومعاون رئ

  ...االتحاد السوفيتي، وفرح مع زوجة مارآوس ديكتاتور الفلبين و 

ك مقابل     رىٰ المل االت أج اء االحتف د انته ات   وبع شأن نفق ّرح ب صحفيين، وص ع ال   ة م

ة         –االحتفاالت   ائًال    – التي آانت موضوع الصحافة األجنبي  إّنني شخصيًا ال أتصور أنّ      « ق

ضويفنا          ا ل أدبتين نقيمهم صدد           » !نفقات الحفل أآثر من م ذا ال ضًا في ه ال أي ّدل   «وق ان مع  آ

 ما ُيسمىٰ بالمصاريف التي    النمو االقتصادي هذه السنة أآثر من أّية سنة ُاخرىٰ، رغم وجود            

ىٰ سؤال أحد الصحفيين األحرار حول              » !يقولون أّنها ُانفقت علىٰ االحتفاالت      آما أجاب عل

ائًال    سياسيين ق سجناء ال دد ال دد     «ع ًا ع ادل تمام ران يع ي إي سياسيين ف سجناء ال دد ال  أّن ع

  .»!الخائنين في هذا البلد

دبرس سؤاًال ل         ال     وقد وّجه مراسل وآالة اليونايت ك فق شعب     «لمل اذا يتحمل ال دين   لم الم

االجابة عن    الذي تحّير في   –فأجاب الملك   » بثالثة آالف مليون دوالرًا آّل هذه المصاريف؟      

سؤال  ذا ال دوالرات، ولكن «-ه ارات ال ات من ملي دة مئ ة بع المصاريف  أعرف دوًال مدين

  »ت في السنةاالعالمية لشرآاتها الداخلية تتجاوز عّدة مليارات من الدوالرا

أة                  شر فج االت، ن شأن االحتف ل ب ىٰ   وفي الوقت الذي آان االعالم األجير للنظام يطّب عل

وبذا طرح   )آتائب الدين (أّنه وبأمر الملك سيتّم قريبًا تشكيل       «الصفحات األولىٰ للمطبوعات    

ابعين للنظام بوصفهم      يم عدد من الت ًا لتعل دين (برنامج د ) آتائب ال  طّالب وطرح أمر تجني

ة وم الديني و   . العل ذآورون، وخريج دم الطالب الم امج أن يخ ذا البرن ي ه رر ف د تق ة  وق آّلي

  )!.آتائب الدين(اإللهيات في 

م     أ م أعلن اآلمير     ١٩٧١ / ١٠ / ٢٤وفي يوم    بالط الملكي       –سد اهللا عل ر ال   أّن– وزي

  !.ضح التهافت ألف دوالرًا، وهو أمر وا٨٠٠ مليونًا و ١٦نفقات االحتفاالت الملكية بلغت 
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دم،   وبينما آان الملك وحاشيته منشغلين بالتمتع بأموال الشعب اإليراني المحروم           والمع

ام الخميني         ان اإلم ّل شيء، آ ه    يحمل ) س(وغارقين في فجورهم، سكارىٰ عن آ وم ُاّمت هم

ام                 وتي لإلم د الملك ىٰ جوار المرق ي    ودينه، ويعاني من ذلك في بيته المتواضع ال في  ) ع(عل

  .جف األشرفالن

ة  ناالحتفاالت بم (وقبل إقامة    ّدة ) اسبة مرور ألفين وخمسمائة عام علىٰ الملكي أشهر،   بع

ران    رسائل وشكاوىٰ من  – مع األسف    –تصلني  « م قال اإلمام     ١٩٧١ / ٦ / ٢٢أي في    إي

ذاب    ي ع ي ف ل روح ا يجع اك مم ول األوضاع هن ي  » ح ام الخمين ان اإلم رىٰ أّن) س(آ  ي

ائًال                 صمت األوساط الدي   ائز، ويصرخ ق ر ج زمن غي ال  «نية في تلك البرهة من ال  إّن االحتف

ىٰ الموت ألنّ             ذي يتمن ذلك ال ام ل ذي                يجب أن يق ذّميات، ال ال زع من ساق إحدىٰ ال اًال ُن    خلخ

  . قد هتف بشعار مخالف لهوىٰ نفسه يرسل جالوزته للهجوم علىٰ الجامعة لمجرد أّن أحدًا

 بوا الفتيات الىٰ درجة أّن صدورهن أضحت بحاجة الىٰ عملية         أّنهم ضر : لقد آتبوا إليه    

شعار  – والنجف غافلة عنه –جراحية، وذلك وقع مؤخرًا     د  :  لماذا؟ ألنهم هتفوا ب ا ال نري  إّنن

وا،                      سلمين، ال تحتفل ائعون سدُّوا رمق الم ام، نحن ج ين وخمسمائة ع ال  االحتفال بمرور ألف

  .»تحتفلوا علىٰ أجساد الموتىٰ

ي  ماحته وف ال س ه ق ن آلمت ر م زء آخ ف،«ج وا النج تيقظوا، أيقظ سادة اس ا ال  أّيه

ن النجف   لت م ة ُارس ة برقي و أّن مائ ىٰ األدب –إعترضوا، فل ا – وبمنته ب فيه ا :  وآت أّيه

ىٰ             السّيد ذه األمور عل ه في ه د أن تنفق اشبعوا الجائعين، أنفق هذا المقدار من المال الذي تري

ران                    الشعب المسكين، أن   هذا ذين هرب بعضهم من إي ساآين ال سين الم ىٰ هؤالء المفل ه عل فق

ضالء والطّالب، فإّنها الشك  لو أّن مائة برقية ُارسلت من هنا من العلماء والف . الٰى هنا  وجاء

  ولكن من الذي يقوم بمثل هذا؟ ثرسُتؤ

اوي        ريط الح ول الش ؤول دون وص ام للح ها النظ ي مارس ضايقات الت ة الم ع آاف  وم

ي لخطاب  ام الخمين ر) س(اإلم ر األث رك أآب ران، وت ىٰ إي ه وصل ال ّص آلمت إّن ن ان. ف  وآ

ة من صحف وإذاعة                   زة االعالمي راض، واإلجه  السافاك في تلك األيام يقمع آّل أنواع االعت
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ديهي أّن ن الب ي األ  وم ع ف اس واس ه انعك ان ل ام آ ارج خطاب اإلم ة خ اط الجامعي  وس

ار     ة األخب ران لتغطي ىٰ إي اءوا ال ذين ج ب ال صحفيين األجان ادة لل ئلة الح ت األس د، وآان  البل

دليل   حول النفقات الباهضة لالحتفاالت،    – التي طرحوها علىٰ الملك      –المتعّلقة باالحتفاالت   

ة األمور         ىٰ حقيق م عل ذين            . علىٰ اطالعه م ال زمين ه وريين الملت سّلم أّن الث م   ومن الم زّودوه

ور، إ ائق اُالم ار حول حق ام بأخب ات اإلم ة خطاب ة وبقي ذه الكلم ي فضحت–ّن ه رائم   الت ج

  . إسقاط النظام الملكي تمّكنت في النهاية من–النظام 

   

  

ة       ٢٥٠٠لقطات من االحتفال بمرور      ة      عام على الشاهنشاهية في منطق پاسارگاد بمدين

  .شيراز
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ة       ٢٥٠٠لقطات من االحتفال بمرور      ة      عام على الشاهنشاهية في منطق پاسارگاد بمدين

  .شيراز
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  ٢١ –الخطاب رقم  

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  رحيمبسم اهللا الرحمن ال

ة بمشاآل                  ىٰ طرح بعض االمور المتعلق دفعني ال ذي ي  إن اإلحساس بالمسؤولية هو ال

ساس  شارآوني االح رمين ي وة المحت ض االخ لَّ بع بات، ولع ض المناس ي بع سلمين ف  الم

وانهم  ن عون الخ عهم م ا بوس ديم م صدد تق م ب سؤولية، وه و١بالم ىٰ نح و عل سلمين، ول   الم

  .رسائلالتبليغ أو إرسال البرقيات وال

دُّ             ببًا   لقد ابتلي اإلسالم والمسلمون منذ البداية باألهواء النفسية للبعض، االمر الذي يع س

ه من مصائب اآلن           اني من ا نع ة        . رئيسيًا فيم ة حكوم ك األهواء هي التي منعت من إقام  فتل

رم   د الرسول االآ ا  ) ص (٢الحق بع ي أراده ة الت ام الحكوم ا أتاحت الفرصة لقي و أنه ا ل  وإّل

رم              اال ه الرسول االآ  )ص(سالم، وتنصيب الحاآم الذي أمر اهللا تبارك وتعالىٰ بتعيينه، وعّين

اآم  ا إسالمية، والح ة فيه ون الحكوم ي تك شكيلة الت ك الت ام تل و آانت الفرصة أتيحت لقي  ول

ة     ىٰ الحكوم الم ومعن ة االس اس ماهي ان أدرك الن الىٰ، لك ل اهللا تع ن قب صوب م  منتخب ومن

اس     االسالمية، إال  الوا بالن واء م م تحّرآهم األه رم   – لألسف  – أم آ اة الرسول االآ د وف  بع

ك            ) ص(عما أمر به     )ص(   ولم يكتفوا بذلك في زمانهم، بل إنهم مّهدوا للحيلولة دون إقامة تل

  .الحكومة االسالمية إلىٰ ما شاء اهللا

م   إّن ما أحدثه معاوية هو من األمور التي مّهد لها السابقون، فأولئك ال              شايخ ه سبب   م ال

سبب ٣في حصول آل تلك المآسي التي حّلت باالسالم والمسلمين         ات     فی  وهم ال آل االختالف

  .بنتيجة ذلك) ع(المؤمنين  الداخلية التي تعتبر أسوأ نوع من الختالفات، وقد ابتلي أمير

                                           
  ).األصحاب(أو ) اُالخوة(هذا المقطع من الشريط مبهم، ويسمع منه شيء شبيه بـ.  ١
  ).ص(خليفة من قبل الرسول األآرم ) ع(المقصود قضية غدير خم وتعيين أمير المؤمنين .  ٢
  قامــًا أرفــع مــنآـان معاويــة بــن أبــي ســفيان قائــدًا فــي جــيش الخليفــة أبــي بكــر، ولــم ُيعطــه الخليفــة أبــدًا م .  ٣

  وبالتـدريج تعـّزز موقـع معاويـة بحيـث أّنـه           . وفي زمان الخليفة الثـاني سـّلمت إليـه إمـارة األردن، ثـّم دمـشق               . ذلك
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ده  ة أو  ) ع(وبع ارت ملكي ًا، وص المي تمام كلها االس ن ش ة ع ت الحكوم  خرج

ىٰ عصرنا الحاضر        إمبراطورية، واس  سنح لالسالم فرصة       . تمرت علىٰ ذلك حت م ت ة   ول إقام

فترة طويلة من   بعد) ع(حكومة إسالمية، عدا تلك الفترة القصيرة من تصدي أمير المؤمنين  

رم  ول االآ اة الرس ور خالل ١)ص(وف ن أم ا حصل م ل م د آ ا   وبع ك عم دة، ناهي ك الم تل

  ٣صفين و٢حرب الجمل: واجهه من مشاآل خالل خالفته

ؤمنين                .... ٤وحرب الخوارج   ر الم م أمي ومع آل ذلك فإن تلك الفترة القصيرة من حك

تمّثل درسًا من االسالم وعبرة للمسلمين، فقد حدث في تلك الفترة القصيرة من االمور                 بقيت

ا         التي ة           . جعلت الجميع يفهم حقيقة االسالم الىٰ حدٍّ م شكيل الحكوم ان أولئك سمحوا بت و آ  فل
                                                                                                                                    

  وفـي ليلـة  ) ع(مـن الهجـرة بـايع المـسلمون اإلمـام عليـًا       ) ٣٥(في الخـامس والعـشرين مـن ذي الحّجـة عـام          .  ١
   هــذا فــإّن حكــم أميــروعلــىٰ). ع(مــن الهجــرة استــشهد اإلمــام ) ٤٠(الحــادي والعــشرين مــن شــهر رمــضان عــام 

  ). أشهر٩ أعوام و ٤(آان حوالي ) ع(المؤمنين 
   الــذين آــانوا قــد اآتنــزوا الثــروات فــي –للخالفــة قــام والة عثمــان ) ع(ل عثمــان وتــولي اإلمــام علــى بعــد قتــ.  ٢

ــام خالفتــه  ــالتمرد علــىٰ–أي ــاب المعارضــة لإلمــام علــي   ) ع( أميــر المــؤمنين  ب ــابعهم طلحــة والزّّبيــر مــن ب   )ع(وت
ــام        ــة اإلم ــّررا محارب ــت اهللا، وق ــارة بي ــة زي ــة بحّج ــن المدين ــا م ــان). ع(وخرج ــو   وآ ــرب ه ــذه الح ــن ه ــهم م    غرض

   ومعهـــم عائـــشة زوجـــة–فاحتـــّل المتمـــردون ). ع(احـــتالل البـــصرة، وتقـــسيم العـــراق وإســـقاط خالفـــة علـــي 
  وللقــضاء علــيهم نقــل اإلمــام جيــشه مــن.  مدينــة البــصرة، وأخرجــوا حاآمهــا بعــد أن هتكــوا حرمتــه–) ص(النبــي 

  )شــقيق عائــشة(ر بــن ياســر ومحّمــد بــن أبــي بكــر  الكوفــة، وخــرج معــه عبــد اهللا بــن عبــاس وعّمــاالمدينــة الــىٰ
ــسين    ــسن والح ــة الح ــصرة  ) ع(وأوالده الثالث ــو الب ــه نح ــد، وتوّج ــي    . ومحّم ــشين ف ــين الجي ــرب ب ــت الح ــّم وقع   ث

ــدعى   ه ٣٦ اآلخــرة عــام منتــصف شــهر جمــادىٰ  ــصرة فــي محــّل ي ــة( قــرب الب   وفــي هــذه الحــرب منــي ) الخريب
  –عائــشة ) ع(وأعــاد اإلمــام علــي . بيــر بينمــا آانــا يهّمــان بــالهرب المتمــردون بهزيمــة ســاحقة، وُقتــل طلحــة والز 

   البــصرة الــىٰ–التــي آانــت ترآــب هوجــًا فــي هــذه الحــرب وآانــت ُتحــّرص المحــاربين فــي جــيش طلحــة والزبيــر   
  بــسبب مــشارآة) حــرب الجمــل(وُســّميت هــذه الحــرب بـــ.  المدينــةبــر فقــة شــقيقها، ومــن هنــاك أرســلها الــىٰ 

   قبـول العـراق    الـىٰ ) الجمـل ( جمـل، وقـد أّدت هزيمـة المتمـردين فـي             فيهـا وهـي راآبـة علـىٰ       عائشة فيها راآبـة     
  وتعــززت ســلطة اإلمــام فــي مــصر وأفريقيــا ) ع(وإيــران واليمــين والحــرمين بطاعــة حكومــة اإلمــام أميــر المــؤمنين  

  .أيضًا
ــر المــؤمنين   .  ٣ ــه الخالفــة أقــدم أمي ــىٰ) ع(بمجــّرد تولي ــة مــن حكــم الــ  عل ــة معاوي ــولىٰ  إقال   شام، حيــث آــان يت

  وقــد رفــض معاويــة هــذا األمــر بحّجــة المطالبــة بــدم عثمــان، فجمــع النــساء   . حكمهــا مــن زمــن الخليفــة الثــاني 
ــة اإلمــام، وفــي منطقــة قــرب الفــرات تــدعىٰ    ــه، وتحــّرك نحــو الكوفــة لمحارب ــة ) صــّفين (حول ــتحم جــيش معاوي   ال

ــا حــوالي      ــا فيه ــة التقي ــام فــي حــرب طاحن ــّرة، ٩٠وجــيش اإلم ــراب هزيمــة اســتعان   م ــة اقت ــدما أدرك معاوي   وعن
   أســّنة الّرمــاح، وطــالبوا بوقــف الحــرب والّلجــوء بعمــر و بــن العــاص، فــاقترح عليــه أن يقــوم برفــع المــصاحف علــىٰ  

   مـن –وأخيـرًا ُاجبـر اإلمـام    . وقـد نجحـت حيلـة عمـر و بـن العـاص، ووقعـت الفرقـة فـي جـيش اإلمـام           .  التحكم الىٰ
  . بالتحكيم القبول علىٰ–قبل جيشه 

ــام     ــي شــهر صــفر ع ــدأت حــرب صــفين ف ــىٰ  ) ١٠( ق واســتمرت ه ٣٧ب ــوع قتل ــان مجم ــام، وآ ــة أي    هــذه المعرآ
 . من جيش معاوية٤٥٠٠٠ منهم ٧٠٠٠٠قد بلغ 

ــوارج أو .  ٤ ــارقون(الخ ــر        ) الم ــروا أمي ــد أجب ــة، وق ــة الظاهري ــل الرؤي ــّسكين وأه ــسلمين المتن ــن الم ــة م ــم فئ   ه
ــؤمنين  ــىٰ) ع(الم ــول عل ــيمالتح( قب ــىٰ     ) ك ــرًا حت ــِض آثي ــم يم ــن ل ــفين، ولك ــة ص ــد واقع ــة  بع ــر معاوي ــوا مك    أدرآ

  ولـم تنفـع نـصيحة     ! الـذي سـّموه بعـد ذلـك آفـراً         ) أي قبـول التحكـيم    (أن يتـوب مـن عملـه        ) ع( اإلمام   فأصّروا علىٰ 
  رة الفوضــىٰنقــضوا بيعــتهم لــه، وقــاموا بــالتمّرد عليــه وقتالــه وإثــا) ع(اإلمــام لهــم، وعنــدما واجهــوا مقاومــة اإلمــام 

   جـــيش اإلمـــام بجـــيشالخمـــاد الفتنـــة، والتقـــىٰ) ع(وفـــي النتيجـــة حـــاربهم اإلمـــام علـــي. واإلخـــالل بـــاألمن
   انــصراف، أآثــرهم مــن آالمــه الــىٰوفــي البدايــة نــصحهم اإلمــام، وأّدىٰ ). النهــروان (الخــوارج فــي موضــع يــدعىٰ 
   هزيمــة ماحقــة بعــد الحــرب، ولــمرضــوا الــىٰإّلــا أّن المتبقــين مــن جــيش الخــوارج تع. محاربتــه وااللتحــاق بجيــشه

ــّداً   ــا عـــدد قليـــل جـ ــنهم إّلـ ــروان(وآانـــت . يـــنج مـ ــؤمنين  ) النهـ ــر المـ ــها أميـ ــر حـــرب خاضـ   مـــع أعدائـــه) ع(آخـ
  .الداخليين
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ؤمنين         ر الم لب أمي ي س الم ه ت باالس ة حّل م نازل ا أن ) ع(إنَّ أعظ ه، وعلين  حكومت

ىٰ          ربالء، فالمصيبة التي حّلت          نتجلبب بالحزن علىٰ تلك النازلة أآثر من الحزن عل ة آ   واقع

فهي  )ع(وباالسالم أجلُّ وأشدُّ من تلك المصيبة التي حّلت بسيد الشهداء           ) ع(بأمير المؤمنين   

ذي           » أعظم المصائب « يعيش   التي ُحرم الناس بسببها من إدراك المعنىٰ الحقيقي لالسالم، ال

ام    وض واالبه ن الغم ة م وم حال وم معن  . الي ل الي اس تجه ىٰ فالن الم، ومعن ة  ىٰ االس الحكوم

  .الحكومة وماهية برامجه في االسالمية وحقيقة االهداف التي يسعىٰ إليها االسالم،

  والتي ناهز عمرها الخمسة أعوام، ومع آل ما    –) ع(إنَّ سقوط حكومة أمير المؤمنين      

ؤمنين                   ر الم ه أمي ا تحّمل شاآل، ومع آل م ات    ) ع(رافقها من الم ر م  –من المعان صابًا  بعتب

ًا ة  عظيم ن جه ه م ا إلي ة    . إذا نظرن سلمين إقام ىٰ الم تم عل سة تح وام الخم ك االع ا أن تل آم

ا   ة                       االحتفال له ة، إقام سط العدال ة ولب ال للعدال ة االحتف سلمين إقام ىٰ الم إن عل دهر، ف دىٰ ال م

                                           
  يــا أميــر : فرأيتــه يأآــل خبــزًا يابــسًا مــع لــبن بائــت، فقلــت       ) ع(دخلــت علــي  : يقــول عتبــة بــن عقلمــة   .  ١

  يأآـل خبـزًا أشـّد يبـسًا مـن هـذا، ويلـبس             ) ص(آـان رسـول اهللا      :  والطعـام؟ فقـال    المؤمنين، آيف تقاتل بهذا الخبز    
  . أن ال يلتحق برسول اهللا إذا عمل غير هذاأخشن الّلباس، وأمير المؤمنين يخشىٰ

  . عثمان بن حنيف والي البصرةألحد والته، ويدعىٰ) ع( نّص الرسالة التي آتبها اإلمام علي اشارة الىٰ.  ٢
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ال                       ة االحتف ا، وإقام ىٰ ذهابه زاء عل ة الع اس إقام ىٰ الن  تلك الحكومة هي التي ينبغي عل

ك      لتلك السنوات الخمس، إحتفاًال بالعدالة،     ساوي ذل اًال لت اًال هللا، إحتف ه،   الحاآم مع   إحتف رعيت

ًا، في      . بل لتدّني مستوىٰ معيشته عن الجميع     اق جميع وق اآلف ات تف دنىٰ    يحمل معنوي حين يت

  !.معيشته عن جميع أفراد أمته

م   ( وىٰ له ار مث ام والن ل االنع ا تأآ أآلون آم ون وي روا يتمّتع ذين آف و  ٣)إّن ال ذا ه ه

ذه وفي    المقياس، فمن يكون قريبًا من المستوىٰ الحيواني في مما        ه وفي    رسة اشباع لذائ مأآل

ذي               ذه      تحقيق منافعه في الدنيا، أي انه يأآل ويلتّذ دون أدنىٰ تفكير في السبيل ال ه ه جاءت من

ه             . اللذائذ، آالحيوان  ة       فالحيوان ال يأبه طبعًا أحالل ما يأآل أم حرام، وال يهّم ه االم ا تعاني م

انون،    اآتراث، ودون أدنىٰ   فاولئك الذين يتمتعون ويأآلون دون أدنىٰ     . من مشاآل  ضابٍط أو ق

واني    أآلهم حي ك م الم، أولئ ن االس انون م م (دون ق وًى له ار مث ة  )والن ي رواي أن «ورد ف

  .» ٤.....للكافر سبع معىٰ، وللمؤمن معىٰ واحدة 

انون  دها الق دة يقّي دة، وهي مع دة واح ؤمن سوىٰ مع يس للم ائر. فل ؤمن و س بطن الم  ف

ضوابط غرائزه تخضع لضوابط اال  ه    . سالم، والمؤمن ال يتجاوز تلك ال ؤمن، فإن ر الم ا غي  أم

دفوعًا  ل م ش(يأآ دفوعاً  ندو) هوةبال ل م دة، ويأآ دة واح ك مع ا، وتل ضابط م زام ب   االلت
                                           

  و الــشخص الــذي عقــد مــع المــسلمين معاهــدة يعــيش بموجبهــا فــي ظــل الحكومــة اإلســالمية    الــذّمي هــ.  ١
  .مقابل دفع الجزية

  والتــي وقعــت فــي عهــد حكومــة االمــام ) االنبــار( مدينــة  قــضية هجــوم ســفيان بــن عــوف علــىٰ إشــارة الــىٰ.  ٢
  ّيـــة، وســـلبهما ذممـــرْاتين، إحـــداهما مـــسلمة واُألخـــرىٰٱحيـــث ســـّد أحـــد الجنـــود الطريـــق بوجـــه ) ع(علـــي 

  .خلخاليهما وسواريهما وقرطيهما
  .١٢سورة محمد، اآلية .  ٣
   يأآـل المـؤمن فـي معـاء واحـد، ويأآـل الكـافر فـي سـبعة                   سـيكون مـن بعـدي سـمنة،       «) ص(قال رسـول اهللا     .  ٤

  .٤٠٦ ص ١٦وسائل الشيعة ج » أمعاء
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ل،                ة العق ة   لذا ينبغي إقامة العزاء علىٰ زوال مثل هذه الحكومة التي هي حكوم وحكوم

ة    . العدل، وحكومة االيمان، الحكومة االلهية  سلمين إقام ى الم ا،    آما ينبغي عل راح لقيامه األف

  ).ع(منين وأن آان ذلك لسنوات قليلة من عهد أمير المؤ

تصورًا،   ولكن ما نراه حاليًا، يجعل روحي في عذاب دائم، وما أنقله لكم ليس خياًال أو              

  – مع االسف –فإّن رسائل وشكاوىٰ حول تدهور االوضاع تصلني من إيران 

ًا أصاب عشائر              – سّلمه اهللا    –أحد العلماء المحترمين     أن قحط يَّ من شيراز ب   آتب إل

ة القح  اك، وحال وب هن ائهم  الجن ىٰ عرض أبن اك إل اس هن دًا دفعت بالن وع بلغت ح  ط والج

  ١!للبيع

وهو ( آتب يشير إلىٰ وضع مشابه عدا الفقرة األخيرة، يقول        ) فسا(عالم آخر من مدينة     

ان                «) روحاني ا آ التعب   صرت أفكر في آيفية توفير خبز أو لباس أو أي شيء لهؤالء مهم

  ).ع(ير ما يحتاجونه من سهم االمام وقد أجزته أنا بدوري في توف» الذي سيصيبني

ي   ا ف ديدين وقع ًا ش ًا وجوع ّي أّن قحط وا إل ران آتب ن طه ستان(م ستان وسي  بلوش

رة المجاورة بنتيجة الجوع،               ) وخراسان  الىٰ درجة أن االهالي هناك هجموا علىٰ المدن الكبي

  .فال حيوانات لديهم فيذبحونها، وبقوا متحّيرين هكذا من الجوع

                                           
  نــذاك، فلقــد نــشر فــي صــحيفةبعـض المــصائب التــي أشــار اليهــا ســماحة اإلمــام آانــت تنــشر فــي الــصحف آ .  ١

  تــرك آثيــر مــن النــاس المحــرومين أطفــالهم األعــزاء ومحبــوبيهم« م مــا يلــي ١٩٧٢ / ٥ / ٣١آيهــان المؤرخــة فــي 
ــشاهدوا       ــر، ومــن أجــل أن ال ي ــسبب الفق ــألم، ب ــوبهم تت ــونهم تبكــي وقل ــأملون اهللا وعي ــشوارع ي   فــي الطــرق وال

  »عدوستنشر صور وتفاصيل ذلك فيما ب. موتهم التدريجي
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ىٰ                   وفي حين أن   ات تنفق عل ين التومان إن مالي ذه المصائب، ف تالة به ران مب   أطراف إي

ران وحدها            ١إقامة االحتفاالت الملكية   ال في طه ة االحتف ا ذآر   – فقد ُخصص القام ىٰ م    عل

ات  دىٰ المطبوع ي إح ط  –ف ة فق ز المدين ذا لمرآ ان، ه ون توم انين ملي غ ثم د دعي.  مبل  وق

ك المراسم      ا علمت     . الخبراء االسرائيليون لتل ّي      –وآم وا ل راء االسرائيليين      – آتب إّن الخب   ف

م        ذه المراس ب له ال، والترتي ذا االحتف ة ه داد القام ًا باالع شغولون حالي دوة . م رائيل ع  إس

االقصىٰ   اسرائيل التي خّربت المسجد    ! وعدّو المسلمين الحربي في الوقت الحاضر     ! االسالم

ىٰ   الذي يريد اآلخرون ترميمه، والتغطية     – ا   عل ذه      – ٢ جريمته ىٰ إسرائيل ه نفط      إل شحن ال ي

ة          ٣االيراني ا أعلنت اإلذاعات العالمي ال        – وآم ا يق ىٰ م نفط      – عل ة ال إّن ناقل د       ف ة ق االيراني

سلمين                ًا مع الم ىٰ إسرائيل التي تخوض حرب م   . توجهت بالفعل إل وك ( وأولئك ه ذين  ) المل ال

  !!ينبغي علينا إقامة االحتفاالت ألجلهم

                                           
   المواجهــة الــسرّية، ومــن م اتجــه معارضــو النظــام الــىٰ ١٩٦٣بعــد اعتقــال ســماحة اإلمــام ونفيــه فــي عــام   .  ١

  : م بإقامــة احتفــاالت عديــدة أهمهــا ١٩٦٦أجــل أن يظهــر الملــك موقعــه وقّوتــه، واللهــاء الــشعب، فقــد قــام عــام   
   الــذي–وألجــل إقامــة هــذا االحتفــال  االحتفــاالت بمــرور ألفــين وخمــسمائة ســنة علــى االمبراطوريــة الفارســية،   

ــالم آنـــذاك    ــر فـــي العـ ــر أآبـــر عـــرض معاصـ ــأثمن الزخـــارف الـــىٰ  –اعتبـ ــاء مدينـــة بـ ــّم بنـ ــوار تخـــت فقـــد تـ    جـ
  وقــد شــارك فــي ذلــك االحتفــال تــسعة ملــوك، وخمــسة ملكــات، وواحــد وعــشرون مــن أوليــاء العهــد،   . جمــشيد

ــاونيهم ورؤســـاء وزراء     وآانـــت الموائـــد التـــي تقـــّدم .  دول مختلفـــةوعـــدد آبيـــر مـــن رؤســـاء الجمهوريـــات ومعـ
ــادق    ــة فن ــن أغذي ــضيوف هــي م ــسيم(لل ــسية ) ماآ ــة الفرن ــشاي  . الدولي ــداء والمــشروبات وال ــي الغ ــت أوان   وآان

ــرىٰ  ــي األخ ــالم     واالوان ــي الع ــواع ف ــى األن ــضل وأغل ــن أف ــي المراســم م ــصور  .  ف ــصحراء آالف الق ــي ال   وُاقيمــت ف
ــأف  ــزّودة بـ ــاهزة المـ ــيم الجـ ــة، والخـ ــة الـــشعب  المتحرآـ ــين أّن أآثريـ ــديكور، فـــي حـ ــات والـ ــائل الموبليـ   خم وسـ

  فــي العــدد) التــايم(وقــد آتبــت مجلــة .  االمكانــات االساســية آالمــاء والكهربــاء والــدواءاإليرانــي آانــت تفتقــد الــىٰ
  حتــى شــهرزاد التــي آانــت تــروي القــصص لــم يكــن بأمكانهــا أن تحيــي فــي« م قائلــة ١٩٨٠الرابـع مــن شــهر آب  

ــار أســاطير  ــىٰ        إط ــسمائة ســنة عل ــين وخم ــرور ألف ــال بمناســبة م ــة لالحتف ــشاهد الفخم ــة الم ــة وليل ــف ليل    أل
  »االمبراطورية الفارسية في خرائب تخت جمشيد

   نفــسه وارثــًا ألقــدم األنظمــة الملكيــة فــي     الكبيــر، آــان يــرىٰ  ) تخــت جمــشيد (عنــدما أقــام الملــك عــرض    
ــىٰ   ــًا، بــل حّت   فمــن مــن ضــيوفه العظمــاء آــان يتــصّور أّن تــاريخ  . تــاريخ نهايــة الالعــالم، والتــي ســوف تــستمُر قرون

  !).محمد رضا شاه؟( ألفين وخمسمائة سنة سيختتم بـالملكية في إيران الممتد الىٰ
  ، وفــي اليــوم األول مــن   م أحــرق الــصهاينة المحتلــون لفلــسطين المــسجد األقــصىٰ     ١٩٦٩ / ٨ / ٢١فــي .  ٢

ــ         لــم يكــن متعّمــدًا، وأن المحتّلــين الــصهاينة    سجد االقــصىٰالفاجعــة ذآــرت الــصحف اإليرانيــة أّن احتــراق الم
ــة   ــألمين وقلقــين مــن هــذه الحادث ــه أعلــن الملــك   . مت ــان ل ــأّي مــسلم  «وفــي بي   أّن الملــك والــشعب اإليرانــي آ

  سيساهم في لجبران الخـسارة الناجمـة عـن هـذا الحريـق، ويفخـر أن يتحّمـل حـّصًة مـن نفقـات إعمـار المـسجد                    
ــة المــسلمين  ــصى، قبل ــم حــساب فــي   » ...األق ــتح رق ــد ف ــك(وق ــك   ) البن ــال فــي ذل ــودع الم ــشعب أن ي ــا ال   ودع

ــسارة ــذه الخــ ــصىٰ  .  هــ ــرميم المــــسجد األقــ ــذاك تــ ــام آنــ ــارض اإلمــ ــد عــ ــىٰوقــ ــة، وطالــــب أن تبقــ    جريمــ
  .المحتلين للقدس شاخصة أمام أنظار المسلمين في العالم لتثير الثوار الفلسطينيين

ــدول العربيــة مــن قبــ  .  ٣ ــارت هزيمــة ال    م مــشاعر الــشعوب العربيــة ضــد أمريكــا التــي  ١٩٦٧ل اســرائيل عــام أث
  لهــذا قــررت الــدول العربيــة أن تمتنــع. أثبتــت دائمــًا أّنهــا المدافعــة عــن إســرائيل، والتــي آانــت تزّودهــا باألســلحة 

   م منعــت تــصدير١٩٧٣وفــي عــام . عــن اســتخراج وتــصدير الــنفط فــي حالــة حــدوث حــرب بــين العــرب وإســرائيل  
ــىٰ ــا أّن مقاطعــة.  وطالبــت بخــروج إســرائيل مــن االراضــي العربيــة   أمريكــا وعــدة دول صــناعية ُاخــرىٰ نفطهــا ال   إّل

  العــــرب لــــم تــــسّبب مــــشكلة آبيــــرة ألمريكــــا وحلفائهــــا، ألّن الملــــك أعلــــن أّنــــه يعــــارض قطــــع الــــنفط،  
  ســة زيــادةوآــان مــن أهــداف سيا.  درجــة آبيــرةوعــّوض بــالنفط اإليرانــي نقــص الــنفط فــي األســواق الغربيــة الــىٰ

  .إنتاج النفط من قبل الملك، تأمين النفط الذي تحتاجه إسرائيل وجنوب أفريقيا
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وك      لقد سّودت ا   وم، فجرائم المل شأتها وحتىٰ الي في   لملكية في إيران وجه التاريخ منذ ن

وا من رؤوسهم                   ة، وبن اس بمجازر جماعي وا الن اريخ، قتل اً  إيران سودت صحائف الت  ١!برج

وك        ك المل اًال ألولئ يم احتف سلم أن يق شعب الم ىٰ ال ن، وعل ا نح ىٰ . وعلين ي عل سبة  وينبغ آ

ساهمة في          أن يد  – بل يجب    -» اسواق طهران « ة للم ة   فعوا من رؤوس أموالهم التجاري إقام

  !!تلك االحتفاالت

ون في ظلِّ       شإّن االحتفال ينبغي أن يقام أجل ذلك الذي عا         ه   المسلمون آمن أن . حكومت

ا           ٍة خلخاله د ذمّي ذي يرسل   . يقام من أجل ذلك الذي يتمّنىٰ الموت لفق ذلك ال اجمون    ال ل من يه

  .ارًا يخالف هوىٰ نفسهالجامعة لمجرد ترديد أحدهم شع

ودهنّ     ة أن جل ىٰ درج ات ال ىٰ الفتي ضرب عل الوا بال أنهم انه ا ب وا إلين وة آتب ا اإلخ  أيه

ة ات جراحي ىٰ عملي اج ال شيء. أضحت تحت دري ب ب، والنجف الت د قري ذ أم ذا من  .حدث ه

ره    ن ذآ ا ال يمك رىٰ م رائم االخ ن الج وا م ون ! ارتكب عارًا يقول ك رددوا ش اذا؟ ألن أولئ  :لم

ام           « ائعون   .. نحن ال نريد االحتفاالت علىٰ مرور الفين وخمسمائة ع وا مشكلة  .. نحن ج  حّل

  »التقيموا احتفاًال علىٰ رفات الموتىٰ.. الجوع لدىٰ المسلمين 

ا إخوة        دنيا ي ّل ال ق؟      ! أوصلوا هذا النداء إلىٰ آ سبات العمي ذا ال طُّ النجف به اذا تغ  ٢فلم

درس             مسؤولين؟ هل إن ما يجب أن      ألسنا سلمين هو أن ن ىٰ الم ه ال ط؟ أال   ..  نقدم درس فق  ون

ي، نفط          ينبغي أن نقوم بعمل ما لمساعدة المسلمين؟ أال ينبغي أن نستنكر إرسال النفط االيران

ستدعي المعارضة؟ أال ا ي ك م ي ذل يس ف سلمين؟ أل ع الم ًا م ٍد يخوض حرب ىٰ بل سلمين ال  الم

  ينبغي ذآر هذا؟

                                           
ــام  .  ١ ــي ع ــاجم ه ١٣٠٩ف ــار   ( ق ه ــان القاج ــد خ ــا محم ــع   ) آق ــه م ــي حرب ــد   (ف ــان زن ــي خ ــف عل ــة) لط   مدين

  م منـارات   مـن رؤوسـه    وبنـىٰ ) بـم ( مدينـة    آرمان، وبعد احتاللها قتل عـددًا آبيـرًا مـن النـاس، ونقـل األجـساد الـىٰ                 
  والـي فـارس، وقـد     ) قيـاقلي آقـا    ( ق هاجم نادر شـاه أفـشار تلـك المدينـة للقـضاء علـىٰ               ه ١١٦٠هناك، وفي عام    
   معـسكر نـادر، فانـصرف نـادر شـاه عـن الـذهاب الـىٰ                خوفًا على أنفـسهم وسـّلموه الـىٰ       ) قياقلي(اعتقل األهالي   

   آرمـان، وأمـر بقتـل أآثـرهم مـع        فـارس الـىٰ    آافـة أعيـان وعّمـال وشـرطة           آرمـان واسـتدعىٰ    شيراز، وذهـب الـىٰ    
ــىٰ  ــان، وبن ــىٰ رؤســاء آرم ــن رؤوس القتل ــارتين م ــور  .  من ــل تيم ــصاً ٧٠(وقت ــف شخ ــىٰ )  أل ــفهان، وبن ــن اص ــنم    م

ــر    ــارة، أنظ ــهم من ــران ج     «رؤوس ــي إي ــسياسة ف ــال ال ــاة رج ــيرة حي ــضر » «٣٧٧ – ٢٤٦ ص ٣س ــشيطان األخ   وال
  .»١٩٠ص 

  اجــع والعلمــاء فــي النجــف ومعارضــتهم لمــسير ســماحته وتدخلــه فــي  ســكوت المرآلمــة اإلمــام تــشير الــىٰ.  ٢
  .هذا النوع من المسائل
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اًال يم احتف سالطين نق ال ألي ال يم االحتف سالطين؟ نق ن ال اس م ٍر رآه الن ل  ؟ أّي خي ألج

تّم ارتكاب      ١»محمد القاجاري « ان ي الجرائم   ؟ في زماننا نحن، أنا شخصيًا، في زماني أنا آ

سجد   ي م انوا ف ذين آ سلمين ال ك الم ع أولئ اد«م وهر ش ا.. » ج ة تعّرض له ة قتل ؤالء  أّي ه

المجزرة   المسجد إلىٰ أمٍد طويل بعد ارتكاب      المسلمون؟ حتىٰ أّن دماءهم ظّلت تغّطي جدران      

ابهم مذبحة       وبعد هذا نقيم االحتفال؟    ٢واغلقت أبواب المسجد إخفاءًا آلثار الجريمة     ..  أالرتك

ي  ال ل م ق ن ق اء م د العلم رّوع؟ أح شكل الم ذلك ال ران ب ن حزي م « الخامس م ي ق ل ف د قت لق

ك      لي خمسة عشر ألف   ويقال أن عدد القتلىٰ بلغ حوا     » !وحدها أربعمائة نفر   نفر، أمن أجل ذل

  نقيم احتفاًال؟ أالجل هؤالء نقيم احتفاًال؟

ارهم          . أفاضلهم قساة، فكيف بمن هو دون      ولعل   –أحد هؤالء الملوك الذي يعدُّ من أخي

سيرِه    قام مرة بربط مجموعة من الناس الذين آانوا في         –! البعض يذآره، ويقرأ له الفاتحة     م

انوا         –حضرة عبد العظيم     وهو في طريقه الىٰ      – ذين آ ساء ال انون    نعم، مجموعة من التع يع

نهم بالتجاسر الصابة           ه   الجوع والفقر، آانوا يقفون علىٰ جانبي الطريق، حينما أحس م عربت

د                 ال ومات العدي نهم   بحجر، أو أنهم رموه به، فأمر بربطهم بالحبال، فأخذوا وربطوا بالحب م

ك   وز         ٣نتيجة ذل ىٰ ان ذهب أحد ال ار   ال ران واعترض          ١ارء الكب اطق إي يهم    من إحدىٰ من عل

  .وعلىٰ ما فعلوا بهؤالء المساآين

                                           
   بعــد قتلــه المفجــع للطــف   –مؤســس الدولــة القاجاريــة، اتخــذ    ) ١٨٣٢ – ١٧٧٦(آقــا محمــد خــان القاجــار    .  ١

  وسـفاآاً وآـان آقـا محمـد خـان رُجـًال قاسـيًا             .  ق ولـبس التـاج     ه ١٢١٠.  من طهران عاصمة له في سنة      –خان زند   
  فـي آرمـان أمــر بمجـزرة عامـة ألهـالي آرمـان، وقــد      » لطــف علـي خـان زنـد   «مّيـت االحـساس، وعنـدما لـم يجـد      

  أخــرج جيــشه خمــسة وثالثــين ألفــًا مــن حــدقات عيــون أهــالي آرمــان وأســروا ثالثــين ألــف امــرأة وطفــل              
  :ُانظــر. ثــة مــن خدمــه أيــدي ثالوفــي أواخــر عمــره ُاصــيب آقــا محمــد خــان بــالجنون، وأخيــرًا قتــل علــىٰ . آرمــاني

  .٢٥٧ – ٢٤٦ ص ٣سيرة حياة رجال السياسة في إيران ج 
   م بنـــزع الحجـــاب، وأثـــار أمـــره ذلـــك غـــضب الـــشعب واعتـــراض العلمـــاء،١٩٣٥أمـــر رضـــا خـــان فـــي عـــام .  ٢

   جــوار حــضرة عبــد العظــيم طهــران لالعتــراض، ونــزل الــىٰوجــاء آيــة اهللا الــسّيد حــسين القّمــي مــن مــشهد الــىٰ
   النـاس بمجيئـه أسـرعوا مـن أحيـاء طهـران المختلفـة نحـو مرقـد عبـدالعظيم الحـسني،                       بمجرد معرفة الحسني، و 

ــىٰ    ــر  وقــد أخــاف اجتمــاع النــاس رضــاخان، وأمــر بمنــع دخــول النــاس ال    الحــرم، وحاصــر ذلــك المكــان، ووصــل خب
  )ع( لإلمــام الرضــا  مــشهد، فأقــام النــاس اجتماعــًا آبيــرًا فــي الــصحن الجديــدمحاصــرة مكــان آيــة اهللا القّمــي الــىٰ

ــىٰ     ــار عل ــإطالق الن ــرة ب ــر مباش ــاء األم ــاسوج ــب    .  الن ــة طل ــذه الواقع ــد ه ــواعظ (وبع ــول ال ــي ) بهل ــروف ف   المع
ــذا            ــر ه ــل خب ــا وص ــاد، ولم ــوهر ش ــسجد ج ــي م ــوا ف ــوعين أن يجتمع ــذعورين المفج ــاس الم ــن الن ــان م   خراس

ــوا أّي شـــخص، وأن يفّرقـــو  االجتمـــاع الـــىٰ ــر مأموريـــة بـــأن ال يرحمـ   ا النـــاس بنيـــران الرشاشـــات، رضـــاخان أمـ
ــار علــى الجمــاهير المجتمعــة فــي مــسجد جــوهر شــاد ثــم ألقــوا         أجــساد– بــال رحمــة –فــأطلق المــأمورون الن

   شـــكل خـــارج المدينــة ودفنـــوا األجـــساد علـــىٰ  فـــي الــسيارات، وحملـــوهم الـــىٰ  الجرحـــىٰالــشهداء، وحتـــىٰ 
  ).مكان المجزرة(مجموعات في خنادق ُاعدت لهذا الغرض، وقد عرف هذا الخندق بـ

  إّن ناصــر الــدين شــاه ذهــب لزيــارة حــضرة عبــد العظــيم الحــسني، وفــي الطريــق تجّمــع بعــض الجنــود   : قيــل.  ٣
  الـذي آـان يـسرق مـن حـصتهم ورواتـبهم، فتقـدم رئـيس فـرج                 ) عـالء الدولـة   ( الملـك مـن رئيـسهم        ليشتكوا الـىٰ  

ــا أّنهــم شــتم الجنــود المــسؤول عــن القافلــة وصــاح علــىٰ   ــود، إّل ــة  الجن   وه ورمــوه بالحجــارة، وأصــابت حجــارة عرب
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  هذا ما آان من الملوك الخّيرين، فوامصيبتاه من السيئين ممن نراهم اآلن؟

ان                       ا إذا آ شعب، وم ون بوجود ال م ال يكترث ة ه ىٰ، وفي الحقيق  أولئك يأآلون بسبعة مع

  .الزمًا لهذا الشعب أن يعيش

اذا             آل يوم  حصل    يكتب لنا الناس يطلبون االجازة بأقامة حّمام عمومي في مكان ما، م

اه   ة رف ي حال ا ف ران آله ة؟ إي ران المرّفه ه عن إي ا ترّددون ون!! إذن لم م يبيع ك وه ًا ذل  أحق

  أبناءهم نتيجة الجوع؟ أحقًا أن جميع إيران مرفهة؟ ايُّ رفاه في ايران؟

ع الج    «يقومون حاليًا بنهب       ران     أسواق بي ة في إي ا يجمعون          » مل ون جزءًا مم م ينفق ث

  .احتفاالتهم المخزية، والباقي ينفقونه، أو ينفقه رجالهم علىٰ انفسهم علىٰ

ىٰ               ا   ألي غرض تنفق ثروات الناس وثروات المسلمين المساآين علىٰ ذلك، مضافًا ال م

س       ! ينفق من ميزانية الدولة الماليين     ازل،   خافاتعشرات الماليين تنفق علىٰ مثل تلك ال والمه

دنا    لماذا؟ لمجرد هوىٰ النفس، ألجل أن يقال بأننا أقمنا احتفاًال، وهذه مفاخرنا            وأمجادنا؟ وعن

سّفاك » نادر ُقلي«ومن مفاخرنا أن عندنا  » محمد القاجاري « م     ذلك ال اذب، اهللا وحده يعل الك

  ؟ أهؤالء يستحّقون االحتفال؟ ٢أي نوع من البشر آان

                                                                                                                                    

ــتيا  .  ١ ــرزا يوســـف االشـ ــو الميـ ــه هـ ــشار إليـ ـــ ه) ١٣٠٣ – ١٢٢٧(ني الـــشخص المـ ــستوفي( ق الملقـــب بـ   مـ
  ).السيد أو الشريف(و المعروف بـ ) الممالك

  وفــــي شــــبابه أســــره. مؤســــس الدولــــة االفــــشارية)  قه ١١٦٠ – ١١٠٠(نــــادر قلــــي أفــــشار قرخلــــو .  ٢
ــان( ــاآم    ) األزبك ــة ح ــي خدم ــل ف ــرب، وعم ــم ه ــورد(ث ــىٰ ) أبي ــصل عل ــدىٰ وح ــة ل ــشاطه  منزل ــسبب ن ــاآم ب    الح

ــة الحــاآم   وقمعــه ألعد ــزوج مــن ابن ــه، وت ــىٰ  ). جوهرشــاد(ائ ــرًا مــن الوقــت حّت ــم يمــض آثي ــار ول ــادر« ث ــىٰ» ن   عل
  وبعــد هــذه الوقــائع عمــل فــي خدمــة الملــك طهماســب، وأخــرج آافــة  ! حــاآم أبيــورد، وأمــر بــسلخ جلــده أمامــه 

ــوّلىٰ      وقمــع األعــداء منــصب قيــادة الجــيش،  المنــاطق اإليرانيــة مــن أيــدي الــروس والعثمــانيين واألفغــان عنــدما ت
  وقــد حملــت.  ق أعلــن نفــسه ملكــًاه ١٤٨وبعــد إقالــة الملــك طهماســب مــن الحكــم عــام  . الــداخليين واألجانــب

ــىٰ      ــاه عل ــادر ش ــلة ن ــروب المتواص ــي الح ــضة ف ــات الباه ــىٰ النفق ــوم عل ــام   الهج ــد ع   ) قه ١١٥٢ – ١١٥١( الهن
   بفقــىء عينيــه، وأخيــرًا ُاصــيب بــالجنونوأمــر) رضــا قلــي ميــرزا(وفــي أواخــر حكمــه أســاء الظــن بولــده . واحتاللهــا

   قتلــهوقتــل عــددًا آبيــرًا مــن أمــراء وآبــار الــبالد، ولمــا بلــغ بــه األمــر أن أراد قتــل ضــباطه وذويــه؛ بــادروا هــم الــىٰ  
ــادر«وقــد أّدت حــروب . والقــضاء عليــه ــىٰ  » ن ــبالد وتعــريض النــاس التــي اســتمرت ثمانيــة عــشر عامــًا ال ــدمير ال    ت

  . الفقر والحرمانالىٰ
ــىٰ      ــف شخــصًا مــن أهــالي شــيراز، وبن ــين أل ــر بقطــع رؤوس ثالث ــد أم ــان ســّفاآًا، فق ــارتين وآ   . مــن رؤوســهم من

  .١٩٣ ص ٤سيرة حياة رجال السياسة في إيران ج : راجع
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ال    !  أن يقيموا العزاء علىٰ مثل هذه الحكومات       إّن علىٰ المسلمين   وا االحتف من   وأن يقيم

سه هو                    الده أجاع نف ك   ألجل . أجل ذلك الذي إن احتمل وجود جائع في أقصىٰ نقطٍة من ب ذل

.. الكوفة   نعم، دار إمارته ودّآة قضائه في نفس مسجد       .  قرب المسجد  الذي آانت دار إمارته   

د،      «ن زوايا المسجد    فقد آان يفترش االرض في زاوية م       ل العبي ا يأآ ا     ويأآل آم ويمشي آم
ر (   وحينما آان يحصل علىٰ ثوب جديد فإنه يعطيه لخادمه         ١»يمشي العبيد  ًا هو    م ٢)قنب كتفي

ديم  وب ق ن ث ده م ا عن م  .بم ذا، ث سه هك ة، ويلب ه الطويل ع أردان ه،    ويقط اء خطبت ذهب إللق ي

  .اضعاف ايران رةويمارس شؤون حكومته علىٰ بالد تعادل في سعتها عش

  .هذا ما يستحق أن يقام ألجله االحتفال

يكتب   إعترضوا فلوا أّن مائة برقية ُأرسلت من النجف   ! ايقظوا النجف ! انتهبوا يا سادة  

ا            ٣يا سيد، يا معالي فالن    : فيها وبكمال األدب   ائعين، أنفق م زعم  – أشبع هؤالء الج ه    ت إنفاق

ور   ذه االم ىٰ ه ائع ال –عل شعب الج ىٰ ال رَّ    عل ذين ف سين ال ؤالء المفل ىٰ ه ه عل سكين، أنفق  م

  .البعض منهم من إيران، فبعضهم هنا، وبعضهم في أماآن اخرىٰ

 – لو أّن مائة برقية أرسلت من هنا، من قبل العلماء واالفاضل والطلبة المتواجدين هنا             

   ولكن من ذا الذي يتصرف هكذا؟–والكثرة لها أثرها 

نتوجه   في أن نقعد هاهنا، ونعاين ما يحلُّ بهذا الشعب، ثم         حقيقًة ألسنا مسؤولين؟ هل يك    

دينا من           –وندعو لهم؟ أالينبغي     ) ع(إلىٰ مرقد أمير المؤمنين      ا ل سلمين    والحال أن آل م الم

سلمين؟     وال     هو االسالم؟ إن  ٤ الترّتب - ومن أموالهم أن نخطو خطوة في سبيل الم ذه األم ه

المسلمين، ونحن     اموال –ر قليل، إّلا أنها مع ذلك        التي وإن آان ما يخصص لنا منها مقدا        –

ا   اش منه ي     .. نعت ك؟ أيكف ي ذل ن أيكف ه، ولك ي موقع سٌن ف ك ح ب إن ذل ي   طي ع ف أن نجتم
                                           

ــاقر  .  ١ ــام الب ــرم   ) ع(روي عــن اإلم ــان رســول اهللا صــلىٰ «) ص(حــول اخــالق وســلوك الرســول األآ ــهآ    اهللا علي
  .٢٢٥ ص ١٦بحار األنوار ج » جلس جلسة العبدوآله، يأآل أآل العبد، وي

  )قنبــر(و ) ع(آــان عبــدًا زنجيــًا أعتقــه اإلمــام علــي .  بــن معمــراالســم األصــلي لقنبــر هــو أبــو الــشعثاء مــولىٰ.  ٢
ــراً         ــه آثي ــق ب ــام يث ــان اإلم ــه باســتمرار، وآ ــرًا، ويخدم ــام آثي ــان يحــبُّ اإلم ــام، وآ ــه اإلم ــه علي ــد. اســم أطلق   وبع

  ووقــع فــي قبــضة األمــويين، وفــي أيــام) ع( خدمــة اإلمــام الحــسين انتقــل قنبــر الــىٰ) ع(ي استــشهاد األمــام علــ
  . يد الحّجاج بن يوسف الثقفي وهو في سن الخامسة والستينخالفة عبد الملك بن مروان استشهد علىٰ

  ).صاحب المعالي(آناية عن الملك محمد رضا الذي يسّمي نفسه .  ٣
ــّضد،(صــول الفقــه الــذي يتناولــه اُالصــوليون فــي مبحــث األوامــر   أحــد مباحــث علــم ُا) الترتــب. ( ٤   النهــي عــن ال

  .راجع آفاية اُالصول لآلخوند الخراساني) ... وتزاحم أمرين
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ك    نفس،   . األجير لآلخرين، الّبد أن يقّدم خدماته لهم، وليس له سوىٰ ذل ه هوىٰ ال لُّ   إن آ

المدرسة   علىٰالهجوم علىٰ الجامعة ليس إال هوىٰ النفس، وآذا الهجوم          . ذلك من هوىٰ النفس   

ا،   ضائع فيه ك الف اب تل ضية، وارتك ا   الفي وا تتوقعونه م تكون ي ل وا .  والت م تتوقع تم ل ك  أن تل

ه   سّيد شاٌب يلقىٰ من أعلىٰ السطح، وقد.. المؤامرة التي نّفذوها في المدرسة الفيضية        جيء ب

ين، والتل       ائم المعمم تهتار بعم نحٍن، واالس سور وم ٍر مك ا بظه ىٰ منزلن ك ال د ذل ا  ويحبع به

صادق               د ال ن محم داء   ٣)ع(بأطراف البنادق واحراقها، واإلعتداء علىٰ حرمة جعفر ب واالعت

  ثم علينا بعد آل ذلك أن نقيم احتفاًال ألجل هؤالء؟.  القرآن الكريم علىٰ حرمة

. لم يبق لنا ما نحتفل به  فأّي احتفال بقي للشعب االيراني؟

                                           
  .الملك.  ١
ــاريخ    .  ٢ ــه الــذي أصــدره فــي ت ــذآرى١٩٦٥ٰ / ١ / ٢٦قــال الملــك فــي جانــب مــن خطاب    الــسنوية م بمناســبة ال

  وآــان الحلفــاء يتــصّورون أّن خليفتــه وولــده لديــه نفــس      ) رضــاخان(رحــل مــن المحــتم أن ي « م ١٩٦٣ / ١ / ٢٦
   الحلفـاء المحتلـون إليـران آنـذاك ليـومين          فمـا الـذي يجـب عملـه؟ تـأّنىٰ         . المشاعر، وبالفعـل فـأّن األمـر آـان هكـذا          

  ، ولكـن  حـسنًا ليبـق الملـك     :  ثـم قـالوا    – أعنـي طبيعـة الحكومـة        –أو ثالثة لمعرفة طبيعة النظـام اإليرانـي الجديـد           
ــأثير    ــه أّي ت ــون ل ــسؤولية اإلشــراف دون أن يك ــتكن م ــد،    . »ل ــا بع ــه فيم ــستر علي ــمَّ الت ــراف ت ــذا االعت ــت ه    وجمع

  .١٠٠ ص ١مذآرات المشير السابق حسين فردوست ج . راجع ظهور وسقوط السلطة البهلوية. وثائقه
  ية الستــشهاد اإلمــام جعفــر الــسنو م الموافــق للــذآرى١٩٦٣ٰ / ٣ / ٢٢وقعــت فاجعــة مدرســة الفيــضية فــي .  ٣

ــصادق    ــد ال ــن مّحم ــصاحف     ) ع(ب ــراق الم ــوم اح ــذا الهج ــي ه ــم ف ــد ت ــام   . وق ــة اإلم ــًا لحرم ــوم انتهاآ ــد الهج   ويّع
ــصادق  ــدىٰ ) ع(ال ــة ل ــوزات العلمي ــام صــادق      ألّن الح ــان بمدرســة اإلم ــديم الزم ــذ ق ــرف من ــت تع ــشيعة آان   )ع( ال
  ).ع( حرمة اإلمام الصادق أقدم عليه تجاسرًا علىٰ أّن اإلمام اعتبر هذا العمل المخزي الذي لذا نرىٰ
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ذا اال      ة ه ي معارض شعب االيران ىٰ ال ة،    إّن عل لبية، ال إيجابي ة س ال معارض   حتف

ائزة             في   فليالزموا بيوتهم أثناء قيام مراسم االحتفاالت، وال يشارآوا فيها، فالمشارآة غير ج

  .هذه االحتفاالت، وعليهم عدم االذعان لمثل تلك األمور ما استطاعوا إلىٰ ذلك سبيًال

ونهم   جميعًا؟ فإذا اعترض علماء إيران بأجمعهم، فهل سيعتقلونهم       دمونهم   هل يعتقل ويع

وخمسين ألف    أو ينفونهم جميعًا؟ هل سيقتلون علماء إيران بأجمعهم، وهم ال يقّلون عن مائة   

  .معمم في ايران؟

ات اهللا،  الم وآي ع وحجج االس اء والمراج ك الخطب ل أولئ   إذا اعترضوا اذا اعترض آ

ك االمور     الذي يعدُّ بحدِّ ذاته إقرارًا    –ومّزقوا حجاب الصمت والسكوت       ل ه –منهم لكل تل

وا                   انوا فعل ك، لك وا ذل  سيقتلونهم جميعًا وفي جميع أنحاء البالد؟ إنهم لو آانوا يريدون أن يفعل

د أن      ذلك معي أوًال، لكنهم لم يفعلوا، فهم لم يروا ان في ذلك صالحًا، وليتهم فعلوا، فماذا أري

ذه  اتي ه وت لحي اة؟ الم ذه الحي ل به ون أن! أفع م يتوّهم ددونني إنه ة، فيه اة طيب يش حي  ي أع

ان أفضل               ١بالموت ل أنّ    – أية حياة أحياها؟ ليأتوا وينهوا حياتي، وآلما اسرعوا آ ىٰ األق   عل

دها      –االنسان حينها اليسمع     رم االآرمين    « االنسان سيذهب بع د أآ اك،   » عن ريم هن د الك  عن

ل أسماعنا يو                  ذه االمور التي تثق ال ه ن         عند اهللا الكريم، ولن يسمع أمث ه ل ل إن ىٰ األق ًا، عل  مي

أً          وم نب ا آل ي ل لن ار تنق ا   : يسمع بآهات الناس وآالمهم؛ فها هي االخب ذا بالفتي وا آ ل ! تفعل   ُقت

الغذاء   قدر فهؤالء االشقياء السّفاحون هجموا وقت تناول طعام الغداء، وصّبوا        . البعض منهم 

اذا؟ ألنه         ) ال أدري ماذا  (الحار   اء، لم ثًال      علىٰ رؤوس هؤالء االبري الوا م د،   الموت «م ق لزي

دا ثًال » !!يعيش زي الوا م اس؟ ق ل الن ك قت ستدعي ذل االت«وهل ي ا االحتف اذا تنفعن سنة  م بال
                                           

   الحــاآم–بعــد أقتــل العميــل األمريكــي تيمــور بختيــار  «آتــب ســماحة الــسيد أحمــد الخمينــي فــي مذآراتــه  .  ١
ــّم– م وأول رئـــيس للـــسافاك فـــي إيـــران  ١٩٥٣ / ٨ / ١٩العـــسكري لطهـــران بعـــد انقـــالب      خـــالل عمليـــات تـ

ــة    ــسرية تام ــا ب ــذآرا (تنظيمه ــع م ــشير فردوســت ج  راج ــي    ) ٤١٥ ص ١ت الم ــان ف ــا آ ــسافاك بينم ــطة ال   بواس
  حراسة مشّددة من قبل حزب البعث العراقـي، وذلـك فـي مكـان صـيد فـي العـراق، جـاء معـاون مديريـة الـسافاك                           

   ليـسلمني وصـهر اإلمـام رسـالة مهمـة جـّداً      – صهر سماحة اإلمام – منزل الشيخ االشراقي في محافظة قم الىٰ 
  بعـد : لمديرية العامة للسافاك، وقـد تكّلـم حينهـا أآثـر مـن سـاعة، وتـتلخص رسـالته فـي اآلتـي                      حسب قوله من ا   

  تعتــزم الحكومــة العراقيــة اغتيــال الــسيد الخمينــي فــي النجــف، وتلقــي تبعيــة ذلــك علــىٰ ! مقتــل الــسيد بختيــار
  لنـــاس علـــىٰإذا أردتـــم اطـــالع ا: وعنـــد الـــذهاب قـــال. فنرجـــوآم إبـــالغ الـــسيد الخمينـــي بالموضـــوع. عاتقنـــا

ــانع   ــال م ــوع ف ــشيخ االشــراقي   ! الموض ــت لل ــه، قل ــد خروج ــن وراء    : وبع ــاص م ــدف خ ــسافاك ه ــون لل ــد أن يك   الب
  وأدىٰ. فقلــت الموضــوع لإلمــام، ولكّنــي لــم أقلــه لــشخص آخــر       . ذلــك، وهــو يرغــب بإشــاعة هــذا الموضــوع     

ــىٰ  ــمتنا ال ــوع،     ص ــروه بالموض ــشهور، وأخب ــواعظ الم ــسفي ال ــشيخ الفل ــسافاك لل ــة ال ــشيخ   مراجع ــان ال ــا آ    ولم
  وآــان اســتنتاج اإلمــام الخمينــي مــن هــذه.  المنبــرالفلــسفي ال يعــرف ماهيــة القــضية أعلــن الموضــوع مــن علــىٰ

ــام      ــول لإلم ــة أن يق ــذه الوســيلة، وأراد فــي الحقيق ــار رغــم  : الرســالة هــو أّن النظــام هــدده به ــوا بختي ــأّنهم قتل   ب
  .وهو دون حراسةالحراسة المشددة من قبل الحكومة العراقية، فكيف به 
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اً   ف تمام األمر مختل ا ف ا هن م    أم سه؟ أم إنه ن نف لٌّ م ا آ ي بالدن اس ف اف الن ل يخ  ، فه

في   يعيشون في قلق دائم من احتمال حضور قوات االمن في أّية ساعة لمداهمة البيت؟ الفرد   

ضعيف   ال ال رد االحتم إن مج ل؟ ف اذا يفع رىء ولكن م ا ب ن–بالدن ي زم ان ف ا آ ًا آم   تمام

ال آون ا            ي       الحجاج وزياد وأمثالهم، حيث آان مجرد احتم سان من شيعة عل اً ) ع (١الن  آافي

م   –العتقاله وتعذيبه، وفعل آذا به      ه، ث ة العتقال   أو آلمة نصح واحدة يقولها او ينشرها، آافي

  .اليعلم بعدها مصيره

ه          م يجّرون ساٍس، إذا به ا أيُّ م يس فيه ة ل ر، آلم ىٰ المنب ة عل ول آلم صًا يق إّن شخ  ف

   علىٰ االقل؟ألسنا مسؤولين عن ذآر هذه الجرائم. ويسجنونه

ل،    ّي أن أفع اذا عل م م صيًا، أعل ا شخ سؤوليتي   أن ن م م أّن م سؤوليتي وأعل رف م   أع

داد                    ه م ذي يبلغ دىٰ ال ىٰ الم  تذيكرآم، وأن أصرخ الىٰ المدىٰ الذي يبلغه صوتي، وأن أآتب إل

  .قلمي، وأنشر ذلك

ذلك  وا أن في  فإذا ارتأىٰ االخوة األفاضل أن هذه االمة االسالمية أمتهم وشيعتهم، ورأ           

  .صالحًا أيضًا، فليفعلوا هم ذلك أيضًا، واهللا سيحفظهم إن شاء اهللا تعالىٰ

                                           
  فقــد قــام عبيــد اهللا بــن زيــاد أحــد والة يزيــد منــذ . تعــّرض الــشيعة مــرارًا لظلــم الخلفــاء األمــويين والعباســيين .  ١

   آخـر يـوم مـن حياتـه بـسجن وتعـذيب أو قتـل                قتل مسلم بن عقيـل حتـىٰ        الكوفة، وإقدامه علىٰ   بدء تسّلطه علىٰ  
  وآـان . وذلـك فـي زنزانـات مظلمـة       ) ع(إلمـام أميـر المـؤمنين       أثني عشر ألفًا مـن الـشيعة فـي األقـل بجـرم حـّب ا               

  حيــث حــصلت هــذه) ع( حــب اإلمــام علــي يــأمر بالتمثيــل بالــشيعة، وبقطــع لــسان آــل مــن يجــده ُمــصّرًا علــىٰ  
  .الجريمة مع ميثم التّمار، الصحابي الوفي ألهل البيت

ــالمين والـــسّفاآين اآلخـــرين     الـــذي آـــان يفـــضل الزنـــديق ) الحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي (ومـــن الحّكـــام الظـ
  .٤٠تاريخ الشيعة ص : انظر. وقد قتل آالف األشخاص بجرم أّنهم شيعة) ع( شيعة على والكافر علٰى
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ىٰ أسس االسالم               دّمرون   أينبغي أن أتحدث إليكم األن عن االخالق؟ إنهم يقضون عل وي

ا اآلن ألتحدث    د أن سلمين؛ وأقع رثين    إالم ر مكت ا غي نفس؟ إنن ذيب ال يكم حول ته ر  ل ا غي ألنن

  ....ثنا بما يحصل  ا مهذبين الآترمهذبين، ولو آن

الة                    الة واحدة، رس نكم رس التكّلف   إّن أمامكم طريق واحد، وهي أن يكتب آل واحد م

رًا    ة آثي ومها البريدي الة    –رس بيل اهللا رس ي س وا ف يًال أآتب ديكم قل ان ذات أي دة   وإن آ واح

ال، يا سيد آفَّ عن إقامة هذا اال      : وأرسلوها إلىٰ حكومة إيران، قولوا فيها      اع،     حتف اس جي فالن

دورهم بالرجاء      آذلك فإّن عليكم رجاء السادة المحترمين أن يتوجهوا هم        ! أشبع الجائعين   –ب

ول      ا أق ضًا بالرجاء، الرجاء     : وال أقول أن يتحدثوا، إنم م أي وا ه ىٰ  – ١والتوسل  أن يتوجه  ال

ذه    م« السادة المحترمين االفاضل والعلماء والمراجع المتواجدين هنا بالقول        والنا، أنصحوا ه

ىٰ                رُّ وانك إّن اآلتي أم ام ف وم         »الحكومة، فهي تّدمر الناس، وإذا قطع اللج م يقومون آل ي إنه

اًال،         وم يقيمون احتف ّدون خطة     بعمل ما، فإن لديهم خبراء الفتعال االمور، آل ي وم يع  وآل ي

  .ذهاننا أنا وأنتمما، إنهم يقومون بما اليخطر في أ

راض، إ   دأ االعت دول االسالمية         إذا ب ىٰ ال ه ال ٌب مؤدب موّج  ذا صدر عنكم رجاء وطل

ال ال     ذا االحتف ي ه شارآة ف وون الم ذين ين ك ال ىٰ أولئ رىٰ، وإل ذلكماألخ صبحوا ب  شؤوم في

ك       ىٰ أولئ ب إل ي، إذا آت شعب االيران اء ال ي دم رم ف رآاء ج ذا  «ش ىٰ ه ذهب ال ّيد الت ا س  ي

دول االسالمية أن            ف» االحتفال، فهذا احتفاٌل قذر، التذهبوا اليه      ك ال وا لتل ؤثر، قول ك ي  لعل ذل

ا ّد له ه، أو تع رائيل مائدت دُّ اس ذي تع ال ال ذا االحتف ي ه شارك ف رائيل. الت راء إس  إن خب

له    باإلعداد لهذا االحتفال، فال تذهبوا الىٰ هذا االحتفال الذي يعدُّ          ٢مشغولون اآلن في شيراز   

  »الخبراء االسرائيليون

شار بعض األمراض في       نسبت اسرائيل منذ م    ا (دة تهمة انت ريم   ) الماني رآن الك ىٰ الق  إل

سلمين غسل                 «  ذلك ألن القرآن صّرح في اآلية السادسة من السورة الخامسة بأنه ال يحق للم

                                           
ــدىٰ      .  ١ ــّضح م ــاب يت ــي الخط ــاله ف ــذآورة أع ــرات الم ــن الفق ــه     م ــة، وغربت ــاحة المواجه ــي س ــام ف ــدة اإلم    وح

  دة فــي أجــواء الحــوزة العلميــة فــي النجــف  الــصمت والالمبــاالة الــسائومظلوميتــه فــي النجــف، آمــا يتــضح مــدىٰ 
  .األشرف

   آــم شــمال شــرق٥٦ بعــد  علــىٰ– تخــت جمــشيد –المقــصود هــي االحتفــاالت التــي ُاقيمــت فــي منطقــة  .  ٢
  .على االمبراطورية الفارسية)  سنة٢٥٠٠(شيراز، وفي سهل مرودشت، وذلك بمناسبة مرور 
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  ١ما هي اآلية السادسة من السورة الخامسة؟ إنها آية الوضوء والغسل

ىٰ                        ذا االمر إل ا بحيث آتب به ة في ألماني  وقد أدىٰ هذا األمر إلىٰ حدوث ضجة إعالمي

أّن األمر الفالني      «وأذاعت إسرائيل     ... ة، وإلىٰ فالن   السلطات الصّحية وإلىٰ الجهة الفالني     ب

  »نسب الىٰ القرآن قد

م توافق ا        أجورة إل    وحينما ٱعترض البعض، ل  سرائيل لصحف وبعض المطبوعات الم

  .علىٰ نشر االعتراض، آما أن البعض ممن رضي بذلك، لم ينشر الخبر آما ينبغي

  .هذه إسرائيل وهذا هو عداؤها لالسالم

  قاموا بنسب أمرٍ     – قبل مدة وجيزة     –الماضية قاموا بتحريف القرآن، واآلن      في السنة   

  .لضجةاآهذا الىٰ القرآن الكريم، وتسّببوا في آل تلك 

وا             ىٰ  –اللهم أّيد هؤالء الطلبة الجامعيين المتواجدين في الخارج، فقد وقف ة     بمنته الجّدي

اك، وأوضحوا أنّ    لتكذيب االمر، آتبوا ونشروا وأعّدوا اللقاءات مع ال  – األمر   مسؤولين هن

ذلها؟            . آذب برمته، ونشروا ذلك في مطبوعاتهم      اموا بب ك التي ق ة تل فهل   وآم هي جهود قيم

لُّ              ا في     قمنا نحن لحد اآلن بخدمة آهذه؟ وهؤالء طلبة جامعيون يدرسون العلوم الحديثة، آ م

  .األمر مسلمون واعون

                                           
   الــصالة فاغــسلوا وجــوهكم وأيــديكم الــىٰ نــوا إذا قمــتم الــىٰيــا أّيهــا الــذين ام(مــن ســورة المائــدة ) ٦(اآليــة .  ١

ــىٰ    ــم ال ــسحوا برؤوســكم وأرجلك ــق، وام ــىٰ    المراف ــتم مرض ــاّطهروا، وإن آن ــًا ف ــتم جنب ــين، وان آن ــىٰ الكعب    أو عل
ــسحوا           ــًا، فام ــعيدًا طيب ــوا ص ــاًء فتيمم ــدوا م ــم تج ــساء فل ــستم الن ــائط أو ال م ــن الغ ــنكم م ــد م ــاء أح   ســفر أو ج

ــديكم  ــيكم لعلكــم      بوجــوهكم وأي ــه عل ــتَّم نعمت ــرآم ولي ــيكم مــن حــرج ولكــن ليطّه ــد اهللا ليجعــل عل ــا يري ــه، م    من
   الــصحف فــي ألمانيــا الغربيــة أّن شــيوع نــوع مــن األمــراض الــسارية   م ذآــرت إحــدى١٩٧١ٰفــي عــام ). تــشكرون

  صابونبين المسلمين هو نتيجـة طبيعـة التطهيـر الـسائدة بـين المـسلمين الـذين يغـسلون مـن دون اسـتعمال الـ                         
  إّن القـرآن منـع المـسلمين مـن اسـتعمال          : آمـا قـالوا   .  ناشـطة  ومواد التطهير، وفـي النتيجـة فـأّن الجـراثيم تبقـىٰ           

ــذآورة   ــة الم ــشهدوا باآلي ــصابون، واست ــامعيون      . ال ــة الج ــب الطلب ــث آت ــواب؛ حي ــة دون ج ــذه المقال ــق ه ــم تب   ول
  ك، آمــا ُاقيمــت نــدوة حــول الــصّحة مــن  ذلــالمــسلمون الدارســون فــي أوروبــا مقــاالت فــي الــصحافة للــرّد علــىٰ  

  .وجهة نظر االسالم
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ا،      أنا وأنتم طلبة جامعيون تقليديون أيضًا، إ    سائد هن د الوضع ال ون بُعق ام ومبتل  ال أننا ني

ة؟ ال،  ! فالحديث مع المرجعية أمر غير مستساغ     ! حيث اليمكننا قول آلمة واحدة     أّن  المرجعي

  . ١والمعمم ال ينبغي أن يتحدث !الحديث مع أّي معمم أصًال غير مستساغ

ؤمنين         ر الم ًا   ) ع(ألم يكن أمي ذا        –خطيب م يكن آ ه       – أل ك الخطب      أو ليست لدي  آل تل

  ذاته آان لديه خطب طويلة، ألم يكن خطيبًا؟) ص(الطوال؟ حضرة الرسول االآرم 

  .ولكن األمر حينما يصل إلينا، نختلق االعذار لكي نفرَّ من المسؤولية

ا إخوة            ون         . ال ينبغي أن تتربوا علىٰ هذا االسلوب ي ة االسالم، مكلف ون بخدم تم مكّلف  أن

ت      شكل ج     بذلك، والخدمة ليست في اس دروس ب د يعاب ال ضًا من ذاك          ،ي ذا أي ان ه م إ.  وإن آ  نك

ون   مكّلفون في المشارآة بما يساهم في إزالة العقبات التي تعترض سير المسلمين، إنكم             مكّلف

  .بالتدّخل في ذلك

اذا              « أثقلوا أسماعنا بتكرار مقولة      ة ال أدري م ادة، الدول ا س ة ي  »!ما شأنكم بعمل الدول

رًا ع ك آثي ّرروا ذل ل  آ ي عم دخل ف ا يجب أن ال نت دورنا بأنن ماعنا، ونحن صّدقنا ب ىٰ أس  ل

  .عارضنالدولة، ويجب أن ال 

شر      اريخ الب دء الت ذ ب ور، من ات الج ه حكوم ون بوج انوا يقف اء آ اء والعلم  يإّن االنبي

الىٰ موسىٰ   بحانه وتع ين بعث اهللا س ون؟ وح ك يعقل ن أولئ م يك ىٰ اآلن، أفل ضاء) ع(وحت  للق

تم        !  ألم يكن سبحانه وتعالىٰ مدرآًا للقضية      ٢لكعلىٰ ذلك الم   ا وان ا أن ه   «آإدراآنا له  أم أّن علي

  »أن ال يعارض الملك؟

                                           
  . جو الصمت في حوزة النجفإشارة الىٰ.  ١
  .فرعون ملك مصر.  ٢
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ري  ل الطب ر ١ينق ن االثي ة ع ٢ واب ول   رواي ال  ) ص(ن الرس ه ق ن أبغ«أن   ضإّن م

إن  من الكلمات المبغوضة  » ملك الملوك « أي أن آلمة     ٣»الكلمات إلىٰ هي آلمة ملك الملوك     

  .لىٰ شخص من البشر، فهي هللا تعالىٰهي نسبت ا

ه     (والىٰ نبّوة الرسول االآرم     ) ع(ومنذ القدم آان االنبياء      ه وآل م ) صلىٰ اهللا علي خالل   ث

سجن،              ) ع(إمامة االئمة    ىٰ حين وجودهم في ال م، حت انوا     جميعهم آانوا يواجهون الظل د آ فق

ر  ن جعف م، فموسىٰ ب ي المو) ع(يواجهون الظل رك مسؤولية ف م يت ىٰل ة حت ان  اجه دما آ عن

د اهللا الحسين           ٤ في السجن  حيرز و عب ذا أب ان يقف بوجه هؤالء          ٥)ع( وآ د آ ة      فق رغم التقي

ة ة المقبول ل الرواي ة، تنق ة والكذائي الكالم،٦الكذائي ان يقف ضّدهم ب ه آ غ،   أن ارس التبلي ويم

  .ويحرك الناس لمعارضتهم

ة (ف بوجه   وق) ع(وإذا تعّمقنا بالنظر، نرىٰ أن االمام الحسن         ان   ) معاوي ذي آ ًا   ال حاآم

ام – رغم أن الجميع بايع ذلك التافه وآان يخشىٰ سلطانه      –في زمنه    ) ع(الحسن    إّلا أّن االم

ذي حالت مجموعة من      ٧وقف ضده ما استطاع الىٰ ذلك سبيالً   ىٰ الوقت ال ه      إل سطاء بين الب

ة  وقبل في ظل الظروف بالصلح مع     . وبين مواصلة دوره في المواجهة     رة   . معاوي وخالل فت
                                           

  مـــن مـــشاهير المـــؤرخين المـــسلمين وصـــاحب) ق ه ٣١٠ – ٢٢٤(أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري  . ١
  . تاريخ الطبري

ــزوي      .  ٢ ــر الج ــن أثي ــي ب ــدين عل ــز ال ــد ) ه ٦٣٠ -٥٥٥(ع ــه    أح ــسلمين، وآتاب ــّدثين الم ــؤرخين والمح ــار الم    آب
  .من الكتب التاريخية المهمة) تاريخ ابن األثير(والمعروف بـ ) آامل التواريخ(في التاريخ الموسوم بـ 

ــرم   .  ٣ ــن الرســول األآ ــه ) ص(روي ع ــسّمىٰ   «قول ــل ت ــد اهللا رج ــع اســم عن ــالك  – إّن أخن ــك األم ــحيح» - مل   ص
  .١٦٨٨ ص ٣مسلم ج 

ــي.  ٤ ــاب ورد فـ ــيم( آتـ ــصوم   ) ُدّر التنظـ ــام المعـ ــة اإلمـ ــوذج لمعارضـ ــيد ) ع(نمـ ــارون الرشـ ــارون : لهـ ــل هـ   أرسـ
  يــصّلي،) ع(رأيــت اإلمــام : يقــول الفــضل) ع( اإلمــام  الــسجن اليــصال رســالة الــىٰالرشــيد الفــضل بــن ربيــع الــىٰ

   بادرتــهذلــك مــرارًا، حتــٰى مــن دون توّقــف، وآــرر  اإلمــام الــصالة، بــدأ بــصالة ُاخــرىٰ وبعــد أن أنهــىٰ فــانتظرت فتــرة،
  ومرنــي أن أجيبــك لكــل مــا. قــل ألخــي أن بــأمر بكــّل مـا يريــد : بعثنــي أميــر المــؤمنين إليـك، وقــال : بـالكالم فقلــت 

ــر ودخــل فــي الــصالة » ال مــالي حاضــر فينفعنــي ولــم ُاخلــق َســؤوال «فقــال اإلمــام . تطلــب ــّم آّب   وآــان اإلمــام. ث
  . في السجن، وآان يقود المواجهة ضد حكومة الجور اتصال بالثوار في زمانهعلىٰ) ع(السّجاد 

  .بأبي عبد اهللا) ع( اإلمام السادس جعفر بن محّمد الصادق في آتب الحديث والفقه، يكنىٰ.  ٥
ــة . ( ٦ ــة مقبول ــىٰ      ) رواي ــاآم ال ــصادق عــن التح ــام ال ــث ســأل اإلم ــة حي ــن حنظل ــر ب ــة عم ــاغوت،وهــي رواي    الط

ــام، وأوصــىٰ  ــه اإلم ــالرجوع ومنع ــشيعة ب ــىٰ ال ــاء ال ــة  .  الفقه ــة مقبول ــشيعة ج  –رواي ــواب صــفات ١٨ وســائل ال    أب
  .٤٧٦ ص ٢ج ) س(لإلمام الخميني ) البيع(وآتاب . ٩٩ – ٩٨القاضي ص 

ــىٰ .  ٧ ــة ال ــة   ) ع( اإلمــام الحــسن بعــد انتقــال الخالف ــرك معاوي ــه، تّح ــًا –ومبايعــة النــاس ل ــان خائف    بجــيش– وآ
  علـى الخبـر، خطـب بالنـاس فـي المـسجد الجـامع،       ) ع( اطـالع اإلمـام    وبمجـرد . آبير نحـو العـراق لمحاربـة اإلمـام        

ــىٰ  ــّثهم علـ ــدىٰ   وحـ ــا أبـ ــة، ولّمـ ــّد معاويـ ــاد ضـ ــل    الجهـ ــشهورون مثـ ــادة مـ ــحاب وقـ ــام أصـ ــعفًا، قـ ــاس ضـ   : النـ
   فتنـة  طاعـة اإلمـام، والقـضاء علـىٰ       عدي بن حـاتم، وقـيس بـن سـعد بـن عبـادة بالخطابـة، وحّرضـوا النـاس علـىٰٰ                     

  لـن النـاُس اسـتعدادهم أرسـل اإلمـام جيـشًا نحـو العـدو يبلـغ تعـداده أربعـة عـشر ألفـًا بقيـادة                           وعنـدما أع  . معاوية
   جــيش اإلمــام معنويــات آافيــة، ولــم يكونــوا اهللا بــن عبــاس آمقدمــة للجــيش، ومــع آــل هــذا لــم تكــن لــدىٰ عبيــد

ــًا وفــّضة لقــادة  مــستعدين للتــضحية والجهــاد فــي طريــق عقيــدتهم، وبعــد أن أعطــىٰ     الجــيش ترآــوا معاويــة ذهب
  وحيـــدًا، وحـــصلت ظـــروف صـــعبة فاضـــطر ) ع(وترآـــوا اإلمـــام الحـــسن . ســـاحة المواجهـــة الواحـــد تلـــو اآلخـــر 

  . عقد الصلح مع معاويةاإلمام الىٰ
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اء للوقوف         رىٰ العلم بوجه   فالمواجهة إذن آانت قائمة علىٰ الدوام، وبعد ذلك أيضًا، انب

اق           المستبّدين وحكام الجور، فقد عارض العلم      ثًال من إنف ه م ة    اء العظام ما آانوا يرون خزين

ن    رىٰ م ة أخ رين أو أّي ممارس ؤالء المتجّب دي ه ىٰ أي ون عل د والبط ىٰ الموائ بالد عل  ال

دها   م بع صرفون ه ي ين شعب، والت ل ال ل آاه ي تثق روض الت اقتراض الق اتهم آ  ممارس

هواتهم     باع ش ّذاتهم، وإش ي مل اس ف وف الت    . لالنغم ات االول ن مئ م م ها فك ذا(ي اقترض  ه

  . فهل هناك حدٌّ تقف عنده شهوات االنسانوإّلا. افر ألجل ذلك مّرات ومّراتوس) الشخص

م         ٢العلماء عارضوا أولئك   د   . وحينذاك آانوا مقتدرين، وآان الشعب حيًا، فوقف معه فق

ا متيقظين واعين      . آانت االعمال تعرض عليهم    و آّن ا ل أن  وأرجوا . وآذا سيكون الحال معن

ا مسؤولية خاصة                     التخ ىٰ آل واحد مّن ك أّن عل ا هنال ان . لطوا في فهم االمور، فكل م  وإذا آ

                                           
  : ما يليومعاوية علىٰ) ع(تنّص اتفاقية السالم الموقعة بين اإلمام الحسن .  ١

  .وسيرة الخلفاء الصالحين) ص( النبي  يكون الحكم لمعاوية بشرط أن يعمل بكتاب اهللا وسّنة-١
  )ع(بعـد معاويـة، واذا حـصلت لـه حادثـة يتـولى اإلمـام الحـسين                  ) ع( اإلمام الحسن     ينتقل الحكم الىٰ   -٢

  .الخالفة، وال يحق لمعاوية أن يختار شخصًا آخر خليفة له
  .ويتعهد بعدم ذآره بغير الخير) ع( يترك معاوية لعن أمير المؤمنين -٣
   معاويـة،  وال يـرّد الـىٰ    – والـذي تبلـغ أموالـه خمـسة ماليـين درهمـًا              – بيت المال في الكوفـة        يستثنىٰ -٤

   بنـي ُاميـة فـي     ويعطـي لبنـي هاشـم امتيـازا علـىٰ         ) ع(ويجب أن يرسل معاوية آل سنة مليوني درهم للحسين          
ــىٰ     ــم عل ــون دره ــوّزع ملي ــدايا، وي ــاء واله ــر ال    العط ــاب أمي ــي رآ ــوا ف ــذين قتل ــشهداء ال ــؤمنين  ذوي ال ــي) ع(م   ف

  .معرآتي الجمل وصفين، وآل هذه األموال يجب أن تدفع من أموال الخراج
   يجب أن يكون الناس في أمان، في أّي أرض آـانوا، فـي الـشام والعـراق أو اليمـين أو الحجـاز، ويتمتـع                         -٥

  ة، وال أخطائـــه الماضـــياألســـود واألحمـــر بـــاألمن، ويتجاهـــل معاويـــة أخطـــاءهم، وال يؤاخـــذ أّي شـــخص علـــىٰٰ  
ــية   ــاد الماضـ ــراق باألحقـ ــل العـ ــذ أهـ ــحاب علـــي  . يأخـ ــون أصـ ــىٰ) ع(واليكـ ــائفين علـ ــائهم، والخـ ــوالهم وأبنـ    أمـ

ــه       ــق إلي ــّل ذي ح ــّق آ ــل ح ــصيبٍة، ويوص ــهم لم ــد وال ُيعّرض ــم أح ــي   . ُيالحقه ــحاب عل ــن أص ــذ م ــا). ع(وال يؤخ   م
ــآمر لقتــل الحــسن     وال). ص(بيــت رســول اهللا وال أّي شــخص مــن أهــل  ) ع(وأخيــه الحــسين ) ع(عنــدهم، وال يت

ــديار اإلســالمية     ــاق ال ــد لهــم وال تخويــف فــي آــل آف ــة فــي مــسجد  . يحــصل تهدي ــاه معاوي   وفــي أّول خطــاب ألق
ــىٰ) ع(الكوفــة أعلــن فيــه بطــالن المعاهــدة، وفــي نفــس ذلــك المجلــس خطــب اإلمــام الحــسن         غــدروأشــار ال

ــىٰ    ــؤثرًا ال ــه م ــان آالم ــة، وآ ــة معاوي ــام بعــض الح وخيان ــة  درجــة أن ق ــوا معاوي ــام : راجــع. اضــرين، ولعن   صــلح اإلم
  .٣٩٢ – ٣٨٥ و ص ٣٥٨ – ٣٥٣الحسن ص 

  أّدت العطايــا الكثيــرة، ونهــب رجــال الــبالط، ونفقــات     )  قه ١٣٤٢ – ١٣١٣(فــي عهــد مظّفــر الــدين شــاه     .  ٢
  تانوفــي تلــك األوضــاع ارتــأت الــدولتان االســتعماري     .  إفــراغ خزينــة البلــد   أوروبــا، الــىٰ الــسفر الباهــضة الــىٰ  

ــىٰ   ــا عل ــة أّن الوقــت مناســبًا؛ فاقترحت ــل أخــذ   الروســية واالنجليزي ــالغ ضــخمة مــن المــال مقاب    الملــك إقراضــه مب
ــازات ُاخــرىٰ       ــد وامتي ــشمال ومؤســسات البري ــسمكية فــي ال ــروة ال ــدخل الحاصــل مــن الث ــة وال   الحقــوق الجمرآي

  !آضمان لهذه القروض
ــرة انجلي      ــوني ليـ ــن مليـ ــر مـ ــستلمة أآثـ ــروض المـ ــت القـ ــن    وآانـ ــًا مـ ــين مليونـ ــة وثالثـ ــة، وثمانيـ ــات(زيـ   المنـ

   الحكومــة العلمــاء والمجاهــدون الواعــون أمثــال آيــة اهللا الطباطبــائي، وآيــة اهللا       وقــد أعتــرض علــىٰ  ) الروســي
   أخــذ حقــوقهم،  الــصحف آنــذاك، ودعــوا النــاس الــىٰ    البهبهــاني وآخــرون مــن الوعــاظ الــشجعان؛ بــل وحتــىٰ      

  .١٩ و ١٣ التعّسف في إيران ص : تفصيل القضية، راجعولالطالع علىٰٰ
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ا      ا، في سبٍب م د ل ل واح ًا، وآ ا جميع شرعي عّن ف ال قاط التكلي ىٰ اس ا إل ن إذا لجأن  ولك

ا ذا ! للمصيبة حينه ىٰ ه ين عل م إّن وجود المعمم م معم ىٰ االسالم، نع ّد مصيبة عل النحو يع

  أليس مصيبة؟ مثلي

ا      دوا هن وا وال تقع ن حاضرآم، انتبه ة م ّد ظلم يكون أش ستقبلكم س ذرآم، فم ي أح  إنن

اس،         . تحّددون ألنفسكم تكليفًا شرعيًا خاصًا بكم      ين الن وذ ب ل إن    إّن لديكم القدرة، ولديكم النف ب

وة   ) ع(وّفر لالمام الحسين     القدرة التي توّفرت لديكم تفوق ما ت       م يكن   . من ق ه    فل وة  ) ع(لدي ق

ّود     – نعوذ باهللا    –آان متقاعسًا   ) ع( ولو أنه     يعتّد بها، إال أنه نهض رغم ذلك،       الستطاع التع

وعدم تعرضه   ) ع(بقعوده   ولكان القصر االموي سيسرُّ   . ليس تكليفي أن أثور   : متعلًال بالقول 

اس       راسل مسلم ) ع(غير أنه   . هملهم بكلمة، ولكان تحقق بذلك مراد      بن عقيل ليقوم بدعوة الن

ة ك الحكوم ة االسالمية، واالطاحة بتل ة الحكوم ه إلقام ىٰ بيعت دة إل ه . الفاس و أن الزم ) ع(ول

ذلك   – نعوذ باهللا –البيعة    طالبًا منه  ٢مكانه في المدينة، وبايع حينما جاءه ذلك التافه        سّروا ب  ل

  .آثيرًا، ولقّبلوا يده أيضًا

د   احترامهم لمراق و آ احتراٍم، فه املتكم ب ة إذا ع ىٰ أن الحكوم اه إل يكم االنتب وم، عل  والي

مباشر  فهم يظهرون لها أشّد االحترام لعدم تمّكن الموتىٰ من تشكيل خطر          )) ع(أبناء االئمة   (

ة واحدة،        ) ابن االمام (عليهم أو علىٰ حكوماتهم، ولكن       و أنّ    ذاته لو آان حيًا وقال آلم ل ل  الب

                                           
  ١٠ ص ٩صحيح الترمذي ج ) ص( الرسول االآرم حديث منسوب الىٰ.  ١
  .الوليد بن عتبة، حاآم المدينة آنذاك.  ٢
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اس من جرائم ترتكب في               ا يحلُّ بالن  إّن من ال يكترثون بأمور المجتمع، والغافلين عّم

ل و  شغولين باألآ ساآتين والم المية، وال دان االس ف البل سعي وراءإمختل ّذات، وال باع المل  ش

شريفة              مظاهر ا  ة ال ذه اآلي ل له أآلون   (لحياة المادية فقط، هم المصداق األمث ا   يتمّتعون وي آم
ال االسالم،        ١)تأآل االنعام و النار مثوًى لهم      ون من م م يرتزق افلون عن أنه وأن   فهؤالء غ

م       . عليهم ان يقّدموا مقابًال لذلك لإلسالم والمسلمين       وان ال يعل ات، والحي مصدر   فهم آالحيوان

اح،  ذي يأآله، ولو أن البشر قتلوا بأسرهم، وآان علفه في مكانه، فهو مسرور              طعامه ال    مرت

إّن امثال هؤالء  )ويأآلون آما تأآل االنعام(وليس هناك ما يزعجه، إنه يريد علفه فقط ليأآل          

  .يلحقون العار بالدنيا، ويلحقون العار بالمسلمين

وألفت   واالسالم، وأّيد العلماء االعالم   أيدآم اهللا تعالىٰ جميعًا، وأيقظ حوزات المسلمين        

  .أنظارهم إلىٰ هذه المفاسد

والبائسين  عليكم جميعًا مسؤولية الدعاء لالسالم والمسلمين ولهؤالء المساآين الجائعين        

ذاب،     ر الع بعض اآلخ اني ال سجون، ويع ي ال نهم ف بعض م رزخ ال ذين ي ين، ال د  المبتل ويرق

ي ال راش المرض ف ىٰ ف ةبعضهم اآلخر عل ة الجراحي شفيات بانتظار إجراء العملي ا  مست لم

  .أصاب جلده، أو غير ذلك

  .تضرعوا لهم في الدعا، فهؤالء مسلمون، هؤالء مساآين

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

                                           
  .١٢سورة محّمد، اآلية .  ١
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  ٢٢ –هوية الخطاب رقم   

راق  صاري / النجف / الع شيخ األن سجد ال ي ١م دة ه ق  / ٤ ف انون  / ٢٣/ ذي القع آ

   م١٩٧١/ أول 

ي: الموضوع ي ف ة النظام البعث راق، وإدان ادرة الع ىٰ مغ ه عل ام عن عزم  إعالن اإلم

  . لإليرانيينهتسفير

  .تسفير النظام البعثي لإليرانيين المقيمين في العراق: المناسبة

ين               : الحاضرون رانيين المقيم اء والطالب وجمع من اإلي  حوالي ألفي شخص من العلم

  .في العراق

  

  

  

  ية وأهمية الخطاب ونتائجهالظروف السياس

ر أشد                 ) س(رغم أّن اإلمام الخميني      ان يعتب ه آ راق، ورغم أّن ًا في الع  آان يعيش منفي

م البعثي            ين الحك ة ب ة   المعارضين للنظام اإليراني، لكّنه لم يستغل االختالفات القائم والحكوم

ىٰ عمل انتق        ١٩٧١وفي عام   . اإليرانية لصالحه  رر إخراج   امي، م أقدم النظام العراقي عل  فق

ين    عشرات اآلالف من اإليرانيين من االراضي العراقية ملقيًا بهم على الحدود           الصحراوية ب

ام           . البلدين في ظروف مأساوية       ساني اعترض اإلم ذا العمل الالإن ) س(الخميني    ونتيجة له

ىٰ إسكات                  ة ال اليب النظام العراقي الرامي أّي   اإلم  بشّدة علىٰ حكام العراق، ولم تؤثر أس ام، ب

ع       دة وامتن اورة جدي ام بمن ىٰ القي كال؛ فاضطر ال ن األش كل م ًا –ش ن– ظاهري راج   ع إخ
                                           

ــزل      .  ١ ــر أّن محــل الخطــاب آــان من ــسافاك، ذآ   فــي المــستندات الموجــودة فــي ملــف اإلمــام الخمينــي فــي ال
  .طأ ظاهراإلمام، وهو خ
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ن  ة ُاخرىٰ أعل ن جه ار  –وم ور بختي اطة تيم سرحية وس ن خالل م راج أّن– وم   إخ

ىٰ العراق               سه رسم       . االيرانيين قد أوقف، وأّن الذين خرجوا يمكن عودتهم ال  وفي الوقت نف

  .مخططًا لحمل االيرانيين وخاصة العلماء علىٰ ترك العراق بأنفسهم

ي    دعىٰ    ١٩٦٩ / ٧ / ٥ف د وي ربالء الجدي افظ آ افر مح الكي  ( م س بيب الم ى ) ش ال

ف، د أن أبل   النج ام، وبع ىٰ باإلم دم       والتق ل بع ة، قوب ة العراقي يس الجمهوري ات رئ ه تحي غ

ة       . أثار دهشة الحاضرين    اهتمامه، مّما  الي آتبت صحيفة الجمهوري وم الت ة  –وفي الي  التابع

ي  ام العراق اء     –للنظ ن العلم دد م ي وع ام الخمين ع األم د م ربالء الجدي افظ آ اء مح ر لق خب

إّن الحكومة الثورية التي رأسها     : الّلقاءوقال المحافظ في هذا     ... «يلي   اآلخرين محّرفًا وآما  

ة               أحمد حسن البكر     م رجال الحق والعدال اء ه دين؛ ألن العلم ًا خاصًا لرجال ال ّن احترام تك

ّوة، ة واُالخ ورة  والمحب ة  ١٧وإّن ث البهم العادل ة مط ق آاف سعىٰ لتحقي وز ست كر .  تم د ش وق

ىٰ    الموفقية للمسؤولين، ثم أشاد ا العلماء المحافظ وتمّنوا   ة ال ة الرامي لعلماء بإجراءات الحكوم

رانيين  ادة االي ران،         إع ي إي ر ف م المتجب تهم للحك ن إدان روا ع راق، وعّب ىٰ الع دين ال المبع

ق   ي خل ه ف ط        ومحاوالت ول ش شكلة ح ة م األخص خلف دين، وب ين البل ة ب شاآل الحدودي الم

  »العرب

ي     تدعىٰ ف ر، واس ذا الخب راءة ه د ق ام بع د غضب اإلم ام١٩٦٩ /٧ / ٨وق ائم مق   م ق

ك          . النجف، وطالب بنفي خبر صحيفة الجمهورية      ون من ذل د تمّلص المسؤولون العراقي  .وق

والهم         صادرة أم ي بم ام البعث ام النظ راق، وق ن الع رانيين م راج اإلي ل إخ ذا تواص ع ه  وم

ة دون            . وإخراجهم فورًا دون إعطائهم أي فرصة      وده للحيلول أثير جه ام عدم ت  ولما رأىٰ اإلم

ة . ١٣٩١/ ذي القعدة  / ٤ م الموافق لـ    ١٩٧١ / ١٢ / ٢٣لعمل الوحشي، ألقىٰ في     هذا ا   آلم

ي     ة ف وزة العلمي ي الح اء ف اب والعلم ن الطّل ع م صاري بحضور جم شيخ األن سجد ال ي م  ف

ان ىٰ لبن راق إل ِرة من الع ىٰ الهج ه عل ن عن عزم ذا وق. النجف، وأعل ام ه ار عزم اإلم د أث

ي، ألنّ  حفيظة  ام سوف توّضح    النظام العراق ان يعرف أّن آلمات اإلم أآثر  –ه آ ر ف  – أآث
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  ٢٢ –الخطاب رقم  

  بسمه تعالىٰ

ا     تبعد إرسالنا برقية الىٰ المسؤولين العراقيين    د م اه من الصالح، وبع  ضمنت ما ارتأين

ا                أظهروه م  ىٰ برقيتن ردِّ عل اعهم عن ال ذا أرىٰٰ أن    ١ن ردِّ فعٍل معاآس قوي، ناهيك عن امتن   ل

داً      سؤولين غ ىٰ الم فري إل واز س ل ج إني سأرس ه ف ه، وعلي رر ل ا أضحىٰٰ المب ودي هن  وج

  .وأطلب اإلذن في مغادرة البالد

ود          ستانيين والهن ة والباآ وة األفاغن أذآر االخ أني س أآون ف ا س ي أينم ي أن   طبيع

ي أيّ و ًا ف يبفىٰ محفوظ م س ي به ي وتعّلق ا إن محبت رمين، آم وة المحت ائر االخ راقيين وس  الع

  .مكان آخر آما آان عيه اآلن

سالمة إن                      ران بال اآن قصدهم في إي ىٰ أم دون إل ون المبع  آمل أن يصل اإلخوة االيراني

 أن يحافظوا  وإن لم يكف؛ ففي مشهد، و       ) قم(شاء اهللا، وأن يستقروا في الحوزات الدينية في         

  .علىٰ الحوزات الدينية

ادر       .  آما آمل أن يعودوا سريعًا الىٰ هذه الحوزات إن شاء اهللا             الىٰ ق ارك وتع  إنَّ اهللا تب

وم                       ا الي ا أخرجتم منه ىٰ الحوزات، مثلم رة أخرىٰ إل  علىٰ إعادتكم أيها االخوة المحترمون م

ؤمن         ر الم تكم في مجاورة أمي ذه   ) ع(ين بهذا الوضع المؤسف، مع شديد رغب  وحفظ وجود ه

  .الحوزة

                                           
  آمــا أســلفنا القــول فــي هويــة هــذا الخطــاب، فــأن العالقــات بــين إيــران والعــراق تــدهورت جــّدًا بعــد االنقــالب  .  ١

   ق، وفـي الفتـرة التـي آـان اإلمـام يعـيش             ه ١٣٩١ م الموافق للرابع من ذي القعـدة         ١٩٧١ / ١٢ / ٢٣البعثي في   
   دفعــات،عثــي بــإخراج االيــرانيين مــن العــراق علــىٰفيهــا فــي منفــاه األخيــر فــي النجــف األشــرف، قــام النظــام الب 

  . الحدود في فصل الشتاء بهم علىٰوالقىٰ
ــًا، فقــد أرســل ســماحته برقيــة ) س( اإلمــام الخمينــي ورغــم القيــود التــي آانــت قــد فرضــت علــىٰ     بــصفتة منفي

  قّدمـه اإليرانيـون مـن    رئيس الجمهورية العراقية ذّآر فيها بالنتـائچ الـسياسية الـسيئة لهـذا العمـل، وشـرح مـا         إلىٰ
  خدمات السـتقالل العـراق، ثـّم بـّين رأيـه إزاء تـصرف رجـال األمـن البعثيـين مـع االيـرانيين المقيمـين فـي العـراق،                             

  إّن هـذا التـصّرف ومـا اتـسم بـه مـن الوحـشية والقـساوة التـي مارسـها رجـال األمـن،                        «وآتب اإلمـام فـي برقيتـه        
   ضـربة الـىٰ    – بـرأي    – الهـالك، يوجـه      تعـّرض النـساء واألطفـال الـىٰ       وفي هذه الظروف المناخية القاسية التـي قـد          

  وفــي الختــام طالــب ســماحته»  ذلــك مــن ضــرر اقتــصادي ناهيــك عّمــا يترتــب علــىٰ المــصداقية الــسياسية للبلــد،
  عليــه، فأننــا بانتظــار أن يقــوم المــسؤولون بإعــادة النظــر فــي هــذا االمــر، ومراعــاة اُالخــوة اإلســالمية التــي«قــائًال 

ــه بهــا اهللا والرســول االآــرم صــّلىٰ وصــىٰأ ــه وآل ــرث  »  اهللا علي ــم يكت ــر أّن النظــام البعثــي المعــادي لإلســالم ل   غي
  .بوصايا اإلمام هذه، وواصل إخراج االيرانيين 
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ادرة أصد  ع مغ بًا م د مناس م يع ا ل ائي هن إّن بق ة حال ف ىٰ أي دينقعل ا في ال  ائنا وإخوانن

راق،  ي الع ين ف ود المقيم سفير اليه ا أرادوا ت م حينم ي سمعت أنه ال إن ذا، والح اإلآراه هك  ب

اتهم تحت إشرا                     ع ممتلك تم بي ىٰ ي سة حت م جل دوا له ة خاصة    أمهلوهم ستة أشهر، وعق  ف هيئ

ذا                      رانيين به شيعة االي ا االخوة ال تم أيه املوآم أن م يع نهم ل  وبشكل عادل وإعطائهم أثمانها، لك

ة                    سلمين، ومع مجاوري أصرحة االئم ذا ) ع(الشكل، لذا فإنَّ البقاء في بلٍد يتعامل مع الم  به

ىٰ المسؤولين المختصين، وا       . الشكل أضحىٰ صعُب عليّ     طلب وسأرسل جواز سفري غدًا ال

  .إعطائي اجازة الخروج من العراق للتحرك نحو لبنان

  ١ آما منَّ علىٰ الشهيدين –لنذهب إلىٰ لبنان عسىٰ الباري جّل وعال إن يمنَّ علينا ف

  . بالشهادة فليشملنا ذلك الفيض االلهي–هناك  

داها   ي أب شونة الت سيئة والخ ة ال ذه المعامل د ه الحكم بع ي ص تكون ف ة س  إّن النتيج

الم                 المسؤو ران والعراق سينكشف للع ه في إي ا ب ا عاملون ون، ألن م  لون العراقيون وااليراني

  .أجمع، وسيعرف العالم حقيقة وضع الشيعة في إيران والعراق

ا                        تم أيه سين أسوأ من وضعكم أن ال البائ سبة والتجار والعم دين من الك  إّن وضع المبع

 ان في هذا الفصل، وإني لشديد األسف       الطلبة، وذلك لما سيواجهونه من البرد القاسي في إير        

ذه     وأ من ه ة أس ىٰ معامل الهم، ويتعرضون اآلن إل سائهم وأطف ع ن ون م م ينتقل م، فه  من أجله

  ٢المعاملة ، وذلك من قبل أولئك المتواجدين علىٰ الحدود االيرانية

                                           
  زيـن الـدين بـن     (والـشهيد الثـاني     ) شـمس الـدين محمـد بـن مّكـي العـاملي           (الـشهيد األول    : الشهيدان هما .  ١

   جبـل عامـل ويعتبـر مـن أعـالم علمـاء الـشيعة،        قـرىٰ   ق في إحـدىٰ    ه ٧٣٤هيد األول عام    ولد الش ). علي العاملي 
  اللمعـــة(ومـــن أهـــم مؤلفاتـــه . وآـــان محققـــًا قـــل نظيـــره فـــي الفقـــه واُالصـــول والتفـــسير والحـــديث والّرجـــال

ــذآرىٰ     ــاب ال ــة، آت ــه اإلمامي ــي فق ــشرعية ف ــدروس ال ــشقية، ال ــة  الدم ــّصالة اليومي ــه ال ــي فق ــة ف ــدو).. ، االلفي   ق
   القاضـي  ق فـي عهـد برقـوق حـاآم دمـشق وبفتـوىٰ       ه ٧٨٦عـام   /  اُالولـي    جمـادىٰ  / ٩استشهد يـوم الخمـيس      

    مـشنقة،  برهان الدين المالكي، وعبادبن جماعة الشافعي، بعد سنة من السجن في قلعة الشام ثم ُعّلـق علـىٰ                 
  .وأحرق جسده

   مــن آبــار فقهــاء الــشيعة، آــان متبّحــرًا فــي ق فــي جبــل عامــل، وهــوه ٩١١أّمــا الــشهيد الثــاني فقــد ولــد عــام 
  أآثــر العلــوم المتداولــة مــن الفقــه واُالصــول والتفــسير والكــالم والفلــسفة والعرفــان والنجــوم والطــب، ومــن أهــم   

  الروضـــة البهيـــة فـــي شـــرح اللُّمعـــة الدمـــشقية ، مـــسالك االفهـــام فـــي شـــرح شـــرائع االســـالم،  : مؤلفاتـــه
   يـد مبعـوث الـسلطان    عامًا بحكم القاضـي العثمـاني، واستـشهد علـىٰ       )٥٤( ق وهو في سن      ه ٩٦٥واعتقل عام   

  . اسطنبولالعثماني يخدعة من أحد أعداء الشيعة بينما آان يتم نقله الىٰ
ــي أشــرطة        . ٢ ــة ف ــر مفهوم ــا غي ــام، لكّنه ــين الحاضــرين وســماحته اإلم ــاورة ب ــر الخطــاب حــصلت مح ــي أواخ   ف

  .التسجيل الموجودة في المؤسسة
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    ٢٣ –قم هوية الخطاب ر

راق  ي  / النجف/ الع صاري ف شيخ األن سجد ال دة  / ١٢م  ٣١/  ق  ه١٣٩١/ ذي القع

  .م١٩٧١/ آانون األول 

 استغالل مسألة اإليرانيين المقيمين في العراق، وجعلها وسيلة للضغط علىٰ        : الموضوع

  .النظام اإليراني من قبل البعثيين 

  .معاوضة البعثيين لهجرة اإلمام الىٰ لبنان: المناسبة

  .لعراقالطالب والعلماء وجمع من االيرانيين المقيمين في ا: الحاضرون

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

ام             ) س(بعد تهديد اإلمام الخميني      ع اإلم راق، حاول النظام البعثي من  بالخروج من الع

رانيين         . من السفر خشية تأثير ذلك علىٰ مصداقيته       سفير اإلي ة ت ة ُاخرىٰ أدت عملي  ومن ناحي

اء           ام وغضبه،       بطريقة الإنسانية، واالعتقاالت التي طالت بعض علم تياء اإلم ىٰ اس دين إل   ال

ف      الم المكث سبب االع ة ب ن نتيج فرت ع د أس يم ق ة اهللا الحك وم آي وات المرح ن خط م تك  ول

  .للبعثيين في إثارة مشاعر القومية لدىٰ الشعب العراقي

ق          شيل عقل داد مي ر النظام البعثي    –وفي ذلك الوقت وصل بغ ّدم توجيهات  – منّظ   وق

ّال مصطفىٰ          ومشاريع خطيرة ممّهدة ب    صالح الم يم بالتجسس ل  ذلك التهام نجل المرحوم الحك

نهم                   ة، وم ال عدد من الشخصيات الديني م التخطيط الغتي ا ت شيخ   : البارزاني، آم  المرحوم ال

  .محمد شريعت ممثل اإلمام في الباآستان
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العراق   ولم تكن آالم اإلمام ناتجة عن المضايقات التي مارسها ضّده النظام البعثي في              

عن طريق   قط، بل آان النظام اإليراني علىٰ علم باالختالفات الحاصلة بين اإلمام والبعثيين           ف

  .عمالئه، لذلك قام بأعمال هدفها إيذاء اإلمام

ة     ىٰ اتفاقي راق عل ران والع ين إي تالف ب داب  ) م١٩٣٧(إّن االخ ان االنت ىٰ زم ود ال  يع

صالح         . البريطاني علىٰ العراق    ة ل ك االتفاقي د تل ان عق ة      وآ ة بالمائ ر نهر   .  العراق مائ  ويعتب

د  راق) شط العرب(أرون ران والع ين إي شترآًا ب رًا م ى. نه ران عل راض إي د أصبح اعت   وق

ن       رانيين م راج اإلي ة الخ ة ذريع ي االتفاقي وارد ف ضمون ال ار    الم د النهي راق، والتمهي الع

  .العلمية في النجف األشرف الحوزة

ان النظام البعثي           وآان اإلمام يعيش في العراق بوصفه م        ي، وآ  عارضًا للنظام اإليران

ذي          إّلا. ة من وجود اإلمام ضّد إيران     ينحّين الفرص لالستفاد   ذلك الرجل ال   إّن اإلمام لم يكن ب

  .اته الخاصةبيمكن جعله أداة لرغبات التّجار السياسيين، فيضّحي بالمجتمع المظلوم لرغ

ان في أسر        إّن ثورة اإلمام علىٰ نظام الملك آانت ثورة إ   ة آ ه في الحقيق  لهية، ومع أّن

ذين أصيبوا                  البعثيين في العراق، ولكّنه لم يكن علىٰ استعداد أبدًا لقول آلمة ضد اإليرانيين ال

سياس   ب ال ة األالعي بالء نتيج ذلك ال ر   يب ل غي ذا العم ه ه ف بوج سّفاآين، ووق امين ال  ة للنظ

  .االنساني للنظام البعثي

ا التي                  آان هذا أحد أبعاد القضية،     ران وأخباره ائع في داخل إي د اآلخر هو الوق   والبع

ام الخميني       ؤلم اإلم ع                 ) س(آانت ت سه ارتف ة، وفي الوقت نف نفط الدولي د ارتفعت أسعار ال  فق

ك  .  أّنه آان يتعرض للنهب من قبل المرتبطين بالنظام        الدخل االيراني، إّلا   بحرآات   وقام المل

ضادة   رامج م إجراء ب اء ب دة ضد العلم نة جدي ي س سانية، خاصة ف .  م١٩٧١ لإلسالم واإلن

ام      ) آتائب الدين(وآان تشكيل   رامج، وبمجرد اطالع اإلم ذه الب ك    بأمر الملك أحد ه ىٰ ذل عل

ه    إّن مسألة آتائب الدين تطرح في     « أعلن فيه    ١٣٩١ رمضان   ٢٣أصدر بيانًا في     وقت يوّج

وم ضربات متواصلة لهيكل اإلسالم                 ر آل ي ع     .. .فيه النظام المتجّب ىٰ جمي ذا فعل سلمين   ل الم

ة من              سألة     الغيارىٰ، وخاصة الجيل الشاب المثّقف أن يعربوا عن استيائهم بجدّية تام ذه الم ه
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ي    ام اإليران ان النظ اء       –وآ ه للعلم جنه وتعذيب ة وس ات الثوري ه للفئ من قمع  – وض

سائل   يم الم و تعل شاريع ه ن م ه م ا طرح ح م ان أوق ضادة لالسالم، وآ ه الم  يواصل برامج

ّرر                 لطلبة المدارس  الجنسية االت تب شر مق رة للنظام بن ام الصحف األجي  االعدادية، ورغم قي

ان                  هذا األمر، إّلا   ّن النظام آ اء، ولك ر من العلم    هذا المشروع فشل نتيجة معارضة جمع آثي

رىٰ     رق ُاخ ساد بط شاء والف ة والفح ة الغربي اعة الثفاف ي  . يواصل إش رامج الت ين الب ن ب  وم

شاء ضًا إن ت أي دارس األبُاجري ة ت الم ة المختلط طة واألعدادي ة والمتوس ة ١دائي صر( وإقام  ق

ك في                 ) الشباب شّبان، وذل ات وال ين الفتي ر اإلسالمية ب يم غي ّد محًال إلشاعة الق  الذي آان يع

  .في مراآز المحافظات والمدن الكبيرةعّدة أماآن من طهران، وبالتدريج ُاسست فروع 

وحشي   تي عصفت بإيران؛ قيام قوات الشرطة بهجوم      ومن الحوادث األليمة اُالخرىٰ ال    

صناعية      ة ال ّم الجامع ران، ث ة طه ىٰ جامع امهر(عل م  ) آري ة العل ابقًا، وجامع صناعة  س وال

ي    ران ف ي طه ا ف ات،  ١٩٧١ / ٣ / ٣٠والتكنولوجي ة الجامع راض طلب د اعت وا   م بع وقمع

ا    تظاهرات الطلبة الجامعيين التي جرت تأييدًا لطلبة جامعة طهران         ين، مم أسفر عن      المعتقل

) الخميني  سالم على (ويّتضح من شعار    .  من الطلبة الجامعيين   ٤٥٠اعتقال وجرح أآثر من     

ة                     ه في األجواء الجامعي ام وبيانات أثير مواقف اإلم ة الجامعيون ت ه الطلب افهم   الذي أطلق والتف

ال في               . حول قيادته  ان جيت   (وآانت مجزرة وقمع تظاهرات واضرابات العم  ٢)رجآ  جه

  .قضية محزنة ُاخرىٰ آلمت اإلمام آثيرًا

                                           
  .٣٦ ص ٦ج : ء إيراننهضة علما.  ١
ــاريخ       .  ٢ ــا فــي ت ــره وزيب ــي معمــل قرق ــامالت ف ــد قمــع اضــراب وتظــاهرات الع ــي انتهــت ١٩٧١ / ٣ / ١بع    م والت

   طهــران، قــام أربعــة–بــالهجوم مــن قبــل مــأموري النظــام، وضــرب وجــرح واعتقــال المتظــاهرات فــي طريــق آــرج    
ــرج          ــصارك آ ــي ح ــراب ف ــرج بإض ــت آ ــان جي ــل جه ــال معم ــن عم ــوم آالف شــخص م ــوا١٩٧١ / ٥ / ٩ي    م وتحرآ

  هــاجم المــأمورون )  طهــران–طريــق آــرج  (وقــرب آــاروان سارســنكي   . نحــو آــرج، ومــن هنــاك نحــو طهــران     
ــة عــدة أشــخاص مــن المــضربين، وجــرح        ــل فــي هــذه الواقع ــاوم العمــال وقت   المــسلحون العمــال المــضربين، فق

  .وصدم عشرات األشخاص
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ى ائل ال ا رس ي أوروب سلمون المقيمون ف امعيون الم ة الج ك الوقت آتب الطلب ي تل  وف

ساعدة       ه الم وا من ين                . اإلمام، وطلب ارب ب ىٰ تحقيق التق ساعدة عل ىٰ الم دعوة ال ام بال  ورّد اإلم

  .الشرائح المثقفة وعلماء الدين

دو   ة مجاه تخدمت منظم د اس شعب وق د   –ا ال ا بع ي فيم شعب اإليران ّماها ال ي س   والت

افقين( ا )بالمن شاء ماهيته د إف ي – بع المية ف ة إس سلحة بآيديولوجي ة الم لوب المواجه   ُاس

ام الخميني        ان  –) س(الظاهر، وحاولت االستفادة من النفوذ المعنوي والسياسي لإلم ذي آ   ال

ة والمثق    سلمين   يتصاعد في تلك األيام بين القوىٰ الجامعي ين الم ة،   –ف ا التنظيمي ة مواقفه    لتقوي

  .والحصول علىٰ مساعدات مالية

األعضاء   ذهبت مجموعة من    «يقول أحد العلماء المجاهدين الذي شاهد بنفسه القضية         

ام في النجف    –) المنافقين( والذي سّموا في ما بعد  –األصليين للمجاهدين    ىٰ اإلم اء    ال لاللتق

سلحة،            به، وآسب موافقته علىٰ ُاس     ة الم لوبهم في المواجه د ُاس ة، وتأيي تقبلهم   سهم النظري فاس

م         سات، ومع أّنه ّدة جل ين    اإلمام بصدر مفتوح، وسمح لهم أن يبّينوا آراءهم في ع أعطوه اثن

ا بهم، إّل ن آت ط م والهم فق ىٰ أق تماع ال ابين واالس ذين الكت ة ه د مطالع ام، بع  أدرك –  أّن اإلم

د من                 ولم يؤّيد ه   ،ُاسسهم الفكرية  ديهم رسائل تأيي ه آانت ل عدد من     دفهم وطريقتهم رغم أّن

ة   العلماء الكبار، وقال إّن الوقت اآلن ليس وقت مواجهة مسلحة، وقد أدرك اإلمام           بعد مطالع

اب  شر(آت ق الب اء، طري ق اإلنبي اد، ) طري اد بالمع ديهم اعتق يس ل ؤالء ل م أّن ه ون   وه يؤمن

  . ١بالسير التكاملي لهذا العالم

امين   إّن ي الع ة ف ذه المنظم دىٰ أعضاء ه سية ل ىٰ المارآ اه ال ة االتج و   م١٩٧٣ موج

ات        ١٩٧٥ ع الفئ ل م اون الكام ي التع المية ف ورة اإلس صار الث د انت افقين بع ل المن   م وعم

 المعادية للثورة، والوقوع في أحضان أمريكا والدول الغربية، وتعاونهم مع صّدام، بّين عمق            

  . ٢)س(رؤية اإلمام الخميني 

                                           
   م١٩٨٠ / ٧ / ٧ائي مع صحيفة جمهوري إسالمي في مقابلة حّجة االسالم السيد محمد الدع.  ١
ــىٰ      .  ٢ ــافقين ال ــوة المن ــر دع ــة يعتب ــرة طويل ــذ فت ــي من ــام الخمين ــان االم ــة  آ ــدافهم الحزبي ــاًء أله    اإلســالم، غط

   آلماتـه   وفـي احـدىٰ    – في وقت آسب المنافقون اطمئنان آثيـر مـن الشخـصيات الدينيـة فـي البلـد                   –والتنظيمية  
ــال ١٩٧٩ / ٦ / ١٣ ــام  م ق ــؤالء األشــخاص      : ســماحة اإلم ــد ه ــاءني أح ــف ج ــي النج ــت ف ــدما آن ــافقين(عن   المن
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ي      ام الخمين شّدد اإلم ي ت ام اإليران اهد النظ دما ش ي  ) س(وعن ام البعث ل النظ ي مقاب  ف

ه،      ه         العراقي، حاول أن يقترب من تمكن من تحقيق أهداف سافاك في         .  وي رة ال يس دائ أمر رئ  ف

ل . العراق أن يلتقي باإلمام، ويتعرف علىٰ رأيه بشأن العودة الىٰ إيران والباآستان           وآان ممث

ذه             السافا  ك يعرف المواقف الحازمة لإلمام، فذآر في تقريره الىٰ المسؤولين اإليرانيين، إّن ه

  .العودة هي خالف مصلحة النظام، بدون االستفسار عن رأي اإلمام

ؤامرات أن                     ذه الم تمكن أي من ه م ت ان يأمل بانتصارها، ول ام نهضة آ  لقد أسس اإلم

ة          وحين اّطلع قائد النهضة علىٰ معارض     . تؤثر فيه  ىٰ آلم د، ألق  ة العراق لخروجه من ذلك البل

اء   ن الطّالب والعلم ع م ي جم ية من دون خوف، ف ن–حماس ر م ه أّن الكثي سّلم ب   ومن الم

ضروا     د ح انوا ق راق آ يس للع الء الجواس ّسريين، والعم أمورين ال ا –الم د فيه  إّن« أّآ

ا قصير      ذي حبس األنف           » الحكومات مؤقتة وعمره  اس في الصدور    وحول النظام البعثي ال

شيعة      –بممارسة الضغط والقمع، والذي أجبر حّتىٰ المرحوم آية اهللا الحكيم             – أآبر مرجع لل

ىٰ                     دًا عل ين في النجف مؤآ اء المقيم ام العلم سكوت، خاطب اإلم  علىٰ الجلوس في البيت وال

ساعدة      ي بم شعب اإليران ىٰ ال نفس، وأوص ذيب ال دة وته ىٰ الوح ة عل رورة المحافظ  ض

  : وقال ين المبعدين من العراق،اإليراني

أمام   ال تقدر أن تقف    – التي ال يمكن تسميتها بالحكومة أساسًا        –إّن هذه الحكومة    ... «

وا    شعوب، وإذا أخرج ن معارضة ال تمكن م ا ال ت تم، فإنه ا وأن شعوب، وإذا عارضتني أن  ال

وا، و        السادة اإليرانيين،  دان اُالخرىٰ يجب أن يقف سادة من البل ام بوظائفهم    فأّن ال ادروا للقي  يب

  »...الدينية 

ىٰ               اء اآلخرون ال  ويمكن القول إّنه لو ال هذه الكلمة الحماسية، الضطر الطالب والعلم

ران      اء إي يًا بعلم راق تأس ن الع روج م ف     –الخ ن النج روج م ىٰ الخ طروا ال ذين اض  – ال

 الهدف  –الحقيقة   في   –حوزة النجف األشرف العريقة الى خربة، وهذا األمر آان           ولتحّولت
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    ٢٣ –رقم  الخطاب

  

  بسمه تعالىٰ شأنه

ان رم آ ول االآ امج الرس ي  ) ص( برن ة ف ىٰ المدين ة ال ن مك ه م ل هجرت  محصورًا قب

م يكن   . التبليغ الىٰ اهللا، والتعريف بصفات الذات المقدسة للحق تعالىٰ، والتعريف باالسالم              فل

ة االسالم                 ىٰ المشرآين، وتوسيع رقع ا . لديه من األتباع ما يمّكنه بمساعدتهم القضاء عل  وآم

اهيم               تالحظون في القرآن   ز بالنصح والموعظة والتعريف بمف ة تتمي   الكريم فإن السور المكّي

  .ولم تتعرض الىٰ الحرب والنزاع، آما لم ترد فيها االحكام إّلا نادرًا. االسالم فقط

رم       ة         ) ص(وحينما غادر الرسول االآ ىٰ المدين ًا ال ة متوجه سيء      –مك ذلك الوضع ال   ب

دهور  وام من الن–المت ال الع م يخطر بب ي ل م المصالح الت سطحي حج ر ال  اس وذوي التفكي

ىٰ   تلك الهجرة، ولكن عندما وصل إلى المدينة؛ اتضحت النتائج التي ترتبت    ستترتب علىٰ  عل

ه  هال ف أن ضح آي رة، وات سب   ) ص(ج ة، وآ ي المدين الم ف ة االس يع رقع ن توس تطاع م  اس

ر، بحيث خضع              ر آخر االم الفتح والظف ة ب ىٰ مك ه    االتباع، ثم العودة ال ريش ل ار ق ) ص(آب

  . ١بدوره بإطالقهم) ص(هو  وقام

                                           
  نحو مّكـة فـي الـسنة الثامنـة للهجـرة مـع عـشرة آالف شـخص، وفـي المـساء خـرج                       ) ص(توّجه النبي األآرم    .  ١

ــرىٰ ) ص(العبــاس عــم النبــي   ــة، ويعطيــه رســالة تتــضمن حــث   شخــصًا مــن الخيمــة، وأراد أن ي   مــن أهــل المدين
  في تلك الّليلة لقي أبا سفيان وأعطـاه األمـان، وجـاء بـه الـىٰ               . قبل أن تهلك  ) ص( النبي    المجيء الىٰ  قريش علىٰ 

  فقـال » إن أبـا سـفيان رجـل يريـد أن تكـون لـه ميـزة               «) ص(فأسـلم أبوسـفيان، وقـال العبـاس للنبـي           ). ص(النبي  
ــي  ــن دخــل دار  «) ص(النب ــن  م ــو آم ــي ســفيان فه ــي   » أب ــل النب ــر تعام ــد أظه ــة ســماحة  ) ص(وق ــع أهــل مّك   م

   التـي لـم تـأُل جهـدًا فـي إيـذاء النبـي       –اإلسالم، وآرامة نبي هذا الدين في عيون المعارضين، فقـد آانـت قـريش          
  التــاريخ التحليلــي: راجــع» أنــتم الطلقــاء« تخــاف مــن العقوبــة، ولكّنهــا ســمعت منــه يقــول –وأتباعــه ) ص(محمــد 

  .٨٠ – ٧٩لإلسالم ص 
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 - ١الحكومات   نتيجة الخالف بين   –واآلن، وإن آان الكثير من االيرانيين قد أصبحوا          

بالد          » ثمن الصلح « ذه ال ا أن من     ٢وهّجروا بهذا الشكل المأساوي من ه الممكن أن تكون       إّل

ا          ا   . هناك مصالح عظيمة في ما حصل، وهي خافية علين الىٰ    وآم اد اهللا تع رم   هرسول  أع  االآ

ىٰ          ) ص( دآم ال ذه الحوزات وتصبح      الىٰ مكة فاتحًا منتصرًا، فسوف يعي وم       ه النجف ذات ي

  . اآلن أقوىٰ من

ا، وسوف                      ىٰ سابق حالته  إننا علىٰ ثقه بأن الحوزة العلمية ستعود إن عاجًال أو آجًال إل

  .كاليفكم الدينية والعلمية إذا عملتم بت– إن شاء اهللا –تعود الىٰ النجف االشرف 

ن   ة م م حفن ي تعل ست ف سؤوليتكم لي ا إن م دتكم، إّل ة، وهي بعه سؤولية ثقيل م م  إّن العل

أنتم     ه، ف الم وأحكام ظ االس ي حف يكم ه ت إل ي أوآل سؤولية الت ل إّن الم اهيم، ب اظ والمف   االلف

ش         رة ان الل فت سكم خ ذيب أنف ىٰ ته وا عل يكم وان تعكف وحي، وعل ىٰ ال اء عل ياألمن  غالكم ف

ضاً  سكم أي يكم إصالح أنف إن عل رآم، ف صح غي ون بن ا تقوم وم، وآم سوا. تحصيل العل  ال تن

نكم   ا بي صالحين فيم صافين مت وا مت سؤولياتكم، آون وا . م ات، آون ة واالختالف وا الفئوي  اجتنب

  .إخوًة مع بعضكم، واعملوا لالسالم بسرائر نقية، وبروٍح واحدة

تم        أنتم أهل علم وجميعكم من جذٍر        دآم   واحد، وآلكم ورق في شجر واحد، وإذا وفي بعه

 إن  –هنا    ثانية، ونلتقي بعضنا مرة أخرىٰ      فإن اهللا موٍف بعهده، وسيعيدآم الىٰ الحوزات مرة       

اء اهللا  نكم  –ش ا بي ودًا حينه ن موج م أآ ىٰ إذا ل ن – وحت رة م ام االخي ي أطوي اإلي ث أن   حي

  . أخرىٰ فأنتم موجودون وسوف تجتمعون هنا مرة–عمري 
                                           

ــىٰ     .  ١ ــراق ال ــران والع ــين إي ــتالف ب ــة لالخ ــة التاريخي ــود الخليف ــد    تع ــراق ق ــن الع ــم يك ــث ل ــصفوي، حي ــد ال    العه
ــة     ــة المعثماني ــن االمبراطوري ــزًء م ــّد ج ــان يع ــة، وآ ــصورة الحالي ــان  . اســتقل بال ــدولتين فــي الّزم ــا أّن اخــتالف ال   إّل

  وفـي .  فـي قـضية انقـالب البعثيـين فـي العـراق      ر الـدول الكبـرىٰ    الذي يقصده سـماحة اإلمـام يتعلـق بـاختالف نظـ           
  وبعــد مجموعــة تغييــرات.  الــسلطة فــي العــراق عبــر انقــالب انجليــزي  م وصــل حــزب البعــث الــى١٩٦٨ٰ / ٧ / ١٧

ــين    . وتحــوالت سياســية ــّسري ب ــإّن االخــتالف ال ــة، وفــي الحقيقــة ف ــار األمريكــي مــن الحكومــة العراقي   أقيــل التي
ــًا لالختالفـــات والنزاعـــات الالحقـــة بـــين إيـــران  ا علـــىٰأمريكـــا وانجلتـــر    مـــصالحهم فـــي الخلـــيج أصـــبح أساسـ

  وهــذه االختالفــات التــي آانــت تتــسع آــل يــوم وصــلت ذروتهــا بالغــاء نظــام الملــك االتفاقيــة الحدوديــة    . والعــراق
ــران والعــراق ممــا أّدىٰ  ــين إي ــىٰب ــدولتين، وفــي هــذه الحــال     ال ــين ال ــوتر العالقــات الــسياسية ب   أصــبح الــشعب ت

  العراقـــي وااليرانيـــون المقيمـــون فـــي ذلـــك البلـــد ضـــحية لهـــذه االختالفـــات، وقـــد اســـتمرت هـــذه االختالفـــات
  . الخالف، تصالح البلدان حول المصالح في الخليج، وما أن انتهىٰ الكبرىٰباستمرار االختالف بين القوىٰ

   بحمـل الغـذاء والمالبـس وبقيـة مـا           حتـىٰ  ولـم يـسمح لهـم     . أخرج اإليرانيـون مـن العـراق فـي موسـم الـشتاء            .  ٢
   شــكل مجموعــات، ثــمفقــد تــم اعتقــالهم مــن المنــازل واألزقــة والــشوارع علــىٰ. يحتاجونــه فــي الــسفر الــشتوي
   وُالقــي بهــم فــي الــصحاري والجبــال، وتــم خــالل فتــرة قــصيرة مــصادرة األمــوال    وضــعوا فــي ســيارات عــسكرية، 

  ن عاشــوا فــي العــراق وتمكنــوا مــن شــراء المنــازل خــالل ســنوات طويلــةالمنقولــة وغيــر المنقولــة لإليــرانيين الــذي
  .من العمل والمشقة
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عن   علىٰ أّية حال، ليس متوقعًا زوال الحوزة، الحوزة باقية علىٰ حالها، وبغض النظر            

ىٰ    ة حت ي الحقيق ن ف ر ممك ة غي وزات العلمي إّن زوال الح ة ف ة وااللهي ب المعنوي  الجوان

نهم            شيعة م ا   .بالحسابات الطبيعية، ألنها محطُّ اهتمام جميع المسلمين، وخصوصًا ال وظهيره

الحكومات   .، وما آانت الشعوب ظهيرًا له؛ فلن تستطيع الحكومات القضاء عليه          هم الشعوب 

  .اعمارها قصيرة، وظهير النجف هو الشعوب العظيمة، لذا فستبقىٰٰ محفوظة

راقيين        ود والع ستانيين والهن وبعض   يدرس حاليًا في الحوزات طلبة من األفاغنة والباآ

ذه الحكو درة له دول األخرىٰ، فال ق اء ال ة أبن ة –م ي ال يمكن وصفها بالحكوم ىٰ  ١– الت عل

  .الوقوف بوجه آل تلك الشعوب، وإن استطاعت الوقوف بوجهنا أنا وأنتم

اء،               دان االخرىٰ البق ومواصلة   إذا أبعد اإليرانيون المحترمون فإن علىٰ االخوة من البل

  .أداء مسؤولياتهم الدينية

صارًا   ، فإذا هاجمها العدو وحقق إن مثلكم مثل األفواج العسكرية التي تخوض حرباً     انت

وج         ادق الف ا، وملء خن المنكسر،   علىٰ فوج منها؛ ينبغي علىٰ بقية األفواج الثبات في مواقعه

  .الميدان خاليًا وإّلا فإن العدو يتمنىٰ فرار االفواج العسكرية االخرىٰ بانكسار أحدها، وترك

دان    اقي البل ن ب وة م ىٰ اإلخ ا–إّن عل دين هن ادقهم، –  والمتواج ي خن ة ف    المرابط

ا       ومواصلة التحصيل العلمي، وتهذيب النفس، وحتىٰ لو ذهب المراجع من هنا،            – وذهبت أن

  . فإّن علىٰ سائر االخوة البقاء هنا، وأداء مسؤولياتهم–باعتباري أحد الطلبة 

ه ينبغي          رين، إال أن ىٰ طبيعي أن ذهابي يتم بناءًا علىٰ مصالح لعلها تخفىٰ علىٰ الكثي   عل

  .بقية االخوة البقاء وعدم إخالء مواقعهم

ا آيف                      م رأين دة، ث ل م ا اضطراب قب م أّيم ة في ق  رأينا آيف اضطربت الحوزة العلمي

م يمر           استقامت األمور لعدة معدودة ممن آانوا عرضة       ًا، ول اء دوم   لالضطهاد والكبت والعن

                                           
  .النظام البعثي في العراق.  ١
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أن  انتم غالبون ولستم مغلوبين، ولو طالعتم تاريخ الظلمة والظالمين في العالم؛ سترون           

ا                    ان عليهم ذين آ ان الل درة والطغي ًا، فمع الق ومين دوم ة «الغلبة آانت للمظل وذ » معاوي  والنف

زاً        الذي تمتع به، إّلا أنه أضحىٰ اليوم ال ي     شام التي آانت مرآ ر في نفس ال  عرف له حتىٰ قب

  . ٣لحكومته

ىٰ                         ة يبعث عل ذين عاشوا في العراق سنين طويل ساآين ال سبة الم  إن وضع أولئك الك

 وإنني آمل أن   . األسف حقًا، فليس لهم ما يربطهم بإيران، ال أصدقاء وال معارف وال أقارب            

شعب االيراني      يحسن أبناء الشعب االيراني معاملتهم مع ضيوفه   ة من أن ال ىٰ ثق  م، وإني لعل

ه  ع ضيوفه وإخوان ًا م يكون عطوف د س سلم المجي م . الم وّفروا له ساء ولي ؤالء التع أووا ه  فلي

نهم            من ال    السكن والطعام والمالبس، وليسّدوا حاجاتهم، واألهم من ذلك آله، فليرشدوهم، فم

  .يعرفون شيئًا عن أوضاع إيران

وة المحت ا اإلخ تم أيه اءوأن وة من أبن وا اإلخ ران أبلغ ذهاب إي ىٰ ال ازمون عل ون الع  رم

رين من                   ة االخوة المهّج  الشعب االيراني سالمي، وانقلوا لهم رجائي إياهم اللطف في معامل

ران،     اء إي ف أنح ىٰ مختل يتوّزعون عل ذين س سمة، وال ة ن ددهم المائ اهز ع ذين ين راق ال  الع

  .ومساعدتهم
                                           

  .رضاخان.  ١
ــام الخمينــي  .  ٢ ــه فــي إحــدىٰٰ ) س(وصــف اإلم ــدمير الحــوزات  – آتابات ــي  – ت ــا يل ــتم أّن اإلعــالم « آم   آلكــم رأي

  حف البلــد آانــت تــصرف أغلــب وقتهــا ووقــت القــراء فــي ذلــك،  درجــة أن أآثــر صــالمــضاد للــدين آــان شــائعًا إلــىٰ
ــىٰ   ــأي شــكل ممكــن عل ــون ب ــدين  وآــانوا يعمل   ولــم يــسع العلمــاء فــي تلــك األعــوام  ...  تعلــيم النــاس معــاداة ال

   أنهـا مجـالس توزيـع المخـدرات المهربـة،           المجـالس تبلـيغهم علـىٰ      العشرين أن يمارسوا التبليغ، إذ آان ينظر الـىٰ        
  آــذلك فقــد صــودرت مــنهم المــدارس العلميــة التــي آانــت تمثــل الينبــوع الــذي يفــيض بــاألمر  . كأو أســوأ مــن ذلــ

  فقــد جعلــوا. بــالمعروف، أو أنهــا ُاغلقــت أو جعلــت مراآــز فحــشاء لــبعض الــشبان اليــافعين فــي جميــع أنحــاء البلــد
ــروي   ــة(مدرســة م ــانيين    –) الديني ــاء الروح ــا آالف العلم ــرج منه ــي تخ ــة مــ  – الت ــًا لمجموع ــا  مكان ــن، آم   ن األرم

  ليكونـــوا مـــوظفين) مدرســـه األوقـــاف(لمجموعـــة مـــن الـــشبان باســـم ) الدينيـــة(أعطـــوا مدرســـة سپهـــساالر 
  .٣٣٧ ص ٢راجع نهضة علماء إيران ج »  اليوم على هذا الحالانتفاعيين من المستقبل، وقد بقيت الىٰ

ــه قــال .  ٣ ــدنيا  « روي عــن معاويــة أّن   آــان أول شــخص.  فــي الحقيقــةوآــان هكــذا» !نحــن غــارقون فــي نعمــة ال
ــبالء فــي اإلســالم   ــة ن ــة أو دول ــُة وعظمــُة  . أســس امبراطوري ــُة وزين ــذي –) الخــضراء(وآانــت فخام    وهــو القــصر ال

   مّمــا يثيــر إعجــاب النــاظرين، فقــد زّينــت جميــع جــدران وأعمــدة وأرضــية صــاالت القــصر          –آــان يــسكن فيــه   
ــسودا    ــضاء وال ــصفراء والبي ــة ال ــار الثمين ــالفرش واألحج ــه،   . ءب ــس علي ــان يجل ــذي آ ــد ال ــا المقع ــن  أّم ــوت م    فمنح

   خالفتــه هجــري، بينمــا آــان ينــوي االحتفــال بمــرور عــشرين عامــًا علــى٦٠ٰتــوفي معاويــة فــي عــام . مرمــر أبــيض
ــشقة،         ــتكلم إال بمـ ــتح للـ ــن فـ ــه مـ ــصفي منعـ ــشلل نـ ــيب بـ ــد أن ُاصـ ــًا، بعـ ــانين عامـ ــاهز الثمـ ــر ينـ ــن عمـ   عـ

  .ودفن في مقبرة صغيرة
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  اتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآ
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  ٢٤ –هوية الخطاب رقم   

  

راق  ي  / النجف / الع صاري ف شيخ األن سجد ال وال ١٤م ق ١٣٩٧ ش  ٢٨ ه ق المواف

   م١٩٧٧أيلول 

سياسية                  : الموضووع ام ال م الخاطئ لالحك ة، والفه ار االلتقاطي وذ األفك  –تحذير من نف

  .في القرآن العبادية

  .ال الفن المبتذل في شيراز احتف–رواج التفاسير األلتقاطية لألسالم : المناسبة

  .الطّلاب والعلماء في حوزة النجف العلمية: الحاضرون

  

  

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

ام الخميني             ىٰ   ١٩٧١ / ١٢ / ٣١في   ) س(بّين الخطاب الثالث والعشرين لألم   م وحت

ذه في           ع والعشرين ه رة ستة أعوا         ١٩٧٧ / ٩ / ٢٨الخطاب الراب ذه      م آانت الفت م، وفي ه

دة الل إصدار       الم ن خ ي م ام الملك ع النظ ة م لة المواجه ن مواص ة ع ام لحظ ل األم م يغف ل

ات الثوار  البيان ستمر ب اط الم الل االرتب ن خ ة، وم ات المختلف ىٰ الفئ ائل ال ال الرس وإرس

سلمين، ع شرائح  الم دة م اءات العدي ي الّلق درس وف سات ال ي جل سائل النهضة ف ذآير بم والت

ام          المخ الشعب شير   . تلفة الذين آانوا يذهبون الىٰ النجف بأساليب متنوعة لاللتقاء باألم ا ن  وهن

  :إجماًال إلىٰ أهم الحوادث في هذه السنوات الست

٣٣٨ 



ن   ال مناسب م ي ح ران ف ل إي ىٰ جع سبعينات إل د ال ي العق نفط ف عار ال اع أس  أّدىٰ ارتف

ذي              ،الناحية المالية  نفط ال راآم دوالرات ال د أّدىٰ ت ذا فق بالط        وب د رضا وال م محم  زاد من نه

ة ُأخرىٰ           أآثر فأآثر في نهب الثروة الوطنية من جهة،          وحب الجاه والكّبر لدىٰ الملك من جه

وك  (الىٰ تأآيد الملك ومباهاته دائمًا بلقب        اريخ   ) ملك المل ىٰ    ٢٥٠٠وت ة    سنة عل االمبراطوري

د راود    يباهي بهذا األمر أ    – رضا خان    –ومن قبله آان أبوه     . الفارسية ضًا، فق م    ي ين حل االثن

ون              ذين يعرف ام، وآل ال ائع      إقامة احتفال بمناسبة مرور ألفين وخمسمائة ع  –شخصيته وطب

  . يعترفون بذلك–رضاخان وابنه محمدرضا 

وال   سها ط ئ نف ة تهي ىٰ األدبي سياسية وحّت دوائر والشخصيات ال سات وال ت المؤس  آان

إقامة   ئل األعالم منشغلة بانسجام خاص بشرح     وآانت وسا . سنوات ألقامة مثل هذا األحتفال    

ك    ول ذل ئ لقب ة تهي سفارات الملكي ت ال الوطني، وآان ّمي ب ذي س ال ال ذا االحتف ن خالل  ه م

ة          رة في الصحف الغربي اء دول          . الصحافة واألعالنات الكثي دىٰٰ زعم ًا ل م يكن مهم الم   ول الع

  .ماذا يجري علىٰ الشعب األيراني المظلوم والمحروم

ية،       فاالت مناسبة مرور ألفين وخمسمائة    في احت  ة الفارس رفعت    عام علىٰ األمبراطوري

داء من           الكوؤس من قبل   الم ابت ستبّدي الع ا        هيالسيالسى،  – أشهر م ىٰ رؤساء م سمىٰ    وحت ي

سوفيتي      اد ال ذلك االتح رويج وآ دنمارك والن سويد وال ة، أي ال دول الديمقراطي ور – بال  مح

من دون أّي    فخمة ملكية في تخت جمشيد، وفي ضيافات ملكية     في خيام  –الدول االشتراآية   

ساء     إزعاج، بينما آان هناك علىٰ بعد عّدة آيلومترات من تخت جمشيد في قرىٰ             مرودشت ن

أموري أمن          . ورجال جائعون  ىٰ درجة أّن        وقد آانت هذه القرىٰ محاصرة من قبل م ك ال المل

  .من رؤية هؤالء ران من أنحاء العالم تمكنواقليًال جّدًا من الصحفيين الذين جاءوا الىٰ إي

ه المتواضع في النجف األشرف وهو             ) س(آان االمام الخميني      يسكن وحيدًا في منزل

رجعيين في حوزة النجف، والكالم                   يواجه النظام البعثي، ومن ناحية ُأخرىٰ آانت تكتالت ال

ام أّول   ١٩٧١وفي أواسط شباط     . الجارح والحسد مستمر   ىٰ زّوار    م أرسل األم ه ال الة ل   رس

رام، ة  بيت اهللا الح ىٰ إقام شّدة عل ي، واعترض ب شعب اإليران ر وجوع ال ىٰ فق ا ال ار فيه   أش

ائًال           ٢٥٠٠احتفاالت   الم ق ذه « عام علىٰ االمبراطورية الفارسية، وحّذر الع االت   إّن ه االحتف

٣٣٩ 



ائالً                     بالط الملكي ق ر ال م وزي ر أسد اهللا عل ة صّرح األمي وّفر من   : وفي مقابلة إعالمي  ت

غ إضافي حيث أمر          االموال التي دفعها الناس بطيب خاطر ألقامة هذه الم         ة، مبل  راسم الفخم

  .الملك بصرف ذلك لبناء مسجد آبير

من  وأقيم األحتفال بمرور ألفين وخمسمائة عام علىٰ الملكية، بينما آانت أربعة مراآز            

ال    ووصلت تكلفة هذا  . القّوة البّرية والقّوة الجّوية تحرُس بّدقة أطراف تخت جمشيد          –االحتف

ة       ون دوالر     خ –وفق الحسابات الدقيق سمائة ملي ة       . م شر ميزاني اد ُع ك       وهي تع ة في تل الدول

  .السنة

اء                ر من العلم ال آثي وأعضاء   وتزامنًا مع إقامة هذه المراسيم قام مأمور السافاك باعتق

م في                    وا به االت، وألق ة األحتف ىٰ إقام سجون   الحرآات السياسية اُألخرىٰ التي اعترضت عل

  .مظلمة

ر   ن خط م يك سين بل(ول اء المتلّب اس العلم ر   –) ب نهم لتبري ستفيد م ك ي ان المل ذين آ   ال

لطنته  سافاك–س الء ال ر عم ن خط ل م اريخ .  أق ي ت ام١٩٧٣ / ٣ / ١٥وف ه االم   م وّج

ال           ) س(الخميني   ا   رسالة إلىٰ طلبة الجامعات في خارج البالد وعلماء الحوزات العلمية ق فيه

سين  « ع المتلب ا م ح تكليفن ّل شئ أن نوّض ل آ ي وقب نينبغ م م اء، وه اس العلم ر  بلب أخط
ذ بواسطتهم المخططات المشؤومة                ذين تنّف وم، وال ألعداء   االعداء لالسالم والمسلمين الي

ة                وذهم في الحوزات العلمي ع نف والمساجد   اِألسالم التقليديين وعمالء االستعمار، وأن نمن
  »واألوساط األسالمية

٣٤٠ 



سافاك           سّلط ال ل ذروة تعّسف وت رة تمث ك الفت د،     آانت تل سياسي في البل ىٰ المحيط ال  عل

  خرداد وأنصار األمام يعيشون في السجن والمنفىٰ، آما        ١٥وآان عدد آبير من طالئع ثورة       

ك النهضة               –أّن عددًا من آبار علماء الحوزة        شارآة في تل م للم   الذين تمكن االمام من دفعه

دريس والبحث           –الدامية   شغلوا بالت ة، وان ا أسموه       انسحبوا من ميادين المواجه  ، وتمسكوا بم

شكوآة  ا قامت العناصر الم ام، آم د النظ ل مفاس ي مقاب ة ف سلُّق–بالتقي ي تمكنت من الت   الت

وذ في الحوزات             ر سنوات من        ،وٱتخاذ المواقع الهامة حول بعض المراجع، والنف ك عب   وذل

ه ودعم من النظام           غ االسالمي    ( بتأسيس    –الجهد، وبتوجي ساعدة النظام     ) دار التبلي ىٰ لم  عل

الم    سبة لالس ة بالن سائل الهام ن الم وزات ع ي الح سين ف شباب والمتحم ار ال رف أفك  ح

  .والمجتمع، وتوجيههم نحو المباحث الفارغة

ان          ) س(آان األمام الخميني     ة آ دًا   ذا قلب آبير متفجر بالحماس واِألخالص، إّلا أّن وحي

سلمين،  الم والم صائب اِألس ع م ىٰ جمي ف عل ي النج م ف صره األل نيعت ق م ه القل    وينتاب

رانيين   د االي ي وض شعب العراق د ال شينه ض ي الم ام البعث ات النظ ه. ممارس ان يواج  فك

ر، ويحّذر من        المخططات المعادية لالسالم واِألنسانية للنظام الملكي وبيقظةٍ          ة النظي  منقطع

ة إّن آالم           ه األلهي و   الفئات الهادفة النتهاز الفرصة، موضحًا اّنه يرىٰ من خالل رؤيت م الحل ه

  .الظاهر و الخادع ليس له أّي تأثير أو دور في

ىٰ                        ين، تهدف فقط ال سار واليم ل الي سلم من قب شعب الم ىٰ ال  إّن العقائد التي تعرض عل

ائهم أذالء      ة، وإبق رآن التحرري ين   تضليله وحرفه، وتريد إبعاد المسلمين عن تعاليم الق ومتخلف

  . ١»وأسرىٰ الىٰ األبد

بصراحة عن انزعاجي واستيائي من هذه الفئات الخائنة إّنني ُأعرب و... «
الشيوعية أو المارآسية والمنحرفين عن المذهب الشيعي والعقيدة  سواء

                                           
   الثانيــة جمــادى٣ٰ الطلبــة الجــامعيين المقيمــين فــي أمريكــا وآنــداف فــي الــىٰ) س(ام الخمينــي رســالة االمــ.  ١

  .١٨٥ ص ١ م صحيفة النور ج ١٩٧٢ / ٧ / ١٣ الموافق لـ ١٣٩٢

٣٤١ 



ين العرب  ة ب دأت الحرب الرابع اجئ ١٩٧٣ / ٩ / ٢٦واسرائيل في ب م بهجوم مف  م

ذه ات      نّف يناء ومرتفع ي صحراء س رائيل ف ىٰ مواضع اس سوري عل صري وال شان الم الجي

ة   الجوالن ىٰ عكس الحروب الثالث سلمين عل دين الم ذين البل صارات له فتحققت بعض األنت

دول    ومع بدء هذه الحرب ُأوقف تصدير النفط من قبل البلدان العربي           السابقة، ىٰ ال ة ال ة النفطي

  .ألسرائيل، ومنها أمريكا والدول الصناعية في أوروبا الغربية الحليفة

ومين       ام  )  ه ق١٣٩٣رمضان   (وبعد بدء الحرب بي ذي –) س(الخميني   أرسل االم   ال

ر                 سه مسؤوليات أآب رىٰ لنف دول        –لم يكن يفّكر فقط بإيران وشعبها، وي ىٰ ال ة ال الة مهم   رس

المية  شعوب االس ات  ال اوز االختالف البهم بتج ة، وط ساعدة دول المواجه ىٰ م ا ال اهم فيه  دع

  :والنفاق المخرب والمُذل جاء فيها

  إّن علىٰ الشعب االيراني الغيور أن يقف بوجه المصالح األمريكية
  .»واألسرائيلية في إيران، وأن يجعلها هدفًا لهجماته

» ...

ي  دخل النفطي االيران اع ال ىٰ أ–أّدىٰ ارتف ة أضعاف  ال روة–ربع م ث ادة حج ىٰ زي   ال

رت  ة اعتب ة ان الصحف األجنبي ىٰ درج سبة، ال نفس الن ه ب ربين ل بالط المق ال ال ك ورج  المل

الم           اء في الع ر االثري تثمارات               . الملك من أآب نفط آاس دات ال ٌم من عائ د استخدم جزٌء مه  وق

وي   ك، وأشرف البهل ل المل ن قب د م ارج البل دة –خاصة خ ه الفاس ام، و– أخت ابعين للنظ  الت

ة من الخارج            واردات األيراني زات العسكرية        –ووصل حجم ال ّدة    – وخاصة التجهي ىٰ ع   ال

ة             –أضعاف   الم المختلف  ووصل .  ووصلت إلىٰ طهران عشرات الوفود التجارية من دول الع

ام     ي ع ة ف سكرية األيراني شتريات الع م الم اري دوالر ١٩٧٣حج ىٰ ملي ط ال ارة.  م فق  وبعب

ين العرب واسرائيل، وشكلت           ُأخرىٰ آ   ان الملك أّول مشتر لألسلحة األمريكية بعد الحرب ب

                                           
ــىٰ  .  ١ ــام علـ ــواب اِألمـ ــن جـ ــرة مـ ــاريخ آب   فقـ ــن النـــاس بتـ ــة مـ ــالة مجموعـ ــور ج ١٩٧٧ رسـ ــحيفة النـ   ١ م، صـ

  .٢٢٩ص 

٣٤٢ 



صناعية  وقّدم قسٌم آخر من الدخل النفطي األيراني قروضًا الىٰ دول أجنبية ومنها دول            

را     ! في أوروبا الغربية   سا      ) ١٣٠٠(فقد اقترضت إنجلت ون دوالرًا، وفرن ون   )١٠٠٠(ملي ملي

د           . دوالرًا من إيران   ران بع دمتها إي اع       وبلغت القروض التي ق أسعار   عشرة أشهر من ارتف

  !.مليار دوالر) ١٠(النفط الىٰ حوالي 

ىٰ                أّن إعطاء القروض ال دخل النفطي، ف ة من      وعلىٰ الرغم من ارتفاع ال دول الغربي   ال

دوالرات من              دون ين ال دخل   تريث، والمساعدات السرية والعلنية السرائيل، واختالس مالي

اإليرانية في عام    ريين، أّدىٰ الىٰ تعرض الحكومة    البلد من قبل المسؤولين الحكوميين والعسك     

ذا           م الىٰ  ١٩٧٦ ام        عجز في الميزانية بلغ مليارين وسبعمائة مليون دوالرًا، له اضطر في ع

راض حوالي       م الىٰ  ١٩٧٧ ددة         ٤٥٠٠ إقت وك المتع ون دوالرًا من البن سعر      ملي سيات، ب الجن

  .مستوىٰ انتاج النفط ّلا غير رفعوفي الحقيقة فأّن الحكومة لم تجد ح% ١٢فائدة يعادل 

 / ٣  /١٢بيانًا في    ) س(وفي قبال تلك البرامج التخريبية للملك، أصدر األمام الخميني          

ائالً  ١٩٧٥ ان ق ام البي ي خت ّذر ف ا وح ران وأمريك ين إي سكرية ب ة الع ه االتفاقي تنكر في   : م اس

 تيجة إعطاء القروض وشراء      إّن الشعب اليوم يتعّرض الىٰ األفالس، فقد توقف النمو ن         ... «

ـ         . األسلحة رة مع االستعمار        ) ١٥(إّن الصفقات المذّلة، وخاصة صفقة ال ار دوالر االخي  ملي

ي عرض       ي، وه صاد اِأليران ىٰ االقت ك ال ا المل رىٰ وّجهه ة ُأخ ربة قوي دُّ ض ي، ُتع  األمريك

  .»رخيص لثروة وذخائر الشعب األيراني المحروم

ام   ي ع ان  ١٩٧٥وف ا آ س      م وبينم سلطة، أس ي ذروة ال سه ف رىٰ نف ك ي زب(المل  ح

شعب،                   ) رستاخيز ّدة، ال ران الجدي ل إي دة مث ا أحزاب شكلية عدي  ليحّول إيران التي آانت فيه

د ذي       بان إيرانيست،  ىٰ بل دا        ) حزب واحد   (إل اس هوي ر عب ّين أمي وزراء  (فع يس ال اً ) رئ  أمين

ة      الذين  عامًا للحزب، وأعلن في مقابلة صحفية معروفة أنّ        لحزب    ال يعتقدون باألسس الثالث

٣٤٣ 



ًا في                 ك وأصدر بيان   م ١٩٧٥ / ٣ / ١٢ وعلىٰ الفورد رّد اِألمام علىٰ خطوة الملك، تل

تاخيز                طلب فيه من م     ىٰ حزب رس اء إل وا االنتم   وأن ال  – البعث    –راجع االسالم أن يحّرم

  .يسمحوا بسحق حقوق الشعب

ام     د مرور       ١٩٧٥في ع ورة     ١٢ م وبع ىٰ ث ة  ٥ سنة عل ران الدامي رر الطالب  ، حزي   ق

ا ريم له يم تك ة مراس اء إقام يم . والعلم ذه المراس د واجهت ه ي المدرسة–وق ي اقيمت ف   الت

 ٧ / ١١ وفي .  ظالمًا من المأمورين، واعتقل وجرح عشرات االشخاص           هجوماً –الفيضية  

اليوم،  بيانًا استنكر فيه جرائم عناصر النظام في ذلك       ) س( م أصدر االمام الخميني      ١٩٧٥/ 

  .وبارك للشعب الفكر الحّر التوّجه نحو الحرية

هر آذار      ي ش اريخ، وف ذا الت ن ه هور م ّدة ش ل ع ات ي ١٩٧٥وقب ت الخالف  بن م انته

ري   رئيس الجزائ ن ال اطة م ة بوس ة والعراقي ة االيراني دين(الحكوم واري بوم ام) ه ع قي  وم

ام                  ة لالم ة العراقي سعت مضايقات الحكوم راق، ات ران والع ين إي الخميني   العالقات الحسنة ب

ه        –وآتب الملك تحت تقرير السفارة اإليرانية في بغداد         ). س( غ ب ذي ُأبل ي      – ال ا يل د   « م لق

  »!لبة بخنق هذا الصوتآررت المطا

ام   ي ع ول     ١٩٧٦وف د وص ة، بع ة األمريكي ة الجمهوري ارتر رئاس ي آ ولىٰ جيم   م ت

سيق مع              . الديمقراطيين الىٰ الحكم   تمكن من التن ه سوف ي ديمقراطيين    وآان الملك يفّكر أّن ال

ًا     وآانت سياسة الحزب  . بنفس الطريقة التي تحققت له في فترة رئاسة آندي         ديمقراطي وفق ال

لها، من أجل تخفيف     لنظريته التقليدية تقضي بأيجاد مناخ سياسي مفتوح في الدول الخاضعة         

تياء       غير أّن الظروف آانت تختلف    ... الضغوط واالعتراضات الشعبية     د ازداد اس حينها، فق

اس  ضعفة  –الن ة المست ا انّ – وخاصة الطبق شّدة، آم ك ب ام المل ن نظ ة   م الظروف العالمي

  .آانت تختلف أيضًا

٣٤٤ 



فند  هر أس ي ش ي١٩٧٧وف ام الملك اي النظ ي اله ة ف و الدولي ة العف ت منظم   م أدان

ار         هر أي ي ش اب، وف ع واألره ن القم ه م ا يمارس سبب م ي ب ا وزراء ١٩٧٧األيران  م دع

ة سنوي   خارجي ؤتمر ال ي الم ك ف ة، وذل ي عن الديكتاتوري ىٰ التخّل ك ال را المل ا وانجلت أمريك

  .وزراء السنتو لمجلس

ذا ا   نة          في ه د ثالث عشرة س وزراء بع دا من رئاسة ال اس هوي ر عب تقال أمي  لوقت اس

العامة  العميل االمريكي القديم، وذلك في إطار تغيير السياسة       ) جمشيد آموزگار (وعيِّن محّله   

ا في     سفير) سوليوان(وفي شهر نيسان من العام نفسه عّين آارتر         . للغرب تجاه إيران   أمريك

وق       وفي الشهر نفسة تأسست جمعية الحرية      ١ي ايران الفلبين، سفيرًا جديدًا ف    والدفاع عن حق

ران    ة             . االنسان في اي ر الخارجي ن وزي د أوي شارآة ديفي د آانت م زي، وسايروس     وق االنجلي

دول     ة ال اع وزراء خارجي ي اجتم ي ف ة األمريك ر الخارجي انس وزي ف   ف ي حل ضاء ف األع

يًال     ران، دل ي طه سنتو ف ران آق  ال ة دور إي ىٰ أهمي ة  عل سكرية أمريكي دة ع يج   اع ي الخل ف

ائًال              ٢الفارسي ا صّرح أردشير الزاهدي ق ران لوحدها هي      « وفي أمريك أوسع سوق     إّن اي

  ٣وإّن النفط مهم اليران آأهمية الماء والخبز. للبضائع االمريكية في المنطقة

ي          ذ االصالح الزراع ة تنفي ّين نتيج ي تب ارات الت صر العب ي أق صريحات ه ذه الت ه

  . سنة١٥البيضاء للملك بعد مرور  رةوالثو

سنوية النتفاضة        ذآرىٰ ال م حفالً       ٥في ال ة في ق ران أقامت الحوزة العلمي ريم  حزي   لتك

  /١٩وفي  . امعة وآلية االقتصادالشهداء، وفي طهران تظاهر طلبة الجامعات في شارع الج    

ي ١٩٧٧ / ٥ ريعتي ف ي ش دآتور عل وفي ال دن م ت ذه الملن ضة، وبه روف غام بة بظ  ناس

                                           
ــ   .  ١    المحادثــات الــسرية مــع الــوطنيين وعالقــات الملــك مــع البيــت األبــيض        ىٰآتــب ســوليوان المــشرف عل

ــامي  ــالل عـ ــىٰ  ١٩٧٨، ٧٧خـ ــالمية حتـ ــورة االسـ ــة للثـ ــة المعاديـ ــسياسات األمريكيـ ــذ الـ ــر م ومنّفـ ــتالل وآـ    احـ
  فـي أّول لقـاء مـع فـانس سـألته عـن سـبب اختيـاري               « مـا يلـي      ١٢ص  ) مأمورية في إيـران   (التجسُّس، في آتابه    

  – سـوليوان   –إّن سـبب اختيـارك      : فقـال وزيـر الخارجيـة     ! لـة لـيس لـدي بـشأنها أيـة تجربـة وسـابقة             سفيرًا في دو  
  لهذا المنصب هـو أّنهـم آـانوا يبحثـون لمنـصب الـسفارة عـن دبلوماسـي مجـّرب فـي الـدول التـي تـدار بحكومـات                             

  »مرآزية واستبدادية، ويمكنه أن يعمل مع حاآم قوي ومستبد
   م التــي نقلــت حــديث زاهــدي فــي مأدبــة أقيمــت١٩٧٧ / ٤ / ٢٦ا الــصادر فــي صــحيفة رســتاخيز فــي عــدده.  ٢

  .االمريكية) داالس(في مدينة 
  ســي. بــي.  م، التــي نقلــت حــديث زاهــدي مــع شــبكة ان١٩٧٧ / ٥ / ٤المــصدر الــسابق العــدد الــصادر فــي .  ٣

   م١٩٧٨ / ٣ / ٤التلفزيونيـــة األمريكيـــة، وآـــذلك فقـــد ذآـــرت صـــحيفة آيهـــان فـــي عـــددها الـــصادر فـــي           
 .بأّن صادرات النفط االيراني قد تجاوزت الخمسة مليارات ومائتي ألف برميل يوميًا

٣٤٥ 



نة  ي س ه  ١٩٧٨وف شكيالتهم لغرض توجي ام ت دو األم ارزون ومؤي اء الب م العلم   م نظ

ذ   فاح، ومتابغة أهداف األِ   الك ود التي بل ام  مام الخميني، وهذا التنظيم آان نتيجة الجه ذ ع  ت من

شهيد المطهري،          ١٩٧٧ دآتور البهشتي، وشخصيات ُأخرىٰ آال  م بواسطة الشهيد المظلوم ال

امنئي ة اهللا الخ اهنر، وسماحة آي شهيد ب ة اهللا. وال د سفر آي ذآور بع ة التنظيم الم  وتّمت تقوي

مؤثرة   م الىٰ النجف وتأآيد سماحة االمام علىٰ ٱتخاذ أساليب         ١٩٧٧المطهري في أوائل عام     

  . ١في المواجهة، وتأسيس تنظيم وانسجام بين القوىٰ الثورية

رن                ) س(آان االمام الخميني   ذا الق اهير في ه ة الجم ه لحرآ ر مرشد وموّج  بوصفه أآب

ه   ك آّلما سنحت  ليشرح بُأسلوب سهل ومفهوم تشابك األحداث، ويوّضح الطريق للجيمع وذ          ل

ا      روري للمجتمع و ض ا ه ىٰ م شير ال بة، في ة المناس المية الفرص ة –ت االس ة مبالغ ال أي    ب

دىٰ               –ومداهنة   بعض ومرفوض ل   وبدون االلتفات الىٰ أّن طرح هذا الموضوع مقبول لدىٰ ال

ة في            –آل الشرائح والفئات األخرىٰ        لقد أثبت االمام الخميني أثناء وجودة في الحوزة العلمي

سياسة، وآ           ة      النجف األشرف، وبصورة عملية األرتباط العيني للدين وال ىٰ حتمپ ّصر عل  ان ي

سياسية  ضة ال ه للنه الل قيادت ن خ ك م ة،–ذل ة والزعام أمور المرجعي ام ب ة والقي   األلهي

  .وتدريس العلوم الدينية

ن  ر م سكوت ألآث سكون وال د عاشت ال ي النجف األشرف ق ة ف وزة العلمي   آانت الح

ا                   م يكن يتجاوز إط سائل  نصف قرن، وما آان نطرحه العلماء المدرسون في الحوزة ل  ر الم

ا ال    عن مؤلفات وآتب السابقين،   ) الحكومة(واذا نقلت مسألة في باب      . واالحكام العبادية  فاّنه

                                           
ــشكيالت  ١٩٧٨ و ٧٧فــي عــامي  .  ١ ــىٰ  – م قامــت هــذه الت ــذآورين   التــي ضــّمت باألضــافة ال   – االشــخاص الم

   نـــتج مـــن هـــذاوقـــد. جمعـــًا آثيـــرًا مـــن العلمـــاء الثـــوريين، بتوجيـــه وادارة مـــسيرات وتظـــاهرات آبيـــرة وعامـــة
ــتقبال         ــة اس ــسيرات، ولجن ــة الم ــة إقام ــرابات، ولجن ــيم االض ــة تنظ ــدين، ولجن ــاء المجاه ــة العلم ــيم، جماع   التنظ

   وآـان مـسجد قبـا والمـساجد        – بعـد انتـصار الثـورة االسـالمية          –االمام الخمينـي، والحـزب الجمهـوري االسـالمي          
ــدار بإشــراف أحــد العلمــاء والثــ     ــرة فــي طهــران التــي آانــت ت ــوار  الكبي ــزًا لتنظــيم التظــاهرات وتجمــع الث   .وار، مرآ

ــة يتــابعون ويوجهــون الثــورة فــي            ــو ســماحة االمــام والشخــصيات الديني ــي المحافظــات والمــدن آــان ممثل   وف
ــاطقهم ــاب  . منـ ــد ورد فـــي آتـ ــران ص   (وقـ ــالمية فـــي إيـ ــورة األسـ ــاريخ الثـ ــويم تـ ــضاء) ٢١ – ١٧تقـ ــماء اعـ   أسـ

   لنــشاط األحــزاب والحرآــات التــي آــان لهــا نــشاط مــسلح فــي  التــشكيالت المــذآورة وفروعهــا، وشــرح مختــصر 
  .األرتباط مع الشخصيات الدينية الثورية
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شبّ               ىٰ مشاآل ال ة، أشار ال اء درس الفق ه أثن ىٰ طالب اه عل  ان،وفي هذا الخطاب الذي ألق

م    ات، ث يم األوق ة وتنظ ام والبرمج ىٰ ضرورة النظ د عل ة، وأّآ ىٰ الدراس م ال ار ه ولفت أنظ

ل سائر     ... «مسألة حيويه للمسلمين فقال      طرح  إّن األسالم وسائر األديان األلهية، ليست مث
ل سائر الحكومات             ال   » ...الحكومات، وحكومة االسالم ليست مث ر من   ... «وق ام   آثي أحك

  .»...حكام سياسية، إّن في األسالم أحكام معنويةاألسالم هي أ

ات   في هذا الخطاب الىٰ االستنتاجات الخاطئة من) س(آما تعّرض االمام الخميني     اآلي

سلمة في                 ات الم ة للفئ ار األلتقاطي ا،   القرآنية من قبل بعض الكّتاب، وآشف عن االفك ظاهره

  .والمّدعية للمواجهة

دة، وظهرت              م، دخلت معارضة الن    ١٩٧٧في سنة    ة جدي ران مرحل  ظام الملكي في إي

ار  ىٰ ثم ي  ُأول ام الخمين ة لألم ادة الواعي د  ). س( القي ة بع ات دخلت المعرآ ر أّن بعض الفئ  غي

ستفيذة من الفرصة، ساعية للوصول                   سنوات شل م   من وصولها الىٰ الطريق المسدود، والف

سلطة ىٰ ال د . ال ذا فق شاب، ل ل ال سب الجي و آ دفهم األّول ه ان ه بوآ ع الكت اموا بطب    ق

او ىٰ األسالمالمجّل د عل دهم األش ان تأآي ات، وآ ي . ت واألعالن ام الخمين ن االم ان) س(لّك  آ

شّدة                    اجم ب ر، وه ذا الفك في   واعيًا ومدرآًا لطبيعة أفكارهم النفاقية جّيدًا، فحّذر من أخطار ه

رة         ه فك سياسة       (جزء آخر من خطاب دين عن ال اق       ) فصل ال الحوزات   التي تجّذرت في أعم

ون االسالم      «العلمية وعلىٰ مستويات عالية منها قال        سياسية     إّن... هؤالء ال يعرف ام ال األحك

سياسة في        األسالم أآثر من أحكامه العبادية،     ر من الكتب          والكتب التي تخص ال األسالم أآث

  »التي تخص العبادة
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واجراء  ي شيراز، من المسائل التي قوبلت باعتراض عام، هو ما يسمىٰ باحتفال الفن ف           

الخاضعة   –بادرت الصحف    . ١٩٧٧ ففي عام    –برامج مبتذلة حتىٰ علىٰ أرصفة الشوارع       

ذا الموضوع      ) س(وقال األمام الخميني    .  الىٰ االنتقاد  –لرقابة شديدة    ىٰ ه تم  ... « مشيرًا ال أن
ال         ديكم اطالع، ال يق ؤّخرًا، ليس ل ران م اذا  ال تعلمون ماذا بدأت من فحشاء في اي دأت  م  ب

ّرر أن يجري في        –من فحشاء في إيران، جرىٰ في شيراز          ه من المق ال إّن  –طهران    ويق
ران ال يتكلمون  ةساد ! وال أحد يتكّلم حول ذلك   اذا ال يتكلمون   !  إي م لم ان الجزء    »!ال أعل آ

االت والكتب التي                 البحوث والمق ام يختص ب شرت     األهم من خطاب سماحة األم طرحت ون

شاب      قبل المثقفين المسلمين، والتي آان لها الكثير من       في تلك األيام من      المحبين من الجيل ال

سبيل         والمتعّلم في داخل وخارج البلد، ومنها مؤلفات الدآتور علي         دت ال شريعتي، والتي مّه

  .الشتداد المعارضة والتأييد

ات       إّن وع من المؤلف ذا الن دو – المطالعة الدقيقة لنّص خطاب سماحة األمام حول ه  ن ب

والشعور   والنقد االستداللي لسماحته في هذا الصدد، يبّين الدّقة        –أن يذآر إسم شخص معين      

ذي              ببًا     بالمسؤولية، وفي الوقت نفسه تجنُب آل نوع من أنواع المواقف والتعامل ال يصبح س

ة        ين الحوزة والجامع ام           . لالختالف والتفرقة ب ا االم ذا الخطاب دع ام ه ىٰ     وفي خت ع ال الجمي

  . والمواجهة، وبّشر بالنصر الوحدة

  ٢٤ –الخطاب رقم  

  

  

  

  اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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ا موضوع  األمس طرحن د » الغصب«ب ي أح درس ذّآرن ة ال د نهاي ه، وبع دثنا عن  وتح

  .االخوة بأني قد طرحت هذا الموضوع سابقًا، فكان األمس تكرارًا لذلك

الشيخوخة   بازدياد عمره وغلبة   –صدوره عن مثلي، فاالنسان     ومثل هذا األمر ال يبعد      

ه  واه  –علي ع ق ضعف جمي ة       .  ت واه الفكري ضًا ق ضعف أي ة، ت وىٰ البدني ضعف الق ا ت  وآم

  آلها تضعف.. والروحية، وقدرته علىٰ العبادة، وحالة العبادة لديه

رارًا   رمينلكنها تكون فعالة ونشطة في مرحلة الشباب، لهذا آنت أذّآر االخوة المحت             م

  .هدرًا وان يحولوا دون ضياعها. بأن يقّدروا نعمة الشباب حق قدرها، ما زالو يتمتعون بها

أن  .. فلو ُقدِّر للشباب   ول ب يكون   أنا ال أقول بأن ال يخصص وقتًا للراحة والنزهة، ال أق

تعلم             ا لل ه، ويجعل معظمه د   ف .مشغوًال دومًا، بل أقول أن علىٰ الشباب أن ينّظم أوقات ازلتم ق م

شباب      وما زلتم تتمتعون    –وّطنتم أنفسكم أيها االخوة علىٰ التحصيل العلمي، فعليكم          ة ال بنعم

شة          – ة والدراسة      أن تنّظموا أوقاتكم، وتجعلوا القسم االساسي منها مخصصًا للمناق والمطالع

ستطيعون     م ت وا أنك دريس، وال تتوهم ث والت نكم –والبح اعت م شباب    إذا ض ام ال  أن –أي

ر   ي أواخ وم ف ّصلوا العل اداتكم أو تح ؤدوا عب سان الأت ارآم، فاالن ره   عم ر عم ستطيع آخ ي

ستقيمة   ة أو م ة قوي ة الذهني ون طاقت ن تك يم، ول ادة وال التعل ن   تحصيل العب تمكن م ث ي بحي

  .إدراك دقائق المطالب العلمية

اني العلم – وما دمتم شبابًا    – لذا عليكم بذل الجهد اآلن       ة، وفي    في تعلم المب ة والفقهي  ي

  ستعطي هذا االمور التي تعلمتموها اآلن ثمارها بعد أن تكون قد           – آخر العمر    –ذلك الوقت   

ا         رآتم  . تكاملت أغصانها وأوراقها حينها، وعندئٍذ تتحقق الفائدة المرجوة منه ذه   ولكن إذا ت ه

  .النعمة تضيع هدرًا هكذا، فإنكم لن توفقوا بعدها

ام    وبناءًا علىٰ االخذ بنظر االعتبار أن أيام الشيخوخة،        –ين  لذا علىٰ االخوة المحترم    أي

م،                   –نسياٍن وضعف ذاآرٍة     ابقًا، نع د عرضته س ذي آنت ق ّسروا إعادتي للموضوع ال   ان يف

  .فذلك بسبب الضعف الذي يعتري االنسان في أيام شيخوخته
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ه   اتفان االلتهنالك أمُر آخر، ينطوي في رأيي علىٰ أهمية بالغة، وينبغي علىٰ االنس     إلي

ة،         : وهو أوالً  ل خالصة الخليف ذي يمّث ائن ال ذا الك ىٰ  يأن األنسان، أقصد ه جوانب   نطوي عل

ات         ضاً   .. وأبعاد وخواص مختلفة، يشترك في بعضها مع النبات ذلك أي ا أن نمو    . آ ات   فكم النب

وه                    د في نم سان يعتم سائر   –يعتمد علىٰ الماء، وآما أن غذائها من االرض، آذلك فإن االن آ

ذه االرض              –النباتات   الىٰ في ه ا .  علىٰ النعم والبرآات التي أودعها اهللا تبارك وتع ه    آم أن ل

ذا  ذا وآ ين وأذن وآ ه ع ات، ل سائر الحيوان ة آ ا... خواص حيواني سيطة آم ات ب ه إدراآ  ول

ة      ) أطبعًا هي الحيوانات بمستواها االوط    (للحيوانات   ا مرتب ة (ولالنسان هن دا  ١)مثالي ك،    ع ذل

سان وهي         هن ا االن ة وبعض التجرد     : اك أمور يختص به ل، والجوانب المعنوي ذاتي  التعق  ٢ال

  .نمما ال يوجد منها لدىٰ الحيوا

                                          

ة               : ثانيًا سماوية التي جاءت في الحقيق ا    -القرآن الكريم الذي يتصدر قائمة الكتب ال آم

سا           –القرآن الكريم    ىٰ إن القوة ال سان ب ه من إن سان، وتحويل ذا االن ل، وموجودٌ   لبناء ه  ن بالفع

ًا                 راتبهم طبع   وهو  –بالفعل، واالنبياء بدعوتهم بعثوا لتحقيق هذا الغرض، حسب اختالف م

سان حقيقي من            ىٰ إن وةِ (تحويل االنسان ال ىٰ   ) الق ادات       ) الفعل (ال ة والعب وم الديني ع العل  فجمي

ا  راد به ا ُي ود، جميعه و موج ا ه ة مم ام العبادي ع االحك ة وجمي ارف االلهي ذاوالمع ق ه   تحقي

  .األمر؛ تحويل االنسان الناقص الىٰ انساٍن آامل

ساهم في    ه ي سيجد أن سان؛ ف ه االن بط ب سان إذا ارت اء االن اب لبن ريم اذًا، آت القرآن الك  ف

  .ترتبط بهجميع المراتب الخاصة باالنسان، آما هو وجميع تلك المراتب 

ائر     ن س ف ع ة تختل ان األلهي ائر االدي الم وس ة االس سائرإن حكوم ات، ف  الحكوم

ذي          دانها، وإذا               –الحكومات المادية، وأّيًا آان النظام ال تم فقط بحفظ النظام في بل ده ته   تعتم

إنهم سيحرصون بالدرجة                      ة، ف ىٰ العدال دَّ الحرص عل  آان القّيمون عليها ممن يحرضون أش

 
  فـي هـذه المرتبـة توجـد صـور جـسمانية           ) العقـل (و  ) الطبيعـة (المرتبة المثالية لألنـسان هـي مرتبـة مـا بـين             .  ١

ــة، ولكــن ال توجــد المــادة التــي توجــد فيهــا قــّوة وانفعــال     ــرزخ .وعــوارض و هيئــات آمالي    هــذا العــالم الــذي هــو ب
  إّال أّن هــذه) إدراك الحيوانــات ومعرفتهــا لــصاحبها (بــين العقــل و المــادة موجــود فــي بعــض الحيوانــات أيــضًا مــثًال   

  .المرتبة في األنسان أقوىٰ
  لألنــسان أّن بعــض الحيوانــات المدرآــة لــديها هــذِه المرتبــة بــصورة       ) المثاليــة(جــاء فــي توضــيح المرتبــة    .  ٢

ــعيفة،  ــه ضـ ــن مرتبـ ــل(ولكـ ــا   ) العقـ ــدرك فيهـ ــي تـ ــاطني التـ ــّرد البـ ــات(والتجـ ــط، ) الكّليـ ــسان فقـ ــتص باألنـ   تخـ
  . لمرتبتها الوجودية هي المرتبة المثالية والبرزخيةوالحيوانات ليست لديها هذه المرتبة، والحد األقصىٰ
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ان،   والحال إن االسالم والحكومات االلهية ليست آذلك، فهي تطرح حكمها في آل              مك

افٍ        ساٍد أو ف  وعلىٰ آل شخٍص أينما آان، وعلىٰ أّية حالة، أي أن أحدًا إذا أراد القيام بعمٍل من

اك، وإن آانت                   ىٰ هن ه ال ة االسالمية تتبع ة   ما في داخل منزله، فإّن االحكام والحكوم الحكوم

ذلك  ام ب دم القي ًا بع رٌم، فهي تعطي حكم ه، مح ّد ذات ر بح يش إال إن األم أتي للتفت ل،  الت العم

اليب                  ديها من االس إن ل شافه ف ة  وتحدد العقاب لمن يرتكب هذا العمل، وإذا تمَّ اآت  من   المختلف

  .أنواع الحدود والردود التي تعتمد علىٰ الموازين الموجود في الشريعة

 أن االسالم وسائر الحكومات والدعوات االلهية، تعتني بجميع شؤون االنسان بدءًا من       

تم فقط                  ل الحكومات االخرىٰ التي ته ساسة   أبسطها وحتىٰ أعقدها، جميعها تهتم بذلك، المث ب

ام سياسة،        فكما إن في االسالم    . الملك ه أحك ا إن أغلب أحكام بالد، وآم ّضم     سياسة لل فهو ي

سان،                   وي لالن ات تعتني بالرشد المعن ائق ومعنوي ّضم حق ة، ي ة   عدا ذلك أحكامًا معنوي وبتربي

سلمين              ين الم ة ب ام العالق واآلخرين، لإلسالم     االنسان روحيًا في العشرة، فاالسالم ُيحدد أحك

سه، و ع نف سان م ة االن ام لعالق ه،أحك ع زوجت سان م ة االن اٌم لعالق ه،  أحك ده وجيران ع ول وم

ه مع من              ده، ولعالقت واطني بل ون  ومحلته واصحابه، ولعالقته مع م ه، ومن        يعتقن نفس ديانت

ىٰ                د الموت حت ا بع ام       .يعتنقون غير ديانته، أحكام تشمل آل الحياة والىٰ م دىٰ االسالم أحك فل

ه سابقة لوالدت رة ال ذ الفت سان من اة االن رةلحي رورًا بفت ه، وم ىٰ   وزواج والدي ه، وحت الحمل ب

٣٥١ 



م   صور ه رِّ الع ىٰ م ودة عل اء موج ن العلم ات م ة فئ اك ثالث ارفون،: هن فة والع  الفالس

وي          ًا في تحصيل الرشد المعن ك    والمتكلمون، ممن آانوا ساعين دوم ًا بتل د تمسكوا دوم  ، وق

شري    فقد اعتبروا آل من سواهم       ٢وخطـّأوا القشريين ) آلُّ حسب طاقة إدراآة   (المعنويات   ق

رآن،          . وخطأووه سير الق ا تعّرضوا لتف م حينم اني         بل إنه ات بالمع ّسروا أغلب اآلي ة   ف العرفاني

ا، وعن الت              ة الواجب   والفلسفية، وغفلوا آليًا عن الحياة الدنيا، وما هو مطلوب له ا   ربي تحقيقه

اس               . فيها ة وسواء الن وق إدراك العام لُّ   – غفلوا عن ذلك، وتمسكوا بتلك المعاني التي تف  وآ

لَّ من سواهم        إ وعالوة علىٰ طرح تلك التفاسير ف      –حسب مذهبه    نفس    وفي . ّنهم خطأووا آ

سائل                   ام بالم وا نحو االهتم اء ممن توجه ة  ا عصرهم آانت طائفة هناك أخرىٰ من العلم لفقهي

ر أو               والتعبدية، اد أو الكف وا    أولئك أيضًا قاموا بدورهم بتخطئة هؤالء، فوصموهم بااللح عمل

  .معهم ما عملوا وخطأووهم، والحال أن آالهما يجانب الواقع

ة،   لفا ام الفرعي الم باألحك صروا االس اء ح الم    فقه صروا االس اء ح فة والعرف   والفالس

شامل      بالجوانب المعنوية وما وراء الطبيع   ة هو ال ا وراء الطبيع دون أن م انوا يعتق  ة، حيث آ

من  لكل الجوانب، في حين أن أولئك رأوا أن االسالم جملة من االحكام للدنيا، وأنه مجموعة              

  .االحكام الفقهية، وال معنىٰ لكل ما عدا ذلك

                                           
  .عندما تخرج الروح من األطار الماّدي.  ١
 .ظاهر الآناية عن الذين لديهم جمود علىٰ.  ٢

٣٥٢ 



املين               دينين والفضالء الع اب المت اء  –ظهرت بعد ذلك مجموعة من الكّت   آأولئك الفقه

دين، وتوضيح  –املين الع ة ال ىٰ خدم عوا ال ضًا، وس املين أي انوا ع فة آ المتكلمين والفالس   ف

ه        –أحكامه   لُّ حسب فهم اب ذوي                 – وآ ة حال، ظهرت مجموعة من الكت ىٰ أي الم  وعل  االق

اء والفالسفة من االمور                     ّسرها العرف ا ف ىٰٰ خالف م  الجيدة، هؤالء فّسروا اآليات القرآنية عل

  .ا بالمادياتالمعنوية، فّسروه

ة   إن االسالم جاء أساسًا لتعليم الناس التوحيد وسائر المسائل    : أولئك آانوا يقولون   العقلي

ات  االلهية، وباقي االمور انما هي مقدمة لذلك، لذا ينبغي ترآها، والسعي نحو تحقيق                ١الغاي

إنهم  ذا ف ًا –ل ًا بعضهم ال جميع اء، وال باألخ– طبع ه والفقه وا بالفق م يكترث ار أو ل ظواهر  ي

رآن  ي الق ودة ف ام الموج ن االحك ر م رآن او الكثي ا. الق م يرّدوه ًا ل ّرفهم،طبع ان   إال أن تع آ

ذا         اه ه ان معن ا آ اد إزائه اذ موقف الحي وباالضافة   .آالرّد عليها تمامًا، فعدم االآثرات، واتخ

رانهم،  تهم أق ىٰ تخطئ ىٰ  ال شريين، بمعن ارهم ق بعض  « واعتب ؤمن ب ا ن م اآلي ٢»...م م ل ة، ه

دنيا،    إّن الجوانب المادية طاغية   «، بل قالوا    ! يقولوا ال عالقة لنا، أو أننا ال نقبل بذلك         علىٰ ال

  »...وأن الدنيا مليئة بالزخرف، وأن أهلها آذا

                                          

القول            ادت ب اً       «ثم ظهرت تلك المجموعة التي ن ام االسالم جاءت أساس اد   إّن أحك إليج

د   وليس في االسالم شيء آخر،       . ء علىٰ الطبقية  نوع من العدالة االجتماعية، والقضا     والتوحي

ا          اة، وأم ة في     في االسالم إّنما يعني التوحيد بين جماهير الناس، وفي توحيد نمط الحي العدال

ساٍو، فاألساس أن   ادل ومت شكٍل ع بعض ب ضها ال ع بع اس م اة الن ي حي الم، فتعن ون  االس تك

  .أحد ناس حياًة واحدة، ال يتدخل أحد بشؤونالحياة البشرية آالحياة الحيوانية، فيعيش ال

راهين               ة والب ك االدل د، وآل تل اد والتوحي واردة   أما تلك اآليات التي تتحدث عن المع ال

ات اخرىٰ،     فإّن ذلك المتّدين يعّض طرفه عنها، ويلجًا الىٰ  ٣ةيبخصوص إثبات النشأة الثان    آي

  .وهكذا رجٍة آافيٍة من التأويلناهيك عما يلجأ إليه ذلك الذي لم يقّو تدّينه الىٰ د

 
  .مثل معروف» خذ الغايات واترك المبادئ«.  ١
  .١٥٠سورة النساء اآلية .) يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض(... .  ٢
  .وتعني هنا اآلخرة.  ٣

٣٥٣ 



ون          انوا يحمل ًا   في أيام شبابنا، رأينا اثنيين أو ثالثة من طلبة العلوم الدينية، ممن آ أساس

د، جاءوا                  ك األمور بع وا   نوعًا من االنحراف، الذي لم يظهر نتيجة عدم ظهور أمثال تل ليعلن

د، وهو  م جدي ىٰ فه م توصلوا إل ا في«أنه ة موجودة هن ررأّن القيام ا هو مق دنيا، وآل م   ال

شرية              اة الب ا، والحي  وقومه يقع في هذه الدنيا، القيامة هنا، والجزاء هنا، وآل شيء ينتهي هن

  .»وآل شيء هنا في هذه الدنيا  ليست سوىٰ حياة حيوانية،

ين في                    انوا واقع م آ ضًا، إال أنه وبين أي  تلك المجموعة آانت من المتديهين، ومن المحب

تباه ط وٱش ي ال وح. خل وا ف ا آتب سان م الع االن ا يط ون مينم م يفهم رىٰ أنه ا، ي  جالت وغيره

ة         « ىٰ الطبيع وب هو أن       » مجيء االنسان لمجرد بناء االنسان، والقضاء عل ون أن المطل  يقول

سان المشاعي        « يصبح االنسان حيوانًا     ر ا  (جاء االسالم لخلق االن ر  ) لطبيعي غي ي أ» ال غي

ساوي، ويكون         يعيش االنسان حياة تكون الحكو     أن ة الحاجات بالت ا مسؤولة عن تلبي ة معه  م

  ..وآذا.. الجيمع في خدمة الحكومة

ن          ان م ل األدي ي آ ودة ف ضرورات الموج ات وال ل اآلي قاط آ دون إس انوا يري د آ  فق

ّدعاهم،   ات م ولهم إلثب ا يحل بيًال، وآم ك س ىٰ ذل تطاعوا ال ا اس ات م أولون اآلي ساباتهم، وي  ح

ي ال  ات الت ن اآلي امعرضين ع ستطيعون تإويله ات  .  ي ّسرون اآلي ك يف ان أولئ ا آ ًا آم  تمام

  .رفانيعبالمعنىٰ ال

ضية  ول ق ه ح اه يقولون ذا االتج وا به ذين اتجه ك ال ان أولئ ا آ أملوا بم ىٰ«وت   موس

الوا        ١»والخضر ا ق ن جاءوا بم م من أي ه طبيعي   .  فمن أين جاءوا بما قالوا؟ واهللا أعل ر أن  غي

سي     ذلك بعد المستوىٰ الذي وصله    ه النف ّل توجه د أن أضحىٰ آ   االنسان في ذلك التوجه، وبع

اً               ىٰ االرض تمام ة عل د أن أضحت    . منصّبًا علىٰ تلك المعاني الغيبية، وإغفال أمر التربي  وبع

 االمور التي ال يمكن أن تتجلىٰ من موضوع واحد، تتجلىٰ له مظاهرها هو المعنىٰ الذي يراه               

                                           
  نبــي مرســل، ولديــه معجــزة، وســّمي بالخــضر آلّنــه      ) ع( بعــض الروايــات فــأّن حــضرة الخــضر     بنــاًء علــىٰ .  ١

  هــو تــالي بــن ملكــان بــن أفخــشد) الخــضر(مــا النبــات، واالســم اآلصــلي أينمــا وضــع قدمــه اخــضّر ذلــك المكــان ون
   عمـر أبـدي بـسبب شـربه مـاء          قـد حـصل علـىٰ     ) ع(ويـستفاد مـن األحاديـث الـواردة حولـه بأّنـه             . بن سام بن نـوح    

  .٢٤٣ و ٢٤٣ ص ٢٦راجع ترجمة تفسير الميزان ج . الحياة

٣٥٤ 



ه نحوه،                   ه اهتمام وم، ويوّج م من العل ىٰ عل إن   واالنسان أساسًا حينما ينصّب جهده عل ف

ه             ارة   اهتمامه سنيحصر هناك، والقلب بطبيعة هكذا، فحينما يتوجه نحو العرفان يصبح آل عب

العبادات   وجود منهج تربوي، فهو يرىٰ     وال يثير اهتمامه بعدها وجود دنيا أو      » عرفان«عن  

ىٰ ذلك المعن ا ب ور آله ّسر االم م، يف صورة أخرىٰ، نع ذلك ب دعاء آ شكل آخر، وال ذي ال  ب ال

ه                . يوجد فيه غيره   سجم مع توجه درك االمور التي ال تن ّسر      ،لذا فهو ال ي جيمع    في حين يف

  .االمور بالمعنىٰ الذي هو المعنىٰ المسلم به بالنسبة إليه

نهم ال             من ج  درك   هة ثانية فإّن أولئك الذين تمّسكوا باالتجاه اآلخر، وأضحىٰ الواحد م ي

م    سوىٰ عالم المادة هذا، هم ذوي إدراك ناقص، ال يفهمون حقيقة االمر، إدراآهم             ناقص، وه

م ذوي            ّدعاهم، إنه ات م نهم إثب ان، ذوي  ليسوا أصحاب برهان أو استدالل بحيث يمك ان   بي بي

أّولون                جميل، أدباء، وهم     إنهم ي ذا ف الم، ل ذا الع ا وراء ه آرائهم،     ال يتعّقلون وجود م ات ب اآلي

ا                ة، وبجعله اة بال طبقي ادون بجعل الحي ة، يعيش     ويفسرونها بهذه الحياة الحيوانية، وين مرفه

  .فيها الجميع سواسية وما شابه ذلك، إذا أمكن ذلك أساسًا

االسالم  رغوب فيه، واليوم أيضًا عاد    وغير م  ٢)بدأ غريباً (أن االسالم   : ال بد من القول   

م يعرف االسالم                    دًا ل ىٰ اآلن، وإن أح وره وحت ا    غريبًا، واالسالم آان غريبًا منذ بدء ظه آم

  .ينبغي

ك               ) العارف(ذلك   ة، وذل ة والغيبي اني العرفاني ك المع الم باالسالم بتل دين (ع ذي   )المت ال

رىٰ االسال               ذا، ي ذا، وآ المجالت آ ه        ظهر بعد ذلك، وآتب ب ة حكومت ارة عن معرف ا   م عب وم

ا ينبغي                      ا، وم ه ظاهره ا يجب أن تكون علي ا، وم  ينبغي أن تكون عليه، وآيف تكون تربيته

  .وجوده من العدالة

                                           
  .٨٢ – ٦٠سورة الكهف، اآليات . ١
  مــسند أحمــد»  للغربــاءإن االســالم بــدأ غريبــًا، ويعــود غريبــًا آمــا بــدأ، فطــوبىٰ «النبــوي  الحــديث إشــارة الــىٰ.  ٢

  .٣٩٨ ص ١بن حنبل ج 

٣٥٥ 



ون    شروط، فيك ك ال ة بتل ة الطبيعي اة المادي ك الحي ق تل سان لتحقي صل االن ي أن ي  ويكف

ة، التي   االسالم قد حقق أهدافه، فأقصىٰ غاية االسالم هي هذه الحياة    ة المرفه يعيش   الحيواني

ف      ر، وتعل دها اآلخ زاحم أح ي، ال ي ي المراع ىٰ ف ي ترع ات الت سائر الحيوان شر آ ا الب  فيه

أآلون           «فالبشر هم آذلك، يقولون     . جميعها علىٰ السواء   ًا ي انوا جميع ديم آ سان الق  أّن بني االن

داً        ٌد أح زاحم أح أآلون دون أن ي ار وي ن البح سمك م صطادون ال سمك، ي صطادونال  ، وي

سواء دون أن يكترث أحدهم                االغزالن والحيوانات    ىٰ ال أآلون عل  الخرىٰ من الصحاري، وي

ائر . وهذه هي المرتبة الراقية التي آان االسالم وما زال يسعىٰ لبلوغها       . باآلخر  فاالسالم وس

ك آل ما هن  . االديان السماوية جاءت لكي تعيد البشر الىٰ تلك الحياة الحيوانية المرفهة           م   ال أنه

شون، اآلن س  سمك ويعي صطادون ال ابقًا ي انوا س روجيآ سمك والف شون بال اًة! عي ة،  حي مرفه

ة؟           » يصلح االنسان فيها أمر لباسه ومأآله وحسب         ارف االلهي ك من المع دا ذل ا   أما ما ع وم

  وراء هذا العالم؟ وما وراء الطبيعة؟

ك ال    . إنهم ال يستطيعون تعّقل ما وراء الطبيعة       ستطيعون أن       فما هو ذل الم اآلخر؟ ال ي  ع

  يتعّقلونه، ال يستطيعون أن يدرآوه، فماذا يفعلون؟

يس ألولئك الحق            : عليه، أقول  وم ل أن  أّيها السادة المحترمون المشغولون بتحصيل العل

  ...يقولوا لكم

وا                 أن يقول  أن: الحقيقة إّن من يعرف االسالم، ويدر ك حقيقته، ال يعطي ألولئك الحق ب

ع                   اللحىٰ وال  نمط من التحصيل ال ينف ذا ال دة، وأن ه ة الفائ ذا   (عمامة أصبحت عديم ون ه  يقول

ة            ) لجهلهم باالسالم  ة والمعارف االلهي  :آما ال يعطيكم الحق أن تقولوا أنتم عن معاني المعرف

ثلهم             (ما هذه العلوم؟     ضًا م تم أي ذا يعني أن ريقين        ) إذا قلتم شيئًا آهذا، فه يس لكال الف ا أّن ل  آم

ا   الحق في ة، آم سط العدال م وب ع الظل ي رف نطقهم ف سفيه م ستطيعون ت أنتم ت ول، ف ا يق مأم   نه

  .سيخطأون آل شيء

٣٥٦ 



ة وناشراً           إ سانًا ساعيًا للعدال  ن االسالم ليس محصورًا في هذه االمور، االسالم يبني إن

اة ف           ع الحي  يلها، إنسانًا يتحّلىٰ بأخالق آريمة، ويحمل معارف الهية تؤهله أن ينسجم مع واق

  .العالم اآلخر بعد رحيلة من هذا العالم، فهو آنذاك يكون قد اصبح آدميًا بحق

ره، ناقصون                    دًا من االسالم دون غي ًا واح رون جانب دنا (إن هؤالء الذين ي صراط   اه ال
ضالين             يهم وال ال روىٰ  )المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عل ولست   (ي

سرين        ) بصدد تصحيح الرواية، أو رّدها     روىٰ أن بعض المف ون أن     ولكن ي المغضوب  (يقول

يهم م ) عل ود(ه ضالين(و ) اليه ة ) ال اك رواي ا هن صارىٰ، آم ي الن رىٰ  تعن تطيع (أخ وال اس

ه   « يقول) ص(يقال آان رسول اهللا ) تأآيدها، ولكني أنقلها عمن نقلوها     آان أخي موسىٰ عين

  ١»ا ذو عينيناليمنىٰ عمياء وأخي عيسىٰ عينه اليسرىٰ عمياء وأن

ك ألن   سرون أّن ذل ؤالء الف ول ه وراة«ويق سياسية ) الت ور ال ات واالم ت بالمادي  اهتم

ين،                ر مكتف  والدنيوية أآثر، وترون آيف تكالب اليهود يأآلون الدنيا بكلتا يديهم، وال زالوا غي

ان       ل مك ون آ انعين، يبتلع ر ق م غي ضًا، وه ران اآلن أي أآلون إي ا، وي أآلون أمريك م ي  إن ه

  .أآملهب

ر،                ان أآث ة آ ات والروحاني العين  ( وفي آتاب حضرة عيسىٰ آان التوجه نحو المعنوي ف

ة   وال أستطيع تأآيد صدور    ) (عمياء(والتي تعبر عن الجانب الطبيعي آانت       ) اليسرىٰ الرواي

رم      ا ُنقلت       ) ص(عن الرسول االآ ا آم ة          ) ولكني أنقله ىٰ جه ًا ال م يكن متوجه سار ( أي ل ) الي

  .ىٰ الطبيعة أو أنه آان قليل التوجه نحوهالتي تشير ال

  .والتوراة حسب طبيعتها آان توجهها للماديات أآثر

ين  (و  ا ذو عين ام    ) أن رون آيف أن أحك ًا، وت ات مع ات والمادي  أي متوجه نحو المعنوي

  .االسالم تشهد علىٰ ذلك، ترون أحكامه وسياساته

                                           
  منـسوب الـىٰ   »  وأنـا ذو العينـين      آـريم العـين اليـسرىٰ      ، وأخي عيـسىٰ    آريم العين اليمنىٰ   آان أخي موسىٰ  «.  ١

  آـان «  الروايـة، وآتـب فـي تفـسيرها           هـذه  ٩٢ص  ) سـر الـصالة   (وقد نقـل االمـام الخمينـي فـي آتـاب            ) ع(النبي  
   الكثــرة، وآــانآــان وحــدة غالبــة علــىٰ) ع ( الوحــدة، وجنــاب عيــسىٰلديــه آثــرة الغلبــة علــىٰ) ع (جنــاُب موســىٰ
  »، وهي الحّد األوسط والصراط المستقيمفي مقام البرزخية الكبرىٰ) ص(الرسول الخاتم 
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ال  لم، والقشريين المقدسين، أن يتصور الكثيرون، بل االآثرية من الناس ومن اهل الع       

سياسة  الم بال ط لالس ذي   . رب ر ال و األم ضها، وه ن بع صوالن ع سياسة مف الم وال  وأن االس

ذ              د،   التسمح الحكومات بحدوثه، والذي أوحىٰ به الينا هؤالء األجانب، وتلك الحكومات من أم

أحد    آن يعيب علىٰ   آان البعض إذا أراد   » ما عالقة االسالم أو المعمم بالسياسة     «فهم يقولون   

  .»معمم سياسي«المعممين يقول 

هؤالء   »االسالم بعيد عن السياسة والدين علىٰ حدٍة، والسياسة علىٰ حدة         «إنهم يقولون   

ه في زمن رسول اهللا                    شكلت حكومت ذي ت ك ال ه    صلىٰ اهللا  ( لم يعرفوا االسالم، ذل ه وآل ) علي

ة     سواء آانت بعد ذلك عادلة أو غي       –واستمرت في البقاء     ىٰ وصلت    –ر عادل ر      حت د أمي عه

ه     ) ع(المؤمنين   ه ذات   . فعادت لتكون حكومة االسالم العادل ع     وآانت حكومت سياسة من جمي

ة          و إّلا . الجوانب شعب، والعالق ائر        فما هي السياسة؟ والعالقة بين الحاآم وال ين الحاآم وس ب

  .الحكومات، والقضاء علىٰ المفاسد الموجودة، آل ذلك سياسة من

ة                  ولو   ه العبادي ر من أحكام سياسة أآث ام االسالم وال والكتب   .تأملنا قليًال سنجد أن أحك

  .الموجودة في االسالم عن السياسة أآثر منها عن العبادة

ان بعض      اطىء، وإن آ وم خ ا، مفه ي أذهانن ه ف ىٰ زرع عوا ال ذي س وم ال ذلك المفه  ف

ام    االسالم مجموعة منوأن  االخوة المحترمين قد صّدقوا بفصل االسالم عن السياسة،    االحك

طاب لكم،  العبادية تخص العالقة بين االنسان واهللا، فاذهبوا أنتم الىٰ مسجدآم، وادعوا اهللا ما         

  .ينما شئتم، ولن نمّسكم بشيءأواقرأوا القرآن 

الماً  يس إس ذا ل ال، أصدر    ! ه ًا بالقت ة، وأصدر أحكام ه الظلم الم بوج ف االس د وق  لق

ذا                      م آ ذين ه ىٰ االشخاص ال ام عل ه أحك دين، ول ار والمعت ىٰ الكف ذه  . أحكامًا بالقتل عل  أفكل ه

د عن                  ذا، واالسالم بعي ذا وآ اد وآ سيا  االحكام موجودة في االسالم حول القتال والجه ! ة؟سال

يس              ذلك، االسالم     واالسالم ليس سوىٰ ارتياد المسجد وقراءة القرآن وأداء الصالة؟ آالء ل آ

  . حكام يجب تطبيقهاألديه 
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ول    ىٰ الق رون ال دف اآلخ رىٰ يه ة أخ ن جه ىٰ  : م ا معن سجد؟ م ىٰ الم ذهبون ال اذا ت  لم

  فهو  ١؟»علىٰ الصالة ... بني االسالم « فاالسالم فيه الصالة  .  الصالة أصًال؟ وهذا خطأ أيضاً    

اذا أ      ة، فم اة المرفه ت الحي ك إذا تحقق ول جناب ي تق ة، لك اة حيواني ط، وحي ا فق يس دني لل  فع

 بالصالة؟ ماذا أفعل بالدعاء؟ إال إذا آان القائل منكرًا لما وراء هذا العالم، حينما يكون الحق              

اك بحث يس هن ة أي شيء ، فل ا وراء الطبيع ون لم ا ال يك ه، فحينم ون. مع دما يك  ولكن عن

ىٰ            وم البرهان عل ا          هناك عالم وراء هذا العالم، وحينما يق ان جميعه ا تجمع االدي ك، وحينم   ذل

الم           ىٰ وجود ع ا ينبغي،             علىٰ ذلك، ويكون الدليل قائم عل ذا، حينه ة ه الم الطبيع   آخر وراء ع

اس،               ين الن ة ب ة االجتماعي  وآما هي الحال في التعامل مع عالم الطبيعة بأدواته وتحقيق العدال

ىٰ  الم، وإذا انته ذا الع ي ه شر ف يم شؤون الب اس، وتنظ ين الن ة ب سط العدال ة بب ام الحكوم  وقي

ا ونعّمت وانتهى                   االم ذا فبه دورها ه ة ب راض، أي إذا قامت الحكوم  ر الىٰ هذا الحد فال اعت

ىٰ                  . االمر ان عل ع االدي  إال أن الدليل قائم علىٰ وجود عالم وراء هذا العالم، وآذلك أآدت جمي

اء،              ا االنبي ك الوسائل جاء به الم، وتل ك الع ذه وسائل للتعامل مع ذل  ذلك العالم؛ حينها فأن ه

دعا ام ال ر، فاألحك الم االخ ع الع ل م ائل للتعام صالة، هي أدوات ووس رآن وال ذآر والق  ء وال

ك               اة في ذل يضُّ ألجل الحي ة ف ب، والمعارف االلهي ك الجان  العبادية آلها أدوات للحياة في ذل

  .العالم، وألجل نورانية ذلك العالم

ىٰ      تخطئة أولئك ا    –الذين وقفوا الىٰ هذا الجانب        إذن ال يحق لهؤالء،    وا ال ذين وقف ك   ل ذل

  .الجانب، فذلك خطًا وضيق أفق

ادون       ذين ين ؤالء ال وا، له ب أن يقول ك الجان ىٰ ذل وا ال ذين وقف ك ال ق ألولئ ا ال يح  آم

م والتعدي     لست  « بوجوب تحقيق العدالة االجتماعية بين الناس، ووجوب الوقوف بوجه الظل

  »!علىٰ شيء

سلمين       هل إن مسؤوليتنا نحن أن نعكف علىٰ الدرس؟ آ          ع الم هي   ال، إن مسؤولية جمي

ىٰ                  ا استطاعوا إل م م ك   الجمع بين العمل وتحصيل العلم، فيكونوا فعالين في معارضة الظل ذل

                                           
ــودي   الــصالة والزآــاة والــ علــىٰ:  خمــسبنــي االســالم علــىٰ «.  ١ ــاد لــشئ آمــا ن ــة، ولــم ين   صوم والحــج والوالي

  .٢٩ ص ٣ُأصول الكافي ج ). ع(نقًال عن االمام الباقر » بالوالية
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دفعهم                     ة ت اس بطريق م يتصرفوا مع الن   الشعب في واٍد وهؤالء في واٍد آخر، فهؤالء ل

  . بل إنهم يتصرفون بما مستعدي عليهم الشعوب  السنادهم ودعمهم،

ىٰ                    رىٰ أن هؤالء أوصلوا األمور ال دنا، ن  درجة أصبح   إننا عندما نتأمل في أوضاع بل

سقوط                       ىٰ ال ة ال ه الحكوم ذي تعّرضت في دِّ ال ىٰ الح   إن –هناك شرخ بين الدولة والشعب، وال

ذا                        –شاء اهللا    م سيكون ه ون آ تم ال تتخيل ع سيفرح، وأن ان الجمي ة ف ذه الحكوم   إذا سقطت ه

  ذا؟االفرح عظيمًا وشديدًا، لم

ؤمنين      ر الم ة أمي ذلك؟      ) ع(لو أن حكوم ان سيحدث آ شعب   سقطت، هل آ ان ال  هل آ

  .سيفعل هكذا؟ طبعًا ال ، وهنا يكمن الفرق

ة                 م عالق ي، أن له شعب، أعن م بال ة له اهير، ال عالق  إّن هؤالء معزولين تمامًا عن الجم

  . إشاعة فحشاء بالشعب، ولكنها عالقة ظلم وتعٍد، عالقة

رة                   ة األخي ران في اآلون شار الفحشاء في إي دىٰ انت م اط     . أنتم قد تجهلون م يس لك  العل

  .علىٰ ذلك

ال            ه   ١ال يمكن وصف الترّدي الذي يسُم االوضاع حاليًا، وقد تم ذلك في شيراز، ويق أن

يئًا،          . و ال أحد يتكلم   ! مقرر أن يتم آذلك في طهران      ون ش ران ال يقول ا   المحترمون في إي   وأن

ان سيكون بع     في حيرة من صمتهم؟ آل هذا الفساد الذي يقع،    ده وهذا آخره، وال أدري أذا آ

  آخر؟

                                           
ــان مــن الممثلــين    .  ١ ــام اثن ــة الجنــسية أمــام أنظــار –مــرأة ٱ وهمــا رجــل و–فــي احتفــال فــي شــيراز ق    بالعملي

   للملـك لـو أّن مثـل هـذه التمثيليـة قـد عرضـت       قـال ) بارسـونز ( حـّد أن سـفير انجلتـرا       وآانـت الوقاحـة إلـىٰ     ! العامة
  انظــر الغــرور والــسقوط تــأليف انتــوني. فــي مدينــة مانشــستر االنجليزيــة مــثًال لواجــه الممثلــون مــشكالٍت آثيــرة 

  .بارسونز
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ة       ة ذات العملي ام بممارس ة، ق سية بذيئ اًال جن اس، أعم ع الن ين جمي رض ب  شخص يع

بس أحد ببنت شفة          ىٰ         ! الجنسية، ولم ين ان؟ مت ىٰ أّي زم الكالم؟ وال  فألي مناسبة يحتفظون ب

  يريدون أن يقولوا شيئًا؟ متىٰ يريدون أن يقولوا آلمة؟ متىٰ يريدون أن يعترضوا؟

ر، أن   ي األم ف ف ة،      والطري ىٰ الحكوم ة، وبرض سات األمني ىٰ المؤس مَّ برض ك ت    ذل

ذا       ه الك ك التاف ر رضا هؤالء؟ أيمكن أن               ١!وبرضىٰ ذل ذا بغي ٍر آه وع أم    وإال فهل يمكن وق

  ترتكب هذه الفحشاء دون رضاهم؟

د                      ا يحصل، وتردي اد م ىٰ انتق دفعون الصحفيين ال م ي ال، ث ذه االعم  يقومون هم بتنفيذ ه

ا   وحينها سيذهب الكالم في آذان الناس، في حين أن        . عمًال قبيحًا ووقحاً  الكالم عن أنه آان      م

أعينهم      اس ب ة مشاعر                  ! جرىٰ شاهده الن ه دور سوىٰ تعدئ يس ل م ل ىٰ آذانه  ووصول الكالم ال

  .الناس، وإطفاء لهيب النار التي قد تكون تأججت في صدورهم

م أو سياسي أو        سيرتكب العمل في طهران، ولي     – ال سمح اهللا     –غدًا أيضًا     س من معم

رض    د يعت دس أو أّي أح ور أو مهن و أن    . دآت د، ول تكلم أح ب أن ي راض، يج ي االعت  ينبغ

ام االسالم                    ا، واتخذ من أحك ٍر م ىٰ أم ه عل شعب اعترض بأآمل و أن ال  الجماهير تكاتفت، ول

  .أساسًا لالعتراض؛ فمن للمحال وقوع أمثال هذه االمور

ون إن          إن هذه االمور تقع نتيجة الضعف        الذي أصابنا، إنهم يستفيدون من ضعفنا، يقول

  .هؤالء مجموعة من الضعفاء المساآين

سلم، ويحبّ                   شعب، شعبكم م رآم ال ا، فظهي ا إخوة أقوي م ي ويحّب    االسالم،   والحال أنك

ه،                  ا في خدمت ة م وا بفعالي م    روحانيي االسالم، وينبغي علىٰ روحانيي االسالم إن يقوم وإن ل

  .اس ال تعاملهم علىٰ أساس صفتهم الروحانيةيفعلوا فإّن الن

ا، فهو يضم                     اني التي أشرنا إليه ك المع ع تل ىٰ جمي  علىٰ أّية حال، فاالسالم ينطوي عل

ع     ىٰ جمي وي عل ه ينط سان ذات اهرة، ألّن االن ة والظ ة والغيبي ة والمعنوي ب المادي  الجوان

سان  اء االن اب لبن ريم آت رآن الك ب، والق سان . المرات رنا –آلّن االن ا أش ىٰ– آم   ينطوي عل
                                           

  .الملك.  ١
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ة ا ك الفئ ك، وال لتل ة أن تتعرض لتل ذه الفئ ٍة منال ينبغي له ذه، فكل فئ  ن تتعرض له

ا هو                       ستوعب م ك أنت ال ي ا، عقل سألة محدودة لحاله ه (هؤالء تتبنىٰ قضية مستقلة، وم  )الفق

ا هي            ستوعب م ك ال ي سفة (مثًال، فلماذا تعتدي علىٰ الفقه؟ عقل اذا    ) الفل سفة، لم وق الفل ا ف  وم

  .تتجاسر علىٰ أصحابها؟ فأنت الذي ال تستطيع أن تستوعب

يمتلك   ن ال يستطيع فعم ما تقوله تلك الطائفة أو الفئة، والىٰ ماذا تهدف؛ ال             آذلك فإّن م  

  !حق االعتراض، فقد يكون فكره هو محدود

دوا،   علىٰ الجميع أن يتكاتفوا فيما بينهم، ويضعوا أيديهم بأيدي بعضهم، يجب أن              يتوّح

ع    ىٰ الجمي دارس، عل ة م امعيين وطلب ًا وج ًا وطالب ًا وطبيب ًا ومهندس ضعوافقيه ديهم   أن ي أي

  .بأيدي بعضهم، حتىٰ يتمكنوا من القيام بعمل ما، ليتخّلصوا من هذه األعباء

  وأنا أجهل لماذا ال يتحرآون؟! ولكنهم ال يفعلوا

 إال أّن بوادر تشير إلىٰ بداية حرآٍة ما في الوقت الراهن في إيران، وإلىٰ سنوح فرصةٍ               

  .يدة أخرىٰ أن تتحقق فرص ج– إن شاء اهللا –ما واألمل 

    .وّفقكم اهللا تعالىٰ جميعًا، وأّيد االسالم وعلماء االسالم، والطلبة والمسلمين جميعًا
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  ٢٥ –هوية الخطاب رقم 

راق  ي  / النجف / الع صاري ف شيخ االن سجد ال دة ١٨م ق ١٣٩٧ ذي القع  ه ق المواف

  . م١٩٧٧تشرين الثاني  لالول من

  .ة والعلمية والدينية لعلماء الشيعةقدرة العلماء والخدمات السياسي: الموضوع

  .استشهاد السيد مصطفىٰ الخميني رحمة اهللا عليه: المناسبة

  .الطالب والعلماء اِأليرانيون المقيمون في العراق: الحاضرون

  

  

  

  تائجهالظروف السياسية وأهمية الخطاب ون

د    وم االح باح ي ي ص ن   ١٩٧٧ / ١٠ / ٢٣ف ة م رف حال ىٰ النجف االش ت عل   م خيم

روا  – وخاصة طالب العلوم اِألسالمية       –ألبهام وعدم التصديق، وبهت الناس      ا  آانت .  وتحّي

د                      شهاد المجاه ر است شار خب ان انت ذا آ رة، وهك ة آبي وع فاجع  وجوههم الحزينة تشير الىٰ وق

دم      سبيل ال سيد مصطفىٰ                 الطاهر السالك ل ة اهللا ال اني آي الم الرّب ر والع شهيد الكبي شهادة، ال   وال

  . وحّلت بوفاته مصيبة مؤلمة علىٰ اُألّمة األسالميةالخميني،

د              ورة،   آان آية اهللا الشهيد السيد مصطفىٰ من أقرب وأصدق أصحاب ومساعدي قائ الث

ار                    ة وأفك ة سياسية وأصالة فكري . سامية  وآان موضع ثقة أنصار األمام لما يمتلكه من رؤي

ا ليقف        يتمتع بذآاء آبير، وقابلية تثير األعجاب، ورافق أ        وآان مع في     باه قبل نفيه الىٰ ترآي

م   ي ق ة ف وزة العلمي ي الح روفين ف ضالء المع د الف ة بوصفه أح ادق المواجه ة خن د  .آاف وبع

م،           ١٩٦٣اعتقال األمام في سنة      وفي    م قاد الشهيد السيد مصطفىٰ المتظاهرين في شوارع ق
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ه، ًا ألبي اعدًا قوي ل س ي يمّث سيد مصطفىٰ الخمين ة اهللا ال رىٰ أّن آي ان النظام الملكي ي  آ

صادق أوًال، وتعريض                  ام من صاحبه ال  وآان يتصور أن استشهاده سيؤدي الىٰ حرمان االم

ه زاز روحيت ىٰ اآلهت ًا، ومن  ال اً   ثاني شديدها ثالث ة وت لة المواجه ن مواص ه م دما. ع رأوعن   نق

وم، ورّد فعل                 ك الي ره في ذل د الخميني وغي سيد احم ام سماحة ال  مذآرات النجل الكريم لألم

ه                     دامىٰ ل ار سياسيي النظام والمخططين الق درك ضعف أفك ه، ن  .األمام علىٰ استشهاد أعزائ

  :يقول سماحة السّيد أحمد الخميني عن ذلك اليوم

ساعة          « دمي، ففتحت عيني         ) ٥(آنت نائمًا وفي وقت مبكر، حوالي ال  صباحًا هّزت ق

ال ! انهض واذهب الىٰ بيت مصطفىٰ    : فرأيت األمام وهو يقول    اك، أظن أنّ        : ق ىٰ هن  اذهب ال

صومة  سّيدة مع صطفىٰ (ال سيد م ة ال ًا،  ) زوج وا طبيب ة جلب ي الليل ة وف ر مرتاح ذهبُت  غي ف
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ر زل، ف ن المن وي م ابق العل ىٰ الط سّلم،أصعدت ال وه من ال وا أخي لينزل د حمل  يتهم ق

يّ                 دًا، وضعناه في س ة ج ه مرتفع ه؛ فكانت حرارت  ارة اُألجرة، ولكن  وضعّت يدي علٰى جبهت

ك الّلحظة ي تل ي ف ول ل أّن شخصًا يق دُّنيا: آ د رحل من ال سّيد مصطفىٰ ق ي. اّن ال ه ف  حملت

وفيّ     لأل: وبعد فحصه قال الطبيب    . حضني، وأوصلناه الىٰ المستشفىٰ    ه ت ىٰ   . سف، إّن  عدُت ال

ّم أرسلتُ  البيت ولم اعرف ماذا أقول لألمام، آان علّى أن أقول شيئًا، ذهبُت إلىٰ المضي     ف، ث

  . وأّنه نقل الىٰ المستشفىٰ ة،ئإّن صّحة السيد مصطفىٰ سي: إليه إثنين من األشخاص ليقولوا له

ام  . قوال ألحمد أن يأتي: فذهبا، وقاال له ذلك، فقال األمام     ال األم د أن : جئت إليه فق  أري

صطفىٰ   شفىٰ وأرىٰ م ىٰ المست ب ال سيد ر  . أذه رت ال ت، وأخب ّدًا، وخرج أثرت ج وانيت  ض

ام        ول لالم ه أن يق ام            : وطلبُت من أخير اطالع االم ك ألجل ت ه، وذل ع زيارت د من  أّن الطبيب ق

در المستطاع       ع                . علىٰ الموضوع ق ان الجمي شكل، وآ ذا ال ام به ر االم ذهب، ويخب ا أن ي  إتفقن

  .يخافون من طرح القضية

د،   :ائًالآنت في الطابق العلوي، وآانت هناك نافذه، فشاهدني األمام منها فصاح ق              أحم

يئاً         : فنزلت إليه، فقال   ل ش ساً  . هل توفي مصطفىٰ؟ تأثرُت جّدًا وبكيت لم أق ان جال وواضعًا   آ

  ١)راجعون إنا هللا وإّنا إليه(: وقال ثالثًا. يديه علىٰ رآبتيه، فهّز يديه عّدة مّرات

زدي   ائري الي سيدة معصومة الح سيدة ال ت ال د نقل سّيد مصطفىٰ(وق شهيد ال ة ال ) زوج

أتي                    «آما يلي    قضيةال ررًا أن ي ان مق ذا، آ سّيد مصطفىٰ هك ا ال في تلك الّليلة التي أصبح فيه

سّيد دعائي                   . ضيف إلىٰ منزلنا  ي ال ّدًا، فجلب ل  –وفي الساعة الثانية عشرة آنت مريضة ج

ك                        –وآان جارنا    الي، وفي تل سيد مصطفىٰ يطالع في اللي ان ال ة ُأخرىٰ آ طبيبًا، ومن ناحي

امي              ا جاء ذإ: الّليلة قال  ا أنت فن اب، أّم ا الب سأفتح أن ك متىٰ جاء         . الضيف ف د ذل م بع م نعل ول

وا     ىٰ ذهب اذا حصل    الضيوف، ومت سّيد             . وم ان ال اآر، آ صباح الب د إحضار فطوره في ال عن

                                           
  .٧٦٦مجلة الشباب العدد .  ١
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د عشرة      ١٩٧٧ / ١١ / ١وعلىٰ عكس تصّور النظام الملكي، ألقىٰ األمام في             م أي بع

دان أ      ا أّن فق ر فيه ية اعتب ة وحماس ة عنيف ه، آلم شهاد نجل ن است ام م ن أي خاص م ّز األش  ع

  :وقال) األلطاف األلهية الخفية(

ا                      ... «  الىٰ به ارك وتع نُّ اهللا تب ة التي يم ك االلطاف الخفي ىٰ تل  لو آان لدينا اطالع عل

ذا                   ا هك ا جزعن سائل، لم في   علىٰ عباده، واّنه لطيف بعباده، لو آان لدينا اطالع علىٰ تلك الم

  »...األمر د فهمنا أّن هناك مصالح وألطافًا فيهذه المواطن العادية وغير المهمة، ولكّنا ق

ام الخميني         ومي،               ) س(بعد اطالع االم ىٰ برنامجه الي ر حّت م يغّي ه ل شهاد نجل ىٰ است  عل

راً  ة ظه ي صالة الجماع ام ف ربالء، حضر األم ىٰ آ شهيد ال ان الطاهر لل ل الجثم ا حم  فبينم

ي   وبعد ذلك ذهب الىٰ بيت نجله ا       – آعادته آّل يوم     –ومساًء    لشهيد، وعّزاهم، ودعاهم للتحل

ىٰ      . بالصبر ا، وأخذها            ... «:وقال ُألم السّيد مصطفىٰ الثكل الىٰ إياه ا اهللا تع ة أعطان  آانت أمان

  »، وليكن صبرك اهللا اآلن مّنا، علّي أن أصبر، وعليك أنِت أن تصبري أيضًا

اك مجموعة          ّرة، آانت هن شهيد ألول م ه ال ىٰ ضريح نجل رة وعندما ذهب األمام ال   آبي

رأ       ر، وق ىٰ القب ابعه عل ىٰ األرض، ووضع أص ساطة عل س بب ه، فجل اس أحاطت ب ن الن  م

ٍة خاصة  ة بطمأنين ة   . الفاتح ة لبقي رأوا الفاتح نهم أن يق ب م ىٰ الحاضرين، وطل ت ال م التف  ث

  .العلماء المدفونين في ذلك المحل

                                           
  . م١٩٨٠ / ١٠ / ٢٣صحيفة آيهان المؤخرة .  ١

٣٦٦ 



شه ريم ال الس تك لوا مج ف أن يواص ي النج ة ف وزة العلمي اء الح ىٰوأراد علم  يد حت

دروس    «األربعين، فقال لهم االمام بهذا الصدد        ك الوقت   » يجب أن ال تعّطل ال ر   وفي ذل أخب

ّدين، وأن ال يجزعوا في        محبو وتالميذ الشهيد السيد مصطفىٰ      وا مج يهم أن يكون ل    أّن عل مث

  .هذه المواطن، وأن يواصلوا الدراسة والبحث، واآمال تهذيب النفس وبناء الذات

في   أول جلسة درس له بعد هذه المصيبة لكلمة مفصلة         ) س( الخميني   وخصّص االمام 

ك     وآانت مفيدة جّدًا وتربوية   . مجال مسائل ومشاآل إيران وبقية المجتمعات األسالمية       في تل

روف ريعتي     . الظ ي ش دآتور ع ات ال ىٰ أّن مؤلف شير ال د  ،ون شهيد الخال اب ال ت  ١ وآت آان

ع، وخاصة في ا            ة   موضوع بحث وجدل في المجتم ة والحوزات العلمي ان . لجامع النظام   وآ

ين شريحتي                      ة ب اق والفرق ذآورة في زرع النف ات الم اط ضعف المؤلف ا  يستفيد من نق  ءالعلم

ام الخميني       وقد. والجامعيين ىٰ التقريب       ) س(سعىٰ االم ة ال ا عن     خالل سنوات طويل بينهم

ة الجامعات في         داخل طريق رسائل عديدة الىٰ األتحادات األسالمية لطلب ىٰ    ال والخارج، وال

  .العلماء

بالدور  وفي هذا الخطاب بّين األمام عظم رسالة االنسان في نظام الخلق العظيم، وذّآر            

ادة  العظيم السامي للعلماء في النهضات األسالمية، وذآر         ّين ري اء   أمثلة من التاريخ، وب العلم

اب               ين والكّت اءة المثقف د بلهجة بّن ذين   في النهضات الشعبية، وانتق سلمين ال يتجاهلون دور    الم

المية،     شعوب األس سيرة ال ي م اء ف ن     العلم اء م راب العلم اد واقت ر ابتع ات   واعتب الحكوم

شيعة   ومواجهاتهم األيجابية والسلبية تعدُّ أساليب متنوعة لحراسة آيان األسالم    ه وال م  . والفق ث

ار، وحّذر من الحدود               شيعة الكب اء ال اح علم ة من آف ين شريحتي     تناول شرح أمثل ة ب الكاذب

  :العلماء والجامعيين، وخاطب المثقفين والجامعيين قائًال

ون خاضعين لآلخرين                « أنكم تظّل ىٰ   إذ اردتم أن تكونوا لوحدآم بمعزل عن المأل، ف إل
أزلية هذه  يوم القيامة، إجتمعوا آلكم، آونوا معًا، آونوا ُأخوة، ال ترفضوا هؤالء، هذه قّوة            

  »الشعب ةقّو

                                           
 . نعمة اهللا الصالحي النجف آباديتأليف) الشهيد الخالد(آتاب .  ١
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ع بعض األحداث          ... « ُأخرىٰ خاطب العلماء قائًال      ومن جهة  رة وُأخرىٰ تق في   بين فت
اء   إيران، وفي الوقت الذي ينبغي فيه علىٰ جميع الوعاظ المحترم       ع العلم األعالم   ين، وجمي

راهم            ة األسالمية، ت اتهم     أن يصرفوا أوقاتهم في المسائل السياسية واألجتماعي ون أوق يتلف
ابي    في أّن زيدًا آافر وأنّ  ًا وه ٌد وفالن رًا مرت اِلم  .  عم ذي –إّن الع ل مشقة خمسين      ال يتحّم

ي أن –سنة ابي، ال ينحصُر دورُه ف ًا وه اطيء فالن ذا منطق خ ين  ، إّن ه وا ب أخي ال تفّرق
ر   بعض اآلخ ىٰ ال ضهم عل ّضلوا بع اس، ال تف ون . الن ذين يعمل ك ال ون  أولئ الم، ويكتب لالس

أ   خطأًً، أصلحوا خطأه، أنتم علماء    شيئًا، من المؤّآد أّنهم ارتكبوا       دفعوه    هفأصلحوا خط ، ال ت
آالمًا سيئًا، بل ٱصعدوا وٱنصحوا        عنكم، التبعدوا الجامعة عنكم، ال تصعدوا المنبر لتقولوا       

...«  

اء             شعلة   ورغم تصورات النظام الملكي، فإن استشهاد السيد مصطفىٰ لم يساهم في إطف

تعالها، وق          ة              الثورة؛ بل إّنه زاد من اش د واقع ر بع وّهج أآث ذا الت ىٰ ه   م ١٩٧٨ / ١ / ٩د تجّل

ة في صحيفة اطالعات                (الكبيرة   ة موهن شر مقال ىٰ ن د   ١٩٧٨ / ١ / ٧االعتراض عل   م وبع

شهاد  ر است ىٰ خب ؤمنين عل ي الم شعب االيران اء ال امواآاطالع أبن سيد مصطفىٰ، أق ة اهللا ال   ي

سة ت ي أّول جل دن، وف ي مختلف الم ر حصلمجالس الفاتحة ف شهيد الكبي ذا ال ام ه ريم لمق  ك

  وبعد ذلك ثار الناس في بقية المدن، وخرجوا يصرخون، ويوجهون    اضطراب في مدينة قم،   

 في . فلجأ النظام الىٰ الحراب، ونزل الىٰ ميدان المواجهة بالسالح        . أصابع األتهام نحو النظام   

شعار              دّرعًا ب ساحة ت ىٰ ال ر اهللا اآ «حين نزل الشعب اإليراني ال د . فعطل سالح النظام     » ب  فق

دو              ىٰ الع ؤمن، واختف د   . تبّدل هذا الشعار الىٰ شعور، وامتزجت أصوات الشعب الم ذا فق  وهك

  .ساهم النظام في حصول والدة جديدة لالسالم ومسيرة المسلمين

سيد مصطفىٰ الخميني هي                  ة اهللا ال شهيد آي ودة لل ة المعه ىٰ   «: وآانت الكلم  سنعطي قتل
  »لحرية، لكّننا سنقطف ثمرة النصر في النهايةآثيرين في طريق ا
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  .)س( االبن البكر لسماحة االمام الخميني ،الشهيد الحاج السيد مصطفىٰ
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   ٢٥ –الخطاب رقم  

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

في   راق أمال يفوتني بدًء أن أشكر الجميع، أشكر العلماء في جميع البالد سواءًا في الع            

ا أشكر مراجع األسالم        ة، آم وا عن مشاعرهم النبيل ذين أعرب دان ال ائر البل ران أم في س  إي

ّزتهم       اآن دامت ع ائر األم اء . دامت برآاتهم والعلماء االعالم في إيران وهنا وفي س  والخطب

بالد    ارج ال ن خ ّبهم م روا عن ح ذين عّب امعيين، وال ر الج امعيين وغي ين الج ام والمثقف  العظ

دان     آ ائر البل سادة، وأسأل     . الطلبة الدارسين في أمريكا وأوروبا والهند وس ة ال ا أشكر آاف  آم

سات            . اهللا تعالىٰ التوفيق والسالمة للجميع     ع الجل شارآة في جمي  ولّما آنت غير قادر علىٰ الم

ادر                  ر ق ا آنت غي دها، و لم سادة بعق سن        –التأبينية التي تفّضل ال ذا ال ا به ارة  – وأن ىٰ زي   عل

عج ذري       مي سادة ع ل ال ُل أن يقب نهم، وآم ذر م ع، وأعت كر الجمي ِأنني أش ّسادة ف ذه. ال  إّن ه

داث اس   ١األح ة الن صل لكاف ي تح دًا، فه ة ج ست مهم اف  .  لي ه ألط الىٰ لدي ارك وتع   واهللا تب

ا؛         . ظاهرة وألطاف خفية   م به ين       هناك ألطاف خفية اهللا تبارك وتعالي النعل ر مّطلع ا غي   وألنن

                                           
ــىٰ.  ١ ــسّيد مــصطفىٰ إشــارة ال ــشهاد ال ــام الخمينــي   است ــشهيد)  م١٩٧٧ – ١٩٣٠) (س( أول نجــل لألم ــدأ ال   ب

  عامًا، وبلـغ درجـة االجتهـاد وهـو فـي الـسابعة والعـشرين مـن عمـره         ) ١٥(دراسة العلوم األسالمية وهو في سن   
ــًا ــرًا وأســتاذًا  . تقريب    ســماحة األمــام، فــي أآثــر العلــوم األســالمية، درس علــىٰ –م صــغر ســّنه  رغــ–وآــان متبّح

  .والمرحوم آية اهللا البروجردي، والمرحوم السّيد محمد داماد
ــي  ــام وســجن   ١٩٦٤ / ١١ / ٤وف ــأمر النظ ــل ب ــة   ٥٨ م اعتق ــزل قلع ــي ســجن ق ــًا ف ــالق ســراحه  .  يوم ــد إط   وبع

ــ       ذهــب الــىٰ    ويــذآر حّجــة  .  ذلــك، واســتقبلوه بحفــاوة  ىٰ قــم، وبمجــرد صــوله اّطلــع العلمــاء وأهــالي قــم عل
  )المولـوي ( االتـصال الهـاتفي لـرئيس سـافاك طهـران             الـذي آـان شـاهدًا علـىٰ        –السالم الـسيد أحمـد الخمينـي        

  : ترآيا آما يلي قضية إطالق سراحه، ونفيه الىٰ– بالسّيد مصطفىٰ
ــذهب الــ      « ــشرط أن ي ــق ســراحه ب ــسجن يطل ــران فــي ال ــيس ســافاك طه ــه رئ ــرح علي ــه ىٰاقت ــام( أبي   فــي) االم

  إّن هـذا العمـل  : ، ولكـن بعـد إطـالق سـراحه قالـت ُأمـيّ      ترآيا بعد أيام من إطالق سراحه، فوافق السّيد مـصطفىٰ      
   ذلـك،  هـذه النتيجـة، فـأطلع العقيـد المولـوي علـىٰ        ووصـل هـو أيـضًا الـىٰ       .  فـي إيـران    غير صحيح، ويجب أن تبقـىٰ     

ــًا بالــسيد مــصطفىٰ  ــات رخيــصة، وهــّدده، فــرّد عليــه أخــي بــنفس الحــّدة  ، ووجــه لــه شــتا واتــصل هاتفي   .م وإهان
   نفـي مـع سـماحة     ترآيـا، وبعـد فتـرة قـصيرة،     صـباحًا اعتقـل ونفـي الـىٰ    ١٠ الـساعة   / ١ / ٣(وفـي اليـوم التـالي    

  » العراقاألمام الىٰ
ــىٰ         ــاه ال ــب اِألّتج ــه يج ــد أّن ــان يعقت ــساومة، وآ ــل الم ــة ال تقب ــاه، ذا روحي ــشبه أب ــان ي ــوره شــامل آ   ة الســقاط ث

  إّلـا أّن منظمـة األمـن فـي العـراق التـي آانـت تراقـب األوضـاع         . الحكومة البهلوية، وجاهد آثيـرًا فـي هـذا الـسبيل         
  – القــصر الجمهــوري فــي بغــداد، فهــّدده أحمــد حــسن البكــر   م وأخذتــه مباشــرة الــى١٩٦٩ٰاســتدعته فــي عــام 

  اتـه الـسّرية بآيـة اهللا الحكـيم، ثـم اقتـرح عليـه أن               لقاء  حيـث آـان مطلعـًا علـىٰ        –رئيس الجمهورية العراقيـة آنـذاك       
ــران بمــساعدة النظــام البعثــي   ــا النظــام  . يــدخل المواجهــة ضــد إي ــراح التعــاون مــع النظــام البعثــي، إّل   فــرفض اقت

  وقبــل الثــورة فــي إيــران. تّهمــه بالتعــاون مــع الحكومــة العراقيــةٱالملكــي قــام فــي داخــل إيــران بأثــارة إشــاعات، و
  .، وهو في سّنه السابعة واألربعين من العمرشهد السّيد مصطفىٰبسنة واحدة است
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  )اهللا لطيف بعباده(  من سورة الشورى١٩ٰمن اآلية .  ١
ــة     .  ٢ ــد األئم ــئل أح ــه ُس ــة أّن ــي رواي ــة  ) ع(ف ــن اآلي ــريم   ٧٣ع ــورة م ــن س ــا  ( م ــا وارده ــنكم إّل ــال...) وإن م   فق

  .٩٧١ ص ٢علم اليقين ج . جزناها وهي خامدة

٣٧١ 



ذه     .  ولدينا مهام من قبل اهللا تعالىٰ        ،وفي الوقت نفسه نحن موجودون هنا       ا في ه  مادمن

ل اهللا تب             ام من قب دينا مه أّن ل ا ف الىٰ الحياة الدنيوية، مادمنا هن ذه   . ارك وتع وم به  ويجُب أن نق

ة            اليف األلهي ل عن التك ة،           . المهام، ويجُب أن ال نغف ة هي ألطاف إلهي اليف االلهي ع التك   جمي

ل        ة آ ىٰ تربي دف ال ي ته ة الت اليف الفردي واء التك اف س ا ألط اليف، ُآّله صورها تك ن نت نح

ق للتكامل والر            علىٰ حدة،  شخص ق،        من أجل إآماله، ألنه ال يوجد طري ذا الطري ر ه  قي غي

  .درجات ال يمكن الوصوُل إليها بدون هذا الطريق وهناك 

ق       ي تتعل ور الت اء االم ا األنبي ّين لن د ب ع، وق يم المجتم ل تنظ ن أج اليف م ذلك التك  وآ

الروح، ق بالغيب  ب ي تتعل ة، والت ات العقلي ق المقام ي تتعّل ضًا،. والت ك أي ّين ذل د ب رآن ق  والق

ة             وأهله يعلمون، وقد بيّ     نت السّنة والكتاب تلك األمور التي هين من الوظائف الخاصة الداخل

ه   سان وتكامل ي االن ي رق ور   . ف سياسية واألم ور ال المجتمع واُألم ة ب ور المتعلق ت االم  وبّين

ة المجتمع         ام بكل           . األجتماعية وما يتعّلق بتنظيم وتربي ون باالهتم شر مكلف ع الب ُن وجمي  ونح

  .مات، وإن لم يحصروها في جانب واحدهذه المراتب، وآل هذه المقا

                                           
  .٦افات، اآلية سورة الص.  ١
 .٦٤سورة العنكبوت، اآلية .  ٢
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سواء   إّنني ُأعرُب عن حّبي لجميع التيارات الموجودة، والتي تخدم من أجل االسالم،               

ىٰ اآلن          –التيارات الدينية    دء وحت ارات األخرىٰ من       – التي خدمت منذ الب سياسيين    أو التي ال

يهم ج             والمثقفين   ر أني عاتب عل اً الذين يخدمون من أجل االسالم، غي ا . ميع الحب فيجب    أّم

سواء     األسالم،  علىٰ آّل مسلم شخص أن يكون محبًا لألشخاص وللفئات التي تخدم من أجل             

سانية   فكل مسلم يرىٰ سعي هؤالء من أجل   . عن طريق القلم أو بذل الجهد      سعي من   –األن  ال

اء                  دة لبن سانية، فاالسالم عقي سان    أجل االسالم هو سعي من أجل االن ا    –األن رىٰ أّن    حينم ي

سانية               ة األن سان، وفي خدم ة األن ذي        الفئات الموجودة ساعية في خدم ة األسالم ال وفي خدم

  .األنسان محبًا وال أشكال في أن يكون.  يحّبهم لذلكنيبني االنسان، فال بدله أ

ات وهو عتب المحب                 ىٰ الفئ اك عتب عل ىٰ     . من جهة ُأخرىٰ هن ات   أنني عاتب عل الفئ

دهم اهللا     –لدارسين الجدد    المثقفة والجامعية وا   دهم اهللا،         – أي ّدام لالسالم أّي هؤالء     هؤالء الخ

ه،              ق بالفق ا يتعّل اء، وفيم ق بالفقه اء     أفرطوا بعض الشئ فيما يتعل ق بعلم ا يتعّل األسالم،    وفيم

مغرضين، أنا أعلم     إّنهم ليسوا  ١وفي ما يتعّلق بالفقه األسالمي، وقالوا بعض ماال ينبغي قوله         

ة      وليسوا مغرضين، وهم  . ء أغلبهم يريدون أن يخدموا األسالم     أّن هؤال  . يتكلمون بال سوء نّي

ل،           اريخ قلي انين، وعشت         هؤالء معلوماتهم قليلة، وأنا أيضًا إطالعي علىٰ الت غ الثم لكنني أبل

  .عامًا في مجريات األمور حوالي الستين عامًا في المجتمعات العلمية، وحوالي ثالثين

ةٍ   أنا لدّي مشاهدا   ا،       ت واطالع علىٰ أحداث مئ ة مّن سنين المنصرفة القريب   ونيف من ال

دينا عن الماضي وعن                       ذي ل  ورغم أنني قليل األطالع ، غير أّن هذا المقدار من االطالع ال

رىٰ أنّ     ليًا، إّلا الزمان األول والعصور األولي لألسالم وحتىٰ اآلن، وإن آان إجما            اّنه جعلنا ن

اء             هذا االسالم بجميع أب    ه حفظه العلم اء، وفقه ضًا،   عاده، إّنما حفظ بكل أبعاده بجهود العلم أي

اء        شاقة للعلم رون مدىٰ     واآلن.وأحكامه السياسية حفظها العلماء آل هذه حفظت بالجهود ال ت

ود    غنىٰ فقه الشيعة، ففقه الشيعة أغنىٰ فقه موجود في العالم، فالقانون الذي وّضح             وفّرع بجه

ذا    . نىٰ فقه، أغنىٰ قوانين العالمعلماء الشيعة هو أغ    انون به الم ق وانين   الغنىٰ  ليس في الع والق

رىٰ  ًا  –األخ سماوية طبع ة، – ال ت غني واني       آان ذه الق ا، وه صل إلين م ت ا ل ر أنه ي  نغي الت

                                           
  .٢٤راجع هوية الخطاب السابق رقم .  ١
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اري    ن الت ره م ذي أذآ دار ال سياسية، فالمق ور ال ىٰ صعيد األم ا عل م–خ أّم ا ال أعل   وأن

اريخ  نٍة  –الت ة س اريخ الحديث ولمئ ر أّن الت ساه، غي أّني أن ك ف رأت حول ذل د ق  وإذا آنت ق

د ضّحوا               مّرت اء ق ة من العلم ا أن طائف  موجود بين أيدينا، ولو رجعنا قليًال الىٰ الوراء لرأين
                                           

  .١٢٦ ص ١راجع ترجمة ُأصول الكافي ج .  ١
  يـــدّونون األجوبـــة التـــي آـــان يـــذآرها علـــىٰ) ع(آـــان جمـــع آثيـــر مـــن اصـــحاب وتالميـــذ االمـــام الـــصادق .  ٢

  مجلـد، اشـتهرت فيمـا بعـد       ) ٤٠٠(ات التـي بلـغ عـددها الـىٰ        المسائل المختلفة ويجمعونها في دفـاتر، هـذه الكتابـ         
ــول  ــة(باُألص ــاب    ). األربعمئ ــي آت ــشهيد األول ف ــّين ال ــد ب ــذآرىٰ(وق ــاب   ) ال ــي آت ــي ف ــق الحّل ــر (والمحّق   )المعتب

ــض آخــر مــن العلمــاء فــي مؤلفــاتهم مــسائل حــول األصــول المــذآورة           ووصــلت عــدد مــن هــذه األصــول    . وبع
  راجــع.  اآلن بعــض هــذه األصــول  تفادوا منهــا فــي تــصنيفاتهم، وبقيــت حتــىٰ    واســ) الكتــب األربعــة (ألصــحاب 

  »١٢دراسة حول األصول األربعمئة ص «و / ٥المعتبر في شرح المختصر، ص 
  محمـد بـن يعقـوب الكلينـي، مـن ال يحـضره       : الكـافي   : الكتب االربعـة هـي أآثـر آتـب الـشيعة اعتبـارًا، وهـي              .  ٣

  محمــد بــن حــسن: االستبــصار فيمــا اختلــف مــن األخبــار ) الــصدوق(قّمــيمحمــد بــن علــي بــن بابويــه ال : الفقيــه
 .محمد بن حسن الطوسي: الطوسي،تهذيب األحكام في شرح المقنعة
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ون بالعلم   سالطين يحيط ان ال سين  اآ سلطان ح ك ال ة المل ي ١ء وغرف ودة اآلن ف    موج

اغ إص        ٢چهار باغ إصفهان   ىٰ               في مدرسة ب م سحبوه ال ىٰ اآلن، إّنه ه موجودة ال فهان، غرفت

ك ية، وآانت  تل دىٰ هؤالء أغراض سياس ان ل ّرهم وارءه، آ تمكن هو من ج م ي ة، ول الغرف

ديهم د    ل صورّن أح ة، ال يت راض ديني سي  –أغ أن المجل سمع ب رد أن ي وان اهللا  (٣ بمج رض

ه اني )علي ق الث ه ( ٤والمحق شيخ البهائي) رضوان اهللا علي ه( ٥بوال آانت ) رضوان اهللا علي

ك من                         لديهم وا ذل ونهم، هل إّن هؤالء فعل يهم وبرافق ذهبون إل انوا ي عالقات مع هؤالء، وآ

ك                      أجل الجاه  سُّلطان حسين والمل ك ال م المل ّتم به ىٰ أن يه اجين إل والسُّمعة؟ أم أّنهم آانوا محت

اس؟ دة ن  !عب ضحية ومجاه اموا بت م ضّحوا، ق ر وارد، إّنه الم غي ذا آ ن أجل أن ه سانية م ف

                                           
  بــين غــرف مدرســة چهــار بــاغ الــسلطانية، هنــاك أّول غرفــة فــي الــضلع الــشمالي مــن ناحيــة المغــرب غرفــة .  ١

ــرًا مــن األوقــات فــي هــذه  وآــان الملــك الــ ) بغرفــة الملــك ســلطان حــسين (خاصــة مــشهورة    صفوي يقــضي آثي
  .الغرفة في التحادث مع العلماء الكبار

ــاغ المعروفــة بمدرســة  .  ٢ ــأمر الملــك ســلطان  ) مادرشــاه(بنيــت مدرســة چهــار ب ــصفوي وب   فــي عــصر الحكــم ال
  .حسين

ــاني   .  ٣ ــروف بالمجلــسي الث ــاقر المجلــسي، المع ــشيعة )  قه ١١١٠ -١٣٠٧(محمــد ب ــاء ومحــدثي ال   مــن علم
ــ ــن      الكب ــر م ــه أآث ــغ مؤلفات ــصفوي، وتبل ــصر ال ــي الع ــدًا،) ١٤٥(ار ف ــي   مجل ــوار ف ــار االن ــزًء) ١١٠( واشــهرها بح   ج

ــرة    ــث آثي ــار وأحادي ــضّم أخب ــه . وي ــن مؤلفات ــاة القلــوب،      : وم ــين، حي ــة المتق ــوار، حلي ــشكاة االن ــاة، م   عــين الحي
  . اليقينتحفة الزائر، جالء العيون، مقياس المصابيح، ربيع األسابيع، زاد المعاد، حق

  عــاش المجلــسي فــي عــصر الملــك الــسلطان حــسين الــصفوي، وآانــت شخــصيته ومكانتــه العظيمــة فــي نظــر   
  سـنوات فقـط آانـت مـن أسـباب         ) ٤(األيرانيين الشيعة ومجالسته مع الملـك الـصفوي، مـع أّنـه عاصـر ذلـك الملـك                 

  – أصــبحت إيــران حّتــىٰوبعــد وفــاة المجلــسي لــم يمــض وقــت آثيــر  . هــدوء وحفــظ األمــن والطمأنينــة فــي إيــران 
  .ويقـع قبـر العّلامـة المجلـسي فـي الجـامع الـضّيق فـي اصـفهان                 .  محًال لهجوم األفغـان    –نتيجة عدم آفاءة الملك     

  .٢٢٢علم المسلمين ص : راجع
ــي، أو         .  ٤ ــامحقق الكرآ ــروف ب ــالي، المع ــد الع ــن عب ــسين ب ــن ح ــي ب ــو الحــسن عل ــدين، أب ــن العاب ــشيخ زي   ال

  وهـو مـن العلمـاء المعـروفين فـي العـصر الـصفوي، وقـد               . فـي النجـف االشـرف       )  ق ه ٩٤٠توفي  (المحقق الثاني   
  ).شيخ االسالم، قاضي القضاة في إيران(عاصر الملك طهماسب، وآان يقلب بـ 

ــه،  ــم تأليفات ــد،   : وأه ــي شــرح القواع ــد ف ــامع المقاص ــشهيد األول،    ج ــة ال    حاشــية شــرائح األســالم، شــرح ألفّي
  .حاشية تحرير العّلامة

  المعــروف بالــشيخ البهــائي، عــالم بــارز معاصــر )  جبــل عامــلالمنــسوب الــىٰ(محمــد بــن الحــسين العــاملي .  ٥
   إيران من لبنان وهـو فـي سـّن الطفولـة مـع أبيـه حـسين بـن                   جاء الىٰ )  ق ه ١٠٣٠ – ٩٥٣(للملك عباس الصفوي    

  دب والحـديث والتفـسير، ثـم    أبيـه الفقـه واألصـول واأل    تعّلـم لـدىٰ  – الـذي آـان مـن العلمـاء الـشيعة      –عبد الـصمد   
  :وعنــدما بلــغ درجــة أســتاذ، تتلمــذ لديــه فــضالء مثــل  .  عبــداهللا اليــزديمــولىٰ:  علمــاء آخــرين مثــلتتلمــذ علــىٰ

  )والـد العّلامـة المجلـسي     (المال محـسن فـيض الكاشـاني، والمّكـي العـاملي، والـشيخ محمـد تقـي المجلـسي                    
  هــائي متبّحــرًا فــي الرياضــيات وعلــم الطبيعــة، وعلــم       الفقــه آــان الــشيخ الب  وباألضــافة الــىٰ . وآثيــر آخــرون 

  .الميكانيك والنجوم
ــغ     ــة تبلـ ــية والعربيـ ــرة بالفارسـ ــصنيفات آثيـ ــاحب تـ ــائي صـ ــشيخ البهـ ــالة٨٨والـ ــًا ورسـ ــه.  آتابـ ــم مؤلفاتـ   :وأهـ

ــامع العباســي   ــه(الج ــساب  ) فق ــة الح ــيات(خالص ــالك  ) رياض ــشريح األف ــوم(ت ــشكول   ) نج ــين، الك ــاب األربع   (آت
ــا  ــة، أخب ــوم، شــعر حكاي ــات   ) ر، عل ــز وحلوي ــوي خب ــوي حليــب وســّكر، مثن ــىٰ  . مثن ــن ال ــوفي فــي إصــفهان، ودف   ُت

 . وصيتهبناءًا علىٰ) ع(جوار مرقد اِألمام الرَّضا 
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  . هذا عتبي عليكم

                                          

ه من             هذا في    ذي أمتلك األطالع    ما يتعلق بفقههم، وما يتعّلق بجوانبه هذه، وبالمقدار ال

سياسي   رآهم ال ق بتح ا يتعّل ذلك فيم ًا، وآ ذا  . حالي ىٰ ه ع عل ا مّطل رت فأن ا ذآ دار،  وآم المق

  .وتاريخهم قريب مّنا

 
 ).٢٤(راجع هوية الخطاب السابق.  ١
 .ذآر سابقًا.  ٢
 . الخلفاء الثالثة. ٣
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ور ة اُألم سنين المنصرفة آانت لمواجه ة ونّيف من ال ي المئ ي وقعت ف  النهضات الت

رزا         ١ منها قضية التنباك    فة لمصالح األسالم، فمثالً   المخال د أمر المي ًا، فق   التي تعرفونها جميع

ا   ) رضوان اهللا عليه   (٢الشيرازي الكبير  ران، وعلم ران رضوانُ   ءوتبعه علماء اي الد إي   اهللا ب

رزا اآلش    ادوا     ٣تيانيعليهم الذين آان علىٰ رأسهم المي ران، وأع وا بالمعارضة في طه   انطلق

ل من              الحياة دار قلي ة من أجل مق   الىٰ الحكومة األيرانية المتهاوية آنذاك، لقد سقطت الحكوم

رزا       در المي ب، فأص ران لألجان اعوا إي ذخهم، ب فاالتهم وب ه س وا ب ال، أرادوا أن يمارس  الم

اء                  وا العن سهم، وتحّمل ىٰ أنف ران عل  الشيرازي رضوان اهللا عليه أمره، وضغط سائر علماء إي

ش ارواقوالم د         ة، وث ورة ض ت الث ة، فكان ت االتفاقي ىٰ ألغي ام؛ حّت ىٰ القي اس إل وا الن  ، ودفع

  .ستبداداِأل

ىٰ    – االنتفاضة الدستورية    اء   تلك النهضة التي بدأت من النجف وعل د العلم    وفي – ٤ ي

ل أيَّ وفذلك المستبد الذي آان يقوم بكّل ما يشتهي،    . إيران علىٰ يد العلماء أيضاً     شخص،   يقت

ا آانت                 جاءوا به ...  زًا، وبينم م يعطوهم خب ساآين من الضواحي، ول ة   ؤالء الجنود الم عرب

ىٰ أحدهم                   ديم شكواهم، فرم وا لتق حصاة   الملك تتحرك في جانب حضرة عبد العظيم، اجتمع

نقهم  ور، وجيءأصابت عربة الملك، فُجمع هؤالء علىٰ الف    ك بخ اً   بهم بعد أن أمر المل  ٥جميع

                                           
  نحــاء ايــران الــىٰٱهيئــة التبــغ والتنبــاك فــي  م امتيــاز حــصر شــراء وبيــع وت١٨٩٠ ناصــر الــدين شــاه عــام أعطــىٰ.  ١

  وبـسبب الماهيـة   . شرآة ريجي األنجليزية لمّدة خمسين سنة في مقابل استالم رشوة تبلغ خمسمئة ألـف ليـرة               
  وآانــت قيــادة . االســتعمارية لهــذه االتفاقيــة؛ قــام العلمــاء ومراجــع التقليــد بمعارضــة قويــة، وطــالبوا بالغائهــا         

  وفـي . فـي يـد المرحـوم الميـرزا حـسن االشـتياني ممثـل آيـة اهللا الميـرزا الـشيرازي                    المعارضين من أهـل طهـران       
  أّن اسـتعمال التبـغ والتنبـاك اليـوم        « قـصيرة آمـا يلـى        النتيجة أصدر الميرزا الشيرازي مرجـع تقليـد الـشيعة فتـوىٰ           

   المواجهـة، فقـام    وحـّدد مـصير هـذه     » ) عـج ( حـرام وفـي حكـم محاربـة إمـام الزمـان              – وبأّي نحو من األنحاء آان       –
   ناصــر الــدين شــاهالنــاس بكــسر أدوات تــدخين التنبــاك، وأحرقــوا آميــات آثيــرة مــن التنبــاك، وفــي النتيجــة ألغــىٰ 

  . أن عرشُه في خطراالتفاقية بدفع غرامة حيث رأىٰ
  .ذآر سابقًا.  ٢
ــسن  .  ٣ ــرزا حـ ــسن (الميـ ــد حـ ــتياني ) أو محمـ ــش )  قه ١٣١٩ – ١٢٤٨، ١٢٤٣(األشـ ــد مـ ــولي ومجتهـ   هورُأصـ

ــصاري، وحــصل علــىٰ      . درجــة اِألجتهــاد فــي النجــف االشــرف فــي العهــد الناصــري، آــان مــن تالميــذ الــشيخ األن
ــه  ــضاء،      : مــن مؤلفات ــاب الق ــاس المــشكوك، آت ــشكوك فــي حكــم الّلب ــد، إزاحــة ال ــد فــي شــرح الفرائ   بحــر الفوائ

  اجــع دائــرة معــارف الــشيعةر. آتــاب األوانــي الــذهب والفــّضة، إحيــاء المــوات، الوقــف، رســالة فــي نكــاح المــريض  
 .١١٦ ص ١ج 
ــىٰ.  ٤ ــىٰ   عمــل عل ــران فــي الدرجــة األول ــد إســناد االنتفاضــة نهــضة الحرآــة الدســتورية فــي إي    المرحــوم اآلخون

  وقــد جعــل اآلخونــد. مــال محمــد آــاظم الخراســاني، وعبــد اهللا البهبهــاني، والمرحــوم الــسّيد محمــد الطباطبــائي  
ــي     ــتورية فـ ــة الدسـ ــاني االنتفاضـ ــوىٰ   الخراسـ ــه بفتـ ــة لـ ــران رهينـ ــتور   إيـ ــة بالدسـ ــتراط الملكيـ ــرورة اشـ   . ضـ

  وجــاء فــي البيــان. وآــان الــشيخ عبــد اهللا المازنــدراني مــن المقــربين لآلخونــد الخراســاني فــي حرآــة المــشروطة
ــدينّيان مــا يلــي      إّن إرادة الــسلطنة والــدوائر الحكوميــة يجــب أن تكــون محــدودة «الــذي أصــدره هــذان العالمــان ال

  . آل بلد بعدم تخّطي القوانين والحدود الموضوعة طبقًا للدين الرسمي لذلك البلدومشروطة في
  مّر ذآره سابقًا.  ٥
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وغيره   ويعرف أي نوع من البشر هو، أي حيوان هو،         ٢الكل يعرف محمد علي ميرزا    

انوا في                  . هكذا أيضاً  ك، وآ ادوا النهضة ضد ُأولئ تبداد، وق ذا األس  الصف  ثار العلماء ضد ه

م تحصل  ة، فل ائج اِأليجابي ت بعض. االول، وأرادوا أن تحصل النت ت تحقّق و آان ائج  ول النت

وا       م يتمكن ة               . لكان جّيدًا، ولكّنهم ل ىٰ أي ون؟ عل اذا يعمل ستطيعوا فم م ي دما ل د     حسنًا عن حال لق

أّي عمل وهو                       وم ب ان يق ذي آ ذلك ال يًال، ف ا    (تمكنوا من تغيير الوضع قل سئل عّم ) يفعل  ال ُي

  . في ضمن حدود حّدت من حرآته، وان آان لم يتحقق ما آانوا يريدونهوضع

م                يعمل   حسنًا فأّن صيغة متمم الدستور قد جاءت نتيجة جهود العلماء، غير أّن الملك ل

ة              ران     بمتمم الدستور، وهذه الحكومة اِأليرانية الحالية ليست رسمية، وليست قانوني واب إي ن

أّن المجلس          ليسوا قانونيين اآلن، هؤالء لي     االيراني الحالي     سوا رسميين، وحسب الدستور ف

ه خمسة                    شرف علي ران حسب الدستور يجب أن ي اء، فهل       ليس رسميًا، مجلس إي من الفقه

ة    اك نياب ل هن راف؟ ه ًا أيُّ ِإش اك أساس ل هن نهم اآلن؟ ه د م ه واح اك فقي ه  هن ًا، أم أّن أساس

د        أرادوا أن يحصل تغيير ولكن ل      . تعيين؟ إّنه تعيين   ك فق اء    م يحصل، ورغم ذل . نهض العلم

ضًا،       . آانت هّمة العلماء وتبعهم اآلخرون     انوا       وطبعًا آان لآلخرين حصَّة أي اء آ ولكن العلم

سّيد      ...٣في قضية العراق، فلو ال مجاهدة َعلماء العراق       . في الصف األول    في   ١قتل نجل ال

  . ٢الحرب، قتل نجل السّيد محمد آاظم

                                           
ــرزا يوســف االشــتياني  .  ١ ـــ )  قه ١٣٠٣ – ١٢٢٧(المي ـــ ) مــستوفي الممالــك(ويلقــب ب ــسّيد(ويعــرف ب   آــان) ال

  مــام الميــرزا تقــي خــان أميــر  باهتمــن الرجــال الــشرفاء، وهــو صــائب العمــل فــي عــصر القاجاريــة، وآــان يحظــىٰ  
  .آبير

  محمد علي شاه، سادس ملـوك الدولـة القاجاريـة، وابـن مظفـر الـدين شـاه، حكـم فـي إيـران ثـالث سـنوات،                           .  ٢
   الــوطنيآــان فــي البدايــة موافقــًا للمطــالبين بالمــشروطة، ولكنــه عارضــهم فيمــا بعــد، وضــرب مجلــس الــشورىٰ  

  آيـة اهللا البهبهـاني وآيـة   : واعتقـل علمـاء المـشروطة المعـروفين      )  هـق  ١٣٢٦(بالمدفعية من قبل لياخوف الروسي      
  .وعدد آخر من التحرريين) مدير صحيفة صور اسرافيل(اهللا الطباطبائي ونفاهما، وقتل الميرزا جهانكيرخان 

ــىٰ   ق لجــأ الــىٰه ١٣٢٧وفــي عــام     طهــران مــن الــضواحي،  الــسفارة الروســية بعــد دخــول قــوات المجاهــدين ال
  ســنة، وآــان الــروس) ١٢( الــسلطة إبنــه أحمــد الميــرزا وعمــره وتــولىٰ.  وأخــرج مــن إيــران لــسلطة،ثــم ُأقيــل مــن ا

  في زمان محمد علي شاه يتـدخلون عمليـًا فـي اُألمـور الداخليـة فـي إيـران، وقـد ارتكبـوا فجـائع آثيـرة، مـن ذلـك                              
  .بالمدفعية، وقتلوا هناك عددًا آبيرًا) ع(ضرب المرقد المطّهر لالمام الرضا 

ــىٰ         .  ٣ ــة األول ــرب العالمي ــي الح ــسية ف ــة والفرن ــوات االنجليزي ــد الق ــًا ض ــا حرب ــة وألماني ــة العثماني ــت الدول   ،دخل
ــدي      ٱو ــر ج ــًا لخط ــد معرض ــذا البل ــبح ه ــراق، وأص ــي الع ــرب ف ــرة الح ــدت دائ ــاء   . مت ــن علم ــت أعل ــذا الوق ــي ه   وف

ــشيعة المقيمــون فــي العــراق الجهــاد،   ــوم ا   ال ــاب العل ــام عــشرات المجتهــدين وطّل ــد  وق ــدفاع عــن البل ــة بال   لديني
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ي  اء ف د حمل العلم دانلق ىٰ المي وا ال اف، ونزل ىٰ األآت ادق عل ة البن ك المواجه د. تل   وق

د       ٣سجن المرحوم السيد الخوانساري، السيد محمد تقي الخوانساري        ه بع أن   رضواُن اهللا علي

ذا واحد،      «أسروه مع عدد آخر ونقلوه الىٰ الخارج، وآان يقول           ان،   إّنهم آانوا يعّدوننا هك اثن

ة لحوم            ثم يقدموننا ا   ثالثة، أربعة،  ا     لىٰ أحد األشخاص ويقولون إّن هؤالء من أآل شر، إّنن الب

سان،             ادون     نعدَّهم ألّنهم يأآلون لحم األنسان، إّنهم من الرعاع الذين يأآلون لحم األن م معت وه

  .في بلدانهم علىٰ أآل لحوم البشر، ونحُن نعّدهم لئال يأآلونك

اني     شيرازي الث ذا الشخص العظيم،      ٤الميرزا ال ذا      ه ذا الشخص        ه ر، ه  الشخص الكبي

  فأرسل هؤالء     صاحب المقام الرفيع في العلم والعمل، أصدر في قضية العراق حكم الجهاد،           

اءُ   . الىٰ الحرب، وآانت العشائر َتتبَُّع العلماء، فالوضع يختلف عّما هو عليه اآلن           ان أبن د آ  فق

اً              ه وأصدر حكم شائر إلي اء، جاءت الع دوا،      أصدر . العشائر يّتبعون العلم اد، جاه م الجه   حك

اء               . أعطوا قتلىٰ، واقتلوا   م يكن ُأولئك العلم  فعلوا ما فعلوا حّتىٰ حققوا للعراق استقالله، ولو ل

اء              اخالص العلم د نفي   . لكّنا اآلن أسرىٰ، لُكّنا جزء من مستعمرة انجليزية، وذلك حصل ب  وق

سيد أ                 نهم ال ة، وم سبب معارضتهم لألنظم ران ب ىٰ اي و الحسن   علماء العراق ال   والمرحوم  ٥ب

                                                                                                                                    

ــزدي،  .  ١ ــائي الي ــسيد محمــد الطباطب ــة اهللا ال ــة اهللا محمــد آــاظم الطبا  هــو آي ــسّيد  نجــل آي ــزدي، وال ــائي الي   طب
  أعلـن الجهـاد   . محمد الطباطبائي من العلماء المشهورين المقيمين فـي العـراق، ومرجـع الـشيعة فـي تلـك الـديار                   

  ). قه ١٣٣٩(وآان من زعماء الجهاد في ثورة العشرين . ضد اِألنجليز، وشارك في هذا الجهاد، واستشهد
  آـان الـسّيد محمـد     .  آـاظم المـذآور فـي الهـامش الـسابق          هو السيد محمد الطباطبائي، نجل الـسيد محمـد        .  ٢

  ولـــه الكتـــاب. مـــن علمـــاء ومراجـــع الـــشيعة الكبـــار)  قه ١٣٣٧ – ١٢٤٧ و ١٢٤٦(آـــاظم الطباطبـــائي اليـــزدي 
   مقـام المرجعيـة بعـد رحلـة المـال          وصـل الـىٰ   . آان مـن تالميـذ الميـرزا حـسن الـشيرازي          . المعروف بالعروة الوثقىٰ  

   أمـــر فيهـــا المـــسلمين بـــالوقوف امـــام وفـــي زمـــان مرجعيـــه أصـــدر عـــدة فتـــاوىٰ ،محمـــد آـــاظم الخراســـاني
   هـذا العـالم الكبيـر النـاس فـي حـوادث احـتالل العـراق مـن قبـل القـوىٰٰ                     وقـد أثـارت فتـاوىٰ     . المستعمرين األجانـب  

ــة، و ــىٰ     ٱاألنجليزيـ ــز علـ ــروس واألنجليـ ــوم الـ ــة، وهجـ ــوات اِأليطاليـ ــل القـ ــن قبـ ــا مـ ــتالل ليبيـ ــراج حـ ــران الخـ    ايـ
  وقد استشهد نجـل الـسيد محمـد الطباطبـائي فـي ثـورة العـشرين علـىٰ         . االجانب من أراضيهم بجهادهم الباسل    

  .يد القوات اِألنجليزية
   آيـــة اهللا اآلخونـــدالـــسيد محمـــد تقـــي الخوانـــساري مـــن علمـــاء ِإيـــران الكبـــار، درس علـــم اُألصـــول لـــدىٰ .  ٣

  حــارب ضــّد المهــاجمين األنجليــز،   )  م١٩٢٠/  ق ه ١٣٣٨(الخراســاني، وفــي الثــورة االســالمية فــي العــراق      
  الواقعــة فــي الخلــيج الفارســي،) هنكــام( جزيــرة وبعــد احــتالل العــراق مــن قبــل الجــيش األنجليــزي، نفــي الــىٰ  

  خمـس منهـا فـي حكـم رضـاخان، وثـالث فـي زمـن محمـد                 (سـنوات   ) ٨( إدارة الحوزة العلميـة فـي قـم مـدة            تولىٰ
ــوي  ــن الفق ) رضــا البهل ــين م ــع اثن ــصدر،     م ــدين ال ــة اهللا صــدر ال ــت وآي ــد حّج ــسيد محم ــة اهللا ال ــار، أي آي ــاء الكب   ه

  .وآان آية اهللا الخوانساري من مؤيدي آية اهللا الكاشاني في نهضة تأميم النفط االيراني
  .مر ذآره سابقًا.  ٤
  ن، وفـي عـام  دراسـتُه األوليـة فـي اصـفها    )  قه ١٣٦٥ – ١٢٧٧( آية اهللا السيد أبـو الحـسن األصـفهاني         أنهىٰ.  ٥

   اآلخونـد المـال محمـد آـاظم الخراسـاني، والميـرزا محمـد تقـي                 العراق وأآمل دراسته لدىٰ     ق ذهب الىٰ   ه ١٣٠٧

٣٧٩ 



ان  اء خراس ضة علم ذلك نه ازاده ٥وآ وم آق وا المرح سّيد١ اعتقل وم ال ونس  والمرح  ٢ي

ازادة                  رزا آق د رأيت المرحوم المي ران، وق رضوان   وسائر العلماء آنذاك، وسجنوهم في طه

                                                                                                                                    

  مــن آبــار الفقهــاء والمجتهــدين المــشهورين فــي     )  قه ١٣٥٥ – ١٢٦٥(آيــة اهللا الميــرزا حــسن النــائيني    .  ١
ــع عــشر الهجــري   ــرزا الــشيرازي  . النــصف األول مــن القــرن الراب ــارزين للمي   وآــان للمرحــوم. آــان مــن التالميــذ الب

ــائيني دوٌر مهــٌم فــي تقــّدم نهــضة الحرآــة الدســتورية،   ــرانيين المقيمــين فــي النجــف  الن    وآــان مــن المراجــع اِألي
  أو الحكومــة بنظــر االســالم،) تنبيــه اُألمــة وتنزيــه المّلــة فــي ُأســس المــشروطة (ألــّف آتابــه المعــروف . االشــرف

ــه،       ــسانه وحـــسن خّطـ ــصاحة لـ ــه وفـ ــًا ببيانـ ــان معروفـ ــتورية، آـ ــة الدسـ ــضة الحرآـ ــل نهـ ــه فـــي أوائـ ــد ألّفـ   وقـ
  .ويعد أحد فحول علم اُألصول

  ١٣٣٨(آية اهللا علـي الـشهرستاني مـن المجتهـدين المعـروفين، وآـان مـن زعمـاء الـشيعة فـي ثـورة العـراق                           .  ٢
  ).آرمانشاه( بقية عمره في باختران  إيران، وأمضىٰوبعد احتالل العراق من قبل اِألنجليز نفي الىٰ)  قه
ــا    .  ٣ ــراق أي ــشيعة وزعمــاء النهــضة فــي الع ــصي مــن علمــاء ال ــة اهللا الخال ــزي، وفــي عهــد آي   م األحــتالل األنجلي

ــىٰ  ــداب البريطــاني عل ــراقاالنت ــصل  )  م١٩٢٢(وفــي عــام .  الع ــراق –أخــرج الملــك في ــك الع ــر مــن – مل   )٤٠( اآث
   الحجـاز بتهمـة حكمـه بمقاطعـة        ونفـي آيـة اهللا الخالـصي الـىٰ        . شخصًا من علمـاء الـشيعة اِأليـرانيين مـن العـراق           

   اعتـــراض العلمـــاء والـــشعب االيرانـــي نفيـــه الـــىٰوأدىٰ. عمـــاء العـــراقاِألنتخابـــات، وآـــان يـــشكُّ بمعارضـــته لز
   التباحــث مــع المــسؤولين اِألنجليــز والعــراقيين،    المــسلم بــشّدة، بحيــث أّن الحكومــة األيرانيــة اضــطرت الــىٰ      

ــران، مجــيء آيــة اهللا الخالــصي مــن الحجــاز الــىٰ  ووافقــت الحكومــة العراقيــة علــىٰ  ــىٰ   اي    ورجــوع بقيــة العلمــاء ال
ــ ــىٰ . راقالع ــه ال ــد دخول ــىٰ  وعن ــصي ال ــة اهللا الخال ــّرض آي ــران تع ــد     اي ــل أح ــن قب ــي بوشــهر م ــال ف ــة اغتي    محاول

   آفايـــةالعنـــاوين فـــي اُألصـــول، مختـــصر الرســـائل، والوصـــول الـــىٰ: وأمَّـــا مؤلفاتـــه فهـــي. األشـــخاص األنجليـــز
  .اُألصول

  اء مــن بعــض وظــائفهم، وآــذلك العلمــ– بــشكل ضــمني – م أصــدر رضــاخان أمــرًا منــع فيــه  ١٩٢٧فــي أيلــول .  ٤
   قــانون الخدمــةوآــان أّول رّد فعــل علــىٰ.  العلمــاءالتــدخل فــي أمــور البلــد، وآــان أمــره بحكــم إعــالن الحــرب علــىٰ
   قـم الـسّيد آقـانور اهللا الروحـاني          قـم، سـافر الـىٰ      األلزامية هو اعتراض أهالي إصفهان، وسفر علماء إصـفهان الـىٰ          

  تهــديي إصــفهان، مــع مجموعــة مــن أهــالي تلــك المدينــة، وقــد لّقبــت شــخص مــن علمــاء ومج) ١٠٠(مــع حــولي 
    قم دعا العلماء والمراجـع فـي أنحـاء إيـران أن يلتحقـوا بـه فـي قـم،                    وبعد دخوله الىٰ  ) مهاجرو قم (هذه الجماعة بـ    

  هراتوتزامنـًا مـع هـذه الواقعـة قـام النـاس فـي المـدن المختلفـة بتظـا                . مـن العلمـاء   ) ٧٠٠( بهذه الـدعوة     وقد لّبىٰ 
ــة  ــد الحكوم ــدما رأىٰ. ض ــدد        وعن ــبالط وع ــر ال ــوزراء ووزي ــيس ال ــساع، أرســل رئ ــة اّت ــي حال ــورة ف ــاخان أّن الث    رض

ــىٰ  ــر ال ــىٰ     آخ ــة عل ــرًا وافقــت الحكوم ــاء، وأخي ــانور اهللا وســائر العلم ــع آق ــادث م ــم للتح ــب  ق ــاجرين( مطال   ) (المه
ــاظر علــىٰ إعــادة النظــر فــي قــانون الخدمــة االلزاميــة واختيــار خمــسة مــن األشــخا      ص مــن المجلــس، وتعيــين ن

ــا آقــانور اهللا ...) األمــور الــشرعية فــي مختلــف أنحــاء إيــران و      إصــفهان الــذي اشــترط لعــودة المهــاجرين الــىٰ –إّل
   م بـصورة غامـضة، ولّمـا آـان هـو     ١٩٢٧ / ١٢ / ٢٥ تـوفي فـي ليلـة       –بالمصادقة القانونية للمواد التي اّتفق عليهـا        

ــران ج  : ُأنظــر.  فقــد تــشّتت المهــاجرون المتــولي لتوجيــه اَألمــور،  ــاريخ إي   ونهــضة. ٣٩٦ ص ٤عــشرون عامــًا مــن ت
  .١٥٧ ص ٢علماء ايران ج 

  بعـــد أمـــر رضـــاخان بتوحيـــد الـــزّي وخلـــع الحجـــاب، ثـــار ُعلمـــاء خراســـان، ولكـــي يقمعهـــم رضـــاخان أمـــر  .  ٥
  ، وقتـل جمـع آبيـر مـن        والـصحن المطّهـر، وبالفعـل تـم الهجـوم علـيهم           ) جـوهر شـاد   (بالهجوم عليهم في مـسجد      

٣٨٠ 



ي ضة الت ذا النه انوهك ي آذربايج رزا صادق ٣ حصلت ف وم المي ام المرح د ق ا  فق  ٤آق

وا     والمرحوم االنكجي بنهضة، فاعتقلوهما أيضًا، ونفوهما فبقيا في النفي لفترة،          دما أطلق وعن

الي                 ىٰ آذربايجان، رغم أّن أه رزا صادق ال انوا     سراحه لم يذهب المرحوم المي آذربايجان آ

. فيها حتىٰ آخر عمره     وظلّ  م يذهب أبدًا، بل جاء الىٰ قم،      ل. يكّنون له غاية التكريم واألحترام    

م،     رحمة اهللا وآان من٥وآّنا نذهب إليه، وقد رأيت المرحوم المّدرس  الذين وقفوا بوجه الظل

اً        – ذلك الرجل الظالم     –وقف بوجه    ان نائب ر، وآ لوه  ... في المجلس       رضاخان المتجّب أرس
                                                                                                                                    

  آلخونـــد الخراســـاني، تتلمـــذنجـــل ا)  قه ١٣٥٦ – ١٢٩٤(النجفـــي الخراســـاني ) محمـــد آقـــازاده(الميـــرزا .  ١
   خراسـان، وأقـام فـي      سـافر مـن النجـف الـىٰ       )  هـق  ١٣٢٥(فـي سـنة     .  يـد أبيـه، وأخـذ منـه اجـازة اِألجتهـاد            علىٰ

   ودعــم نهــضة الحرآــة الدســتورية، وواصــل   وعمــل هنــاك فتــرة فــي تــدريس الفقــه واُألصــول،  . مــشهد الُمقّدســة
ــرار األســتبداد،     ــم بعــد مجــئ رضــاخان، وإق ــىٰ مواجهــة الظل ــىٰودعــا النــاس ال ــورة عل   وبعــد واقعــة.  رضــاخان الث
   الهيئـــة– بخطواتهـــا –ولكـــن حـــوزة النجـــف أجبـــرت . جـــوهر شـــاد ُأوقـــف الخراســـاني، وحكـــم عليـــه باالعـــدام

   طهـران، وفرضـت عليـه االقامـة الجبريـة،           العدول عن رأيها، وقـد سـجن فتـرة، ونفـي بعـد ذلـك الـىٰ                 الحاآمة علىٰ 
  ).س(قتله في أيام مرضه، ودفن في حرم حضرة عبد العظيم إّن طبيبه األحمدي : وقيل

ــة.  ٢ ــونس األردبيلـــي   آيـ ــسّيد يـ ــن  ).  قه ١٣٧٧ – ١٢٩٣( اهللا الـ ــاجر مـ ــروفين، هـ ــشيعة المعـ ــع الـ ــن مراجـ   مـ
ــىٰ ــدىٰ أردبيــل ال ــان علــي الزنجــاني، والعلــوم العقليــة   زنجــان، ودرس هنــاك الفقــه واُألصــول ل ــا قرب    اآلخونــد المّل

ــدىٰ ــد ال ــيم   اآلخون ــا ســبز علــي الحك ــام  . لمّل ــىٰ ه ١٣١٠وفــي ع ــىٰ ٱ النجــف، و ق ذهــب ال ــضّم ال    حــوزة درسن
  وبعــد ذلــك. فاضــل الــشريباني واآلخونــد الخراســاني والــسيد محمــد آــاظم اليــزدي وشــيخ الــشريعة اِألصــفهاني 

  ل فـي عـام     ايـران، واسـتقر فـي أردبيـ         آربالء حيث حضر درس الميـرزا الـشيرازي الثـاني، ثـّم رجـع الـىٰ                ذهب الىٰ 
  . قه ١٣٤٦

ــام     ــاخان فـــي عـ ــتبداد رضـ ــد اسـ ــة ضـ ــضية المواجهـ ــىٰه ١٣٥٣وفـــي قـ ــة  ق الـ ــد واقعـ ــشهد، واعتقـــل بعـ    مـ
ــىٰ  ــىٰ ق عــاد مــّرة ُأخــرىٰ ه ١٣٦١وفــي عــام .  أردبيــلجوهرشــاد، ونفــي ال ــدريس، وآانــت  ال ــام بالت    مــشهد وق

  دورة آاملـة فـي  : ومـن مؤلفاتـه  ). ع(فـي الحـرم المطّهـر لألمـام الرضـا      ) دار الـسعادة (وفاته في مشهد ودفن في   
   تأليف القاصر فـي صـالة المـسافر، رسـالة فـي قاعـدة الضـرر، رسـالة فـي فـروع العلـم اِألجمـالي، رسـالة                             الفقه،

  دائــرة معــارف الــشيعة،: انظــر. فــي ترتــب معتقــدات القاصــر فــي ُأصــول العقائــد، حاشــية العــروة، رســالة عمليــة  
  .عشرون عامًا من تاريخ ِإيران

ــاخان      .  ٣ ــصر اســتبداد رض ــي ع ــة ف ــضات التحرري ــن النه ــان م ــاء آذربايج ــضة علم ــت نه ــضة . آان ــذه النه ــزّعم ه   ت
ــوم          ــا، والمرح ــادق آق ــرزا ص ــوم المي ــا المرح ــان، وهم ــالي آذربايج ــد آله ــع التقلي ــار ومراج ــاء الكب ــن الفقه ــان م   اثن

  وبعــد فتــرة عــاد  .  قــم آردســتان أوًال، ثــّم الــىٰ  ومــن أجــل إخمــاد ثورتهمــا نفاهمــا رضــاخان الــىٰ      . األنكجــي
 . آخر العمر شكل نفي حتىٰ تبريز، لكن المرحوم صادق آقا عاش في قم، علىٰالمرحوم األنكجي الىٰ

  نحـــل الـــسيد محمـــد شـــيخ الـــشريعة، مـــن فقهـــاء )  قه ١٣٥٧ – ١٢٨١(الميـــرزا أبـــو الحـــسن األنكجـــي .  ٤
  يــر فتــاح الــسرابي والميــرزا محمــود م ق لــدىٰه ١٣٠٤ ســنة ومراجــع التقليــد فــي تبريــز، درس فــي تبريــز حّتــىٰ 

ــىٰ  . اُألصــولي ــدىٰ) ٤( النجــف ودرس وفــي تلــك الــسنة ذهــب ال ــرزا حبيــب اهللا ســنوات ل    فاضــل اِأليروانــي والمي
  . تبريـز، وقـام بممارسـة التـدريس         ق عـاد الـىٰ     ه ١٣٠٨الروشني والشيخ محمـد حـسن المامقـاني، وفـي أواخـر             

  عـشرون عامـاً   :  مـن آتـاب    ٢٥٢وقـد جـاء فـي ص        .  قـم   ثـم الـىٰ     سـنندج،   ق ُأوقف ونفي الـىٰ     ه ١٣٥٣وفي سنة   
ــان      ــه آ ــل األول لنفي ــران أّن المح ــاريخ اي ــن ت ــز  ) ســمنان(م ــي تبري ــوفي ف ــد ت ــه . وق ــن مؤلفات ــج، : وم ــاب الح   آت

 . الرياضتعليقة علىٰ
 .مّر ذآره سابقًا.  ٥
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م    ام الظل دًا ام ّدرس وحي ف الم ال   . وق ن أمث رون م ه اآلخ ّدث، فيتبع ان يتح ك: وآ  مل

شعراء ك          ١ال ّديات ذل ىٰ تع ل عل م، ويحم ّد الظل دث ض ف ويتح ان يق ه آ ا إّن رون، إّل    وآخ

ىٰ               في ذ . الشخص ا ال ران، ووصل جنوده ىٰ اي  لك الوقت أرسلت الحكومة الروسية تحذيرًا ال

اريخ      . وال أتذّآر اآلن ماذا آانوا يريدون من إيران     . قزوين ذآور في آتب الت ذا م انوا –ه   آ

ا أظن        ىٰ م ون   –يريدون أسر ايران عل انوا يقول ر المجلس     « وآ ذ عب ك يجب أن ينّف  »إن ذل

روا        فعرضوا ذلك علىٰ المجلس، وت     اذا   !حّير النواب في المجلس ماذا يفعلون؟ صمتوا وتحّي م

ترتجف   يفعلون؟ وآتبت في إحدىٰ المجّلات األجنبية أّن أحد العلماء وقف خلف المنّصة ويده 

ائًال  سنا؟  «ق سنا بأنف ىٰ أنف ضي عل اذا نق ًا، فلم ا حالي ضاء علين ّرر الق ذار  عارض» إذ تق األن

تمكن الروسي، فتجرأ بقية النُّواب، وص   ُأولئك من    وتوا بالمعارضة، ورفضوا التحذير، ولم ي

م يتصرفون بحزم           ! ٢ارتكاب أّية حماقة   ذا اُألسلوب، فه سياسّيون يّتبعون ه ّدة بعض    وال وح

                                           
  آـان . بيـر وُأسـتاذ جـامعي      ق، شـاعر ايرانـي آ      ه ١٣٣٠ – ١٢٦٦) ملـك الـشعراء   (محمد تقي بهـار الملقـب بــ         .  ١

  وأدخـــل الـــسجن، ونفـــي مـــراراً   . فـــي ثـــورة المـــشروطة مـــن أصـــحاب وأتبـــاع الـــسّيد حـــسن المـــدّرس        
   بهــار عــّدة مــرات لعــضوية مجلــس –وقــد انتخــب . بــسبب مقاالتــه وشــعره الثــوري فــي عــصر رضــاخان اِألرهــابي 

 . الوطنيالشورىٰ
ــام  .  ٢ ــي ع ــصب ا  )  م١٩١١(ف ــة من ــة األيراني ــىٰ  أعطــت الحكوم ــة ال ــة للخزين ــة العام ــان شوســتر، لمديري    مورج

ــة        ــل دخــول الهيئ ــد قوب ــة، وق ــا المالي ــن أجــل إصــالح أموره ــريكيين، م ــاليين األم ــشارين الم ــة المست ــيس هيئ   رئ
   الحكومـــة إيـــران بمعارضـــة شـــديدة مـــن الـــروس، وقـــدمت الحكومـــة القيـــصرية تحـــذيرًا الـــىٰ  المـــذآورة الـــىٰ

  ق، وطلبــت مــن إيــران إقالــة مورجــان شوســتر مــن منــصب المــدير العــام  ه ١٣٢٩األيرانيــة فــي ذي الحّجــة عــام 
ــران   ــن إي ــرده م ــة وط ــومتين الروســية     . للخزين ــة الحك ــى موافق ــصل عل ــذلك أن تح ــة آ ــة اإليراني ــدت الحكوم   وتعه

  واالنجليزيــة فــي المــستقبل الســتخدام المستــشارين األجانــب، وأن تــدفع مــصاريف القــوات الروســية التــي          
  سـاعة، إّنـه فـي حالـة       ) ٤٨(وذآـر فـي التحـذير الـذي حـددت لـه الحكومـة الروسـيه                 ! ألِِيرانيـة  الحدود ا  وصلت الىٰ 

ــشورىٰ          ــس ال ــواب مجل ــاهد ن ــدما ش ــران، وعن ــتحتل طه ــا س ــصرية، فاّنه ــة القي ــب الحكوم ــض مطال ــوطنيرف    ال
ــة ســاحقة        ــضوا التحــذير بأآثري ــات وشــجاعة المرحــوم المــدرس فــي رفــض التحــذير، تجــرءوا ورف   فــي نفــس (ثب

ــىٰ   هــذه ــه ال ــأّنهن ســوف يقــتلن أنفــسهن   الواقعــة دخلــت عــدد مــن النــساء بأســلحة ناري    المجلــس، وهــددن ب
ــار   ــّواب بهــذا الع ــول الن ــة قب ــوا    ) وعــوائلهن فــي حال ــع، وأت ــر المتوق ــرًا مــن هــذا العمــل غي ــروس آثي ــزعج ال   وقــد ان

ــىٰ  ــدة ال ــز ورشــت ومــشهد وبقيــة المــدن   بقــوات جدي ــران، وضــربوا بالمدفعيــة أهــالي تبري ــران،  إي    فــي شــمال إي
  ) قه ١٣٢٠( التحــذير فــي أول شــهر محــرم وأخيــرًا عنــدما رأت الحكومــة المرآزيــة نفــسها ضــعيفة، وافقــت علــىٰ

   المجلـس بـسبب ناصـر أحمـد شـاه     – الـذي آـان نائـب الـسلطنة     –وفي اليوم الثاني من محّرم حـّل ناصـر الملـك         
ــاعالن األحكــام العرفيــة   ــران : نظــرأ. وعّطــل آافــة المؤســسات الوطنيــة ب ــاريخ اي ــًا مــن ت   والمــدرس. عــشرون عام

 .واألرهاب في ِإيران. وتاريخ ايران المعاصر. بطل الحرّية
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يكون   وهل يمكن أن ! نريد االسالم، وال نريد المّلا    : أخي إّن االمر ليس آما تتصورون     

ذين               األسالم بدون المال؟ هل تتم     م ال ي ه دون المال، هؤالء المالل دمون   كنون من العمل ب يتق

سجن،     هؤالء هم الذين يعطون أنفسهم، اآلن لدينا ماللي       . الصفوف، ويعلمون ما ينبغي    في ال

م،         ذا الظل ون به يهم    لدينا اآلن علماء مضّحون موجودون في السجن اآلن، وال يقبل ذهبون إل ي

ّنهم ال يعت        ا    ؤعلما. ذرونويقولون لهم اعتذروا، لك سجن، علماؤن ا في ال سجن    ن ار في ال . الكب

ا           ا   . قلُت اّن هناك أشياء شاهدتها بنفسي، وال أتذّآر آثيرًا منه سنا مؤرخين     :وقلت قبله ا ل بأّنن

  . نذآر آّل شيءحّتىٰ

ذا                          سهم عن ه دوا أنف م أن ُيبع ين، فال ينبغي له سادة المثقف ىٰ هؤالء ال  هذا هو عتبي عل

ذ     ر ال ون         التّيار الكبي ّم تقول شعب، ث ذا            : ي يقف وراءه ال ا ه د المّل د األسالم، وال نري  نحن نري

                                           
 .١٢راجع هوية الخطاب رقم .  ١
   م وأودعــوا١٩٦٣ حزيــران الداميــة فــي عــام    ٥اعتقــل حــوالي ثالثــة وخمــسون مــن العلمــاء فــي واقعــة       .  ٢

 .٤لماء ج نهضة الع:  أسمائهم راجعولألطالع علىٰ. السجن
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 .المقصود آية اهللا المنتظري.  ١
ــاء فــتح     .  ٢ ــار الــذي حــارب المــسلمين مــع مجموعــة أثن   هــذا الــشخص هــو صــفوان بــن ُأميــة، أحــد زعمــاء الكّف

  )ص( رسـول اهللا   قـضية جـاء الـىٰ    يصل اليمين، وعنـدما اّطلـع عميـر بـن وهـب علـىٰ          مّكة، ثّم هرب نحو جّده حّتىٰ     
  ان مـن زعمـاء هـذه المدينـة، وقـد هـرب نحـو جـّدة خوفـًا منـك آـي يلقـي نفـسه فـي                            يا نبـي اهللا، إّن صـفو      : وقال

   األمــان حّتــىٰيــا رســول اهللا أعطــه عالمــة علــىٰ : فقــال. األمــان) ص(فأعطــاه رســول اهللا . البحــر، فأعطــه األمــان
   وذهـب    رأسـه عنـد فـتح مّكـة، فأخـذ عميـر تلـك العمامـة،                العمامة التي وضعها علـىٰ    ) ص(فأعطاه النبي   . يطمئن
   مّكــة،وعنــدما وصــل هنــاك آــان صــفوان يريــد الرآــوب فــي الــسفينة، فعــاد صــفوان معــه الــىٰ.  مــسرعًا  جــّدةالــىٰ

  :القـول، فقـال   ) ص(فأّيـد النبـي     . إّنـك قـد أعطيتنـي األمـان       : إّن هـذا الرجـل يقـول      : وقال) ص( رسول اهللا    وجاء الىٰ 
 .فأعطاه النبي مهلة أربعة أشهر. أعطني مهلة شهرين

  آــان ابوســفيان مــن أعيــان قــريش فــي الجاهليــة، قيــل إّن آــّل فتنــٍة واضــطرب فــي قــريش آانــت إّمــا مثــارة   .  ٣
  وحـسب الرِّوايـة فأنَّـُه قـد فقـد عينيـه فـي حـربين، وقـد عـارض           . من قبله أو أّنه آان يـساهم فيهـا بـشكل أو بـآخر             

   أو٣١وتـوفي فـي سـنة    ) ص( اهللا  عنـه رسـول   زمان فتح مّكة، وأسـلم بعـد ذلـك وعفـىٰ         أبو سفيان اِألسالم حتىٰ   
 . للهجرة٣٤ أو ٣٢
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ًا، ولكن أنظر        عظيمًا؟ آيف آان هذا الرجلُ      ه نبي إنسانًا عظيمًا؟ بغّض النظر عن آون

شكل، فهو يهدف                  ! سمّوه ورجاحة عقله   الىٰ ذلك ال ريش ب ار ق ستميل آّف فهو من جانب آان ي

انوا              الىٰ م آ ل، رغم اّنه ستميلهم         جعل ظاهرهم إسالميًا في األق ة، أراد أن ي اء في الحقيق  خبث

نعهم         بوآان يجيب أُولئك الذين يثيرون األشكاالت        . لِألسالم ل وتق ين وحسن وجمي  . حواٍب ل

اً                  أ قطع ا   .وعليه فأّن هؤالء الذين يعملون اآلن لألسالم، ويكتبون شيئًا، وقد يقعون في خط م

سعوا       . يجُب أن يتّم هو السعي لرفع خطئهم        اء فلت تم علم دوه      أن ة، ال تبع أخي   .لتصحيح خطئ

الذي تعمل    في الوقت . نحن نحتاج اليوم إلىٰ اِألنسان الواحد، الفرد الواحد هو غنيمة لنا اآلن           

ىٰ أحد،     ضّدنا آل األقالم، وآل األقدام، وآل األعالم؛ ليس لدينا إذاعة حتىٰ نوصل       ا ال آالمن

ا أن             ة     ليس لدينا صحافة، وال توجد صحافة حّرة ليسمحوا لن ا آلم ل   . واحدة  نكتب فيه في مث

ل،             أّي عم ام ب يس     هذا الزمان الذي قّيدت فيه أيدينا، وأصبحنا عاجزين عن القي ه ل بمعنىٰ أّن

ىٰ آلّ                   ان، نحن بحاجة ال ذا الزم شخص، فهؤالء     لدينا إعالم، وليست لدينا القدرة في مثل ه

دّ      ي ع وا ف م وقع وا أّنه شيعة أفرض ون لل م ويرّوج سكون القل ذين يم اء،ال ي   ة أخط ال ينبغ ف

ة     دوا الجامع اءهم، البتع صحيح أخط ي ت ل ينبغ وه، ب ردهم، الُتخرج ادهم وط نكم، إّن  أبع ع

ن       الم ل ا الع ت أيُّه امعيين، فأن ؤالء المج د ه دًا بي ون غ حة ألن تك د مرش درات البل صبح  ق ت

د فهي              ذا البل درات ه ا مق شكل آخر، أم ن نكون وزراء، نحن نعمل ب د بي  وزيرًا، أنا وأنت ل

دًا امعيين غ ؤالء الج ذا . ه ي آ صبحون ف ًا أو وزراء، أو ي صبحون نواب أتون في ؤالء ي  ه

م     . منصب ّيئًا،             . فتحفظوا هؤالء لك ًا س ون آالم ر وتقول دفعوهم، ال تصعدوا المنب وا  ال ت  ارتق

 انصحوا هؤالء،   ! الشتم الُيناسب شخصية العالم   . المنبر وٱنصحوا، ال ترتقوا المنبر وتشتموا     

شاطها اآل          واستميلوا ارُس ن سجون          هذه الشريحة الكبيرة التي تم د تعرضوا لل  ن، إن هؤالء ق

ون                    ضًا ال يتمكن دهم، هؤالء أي م خارج بل  أيضًا، وتعرضوا الىٰ األضطهاد، ونفوا وهؤالء ه

بالد ون. من دخول ال سائل اِألسالمية، ويكتب شرون الم اك وين يئًا هن ون ش ذين يكتب  هؤالء ال
                                           

   عــدد مــن أهــل قــريش، وبعــضبتقــسيم الغنــائم علــىٰ) ص(بعــد انتــصاره فــي معرآــة حنــين، قــام رســول اهللا .  ١
   الغنيمــة، ولــم  اِألســالم مــن خــالل الحــصول علــىٰ    االقــوام العــرب الــذين آــان يعــرف أّنهــم ســيميلون الــىٰ       

 .ذلك) ص(رض االنصار قال لهم النبي يعط األنصار سهمًا، وعندما اعت
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 .األمريكان.  ١
  أفـاد تقريـر لمنظمـة اُألمــم المتحـدة، إّنـه فــي الوقـت الـذي يمــوت ماليـين النـاس فــي الـدول الفقيـرة بــسبب           .  ٢

ــة مــن       ــارات مــن أراضــيها الزراعي ــين الهكت ــا عــدم زراعــة مالي ــررت أمريك ــة، ق ــة وســوء التغذي   نقــص المــواد الغذائي
   مقــدار الحنطــة المعروضــة وقيمتــا فــي العــالم عــن ون انخفــاض األســعار، وتــسيطر أمريكــا علــىٰ أجــل الحيلولــة د

 .١٦أزمة الغداء ص : ُأنظر. أو منع زراعتها) ورميها في البحر(طريق إتالف مقادير منها 
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شرائح، ليربطوا                  ذه ال دوا ه  أعتب علىٰ السادة في أن يبعدوا هذِه الشرائح عنهم، ال يبع

ًا شرائح مع ذه ال ُب أن يعل،ه اء يج ا اّن العلم وا  آم ي تعمل لألسالم،قم ذه الجماعة الت  در ه

وا                م، ال تقول ذا   إّن: تكتب لالسالم شيئًا، يجُب أن تستميلوهم الىٰ العمل، أخي افتحوا أذرعك ه

نكم،     ... و  ! الجامعي فاسق وفاجر   الوا  ال تفرقوا بين جماهيرآم، أولئك حاولوا التفريق بي : فق

ة،       متىٰ آان المّلا رجعيًا؟ الم     ! هذا رجعي وقديم   ع في الصف األول من التقدمي ذا    ال يق هل ه

ون إنّ    ر تقول ب آخ ن جان تم م ي؟ وأن ن، وال أدري    رجع ال دي ذا ب امعي، وه ذا ج ف،   ه آي

الن، د  وف دُّوا ي وة لبعضكم، م د اُألخ ّدوا ي أ، م ذا خط ا إّن ه شوا  آّل ّوة، ناق سائلكم، إّن  اُألخ م

وم في     ام لو ال حصولها ل إّن فرصة قد سنحت، و: الفرصة اليوم سانحة، أقول لكم  حصل الي

ذه الفرصة سادة األفاضل ه ّد ال و ع ذا ل ا حب ذه فرصة، في ا حصل، ه ران م ة،  اي اآلن غنيم

ون اآلن، يوقعون        . وآتبوا وٱعترضوا  ون، يعترضون،     إن آتاب االحزاب السياسية يكتب يكتب

ون و   ١يوّقع اء، وينبّه ن العلم خٍص م ة ش ع مئ وا، وليوّق ضًا اآتب تم أي ىٰ ا أن ة، ال سائل معّين  م

 ال سمح اهللا  –أخاف   يجب فيه الصراخ والتقدُّم الىٰ االمام، وإنني وليعترضوا، اليوم هو يوم   

ل   – ذا الرج دم ه ت ق ة، وإذا قوي ذه الفرص ه٢ إذا ضاعت ه يًال، فأّن ة    قل ة قوي يوّجه لطم س

دعوا    من   أخاف  إنني  للشعب، وأّول من سيتعرض لهذه الّلطمة هو أنتم أيُّها العلماء،          هذا، ال ت

الم         وا للع ًا، عارضوا وأعلن وا مع وا     هذه الفرصة تضيع من أيديكم، أآتب م تتمكن م، وإذا ل رأيك

ا،       من ذلك في داخل إيران، فأرسلوها الىٰ الخارج لينشروها لكم،          أرسلوها الىٰ هنا بطريقة م

وا   اتكم، اعترض وا مالحظ شرونها، أآتب لها وين ن ُنرس شخص   ونح ك ال ل ذل يهم، مث ، ...عل

ّدة أشخاص عارضوا             ا أّن ع اموا بعمل    –حسنًا نحن رأين ا              وق ديهم أغلب م ا ل الوا م ا، وق م

                                           
  لـىٰ التابعـة ا ) الجمعيـة األيرانيـة للـدفاع عـن حريـة وحقـوق األنـسان        ( سـبيل المثـال ذآـر اسـماء          يمكن علـىٰ  .  ١

ــا، و      ــي أمريك ــسان ف ــوق األن ــة لحق ــة الدولي ــرانيين  (اللجن ــاب األي ــاد الكّت ــامين (و ) اتح ــاد المح ــي ). واتح    / ١١وف
ــًا طــالبوا فيــه   – م أي قبــل هــذا الخطــاب بــشهرين  ١٩٧٧ ــاب والمثقفــون الــسياسّيون اِأليرانيــون بيان   – أصــدر الكّت

  الحيــاة الــسياسية لألمــام: راجــع. م حريــة الــشعب الحكومــة بالعمــل بالدســتور، واحتــرا–بــدون ذآــر اســم الملــك 
 .٣٦٦الخميني ص 

 .الملك.  ٢
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م أسألك بأوليائك                    ة لالسالم، الّله أله العظم ًا، وأس م جميع أن  أسأل اهللا تعالىٰ التوفيق لك

ًا،            ةإجعل األسالم عظيمًا، أعطه عظم     ع شرائحنا مع نَّ   ، أيقظنا من نوم الغفلة، أوصل جمي ُم

  .علينا بوحدة الكلمة

  .حمة اهللاوالسالم عليكم ور

                                           
ــي        .  ١ ــة ف ــة األمريكي ــات الرئاس ــي انتخاب ــديمقراطي ف ــارتر المرشــح ال ــازجيمي آ ــى١٩٧٦ٰ / ١٠ / ٢٤ف    م، عل

  ختيـــار هـــذا الـــشعارٱوآـــان مـــن بـــين عوامـــل ). حقـــوق األنـــسان(منافـــسه مـــن الحـــزب الجمهـــوري بـــشعار 
  . هــي النظريــة القديمــة للحــزب الــديمقراطي فــي طــرح شــعارات خادعــة وانــسانية فــي ظاهرهــا مــن قبــل آــارتر

ــىٰ   ــسية عل ــة والنف ــضغوط االعالمي ــادة ال ــع   وزي ــسوفيتي، ورف ــاد ال ــي االتح ــرملين، واســتقطاب المعارضــين ف    الك
  لــشعبية فــي شــعوب العــالم بعــد فجــائع حــرب آوريــا وفيتنــام للحيلولــة دون االنتفاضــات ا االســتياء العميــق لــدىٰ

  وآــان الملــك يميــل الــى الحــزب الجمهــوري . الــدول التــي تــدار مــن قبــل االنظمــة الديكتاتوريــة المرتبطــة بأمريكــا  
ــىٰ    ــه وسياســاته األســتبدادية، وأســرع ال ــك مــع روحيات ــسجام ذل ــات  الن    دعــم مرشــح هــذا الحــزب فــي االنتخاب

ــة ــدوالرات األمريكيـ ــن  . بالـ ــذيب مـ ــسية والتعـ ــة البوليـ ــد الحكومـ ــان نقـ ــزب وآـ ــتغلها الحـ ــام أداة اسـ ــل النظـ    قبـ
   بعـد مجـيء آـارتر      –ومـن هنـا جعلـت الحكومـة األمريكيـة           ).  م ١٩٧٦(الديمقراطي فـي أيـام األنتخابـات فـي عـام            

   رأس الـدول المرتبطـة التـي يجـب أن تطـرح شـعار حقـوق االنـسان وهـي مطمئنـة مـن ثبـاب                        اسم ايـران علـىٰ     –
  فعـزل هويـدا مـن رئاسـة الـوزراء،         .  بالمنـاخ الـسياسي المفتـوح      سمىٰ إيجـاد مـا يُـ      نظام الملك، ودفعت الملك الىٰ    

  وحــّل محلــه آموزآــار، واســست جمعيــة الــدفاع عــن حقــوق االنــسان بواســطة عــدد مــن المعارضــين المعتــدلين،  
  المهنـدس مهـدي البازرگـان، وحـسن نزيـه، وعلـي أصـغر الـسيد            : وآانت اللجنة التنفيذية للجمعيـة تـضّم آـالًّ مـن          

 .مد صدر السيد جوادي، ورحمة اهللا مقدم المراغئي، والالهيجي، والميناجيالجوادي، اح
   الــرئيس األمريكــي آنــذاك جيمــي آــارتر رأي مــساعد تجــاه الملــك، لهــذا الــسبب فــي البدايــة لــم يكــن لــدىٰ.  ٢

   دعـم ورضـا الواليـات المتحـدة بالـسفر الـىٰ       ايـران، أو الـسعي للحـصول يحـصل علـىٰ        قرر الملـك دعـوة آـارتر الـىٰ        
 .واشنطن والتحدُّث معه
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  ٢٦ –هوية الخطاب رقم   

راق  ف / الع فر    / النج ي ص صاري ف شيخ االن سجد ال انون  ١٣٩٨م ق آ  ه ق المواف

  ١ م١٩٧٨الثاني 

  .ة خالل خمسين سنةيجرائم الحكم غير القانوني للعائلة البهلو: الموضوع

  .١٣٥٦فاجعة مجزرة قم في التاسع عشر من شهر دي : المناسبة

  .العلماء وجمع من الناسالطالب و: الحاضرون

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

ة       ) س(اعتبر االمام الخميني      ة الخفي ر من األلطاف االلهي ه الكبي شهاد نجل د . است  ويعتق

ام                د أسرع في انتصار نهضة االم سيد مصطفىٰ ق  في  –أهل الرأي الواعون أن استشهاد ال

 شهادة في البداية مدينة قم الىٰ برآان وصلت حممهُ       فقد بّدلت هذه ال    –المراحل حساسية    أآثر

ة     ة    . بعد ذلك الىٰ تبريز ويزد وإصفهان وطهران وسائر المدن االيراني ة مقال د دفعت آتاب  وق

ستعار هو  ) االستعمار األحمر واألسود في إيران (موهنة تحت عنوان      بأمر السافاك وبأسم م

سلم       ١٩٧٨/  ١ / ٧في صحيفة اطالعات في       ) أحمد رشيدي مطلق  ( شعب االيراني الم   م ال

ذي ٱ              ىٰ االطاحة بالنظام الملكي ال ق أوصله ال ىٰ    الىٰ طري ره ال د عم ة   سنة، ٢٥٠٠مت   وإقام

  .الحكومة االسالمية

ة                     سبة وطلب د والفضالء والك ر من مراجع التقلي ام آثي   بعد استشهاد السيد مصطفىٰ، ق

وم        الجامعات وبعض األحزاب والجماعات السياسية، الذين        ك الي ىٰ ذل ع   لم تكن لديهم حت دواف

                                           
ــور ج    .  ١ ــي صــحيفة الن ــاب ف ــذا الخط ــر ه ــاريخ  ٢٦٧ ص ١ذآ ــان بت ــه آ ــىٰ   ١ / ٩ أن ــالنظر ال ــد ب ــأ مؤآ ــو خط   ، وه

 . األقل أيام على٥ٰ بعد ١ / ٩آالم االمام الذي القي بعد واقعة 
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ام    آان النظام يهدف من نشر المقالة المذآورة تحقيق أهداف معينة، وفي الحقيقة            االنتق

ادة النهضة    من االمام وأنصاره، وآان الهجوم م     ىٰ قي ىٰ ال د ذآر  . وجهًا بالدرجة األول في    فق

ة الوقحة  وم «جانب من المقال شعب في ي ك وال ورة المل ة ث دت١٩٦٢ / ١ / ٢٦بداي   م وّح

امج ومخطط                    ا في الظاهر برن ان لكل منهم ذين آ ران الل  األستعمار األحمر واألسود في إي

صميمي في حا         اون ال ذا التع ىٰ ه ران     خاص في بلدنا، ويتجّل سادس من حزي ة الخامس وال  دث

سوداء في روح اهللا             ... في طهران )  ملكي ٢٥٢٢ (١٩٦٣ راء وال ة الحم د وجدت الرجعي  وق

ة     سُب شخص لمواجه ا أن ي نظره و ف رض، فه ذا الغ ق ه شودة لتحقي التها المن ي ض  الخمين

  .»الثورة االيرانية

اع االم    لم يكن تحّمل هذه االهانات الصريحة ممكنًا لمق        وم        ام،ّلدي وأتب انون   ٧وفي ي آ

ة                ة وملتهب ر عادي ة غي م في حال ة ق ة، أصبحت مدين ذه المقال شر ه وم   وفي . الثاني وبعد ن الي

اس في بيوت       .  دروس الحوزة تماماً   التالي عّطل السوق والمدينة، وآذلك     مراجع   وتجمع الن

ا                ة الواضحة التي وجهه النظام   ومدرسي الحوزة، وطلبوا منهم أن اليسكتوا علىٰ هذه االهان

اء ام والعلم ساحة االم وم . ل ي ي سلمية للطالب / ١ / ٨وف سيرات ال تمرت الم الي،  اس واأله

وم    . أبعاد أوسع وتواصل حضورهم في منازل المدّرسين وعلىٰ        اجتمع  /  ١ / ٨وبعد ظهر ي

وري   سين الن ة اهللا ح زل آي ي من اهرون ف م  – ١المتظ ي ق ة ف وزة العلمي ي الح ن مدرس  –  م

ه سياسات            به ةوالشوارع المحيط  النظام،   ، فألقىٰ سماحته خطابًا ثورّيًا شديد اللهجة، هاجم في

في دعم    حزيران والوقائع التي تلتها، وأّآد أّن ثورة الشعب        ٥وأشاد بشخصية االمام وبثورة     

ام   اس ق ودة الن اء ع ائي، وأثن صر النه ق الن ىٰ تحقي ام ستتواصل حت ضة االم أمورون  نه الم

شهداء      المسّلحون للنظام بايج   ة في ساحة ال ة مفتعل اطمي  (اد مواجه اطع الف ار    )تق وفتحوا الن

اهرين ىٰ المتظ ة  . عل ة ومدرس شوارع المحيط ىٰ ال اهرات ال دت التظ م  وٱمت ي ق ة ف . الحجتي

عار    أمورين وش ات الم ت أصوات رشاش ي (وآان ا الخمين وت(و ) يحي وي  الم ة البهل ) لعائل

                                           
 .الواقع في شارع صفائية في قم، شارع البيگدلي.  ١
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د سّمت صحيفة        ذه التظاهرات بـ    وفي مشهد وقعت تظاهرات شبيهة، وق تاخيز ه   (رس

سوداء  راء وال ة الحم ين الرجعي ّدس ب ر المق اد غي وم )! األتح ي ي  – م ١٩٧٨ / ١ / ٧وف

ق اخان        المواف ل رض ن قب اب م زع الحج سنوية لن ذآرىٰ ال ات   –لل ساء والفتي ت الن  خرج

ىٰ سياسات النظام المعاد                 المتدينات في  اءات سواداء اعتراضًا عل شوارع بعب ة  مشهد الىٰ ال ي

  .لذلك انعكاس واسع في تقارير وآاالت االنباء العالمية  وآان–لالسالم 

رح،                 ه ف د رضا وزوجت د   وبينما آانت هذه الحوادث تقع في إيران؛ سافر الملك محم فق

حين    في  – زوجة أنور السادات     –سافرت فرح الىٰ مصر لتحّل ضيفة علىٰ جهان السادات          

ا    يه تلك المعلومات عن القضايا البسيطة في      ذهب الملك الىٰ أمريكا ليظهر أّنه لد       إيران، وأنه

د زار         . ليست بالمسألة المهمة   ران في      وقبل هذا آان الرئيس األمريكي جيمي آارتر ق  ٣٠إي

ه          ١٩٧٧ / ١٢/  ك الوقت       . م وأمضىٰ رأس السنة الميالدية الجديدة مع الملك وعائلت وفي ذل

ك   قد ُدع– ملك األردن –أيضًا آان الملك حسين     ل المل ك     ي إلىٰ إيران من قب وشارك في تل

  .المأدبة

د،          «وقال آارتر في مأدبة العشاء في آلمة له          ادة البل  إن إيران رهينة لياقة الملك في قي

الم ٱضطرابًا، وإن                ألنه استطاع أن يجعل إيران جزيرة من الثبات في إحدىٰ إآثر مناطق الع

ي  صميمية الت صداقة ال ق وال دير العمي شاعر التق د م ا ألي قائ ك ال أحمله اه المل ا تج  »١ أآّنه

ارتر      ال آ ران ق ىٰ إي فره ال ل س ر«وقب ين اي ة ب ة العالق دىٰ أهمي ران م ي طه أبّين ف  ان      س

  .٢وأمريكا

                                           
 .٣٠٤يرانية ص تاريخ العالقات الخاريجية اال.  ١
 . م١٩٧٧ / ١٢ / ١٦صحيفة رستاخيز .  ٢

٣٩٢ 



ران وهو     – بغرور وقوة –وآان الملك قد أّيد تمامًا     إن« آالم السفير األمريكي في إي

ذا ال  ىٰ ه دًا عل ن أب م تك ا ل ران وأمريك ين إي صداقة ب صميميةال ارب وال ن التق ستوىٰ م  إن. م

  .١»...إيران وأمريكا سوف ال ينفصالن عن بعضهما اآلخر بأي شكل من االشكال 

أن    ول ب رر الق ا يك ي أمريك ي ف سفير االيران ان ال ران «وآ ل إي د مث اك أي بل يس هن  ل

  »يراعي قواعد حقوق االنسان

ام الخميني        / ١٢ / ٣٠وبعد وصول خبر مجزرة       ىٰ االم ا        )س(ألق ّدم فيه ة ق ة قوي    آلم

 التعازي للشعب االيراني المظلوم، وأشار الىٰ زيارة آارتر، وتناول شرح خمسين سنة من                

ات والمجلس الملكي  د الجيش والجامع ة، ومفاس ر القانوني وي غي لطنة البهل رائم س ي. ج  وف

ّذرها   ام، وح ع النظ ة م ة لمواصلة المواجه دة الكلم ىٰ وح ات ال ع الطبق ا جمي ام دع نالخت   م

  .التفرقة والتشتت

اريخ      ) س(وأصدر االمام الخميني     ة       ١٩٧٨ / ١/  ٢٢بيانًا في ت   /٣٠ م بمناسبة حادث

  . استنكر فيه بشدة تدخالت أمريكا في إيران، وجرائم النظام الملكي١٢

ة          د واقع ران    ٥إن الجرائم الكثيرة للملك بع ىٰ سنة       ١٩٦٣ حزي   م وسعة   ١٩٧٧ م وحت

ك وإعداد        دائرة غضب واعتراض الن     اس، وتحذيرات وخطابات االمام في آشف جرائم المل

ام               وعي الع ستوىٰ ال اع م ام، وارتف ك       . أصحاب واعين وثوريين في هذه األي م من آل ذل  وأه

ام       / ١ / ٩استشهاد السيد مصطفىٰ، أدىٰ الىٰ تصبح مجزرة         ان االم ذه   في قم وخطاب وبي به

ذ    زيران لتعطي بالنتيجة ثمارها    ح ٥المناسبة بداية فصل جديد في استمرار ثورة         المختلفة من

ؤّزر  ١٩٧٩ / ٢ / ١١ م وحتىٰ  ١٩٧٨ / ١ / ٩ ان     . ولتنتهي أخيرًا الىٰ النصر الم ا ف من هن

د       ١٩٧٨ / ١ / ٩ و   ٧أّيام   ران    ٥ م تعتبر من بع في    نقطة تحّول    ٦٤ / ١١ / ٤ و   ٦٣ حزي

  .تاريخ الثورة االسالمية في إيران

                                           
 . م١٩٧٧ / ١٢ / ١٦ و ٦نفس المصدر .  ١
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  ٢٦ –الخطاب رقم  

  باهللا من الشيطان الرجيمعوذ أ

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

رىٰ                 ة الكب ذه الفاجع ة؟ ه ذه الفاجع ّزي به رة، من أَع   هل أعزي الرسول   ١إنني لفي حي

رم  صومين ) ص(األآ ة المع ام الح) ع(واألئم ّزي األواالم ه؟ أم أع الم اهللا علي ة س ةج  م

الم؟ أم   ار الع ع أقط ي جمي ومين ف سلمين والمظل المية والم ياالس شعب االيران ّزي ال  أع

ل   ن أه ات م اء واألمه ّزي األب وعين؟ أم أع رمين المفج م المحت الي ق ّزي أه وم؟ أم أع  المظل

ّدم               المصيبة؟ أم أعّزي حوزات العلم والعلماء األعالم؟ من يجب أن يعّزىٰ؟ ومن يجب أن يق

واعي ال                  شعب االيراني ال ذا ال ستقيم  له الشكر في هذه القضايا التي تحصل لالسالم، وه  ذي ي

دون أيّ          . أمام هذه المصائب، ويعطي القتلىٰ ويعتك       لقد أطلقوا النار علىٰ الناس بال سبب، وب

يًال        – وإن آان غير دقيق      –وما أخبرنا به حتىٰ اآلن      . مجّوز قانوني   ولكن يقال أن سبعين قت

بعض أخ . سقطوا، ونقلت بعض وآاالت األنباء بأّن القتلىٰ بلغ عددهم المئة       قد ضاً  وال ا أي  برن

سون  ان وخم ل أو مئت ة قتي أّنهم مئ ن  . ب ا أو م ن أوروب اءت م ي ج ات الت ي بعض البرقي  وف

ر واضح   ر غي ة، واألم و ثالثمئ دد ه روا أّن الع ا ذآ ر  . أمريك روحين غي دد المج ا أن ع آم

ك    واضح ن ذل وة م ن االخ د، إذا تمك ا بع يتم فيم ًا س د أن إحصاًء دقيق ضًا، وال ب م . أي وإذا ل

رة حوض                        يحدث مثل  اس في بحي وا بأجساد الن ران حيث ألق ما حدث في الخامس من حزي

ىٰ               .٢السلطان انوا بحاجة ال ذي آ دم لهؤالء المجرمين ال رع بال وا للتب ويقال أن أشخاصًا ذهب

د          . المستشفيات، أال أن السلطات األمنية اعتقلتهم      الدم في  د مات العدي وقد تأآد هذا االمر، وق

ا     من دم      الجرحىٰ نتيجة حرم ل ال اليهم، وإذا أَصرّ              . نهم من نق ىٰ أه ىٰ ال م تعط أجساد القتل  ول
                                           

ــاني    .  ١ ــانون الث ــة   ١٩٧٨المقــصود هــو مجــزرة التاســع مــن آ ــة موهن ــشر مقال ــد ن ــة( م التــي وقعــت بع   الرجعي
  أحمـــد( م تحـــت اســـم مـــستعار ١٩٧٨/ ١ / ٧فـــي صـــحيفة اطالعـــات بتـــاريخ )الحمـــراء والـــسوداء فـــي ايـــران

  بعــد نــشر هــذه. وجميــع المراجــع) س(فــي المقالــة المــذآورة وجهــت إهانــة لالمــام الخمينــي ). رشــيدي مطلــق
   درجــة أنهـم قـاموا مباشــرة بجمـع الــصحف واحراقهـا، واطلقـوا شــعارات فـي الــشوارع      المقالـة غـضب النــاس الـىٰ   
  ، وتحــّرك الكــسبة وســائرعطلــت الحــوزات فــي قــم) فــي التاســع مــن آــانون الثــاني (ضــد النظــام، وبعــد يــومين 

  ولكـّن المـأمورين المـسّلحين هـاجموا النـاس بـشكل مفـاجيء فـي               . الجماهير نحـو بيـوت المراجـع دعمـًا للعلمـاء          
 .وسط الطريق، واطلقوا النار عليهم مباشرة

ــسلطان  .  ٢ ــع حــوض ال ــم (يق ــرة ق ــم وســاوة     ) بحي ــران وق ــين طه ــسهل ب ــن ال ــم م ــي أســفل ق ــشهور أن. ف   وم
 .أجساد ضحايا الخامس من حزيران في هذه البحيرةالمأمورين ألقوا ب

٣٩٤ 



اوم أم واعي والمق شعب ال يقظ، ال ي ال شعب االيران شكر ال شعبيحب أن ن م، ال  ام الظل

ة التي            ذه الوقف  الذي مقاوم وهو يرىٰ آل هذا الظلم، يقاوم ويعطي آل هؤالء القتلىٰ، ويقف ه

ساء ضدّ                . ستوصله بال شك الىٰ نتيجة     ىٰ الن ار حت  ال َشك أن الشعب بعد أن وعىٰ، وبعد أن ث

  .الحكومة، وضد هؤالء المتجبرين، ال شك أن مثل هذا الشعب سينتصُر إن شاء اهللا

ال لرضاخان  دّرس ق وم الم ك –سمعت أن المرح ذا المل د ه شيخ «- وال  سمعت أن ال

ك عقالً          إنني أخاف :  قال ٢الرئيس ذا الكالم إذا    » من البقرة ألنها تمتلك أسلحة، وال تمتل م   ه ل

د أشخاص          .  عن الشيخ الرئيس مثًال، فهو آالم حكيم        يكن ثابتاً  ع في ي ر   فاالسلحة حين تق غي

دم       صالحين وغير ال   ذ الق ذا من ىٰ به د    فاالسلحة آانت  . ئقين فإّن لها مفاسد، االنسان مبتل في ي

شرية   شوء الحضارة الب دء ن ذ ب ر صالحين من سان -أشخاص غي صور االن ا يت ت– آم   آان

ر   ذا األم ن ه سان م شاآل االن ع م صالحين، وجمي ر ال دي غي ي أب لحة ف زع. االس م ُين ا ل  وم

   .فإّن االنسان لن يتمكن من تحقيق نتيجة ُتذآرالسالح من أيدي غير الالئقين هؤالء؛ 

نهم                واالنبياء جاء والنزع سالح أصحاب األسلحة غير الالئقين الذين ال عقل لديهم، لك

م رين   ل انوا ُمتجّب ؤالء آ وا، ألن ه ر     . متكّن ين وغي ر الالئق د غي ي ي لحة ف ذا األس ت ه  وبقي

ىٰ،          جميع هذه المشاآل التي     . الصالحين الذين ال عقل لديهم     ذا المعن ا هي نتيجة ه   تالحظونه

صالح   ر ال صالح وغي ين ال ازع ب دأ التن دنيا، وب ىٰ ال سان ال اء االن ذ أن ج ك. من ع تل ي جمي  ف

ذه األسلحة؟      . العصور آانت األسلحة في يد غير الصالحين، إال ما ندر           وأية جرائم وقعت به

ر في        ولن تحتاج الىٰ سبر غور التاريخ البعيد، فهذه الحروب التي وقعت           رن األخي   خالل الق

في    هذه الحروب التي وقعت مؤخراً     ١ الحرب العالمية الثانية   ٣العالم، الحرب العالمية األولىٰ   

                                           
  العطــاء أجــساد الــذين قتلــوا فــي التظــاهرات أو     ) تكــاليف الرصــاص (طالــب مــأمور والملــك رســميًا بمبلــغ     . ١

 .أعدموا بعد المحاآمة الشكلية
 .أبو علي سينا.  ٢
ــىٰ .  ٣ ــة األول ــدأت الحــرب العالمي ــد أشــعلتها الن١٩١٨ وانتهــت عــام ١٩١٤ عــام ب   مــسا ضــد صــربيا، ودخــل م وق

  هـــذه الحـــرب روســـيا والمانيـــا وفرنـــسا وبلجيكـــا وانجلتـــرا واليابـــان وأمريكـــا وفنلنـــدا وبلغاريـــا وايطاليـــا والمجـــر 
 .وقد قتل فيها حوالي ثالثة عشر مليونًا ونصف المليون نسمة، ودّمرت مدن آثيرة. وسائر الدول

٣٩٥ 



                                                                                                                                    
ــام   .  ١ ــة ع ــة الثاني ــدأت الحــرب العالمي ــىٰم بهجــوم اال١٩٣٩ب ــرا الحــرب  لمــان عل ــسا وانجلت ــدا، وأعلنــت فرن    بولن

   المانيـــا دعمـــًا لبولنـــدا، وشـــملت هـــذه الحـــرب ايطاليـــا والـــصومال والهنـــد وليبيـــا ويوغـــسالفيا واليونـــان علـــىٰ
  .وروسيا وايران وامريكا واليابان والجزائر والمغرب ورومانيا وعدة دول أخرىٰ

  لـــة نوويـــة فـــي هيروشـــيما وناآـــازاآي لتنتهـــي     م فجـــرت آمريكـــا أول قنب  ١٩٤٥وفـــي الـــسادس مـــن آب   
  الحــرب بعــد ثالثــة أيــام مــن هــذه الفاجعــة، وآانــت نتيجــة الحــرب العالميــة الثانيــة ســقوط تــسعة وثالثــين مليــون 

 .قتيل
   اليابـــانيون ادارة أمـــور هـــذا البلـــد بعـــد م تـــولى١٩٤٠ٰم وفـــي عـــام ١٨٨٠احتـــل الفرنـــسيون فيتنـــام عـــام .  ٢

ــا  ــسا فــي أوروب ــسا مــرة ُأخــرىٰ  ١٩٤٥فــي عــام و. هزيمــة فرن ــان للحلفــاء، فاتجهــت فرن ــىٰم استــسلمت الياب    ال
  م قــسمت فيتنــام بموجــب قــرارات مــؤتمر جنيــف الــى١٩٥٤ٰفــي عــام .  لكنهــا هزمــت أمامهــا هــذه المــرة فيتنــام،

  شــمالية وجنوبيــة، وشــكلت فــي فيتنــام الجنوبيــة حكومــة أمريكيــة قامــت بتعزيــز النظــام مــن خــالل قمــع             
  م قـــدمت أمريكـــا مليـــار دوالر١٩٦٠ م الـــى١٩٥٦ٰ معـــسكرات عمـــل، ومنـــذ ســـنة إرســـالهم الـــىٰالمعارضـــين و

  م بــدأ الثــوار فــي١٩٦٠ومنــذ ســنة . مــساعدات عــسكرية واقتــصادية لتلــك الحكومــة لــدعم نظــام فيتنــام الجنوبيــة
   م اعتقلـت    ١٩٦٤  سـنة  بالمقاومـة ضـد النظـام الفيتنـامي العميـل وحتـىٰ           ) الفيتكونـغ (فيتنام الچنوبية المعروفين بـ   

ــة آالف االشــخاص    ــة واألمريكي ــوات الحكومي ــت الق ــع     . أو قتل ــرب رســميًا م ــا الح ــت أمريك ــسنة دخل ــك ال ــي تل   وف
  م قتـل أآثـر مـن أربعمائـة       ١٩٦٨ سـنة    م وحتـىٰ  ١٩٦٢و منـذ سـنة      . فيتنام الشمالية والفيتكوتغ في فتنام الجنوبية     

  االشــتباآات، وألقــت الطــائرات األمريكيــة خمــسمائةالــف مــن الفتكونــغ ومقــاتلي فيتنــام الــشمالية فــي الحــرب و 
  م أعلـن عـن    ١٩٦٩وفـي العاشـر مـن آب        !  النـاس العـّزل فـي ذلـك البلـد          واثنين وثمانين ألف طن من القنابل علـىٰ       

  م قتلـت القـوات االمريكيـة   ١٩٦٩وفـي سـنة     . قتلي حوالي خمسمائة ألف من شباب فتنام الـشمالية فـي الحـرب            
ــة    ــن قريـ ــخاص مـ ــات األشـ ــ(مئـ ــسنوات    ) يالءمـ ــي الـ ــة، وفـ ــام الجنوبيـ ــي فيتنـ ــى١٩٧١ٰفـ ــن١٩٧٣  الـ   م تمكـ

  م هزمـــت أمريكـــا،١٩٧٥ وفـــي عـــام  الفيتكونـــغ مـــن توجيـــه ضـــربات شـــديدة لنظـــام فيتنـــام الجنوبيـــة، وأخيـــرًا
  وتقــارن ذلــك الهجــوم مــع الهجــوم العــام للفيتكونــغ وقــوات فيتنــام الــشمالية علــىٰ.  مغــادرة فيتنــامواضــطرت الــىٰ
ــوب، و ــام       الجن ــد شــقي فيتن ــا وتوحي ــة وتحريره ــام الجنوبي ــام فيتن ــة إســقاط نظ ــت النتيج ــًا. آان ــسابات وطبق    لح

  المــصادر الغربيــة فــإن قتــل آــل شــخص مــن قــوات الفيتكونــغ آلــف أمريكــا ثالثمائــة وخمــسين الــف دوالر، بينمــا    
  ر بكثيــر مــن االضــرارآانــت الــضربات االخالقيــة واالجتماعيــة والنفــسية التــي تعــّرض لهــا الــشعب األمريكــايي أآثــ 

 .االقتصادية
ــام  .  ٣ ــل ١٩٢٠فــي ع ــربنج «م احت ــران    » رضــا خــان مي ــل طه ــزوين، احت ــزاق فــي ق ــوات الق ــدًا لق ــان قائ ــذي آ   ال

   تفــويض أمــر رئاســةطبقــًا لبرنــامج الحكومــة االنجليزيــة، وتمّكــن عبــر انقــالب نــاجح مــن إجبــار أحمــد شــاه علــىٰ  
   تــشكيل جــيش وبالتــدريج عــزز رضــاخان موقعــه، وبــادر الــىٰ     .  الــسيد ضــياء الــدين الطباطبــائي   الــوزراء الــىٰ 

ــد ــام  . واج ــي ع ــوزراء   ١٩٢٣وف ــاخان لرئاســة ال ــد شــاه رض ــين أحم ــىٰ . م ع ــه ال ــواب  وتوج ــرح ن ــرًا ط ــا، وأخي    أوروب
   وانتخـب – أقيـل بموجبهـا أحمـد شـاه مـن الـسلطة       – بضغط مـن رضـاخان    –م  ١٩٦٥المجلس الشكلي الئحة في     
ــم معار   ــة، ورغ ــاخان للمكي ــادق      رض ــس ص ــة؛ إال أن المجل ــذِه الالئح ــدرس له ــل الم ــدين مث ــاء والمجاه ــة العلم   ض

 .عليها
   ق سـنة وقـوع انقـالب رضـاخان الـىٰ           ه ١٣٣٩فـي عـام     ) س(بعد دراسة فـي خمـين، ذهـب االمـام الخمينـي           .  ٤

 .أراك لمواصلة الدراسة في الحوزة العلمية

٣٩٦ 



                                           
  اعـــة لنـــدن عالنيـــة فـــي أحـــد تحليالتهـــام بعـــد هـــرب رضـــاخان بـــشهرين، تحـــدثت إذ١٩٤١ / ١١ / ٥فـــي .  ١

ــت          ــاخان فقالـ ــة رضـ ــان بحكومـ ــن االتيـ ــران، وعـ ــع ايـ ــة مـ ــة المغرضـ ــصداقة البريطانيـ ــن الـ ــسياسية عـ   إن: الـ
   الـصداقة، صـداقة بـدون غـرض وصـداقة ذات غـرض، الـصداقة مـع الـشعب               سياسة انجلتـرا فـي إيـران تقـوم علـىٰ          

   الحكومــة االنجليزيــة وايــران وأيــة حكومــة أخــرىٰ      االيرانــي بــدون غــرض خاصــة بالعلمــاء، أمــا الــصداقة بــين        
  بعــد أن رأينــا أن الــشعب االيرانــي يــسيء الظــن باتفاقيــة  ... فهــي ليــست مــن دون غــرض، وال يمكــن أن تكــون  

ــىٰ ١٩١٩ ــة  م ويعتبرهــا قائمــة عل ــا االتفاقي ــىٰ  .  غــرض فاســد، ألغين ــا عل ــك عملن ــدًال مــن ذل ــة ومــساعدةوب    تقوي
ــىٰ  ــة حت ــيالحكومــة االيراني ــة ومــساعدة رضــاخان      تق ــان هــذا ســّر تقوي ــران، وآ ــان االعــداء... م النظــام فــي إي   آ

  فــنحن عنــدما رأينــا مــا تحّلــىٰ. يقولــون إننــا نريــد رضــاخان وآــل مــا يعملــه هــو بأمرنــا، ولكــن األمــر لــم يكــن آــذلك
   خالفــًا– نفــي رضــاخان – قمنــا بهــذا العمــل  بــه االلمــان مــن دهــاء، والملــك مــن غفلــة وتعــّرض مــصالحنا للخطــر، 

 .١٢٨ – ١٢٧ ص ١راجع تاريخ ايران السياسي المعاصر ج ! لرغبته
ــىٰ .  ٢ ــارة رضــاخان ال ــىٰ  بعــد زي ــاك عل ــع هن ــاتورك، اطل ــه بأت ــا ولقائ ــدة ترآي ــر .  أمــور جدي ــاتورك اآب   فقــد علمــه أت

  حـاجز أمــام تغريــب الــشعب هــم العلمــاء، وأشــار لــه بأنــه تمكــن مــن خــالل الحــّد مــن نفــوذهم مــن إجبــار الرجــال 
   ( فقــام رضــاخان تقليــدًا لــه وبتأييــد بريطانيــا بـــ.  ارتــداء األربطــة والقبعــات، ومنــع النــساء مــن ارتــداء الحجــابعلــىٰ

ــالحاته ــتثناهم        ). اص ــذين اس ــاء ال ــض العلم ــدا بع ــا ع ــاء، م ــداء زي العلم ــه ارت ــع في ــرًا من ــدر أم ــمن . فأص ــن ض   وم
ــه  ــاس   –إجراءات ــاء الن ــد أزي ــة البهل  – لتوحي ــتخدام القبع ــرض اس ــة  ف ــدة (وي ــة الواح ــابو،  ) ذات الحاف ــة ش ــم قبع   ث

   مـــن خـــالل مخاطبـــات رســـمية عـــن طريـــق وزارة –وقـــد أبلـــغ حكـــام الواليـــات  . وارتـــداء الـــسروال والمعطـــف
ــة ــا       -  الداخليـ ــة ونوعهـ ــبس االحذيـ ــة لـ ــس، وآيفيـ ــوع المالبـ ــون ونـ ــار لـ ــة، واختيـ ــداء القبعـ ــرض !  بارتـ ــم يـ   ولـ

  إال أن الفرصــة لــم.  االســالم والمــسلمين فــي إيــرانضاء علــىٰ للقــبهــذا المقــدار فقــد آــان يفكــر بخطــوات أخــرىٰ 
 . أبنه، وأقيل من هذه المهمة فحّول تنفيذ بقية أهدافه الىٰ تسنح له،
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ة         و ٤عمل اخر قاموا به وهو المنع من ارتقاء، المنابر         زاء والخطاب ة الع  المنبع من اقام

ة مجلس عزاء                         رَّ عاشوراء دون اقام ا ان يم ه حصل احيان ران ولعل  باي عنوان وفي آل اي

                                           
   تــرك لباســه الــوطني والتراثــي، وارتــداء المالبــس  م أجبــر رضــاخان الــشعب االيرانــي علــىٰ ١٩٣٥فــي عــام .  ١

  وقـد انـزعج النـاس جـدًا مـن         .  العلمـاء  ي وحـدة المظهـر حتـىٰ       األمـر الـذي سـم      –ولم يـستثن مـن هـذا        ! االوروبية
  ومـن هـذه المواجهـة نفـي آيـة اهللا الـسيد حـسين القمـي        .  العلمـاء، فـأمروهم بـالثورة   هذه الخطوات، ولجأوا الـىٰ    

ــىٰ   وحــوآم الــسيد يــونس االردبيلــي والــسيد المحقــق الخراســاني  .  العتبــات المقدســة فــي النجــف األشــرف ال
ــازاده، وصــدرت ب ــوفي بعــد    وآق ــذي ت ــة اهللا زاده الخراســاني ال ــزي العلمــي آلي ــوا ال ــًا مختلفــة، وخلع   حقهــم احكام

 . شخص من العلماء والوعاظ المعروفين في البلد١٠٠فترة، واعتقل وسجن حوالي 
ــد جــم   .  ٢ ــي   –ســأل رضــاخان محم ــة ف ــشكيل الحكوم ــره بت ــين أم ــضاء – م ١٩٣٥ / ١٢ / ٢ ح ــن الق ــف يمك    آي

ــاءة؟ فمعلــىٰ ــىٰ  هــذه العب ــا، ورأيــت نــساَءهم قــد خلعــن الحجــاب أصــبحت ال أحــب المــرأة   نــذ أن ذهبــت ال    ترآي
  إن العبــاءة وغطــاء الوجــه عــدّو للرقــي والتقــدم أساســًا، وهــي تعتبــر ورمــًا مليئــًا بــالقيح يجــب فتحــه. ذات العبــاءة

  شــمستــاج الملــوك و ( م باصــطحاب زوجتــه وبناتــه   ١٩٣٦ / ١ / ٧وبعــد التــشاور مــع جــم، قــام فــي      . بحــذر
  بدون حجـاب ليـشارآن معـه فـي احتفـال افتتـاح المعهـد التمهيـدي، وقـد شـارآت فـي هـذه المراسـيم                          ) وأشرف

ــدون حجــاب    ــة مــع أزواجهــن وب ــوزراء وجمــع مــن مــسؤولي الدول ــام المراســيم أمــر رضــاخان . زوجــات ال   وفــي خت
   الوضـع الجديـد    ر علـىٰ   تتعـرف النـساء فـي البلـد أآثـ           أن يعقـد مثـل هـذه الجلـسات، حتـىٰ           – رئـيس الـوزراء      –جم  

  ومنــذ ذلــك الوقــت أقيمــت احتفــاالت عديــدة لهــذا األمــر، و أمــروا رجــالهم بــأوامر مؤّآــدة أن ! والعــشرة مــع الرجــال
 يتعاملوا بقسوة مع النساء اللواتي يخرجن بالحجاب

 .السيدات.  ٣
  انوا قـد اخـذوا قبـل ذلـك    لقد استثني من قـانون توحيـد االزيـاء مفتـوا اهـل الـسنة وعـدد مـن العلمـاء الـذين آـ                 .  ٤

ــن وزارة         ــديهم شــهادة دراســية م ــذين ل ــاء اال ال ــداء زي العلم ــم ارت ــال يحــق له ــرين ف ــا اآلخ ــة، ام ــصة حكومي   رخ
  ومنذ لك الوقـت قـام مـامورو الـشرطة والـدرك باسـتجواب مـن يـواجههم مـن العلمـاء فـي الطريـق وفـي                           . المعارف

   مرآـز  رأسـه امـام االنظـار وياخذونـه الـىٰ        لعمامـة مـن علـىٰ     حالة عدم حيازته للـشهادة المطلوبـة، آـانوا ينزعـون ا           
ــشرطة ــىٰ   . ال ــون حت ــشرطة ال يكترث ــان رجــال ال ــد حــصل ان آ ــرون  وق ــون المعممــين ويجب ــضًا فيوقف ــشهادة اي    بال

ــق لحــاهم   ــبعض علــى حل ــىٰ  . ال ــصعوبات ال ــد وصــلت ال ــشوارع اال   وق ــانوا ال يخرجــون فــي ال ــاء آ    درجــة ان العلم
  وبعــد. مــن البيــوت بعــد انتهــاء جــزء مــن الليــل ويعبــرون مــن االزقــة الخاليــة وقليلــة المــارة  قلــيًال وحيانــًا يخرجــون 

   طبقـة قمع ثـورة العلمـاء والنـاس فـي مـشهد فـي مـسجد جوهرشـاد، قـام رضـاخان بممارسـة ضـغط اآثـر علـىٰ                      
 .العلماء

٣٩٨ 



                                           
 .ي في بيستون آيلومتر عن البناء التاريخ٥٨ آيلومتر شمال غرب باختران و ٩٧ بعد تقع سنقر علىٰ.  ١
ــام  .  ٢ ــي ع ــاخان      . ه ١٣١٣ف ــة رض ــي حكوم ــارف ف ــر المع ــضر وزي ــت  (ش ح ــغر حكم ــي اص ــال ) عل ــي االحتف   ف

  الذي اقيم فـي شـيراز وفـي هـذا االحتفـال، قامـت عـدد مـن الفتيـات وخالفـًا لتوقـع المـشترآين بـالرقص امـامهم                         
ــاً     ــوا مـــن المجلـــس اعتراضـ ــذا المـــشهد فخرجـ ــة هـ ــون رؤيـ ــدعوين يتوقعـ ــر ولـــم يكـــن المـ ــدما وصـــل خبـ    وعنـ

   الناس، قاموا بتظاهرات واعتراض السيد حسام الـدين الغـالي وهـو مـن العلمـاء المتنفـذين فـي                     هذه القضية الىٰ  
  فوصـل خبـر قـضية شـيراز واعتقـال الـسيد حـسام الـىٰ               . شيراز، بـشدة علـى الحكومـة فاعتقـل وسـجن مباشـرة            
  ريـز اعتـرض عالمـان آبيـران، وهمـا اآليـات العظـام             فـي تب  . اسماع علماء الحـوزة العلميـة فـي قـم ومـشهد وتبريـز             

ــىٰ        ــا ال ــضا ونفي ــسجنا اي ــة ف ــى الحكوم ــا، عل ــرزا صــادق آق ــسيد مي ــو الحــسن االنكجــي وال ــسيد اب    آردســتانال
   تبريـز ولكـن آيـة اهللا الـسيد ميـرزا           وبعـد مـدة رجـع آيـة اهللا االنكجـي الـىٰ            .  قـم  اوال وبعـد عـدة ايـام الـىٰ        ) سنندج(

 .اه في قمصادق اقا توفي في منف
ــىٰ .  ٣ ــالع عل ــامش    لالط ــع اله ــفهان راج ــاء اص ــورة علم ــامش    ٢٨ ث ــع اله ــان راج ــاء خراس ــورة علم ــورة٣٩ وث    وث

 .٤٢علماء اذربايجان راجع الهامش 
 .الملك.  ٤
 ).النظمية(في السابق آان يقال لمرآز الشرطة .  ٥
 .سافاك قم.  ٦

٣٩٩ 



                                           
ــار مــن اجــل    .  ١ ــذي ث ــي ال ــشعب االيران ــة ال ــام آناي ــسمي االم ــه  ي ــاق حق ــب ( احق   حــسب رأي ) بجــيش االجان

 .الحكومة
   قادتـه أمـرًا بـاطالق النـار عـن وعـي فـي يـومي الخـامس عـشر والـسادس عـشر مـن                          قيل ان الملـك اعطـىٰ     .  ٢

ــار علــى الجــزء    ١٣٤٢خــرداد  ــيهم ان يطلقــوا الن ــود ان ال يطلقــوا الرصــاص عــشوائيًا وانمــا عل    واآــد ان علــى الجن
  ن الملك آـان يلحـق فـي هليكـوبتر فـوق سـماء طهـران فـي يـوم الخـامس عـشر مـن                          من البدن آما ذآر ا     االعلىٰ

ــولىٰ  ــرداد ويت ــات خ ــادة العملي ــه     .  قي ــي مذآرات ــواء فردوســت ف ــذآر الل ــوم   ): ٥١ص (وي ــباح ي ــي ص ــرداد١٥ف    خ
  ...مــسؤولية القمــع وان يتــصل بــه مباشــرة) اويــسي (هاتفيــًا بمحمــد رضــا فــامران يتــولىٰ) بــاآروان(اتــصل  ... ٤٢
   ســريةلــيس لــدي حتــىٰ! اصــبحت بــال حيلــة:  ظهــرًا وقــال١٢بــي هاتفيــًا فــي الــساعة ) اويــسي(يــرًا اتــصل وأخ

ــع       ــى الجمي ــضون عل ــانهم سيق ــري ف ــاجمتي ومق ــن المتظــاهرين بمه ــة م   ويجــب ان! واحــدة واذا قامــت مجموع
ــىٰ  ــه الـ ــيف انـ ــر اضـ ــ     ١٥ ظهـ ــاهرات مخططـ ــرون التظـ ــز يعتبـ ــان واالنجليـ ــا واالمريكـ ــد رضـ ــان محمـ ــرداد آـ   ا خـ

  وفـي ذلـك الوقـت آـان فـي الـسافاك مستـشارًا امريكيـا واحـدا                 . واسعًا ومنظمًا لالنقالب وآـانوا مـضطربين بـشدة        
 . واعرف شخص في الهيئة االستشارية االمريكية في السافاكيعمل في المديرية العامة الثالثة وآان اذآىٰ

  اقامـة عالقـات سياسـية     : االعمـال التاليـة   يتمثل نشاطه الـسياسي ب    )! الدفاع عن حقوق االنسان   (جيمز ايرل   .  ٣
   عقـد اتفاقيـة آمـب ديفيـد المخزيـة بـين مـصر واسـرائيل، آـذلك فقـد عقـدت فـي عهـده                          مع الصين، والعمل علىٰ   

ــة    ــن االســلحة النووي ــة الحــد م ــورة    ) ٢٠٠ســالت (اتفاقي ــن الث ــشددًا م ــًا مت ــسوفيتي، وقــف موقف ــاد ال ــع االتح   م
 . التقاذ الرهائن من السفارة االميريكيةاالسالمية وشّن هجومًا عسكريًا فاشًال

   مــن الرعــب وذلــك عــن طريــق ارتكــاب المجــازر الجماعيــة للحيلولــة        حــاول النظــام الملكــي ايجــاد حالــة    .  ٤
ــي    ــشعب االيران ــة ال ــاق نقم ــساع نط ــام   . دون ات ــذ ع ــك من ــي    . ه ١٣٤١وذل ــة الت ــة المروع ــت الجريم   ش، فكان

   /٣ / ١٨وفــي الخطــاب الــذي القــاه الملــك فــي  . ا الــسياقارتكبهــا فــي الخــامس عــشر مــن خــرداد ضــمن هــذ  
   فــي همــدان، بــرر تلــك المجــازر بــالقول عنــدما آنــت اعلــن عــن المبــادئ الــستة لثورتنــا الوطنيــة للفالحــين ١٣٤٢

ــي،  ــشعب االيرانـ ــرانيين والـ ــت ان  االيـ ــراء  ( ايقنـ ــة الحمـ ــسوداء الرجعيـ ــة الـ ــد ) الرجعيـ ــسكتان، وقـ ــوف ال تـ   سـ
ــاء   شــاهدنا ممارســات الرجع ــوم االربع ــسوداء فــي ي ــة ال ــاحراق .  خــرداد فــي طهــران ١٥ي ــون ب ــام الرجعي   حيــث ق

ــاب     ــات مـــصلحة نقـــل الرآـ ــاآن بيـــع بطاقـ ــرور وامـ ــائل المـ ــزة المدينـــة والملعـــب الرياضـــي ووسـ   .مكتبـــة ومنتـ
ــاموا         ــران وقـ ــوارع طهـ ــي شـ ــزل فـ ــساء العـ ــدارس والنـ ــات المـ ــل طالبـ ــت تنتقـ ــي آانـ ــات التـ ــاجموا الباصـ   وهـ

ــة  ــداءات مختلف ــادة اســتراق الفالحــين المحــررين   ... باعت ــسوداء معمــل  . مطــالبين باع ــة ال ــا هاجمــت الرجعي   آم
 .الكهرباء من اجل ان تتوقف المعامل االيرانية
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هو   ولكن الملك يريد ان يفهم اولئك بأنه ليس ذلك االنسان السابق غير المكترث وانما،      

د ا      ٢يمارس دوره ويعزز من عمالته لهم      ه يري ه            آما ان ا ان ه الزال مرتبط اس، بان  ن يثبت للن

د        ! عميل، وانه يقتل   ذا الغضب والتهدي اس سطوته    ٣ويعرب عن آل ه ه   ليثبت للن ئال   عمالت ل

ذه         . يظن احد بأنه آفَّ عن عمالته لكنه اخطا        د ه ه بع . المجزرة  فهو لم يتوقع ماذا سيحصل ل

دني  شعب يؤي ع ال ول ان جمي ذي يق ك ال ثال له ٤ان ذل ع صوت م ورة، الجمي ضاء   ذا الث البي

م       دأت المعارضة من ق ران   الدامية، الكل صوت لي، ثار عليه في آل انحاء ايران، لقد ب طه

الىٰ اهواز  وامتدت الىٰ خراسان واذربايجان ومن تلك الجهة الىٰ آرمان ومن الجهة االخرىٰ         

ه          .  آل ايران ثارت عليه    ،وآبادان م يؤيدون زعم انه ذين ي اً  وهؤالء االشخاص ال م   جميع ، وانه
                                           

 .من هذا الخطاب) ١(راجع الهامش . المقصود فاجعة التاسع من دي التي مر شرحها.  ١
ــام    .  ٢ ــخمة فـــي عـ ــالغ ضـ ــا مبـ ــد رضـ ــك محمـ ــه ١٣٥٥انفـــق الملـ ــصالح مرشـ ــوري فـــي  لـ ــزب الجمهـ   ح الحـ

  االنتخابـــات االمريكيـــة، اال ان الحـــزب الـــديمقراطي المنـــافس فـــاز ووصـــل جيمـــي آـــارتر الـــى البيـــت االبـــيض  
  واعلن بأنـه يعـارض تـسليح أّيـًا آـان او دعمـه ولمـا آـان الملـك غيـر قـادر علـى مواصـلة الحكـم يومـا واحـد بـدون                                   

  ارتر ويؤيــد نظرياتــه غيــر ان آــارتر آــان يظهــر لــه عــدم  دعــم امريكــا، لــذا آــان باســتمرار يرســل رســائل لتهنئــة آــ 
ــذاك آــسينجر  حتــىٰ: اهتمامــه برســائله ــر الخارجيــة االمريكيــة آن ــىٰ :  اقتــرح وزي   شــهر( امريكــا ان تــسافر فــرح ال

   يــوم مــن اقامتهــا فــي واشــنطن وتباحثهــا مــع آــارتر، وقــد بلــغ ١٦لترتفــع الكــدورة بــين الطــرفين بعــد ) ١٣٥٦تيــر 
ــين      االنــسجام حــدًا ج ــدوالرات ب ــارات ال ــات بملي ــك عقــد اتفاقي ــّم بعــد ذل ــا وت ــارة امريك ــدعو الملــك لزي ــارتر ي   عــل آ

  آذلك فقـد ضـمن الملـك تثبيـت قيمـة الـنفط فـي االوبـك                : الطرفين على امل ان تقوم امريكا بتقديم دعمها للنظام        
ــرة االمــور التــي ارضــت آــارتر فــي النتيجــة ود     ــازات آبي ــران واعطــى الــشرآات االمريكيــة امتي ــارة اي   فعتــه الــى زي

 !واالعالن عن دعمه للملك
٣ ... . 
  عنـدما :  محبـة الـشعب االيرانـي لـه فقـال        بمـا اشـار بـه الـىٰ        ١٣٢٠آان الملك قد صـرح بعـد حـوادث شـهريور            .  ٤

   حـب الـشعب االيرانـي لوطنـه، فقـد     آنت ذاهبًا الـى المجلـس الداء القـسم الدسـتوري، تجلـي لـي حينهـا مـدىٰ             
  وقــد زودونــي ذلــك.  المجلــس وثــم اعــادوه اآتــافهم الــىٰحمــل الملــك الــشاب بــسيارته علــىٰ بــادرت الجمــاهير ل

  لقــد طالـب ابنــاء الـشعب باعــادة  :  ايــران قـال  الـىٰ  وعودتـه مــرة اخـرىٰ  ١٣٣٢وحـول حــوادث  » بقـوة قلبيـة عظيمــة  
   مــالــىٰملكهــم مــرة ثانيــة واظهــروا عــاطفتهم وتــضامنهم معــه بطريقــة اشــعرتني بمــسؤولية اضــافية، فعــالوة ع   

  تقتـــضيه مـــواد الدســـتور والحرآـــة الدســـتورية، فـــانني ملـــك طلبـــة الـــشعب مـــرتين لالمـــساك بزمـــام االمـــور 
ــد  ــصالح البل ــال حــول  . وحفــظ م ــضاء (وق ــورة البي ــشعب    «) الث ــك وال ــسجام المل ــورة وان ــز الث   يجــب البحــث عــن رم

  مكـان اذهـب فـي البلـد اواجـه      اي الـىٰ  «وقـال فـي آلمـة اخـرىٰ    » في التاريخ الملكي االيراني من حٍب لملكيتهم     
  اســتقباال حماســيا ومــشاعر التوصــف مــن قبــل ابنــاء الــشعب، إن الــشعب يحبنــي وانــا اشــعر بــالغرور مــن هــذا    

  !آان هـذا فـي الوقـت الـذي لـم تكـن لديـه جـرأة المجـيء بـين النـاس بـدون حراسـة امهـر قـوات االمـن                                » الناحية
  قـد مـال اجـواء البلـد، سـأل صـحفي فـي مجلـة شـبيغل                 ) المـوت للملـك   (وفي اخر ايام حكمه، عنـدما آـان شـعار           

ــرح ــة، ف ــرت جــدا     : االلماني ــدا وتحي ــرفض؟ فأجابــت اصــال واب ــشعب آــل هــذا ال ــتم تتوقعــون مــن ال   ســأل. هــل آن
   عامــا مــن ســيادة امريكــا فــي ايــران، ص٢٥: انظــر. انــه حــزين جــدا: الــصحفي الملــك عــن مــشاعره فقــال الملــك

 .، العامين االخيرين٣٢٣٣ ، آلمات وبيانات الملك، ص١٠٦ – ١٠٣
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اك             هذه المؤسسات التي     يس هن ا لعب، ل امن   نسمع بها، مؤسسة آذا ومؤسسة آذا، آله

ام                 ك    . في هذا العالم حتىٰ تكون منظمة اال من هنا او ان يكون هناك امن ع وسائل   إن آل ذل

اس تحكم بالن شيوعية ١لل ا تقعل ال اس آم تحكم بالن دون ال م يري ست  وإال...  انه شيوعية لي فال

ا حل        سوىٰ مخدرة للشعب فهي ليست بشيء، ليست       ة التي يمكنه ة، فهل        بالنظري دٍة معين عق

اس        صالح         . يمكن لمن ليس بانسان ان يعمل للن ر ال ضعفاء     هل يمكن للمسلح غي . ان يعمل لل

ة  ي الحرب العالمي ائع، ف دىٰ الوق ىٰ اح سي عل اهدًا بنف ان٢آنت ش ي آ ي  ، الت ررًا ان يلتق مق

 رئيسا لالتحاد   ٤ستالين  ، آان ٣خالل فترة من فتراتها قادة الجيوش ورؤساء الدول في ايران         

ان              ا، وان آ ه         السوفيتي آنداك، ستالين هذا الذي اسقطوا صوره حالي ار موخرا، لكن بال اعتب

ن       ان م دهما آ ران واح ان االخ سوفيتي، واالثن اد ال سا لالتح ان رئي ن    آ ر م ا واالخ امريك

وا           امر عادي ذهب ا ذآر        –انجلترا، جاء ب فاراتهم      – حسب م ى س وا ال ان   ذهب ررا ان    وآ  مق

ه اخي                        ول ل ع يق ان الجمي ذي آ تالين ال ران، لكن س سة في طه ان     تكون لديهم جل ع آ والجمي

ل  )قارداش( يقول له رفيقي، ويتعامل معه ببساطه وآان متحمسا للناس وآانوا يقولون له         ، قي

ارة    ! ايران انه جلب معه البقرة التي يشرب منها الحليب لئال يشرب حليبا من بقر             آانت الطي

سّلح        انها المسّلحة ! تي تقله، تقل بقرة ايضاً    ال ه       التي ال عقل لها وهو الم ل ل ذي ال عق واهللا ! ال

رة       هذا االنسان . يعلم انه آان اسوء من تلك البقرة اهللا يعلم انه آان آذلك            ه بق جاء ودخل ومع

                                           
ــىٰ   ١٣٥٦ شــهر دي ١٩فــي .  ١ ــم، وصــل ال ــوم الفاجعــة التــي وقعــت فــي ق ــدهايم، االمــين ، ي ــورت فال ــران آ    اي

  العام لمنظمة االمم المتحدة في ذلك الوقـت، للتحقيـق بـشأن وضـع حقـوق االنـسان، وبعـد المـشارآة فـي عـدة                   
  ٣٠ – ١٩الــصحافة يــوم  : انظــر! وغــادر ايــران ) تــهتحقيقا (مأدبــات والتباحــث مــع الملــك وفــرح واشــرف انهــىٰ      

 .٥٦شهر دي 
  من هذا الخطاب٦راجع الهامش . الحرب العالمية الثانية.  ٢
  اجتمـــع روزفلـــت وچرچـــل وســـتالين رؤســـاء ثـــالث دول هـــي امريكـــا وانجلتـــرا واالتحـــاد الـــسوفيتي، مـــن  .  ٣

  وبعـــد عقـــد) العالميـــة الثانيـــةخـــالل الحـــرب ( م فـــي طهـــران ١٩٤٣الثـــاني الـــى الـــسابع مـــن ايلـــول عـــام  
ــات           ــول المخطط ــثالث ح ــدول ال ــين ال ــل ب ــاق آام ــصول اتف ــان االول ح ــن البي ــم م ــانين يفه ــدروا بي ــؤتمرهم اص   م

ــران وعــدا بالمــساعدة االقتــصادية خــالل الحــرب وبعــدها    . والعمليــات الحربيــة   ويفهــم مــن البيــان االخــر اعطــاء اي
ــو      ــتالل الق ــران تحــت اح ــان شــمال اي ــت آ ــك الوق ــي ذل ــز وطــرق   ف ــوب تحــت ســيطرة االنجلي   ات الروســية والجن

 .المرور تحت سيطرة القوات االمريكية
ــتالين   .  ٤ ــروف باســ ــويچ المعــ ــسارويو نــ ــف فيــ ــدي (جوزيــ ــل الحديــ ــدا )  م١٩٥٣ – ١٨٧٩) (الرجــ ــبح قائــ   اصــ

 .لالتحاد السوفيتي بعد لينين

٤٠٢ 



ه               االسالم الهه عادل ونبيه عادل ومعصوم ايضًا امامه عادل ومعصوم ايضًا وقاضية ل

ىٰ                ضًا وينبغي ان يكون عادال حت ر اي ه معتب  اعتبار معين، فهو يجب ان يكون عادال وفقيه

ار، ويجب ان                      ه اعتب ام الجماعة ل  شاهد الطالق معتبر ايضًا، فهو يجب ان يكون عادال وام

ذات المقدسة حتىٰ آخر من         –م الجمعة يجب ان يكون عادال       يكون عادال واما   داء من ال   فابت

دل    وا بالع ي ان يتحل ا، ينبغ وا      . ذآرن ب ان يكون والة يج ادال، وال د ع ون القائ ب ان يك  يج

ة                     ١عادلون انوا ائم ة، آ ك الجه ة وتل ذه الجه ىٰ ه   الوالة الذين آانوا يرسلونهم في االسالم، ال

ة، ظهرت             . عاداليجب ان يكون    . جماعة ايضاً  والة عدال  اذا لم يكن عادال، اذا لم تكن لدى ال

صالحين،         ر ال دي غي ي أي لحة ف ون االس ا تك ا حينم ي ترونه د الت ذه المفاس ال ه ر امث   وغي

ة ديمي العدال صفين، ع عارات  . المن رددون ش ة، وي ن جه ل م انهم سيمارسون القت ة(ف  العدال

                                           
 جمع والي.  ١

٤٠٣ 



م مع                    ا وأنه اموا به دون االصالحات التي ق اء يؤي ة العلم  (آنذاك آانوا يقولون بأنَّ آاف

ه       : واني اقول ). الثورة البيضاء  ه يحق ل ك (بان ك ا     ) المل ول ذل ران        ان يق ع اي  ذا وجد في جمي

اء،                سوا علم  عالما واحدا يؤيد ثورته الدموية، وليضع جانبًا صنائعه من المعممين، فهؤالء لي

 فما شاء،  يسه وراح ينشر الضجيج آ    أان آل واحد منهم هو مجرد معمم وضع عمامة علىٰ ر          

ر عل   . وال شك ان هناك واحد او اثنين من هؤالء في آل مكان      أن تعث  ىٰ واحد ولكن اطالبك ب

ام               ىٰ ام  من ائمة الجماعة في طهران يكون مؤيدا لك، يقول انني اؤيد مشروع الملك اعثر عل

دك                 ه يؤي ول ان ىٰ   . جماعة واحد من بين آل ائمة الجماعة في مختلف المحافظات يق ر عل  اعث

دك            ه يؤي ول ان م يق م        . مال واحد في ق اء له نَّ هؤالء ال حي واع المفاسد،       . ولك  يقومون بكل ان
                                           

  رغــم اهميــة القــضايا«: يــة فمــثًال تــسمعه تــارة يقــولآــان الملــك يتالعــب باســتمرار بالفــاظ العدالــة االجتماع.  ١
  او يقــول آيــف... العــسكرية واولويتهــا فــانني بــدأت بالبحــث حــول ضــرورة اقامــة العدالــة االجتماعيــة فــي البلــد     

  اننـي لـم  ...  هـذا الوضـع مـن قلـة االآـل            يمكن القبول بان البعض يمرضـون مـن آثـرة االآـل ويتعـرض الـبعض الـىٰ                 
  وجميـع االمـور التـي   ... احـدة عـن الـسعي فـي تـأمين اقامـة العدالـة االجتماعيـة فـي بلـدي                   لحظة و  اتوقف حتىٰ 

  ولكن العدالة التـي عمـل بهـا آانـت عبـارة عـن قيـام       ! »قلتها في طريق العدالة االجتماعية تم العمل بها بحمد اهللا    
   ريـال، او ان    ١٥ اقـل مـن      طبقة بتشغيل اطفالها في معامل حياآة السجاد نتيجـة شـدة المـسكنة ليتقاضـوا يوميـاً                

ــد شــجرة جــوز واحــدة او مــاعز واحــدة طــوال العــام      ــة االقتيــات مــن عائ   وقــد طبقــت. يمــضي اعــضاء اســرة آامل
  لـم يكـن هنـاك مـاء       .  درجـة ان الفقـر وااللـم والمـرض يـصرخ فـي شـمال وجنـوب وشـرق وغـرب ايـران                       العدالة الىٰ 

  يملكــون خمــسين بالمئــة مــن اســهم البنــوك الخاصــةبينمــا آــان الملــك وحاشــيته . والعمــران والآهربــاء والصــحة
ــدة   !  ــادة واح ــي م ــىٰ (ف ــاء عل ــة االســالمية   بن ــة الجمهوري ــدمتها حكوم ــضة ق ــه  )  عري ــا وزوجت ــد رض   ســرق محم

ــشعب    ــوال ال ــن ام ــار دوالر م ــين ملي ــة   ! خمــسة وثالث ــة االيراني ــارة الخارجي ــت التج ــىٰ (وآان ــاء عل ــر بن ــصريح وزي    ت
  وآـــان الجـــزء الـــرئيس الســـهم !  شـــخص بـــشكل رئـــيس٦٠ تـــصرف تحـــت) التجـــارة فـــي الحكومـــة المؤقتـــة 

ــصرف   ــشرآات تحــت ت ــة٥٠ال ــا عــدة    !  عائل ــغ اقيامه ــصكوك المــسحوبة والتــي تبل ــات ال ــل مئ ــت عــشرات، ب   وآان
   اعــضاء العائلــة المالكــة ومــاموري قــصر الملــك والحاشــية، مــن       مالبــين مــن الــدوالرات، تــصرف يوميــا علــىٰ     

ــم   ــساب رق ــ ٢١٤٨٩٥ – ٢٠ح ــاد البن ــف    اتح ــي جني ــسري ف ــوي   (ك السوي ــساب مؤســسة البهل ــم ح ــر). رق   انظ
  الدولـــــة والحكومـــــة فـــــي ايـــــران: ٧ســـــر بليـــــون دوالر ص : ٢٩٦٦ – ٢٧٩٣آلمـــــات وبيانـــــات الملـــــك ص 

 .٢٨١، ٢٦٦، ٢٥١ص 

٤٠٤ 



ع  لان االسلحة بيد من ال اصل لهم وبيد غير الصلحاء، ولتتأم     ك، جمي االسلحة   وا في ذل

دي   –مثًال بيد غير الصلحاء، فالقلم     صالحين    وهو احد االسلحة التي ينبغي ان تكون في اي ال

ت              ان المفاسد س دي االراذل، ف دي      –داد  زواالفاضل فهو ان وقع في اي االراذل في     هو في اي

ة  ة نظر معين ن زاوي ه . بعض الظروف وم وم ب ا يق ل م رون آ ؤالء االراذل يظه ك   وه ذل

ستعرضونه بب          ل، وي شكل جمي ودهم ب ان الرذيل الذي يق ة  . ديع البي ذه الجريم ا    وه يتعرض له

ما يسفكونه من     المفاسد التي يقوم بها هؤالء، الجرائم التي يقوم بها هؤالء،         . الشعب من القلم  

ه،      ومن –دماء يصورها صاحب القلم غير الصالح هذا يصورها ذلك الممسك            خالل ما يكتب

ائع          –وما يمارسه من الكتابة      وم بعكس آل الوق ذا .  بشكل معكوس، يق القلم       وه اة ف من المأس

  .يجب ان يكون في يد اشخاص صالحين

شعب             سبة لل سعادة والبؤس بالن ة   . الثقافة في مبدأ جميع انواع ال ر   اذا اصبحت الثقاف غي

صالحة، سيمارسون                    ر ال ة غي ذه الثقاف ون من ه ساد   صالحة فان هؤالء الشبان الذين ينتهل الف

بابًا استعماريين    الثقافة االستعمارية يقيض ل   . في المستقبل  وم     . لبلد ش ة التي يق اآلخرون   الثقاف

ا               ة انم ى شكل ثقاف ا عل سعون لترويجه في مجتمعن ة    من الجانب باعدادها لنا، وما ي هي ثقاف

رين  وهي اسوء من آل االشياء، حتىٰ من اسلحة هؤالء         . ليةياستعمارية وطف  فأسلحة  . المتجب

رة    د فت سر بع رين ستنك ؤالء المتجب سورة–ه ي مك ًا  وه ن– حالي ة    لك صبح الثقاف ا ت حينم

نهم سيصبحون                     م االساس لكل شيء م ذين ه باننا ال د ش ا نفق أثرين    يطف فاسدة، فانن ين، ومت لي

  .بالغرب

ىٰ                 صلوا ال ة لي ورًا معين انهم ام  إن هؤالء يطرحون منذ البداية امورًا ويضعون في اذه

شكل صحيح    فاذا آانت الثقافة ثقافة صحيحة فان شباننا        : اهدافهم العليا  آانت   اذا. ينضجون ب

شعب، لم            الثقافة ثقافة حق ثقاف      ة لمصلحة اهل ال ة، ثقاف إن في      لحةصة الهي سلمين ف ك   الم ذل

                                           
ــاريخ    .  ١ ــان بت ــحيفة آيه ــي ص ــاء ف ــي ســوىٰ   : ١٣٤٢ / ٣ / ٥ج ــشروع الملك ــارض الم ــم يع ــاء  ل ــن علم ــان م    اثن

  :واإلثنان المقصودان هما» .!فين بذلك سائر العلماء الذين أيدوا الذين أيدوا الحكومة تمامامدينتي قم ومشهد، مخال 
 . وآية اهللا حسن القمي) س(االمام الخميني 

٤٠٥ 



صالحين         اك من ال و آانت هن ستقلة، ول ليمة وم ة س ا جامع و آانت جامعتن ان  –ل و آ  ل

ضًا        هناك ه وهو االصالح            –شخص واحد صالح اي ذي يريدون ام بالعمل ال و من القي .  لتمكن

ادم يصبح اسوة        . وضع بلدنا الىٰ هنا    وصل ا سيطر   – ال سمح اهللا  –ولعل الجيل الق  جامعتن

سان واحد       . ون االستعماريون العمالء  الطفيلي عليها م او      . وآل هذا مصدره ان تمكن معل  هل ي

ل               استاذ في الجامعة اذا اراد ان يقول شيئًا من قوله؟ وهل تسمح منظمة االمن المسّيرة من قب

ذا الكالم         الملك ل ه ال مث باننا هؤالء            . ان يق ا تعرض ش ليمة، لم ة س ا جامع و آانت جامعتن ل

ات،    . ارادوا ان يقولوا آالما حقا في الجامعة      الشرطة، اذا ما     لهجوم   ان هؤالء يضربون الفتي

ضربون ست        ي ا لي شاءون، الن جامعتن ا ي ون م سجنون ويفعل شبان، ي ضربون ال ان، ي الفتي

ستقلة، ي م ًة  ف ك جامع ست  . االساس نحن ال نمتل د لي ا شخص واح م فيه ي يحك ة الت الجامع

  . حرًا فالمحيط العلمي يجب ان يكون محيطًا .بجامعة

صلحاء، فهل                    دي ال ذه االداة في اي و آنت ه سًا صالحًا ول وطني مجل سنا ال  لو آان مجل

ان                   بسيسمح   شارين االمريك ىٰ حصانة المست سمح بالمصادقة عل وانين؟ هل سي ذه الق ين ه  تقن

دينا مجلس      ١التي آانت ذلة اليران وعارلها؟     ة         . نحن ليس ل امورين من منظم وا عدة م  جمع

و      . هؤالء آلهم مأمورين  ) مجلس(لىٰ تجمعهم اسم    االمن، واطلقوا ع    لو آان هؤالء احرار ول

لحة    ذا االس ل ه شراء آ م ب ا سمح له اس لم ا للن سا وطني ان المجلس مجل ا ٢آ  يعطون نفطن

دا  و شترونن حدي ون من استعماله   – ي د ال يتمكن رون باستعماله   .  حدي سهم متحي  يجب ان. انف

ة استعماله، وهو في الغالب ال      يأتي مستشار امريكي واخصائي امريكي وي       وضح لهم طريق

ا لتقاضي      . فأولئك حيوانات ال تقبل بهذا الكالم     . يوضح لهم شيئاً   رواتب   اولئك جاءوا الىٰ هن
                                           

 .١ و الهامش ١٦راجع هوية الخطاب . الئحة الحصانة القضائية.  ١
ــام      .  ٢ ــي ع ــدة ف ــات المتح ــران والوالي ــين اي ــاق ب ــمَّ االتف ــة خطــ –م ١٩٥٩ت ــشيوعية  وبحج ــىٰ–ر ال ــة عل    اتفاقي

  وبعــد هــذه االتفاقيــة اطلقــت يــد امريكــا للتــدخل فــي . اصــبحت ايــران بموجبهــا فــي قبــضة امريكــا بــشكل آامــل 
ــران  ــوالىٰ  . جيمــع شــؤون اي ــب تت ــين االجان ــدأت موجــات المحقق ــىٰوب ــران عل ــد  .  اي ــدفاعي للبل   واصــبح النظــام ال

  اريــة والتنفيذيــة للجــيش تحــت تــصرف المستـــشارين     وتنظــيم القــوات المــسلحة باختــصار جميــع االمــور االد      
  واصـــبح قـــادة الجـــيش الكبـــار تحـــت إمـــرة المستـــشارين االمريكـــان وفتحـــت الـــساحة. العـــسكريين االمريكـــان

   عـشر مليـار دوالر فـي عـام          اثنـىٰ   درجـة جعلـت مـشتريات ايـران مـن االسـلحة االمريكيـة تـصل الـىٰ                  المريكا الـىٰ  
   عامــا مــن الـسيادة االمريكيــة فــي ايــران، ٢٥: ش انظـر .ه ١٣٥٥ارات فــي عــام  الــي اربعــة مليـ   ق قياسـاً ه ١٣٥٦

 .٦٣ص 
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شارون      اتي المست مح ان ي ا س ستقًال، لم شًا م ان جي ا وآ شًا طفيلي دينا جي ن ل م يك و ل  ل

ة سوىٰ             و. وتكون جميع االمور تحت أمر اولئك          ال يكون عسكريونا من ذوي الرتب العالي

ان   . ادوات بايديهم، فالن جيشنا، ليس بجيش اصبح آله تحت إمرة شخص واحد            ا آ ك   ولم ذل

ىٰ          . سد آل شيء    فاالنسان انسان فاسد فقد ا     ؤدي ال اعزا اصلح ي ل ان م ول المث ا يق صلح   آم

ا   ولكن ايران ال  ... ان هذا الفساد، وآل انواع الفساد هي بسبب ذلك الشخص           . حظيرة يمكنه

ه من رعب         اق  تشخيص ان هذا الشخص هو سبب جميع المفاسد وذلك لما تتعرض ل . واختن

اس؟      المامورين اوامرهم   اخي من اين يأخذ   ! البعض يقول ان المامورين، هم السبب      ل الن بقت

ر بقتل  يأخذون االوام  اين يأخذون االوامر بمداهمة مدرسة الحجتية وقتل الطلبة؟ من اين          من

ذه المفاسد         وهل يتمكن أحد من اعطاء االوامر سوىٰ       ٢؟الناس في الشوارع   ذلك التافه؟ آل ه

ه؟            . منه ذا التاف دون اذن ه ة            هل يحق للمجلس ان يقول آلمة ب ول آلم هل يحق للجيش ان يق

                                           
  ! مــا قبــل الثــورة االســالمية آــان حــوالي ثالثــون الــف مستــشار عــسكري امريكــي يعملــون فــي ايــران    الــىٰ.  ١

   سيـــصل عـــدد المستـــشارين االمريكـــان   ١٩٨٠ عـــام وقـــد ذآـــر تقريـــر للكـــونغرس االمريكـــي انـــه حتـــىٰ      
  وآان االمريكـان يـسكنون فـي شـقق فخمـة وقـصور واسـعة فـي                .  خمسون او ستون الف مستشار     في ايران الىٰ  

ــران   ــة طه ــرانيين       . شــمال مدين ــوظفين االي ــاه الم ــا يتقاض ــعاف م ــشرات اض ــادل ع ــاهم تع ــبهم ومزاي ــت روات   وآان
  الآيةوآانــت المــواد االســته! الــذين يــضاهونهم فــي الرتبــة، فقــد آانــت رواتــبهم تتجــاوز مليــون ريــال فــي الــشهر 

  لالمريكان المقيمين في ايران تقدم لهم في متاجر خاصـة بهـم وفـي طهـران آانـت هنـاك مدرسـة آبيـرة امريكيـة                   
ــشفىٰ ــدىٰ      ومست ــا ان اح ــم آم ــة به ــة خاص ــذلك اندي ــدمات وآ ــز للخ ــسي ومرآ ــستوصف نف ــث  وم ــات الب    محط

  لفزيـوني، التـي آانـت    بعـض الـساعات مـن محطـة البـث الت      اضـافة الـىٰ   االذاعية فـي ايـران آانـت مخصـصة لهـم،         
  آــان ســبب هــذا التواجــد الكبيــر    . تخــتص ببــث بــرامج خاصــة بالغــة االنجليزيــة لالجانــب وخاصــة االمريكــان        

ــين منظمــة    ــران ايجــاد تعــاون ب ــذار المبكــر علــىٰ ) الــسافاك(و ) CIA(لالمريكــان فــي اي    حــدودواقامــة انظمــة االن
ــام ب     ــران والقي ــن اي ــة م ــاطق مختلف ــي من ــسوفيتي ف ــاد ال ــشرآات واشــخاص  االتح ــة ل ــشاطات صــناعية وتجاري   ن

ــيش          ــي الج ــة ف ــزات االمريكي ــائل والتجهي ــسكرية وادارة الوس ــسائل الع ــى الم ــافة ال ــران باالض ــي اي ــان ف   امريك
ــي ــر. االيران ــران ص    : انظ ــي اي ــة ف ــة والحكوم ــران، ص   ٢٣١الدول ــي اي ــة ف ــك ص ٤٢ – ١٥؛ مهم ــات المل   ؛ اعتراف

 .١١٠ين عامًا، ص ؛ سبعة وثالثون يومًا بعد سبعة وثالث٧٨
   فــي ذلــك اليــوم هــاجم مــاموروا النظــام الطــالب والنــاس وقتلــوا – ١٣٥٧ دي ١٩ واقعــة قــم فــي اشــارة الــىٰ.  ٢

 .وجرحوا عددًا آبيرًا

٤٠٧ 



وم                   ة العل دين، أو طلب اء والمجته ات، سواء العلم  إننا نأمل ان يشمل الغضب آافة الطبق

د آل                     ث، نامل ان يم ذا الخبي د، من ه سبة والتجار او العسكريين ومسؤولي البل  الدينية والك

تكن      ستقلة، ل ات م اك   هؤالء ايدي االتحاد لبعضهم، وارجوا تمارس احزابنا السياسية فعالي هن

دت           عالقات   ؤخرًا اب ذه القضية، فم بعض   بين الجميع، آما ابدى الجميع حاليا استيائهم في ه
                                           

  ، اعلنــوا فيــه عــن اضــرابٍ   ١٣٥٦ دي ٢٧اصــدرت جمعيــة التجــار وحرفيــو ســوق طهــران بيانــًا فــي تــاريخ         .  ١
  و اخـر يـوم مـن اسـبوع العـزاء الـذي عبـر فيـه جماعـة العلمـاء عـن                       ش وهـ   ه ١٣٥٦ دي   ٢٩عام في يوم الخميس     

   ارواح الــشهداء فــي اعتراضــا واســتنكارا للممارســات النظــام الــذياعتراضــهم ويــوم اقامــة مجــالس الفاتحــة علــىٰ
  قام بقتل الناس العزل وآذلك دعما لثورة العلماء واهالي قـم إذ وجهـت دعـوة الـى آـل الكـسبة لالقنـاع عـن فـتح                           

  وبالفعــل فقــد شــمل االضــراب هــذا اليــوم ســوق طهــران واآثــر المــدن . محالتهــم التجاريــة فــي هــذا اليــومابــواب 
 .٣٨ ص ٢٧نهضة علماء ايران، ج . واعلن الحداد العام

٤٠٨ 



شعب بكل                   ا واذا اتحد ال ع الجبهات مع ه،   انني آمل ان تتحد جميع الجبهات، جمي طبقات

تتشتتوا، ال  ال. الطالحين وستنكسر قرون هذا الثور   فان هذه االسلحة ستنزع من أيدي هؤالء      

ة        . تهيئوا اسباب التشتت   ة وتافه ا . ال تتحاربوا فيما بينكم بذرائع واهي ا  زعواالتتن ذه   . مع ان ه

ستفيدواهم                 ىٰ ي اس، حت ره اولئك الشغال الن ا يثي اس آل     . االمور هي مم د     ليعي الن ك، وق ذل

بعضًا،   ليجتموا آلهم وليمدوا ايديهم لبعضهم.  وليصبحوا معا– ان شاء اهللا –اصبحوا آذلك   

اء اهللا  ًا ان ش ساد قريب ذور الف تقتلع ج اهم جميوس ادآم وتف ه، باتح ات  عبحول اهللا وقوت الجه

  .معا، تقطع جذور الفساد قريبًا ان شاء اهللا، ان شاء اهللا

وا   اشكر الجميع النهم لم. واشكر الجميع الطبقات. أسال اهللا تعالي السالمة للجميع   يترآ

اجر   علماء االسالم لوحدهم أشكر جميع الجهات خاصة العلماء االعالم، خاصة    اصحاب المت

رام ا . الك كرهم جميع نه . اش ب م الم واطل دعوا لالس ا ان ي ووا. م جميع وا   يق اتهم ويكون جبه

ذا       متحدين ويوحدوا آلمتهم، فإن آلمتهم الواحدة ستقطع ايادي الظلمة         وايادي االجانب عن ه

ود ه تع د االجانب عن دنا، وبتبعي ام لبل ود النظ د، عسىٰ ان يع ضعفاء وتصرف  البل افع لل المن

وره         ذا ل   . لمصالح نفس اهل البلد وتصحح آل ام الم    وه زاع         ن يحصل م ىٰ انت شعب ال اد ال يب

   .ونأمل ان يتم ذلك قريبًا إن شاء اهللا. السالح من ايدي اولئك

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا

                                           
ــان  .  ١ ــان بي ــي  (آ ــشعب االيران ــادحي ال ــزب آ ــذا      ) ح ــدم ه ــد ق ــزاب، فق ــض االح ــتياء بع ــن اس ــر ع ــاًال للتعبي   مث

  ش، واآـــد علـــى.ه ١٣٥٦   دي٢٨ علـــى الـــسلطة التنفيذيـــة فـــي تـــاريخ  االدعـــاء العـــام الـــىٰالحـــزب شـــكوىٰ
  (وآـــان المثـــال اآلخـــر هـــو بيـــان . التـــضامن مـــع الـــشعب واالعتقـــاد بمرجعيـــة الـــشيعة والعلمـــاء فـــي ايـــران 

ــة    ــة االيراني ــة الوطني ــوى الجبه ــاد ق ــاريخ   ) اتح ــي ت ــدر ف ــذي ص ــىٰ  . ٥٦ / ١١ / ١٠ال ــان عل ــد البي ــد اآ ــضامنوق    ت
  وجـاء فـي هـذا البيـان ان التجـار والحـرفيين فـي سـوق طهـران سـيعطلون                    . ييـد اضـراب الكـسبة     القوى الوطنيـة تأ   

ــوم الخمــيس   ــم    .ه ١٣٥٦ دي ٢٩اعمــالهم ي ــا اهــالي ق   ش لالعــراب عــن اســتنكارهم للمجــزرة التــي تعــرض له
  وباالضــــافة الــــى االحــــزاب المــــذآورة، اصــــدر علمــــاء ووعــــاظ طهــــران. العــــزل ودعمــــا للعلمــــاء التقــــدميين

  ها، والـــشيرازيون فـــي ســـوق طهـــران، والتجـــاوز والحرفيـــون واالصـــفهانيون المقيمـــون فـــي العاصـــمة  وضـــواحي
  واالذربيجــانييون فــي ســوق طهــران واســاتذة وفــضالء الحــوزة العلميــة فــي قــم وحرآــة المــسلمين فــي داخــل     

  ، ص٧ان ج انظــر نهــضة علمــاء ايــر. بيانــات بهــذه المناســبة اعلنــوا فيهــا عــن تــضامنهم مــع الــشعب. وخــارج البلــد
 .٥٦السنتان االخيرتان، دي وبهمن :  وما بعدها و٥٥

٤٠٩ 



  ٢٧ –هوية الخطاب رقم   

شيخ االنصاري في         / النجف   / العراق   ع االول     ١٠مسجد ال ه ق الموافق     ١٣٩٨ ربي

  .م١٩٧٨  شباط١٨

  .و الدفاع عن حقوق االنسانجرائم الملك ومّدع: الموضوع

  .أربعينية شهداء فاجهة التاسع من آانون الثاني في قم: المناسبة

  .الطالب والعلماء وجمع من الناس: الحاضرون

  

  همية الخطاب ونتائجهالظروف السياسية وأ

ي  د      ١٩٧٨ / ٢ / ١٨ف عبية بع المية وش ة إس ر حرآ اني اآب ز ث ي تبري صلت ف   م ح

ىٰ            آانون الثاني  ٩انتفاضة   م، وأدت ال  ق شرو   الدامية، وذلك بمناسبة تكريم أربعينية شهداء ق

  .شمس الثورة االسالمية في فترات الحقة

  م انعكاس واسع في   ١٩٧٨ / ١ / ٩ ومبادرة النظام لقمعها في       آان النتفاضة العلماء،  

ة  دن االيراني ف الم ون ع    . مختل ادات والحرفّي زاب واالتح د واألح ع التقلي ر مراج د عّب  نفق

ك القمع         ١٩ وقد عطل سوق طهران في يوم         دعمهم للثورة،  ىٰ ذل  . آانون الثاني اعتراضًا عل

ل،                        غ في العاصمة عن العم ال معمل التب ران وعم د طه  آما أضرب العاملون في دائرة بري

بيه          وخرج طالب المدارس االعدادية في آمل في مظ        ا وقعت حوادث ش  ةاهرات واسعة، آم

ا   . في مناطق أخرىٰ    ا في          وفي رس ام الخميني        ١٩٧٨ / ١ / ٢٢لته التي بعث به د االم  م أآ

د رضا خائن          : أنه علىٰ ة أن محم شعوب المظلوم  يجب أن يعلم آارتر وبقية ناهيي ثروات ال

سلطة    ن ال ع م د أن يخل رد والب وعي     ... ومتّم ذا ال صر به ي بالن شعب األيران ّشر ال ي أب إنن

شجاعة المن    واليقيظة  ة وال ة القوي ذِه الروحي ر  وه ة النظي ىٰ   ... قطع رون بالقضاء عل نصر مق

المين، ة    الظ ة الظالم سلة البهلوي راض السل ات   » وانق ماحة اآلي در س ا أص اني : آم الكلبايك

٤١٠ 



***  

وم   مس ي ت ش ز     ١٨آان الي تبري ّرك أه ث تح ا حي ة طلوعه ي بداي راء ف باط الحم   ش

ة المرآزي       مجموعة الىٰ المساجد، وآانت جامعة تبريز،      شكل     وآذلك سوق المدين ين ب معّطل

ام ز، . ت وق تبري ي س اس ف م الن أمر  ازدح ق ب د أغل سوق ق دخل ال ان م ا آ ن   بينم ق (م الفري

وده  يس     ) آزم ادهم رئ ذين ق أمورين ال شرقية بواسطة الم شرطة   محافظ أذربيجان ال مرآز ال

زداد آل لحظة،      نوآانت أعداد الحاضري   .  في تبريز لمنع دخول الناس الىٰ المسجد       ٦رقم    ت

دة د         م             وقبل الساعة العاشرة صباحًا بع شرطة رق يس مرآز ال ام رئ ائق ق ة مقّدسات     ٦ق بإهان

  .المسلمين، وهاجمهم، وفتح النار علىٰ األهالي، وجرح عّدة أشخاص

اهير الغا    ت الجم ر هجم ىٰ األث شوارع، ضوعل و ال ت  بة نح ساعة – وأحرق ذ ال   ومن

ة  ىٰ الثالث باحًا وحت رة ص ر العاش د الظه ًا٧٣ – بع صرفيًا، و   فرع ينما،٩ م ات س  ٦ و   بناي

ع المشروبات    وعدد آبير من محّالت        مرآز فساد،  ٢٢حكومية، و    سيارات ة    . بي ذلك بناي وآ

ىٰ أن            . رستاخيز حزب ز ال دلع       ١٣٤وأشار تقرير مرآز إطفاء الحريق في تبري د ان ًا ق  حريق

ر، دخلت   .  من المأمورين ٩المدينة، وجرح ضابطان و      في د الظه  وفي الساعة الثالثة من بع

  .الساحة قوات جديدة للنظام، وبعد استقرارها، وهبوط الظالم عاد الناس الىٰ بيوتهم

ىٰ           أمورين عل وم الم ة هج ر نتيج دد آبي المية ع ة االس ذِه االنتفاض ي ه رح ف د ج  وق

اهرات، ن اس     التظ ز ع ي تبري شفيات ف ز المست ىٰ عج ىٰ ال دد الجرح رة ع  تيعابهم، وأدىٰ آث

٤١١ 



ًا، وفي        ٦٢١  ساعة فقط    ٤٨ شباط سجن خالل        ١٨بعد انقضاء يوم     ًا جامعي  ٢٨ طالب

وده   ( م استدعي    ١٩٧٨شباط   ر           ) الفريق اسكندر آزم ه المشير جعف ران، وعين مكان ىٰ طه   ال

  .شفقت، وأقيل رئيس شرطة المحافظة، واثنان آخران من مسؤولي الشرطة

ىٰ                ران ال  بعد تسلم رئيس الشرطة الجديد منصبه أرسل أربعمائة مأمور شرطة من طه

ز ق ز لتعزي ع تبري نهم من جم دم تمك سبب ع ضًا ب سافاك أي سؤولو ال ل م شرطة، وأقي  وات ال

  .المعلومات الالزمة، وتوّقع حدوث التظاهرات، والمبادرة الىٰ منعها

ز أرسل        ١٩علىٰ الفاجعة الدامية في      ) س(وبعد اطالع اإلمام الخميني        شباط في تبري

  باألضافة  – أهالي آذربايجان     م خاطب فيها   ١٩٧٨ / ٢ / ٢٧رسالة مهمة بهذِه المناسبة في      

ىٰ اه ال ذي ألق وّي ال ة تظاهرات– الخطاب الق ىٰ إقام الة ال ك الرس د أشار سماحته في تل   وق

شعب           «مفتعلة من قبل نظام الملك، وحّذر قائًال          يجب أن يعلم الملك أن الوقت مضىٰ، وأن ال

ىٰ ال  ضاء عل ىٰ الق رار حت شعب ق ّر لل ن يق ه ل ه، وأن د طريق ي وج امااليران  مجرمين، واالنتق

  .»لنفسه وآلبائه من هذِه العائلة السّفاآة

ز  – شباط قامت ما سميت بهيئة رفيعة المستوىٰ من النظام        ١٨بعد واقعة    ارة تبري   بزي

ة ام الملكي والحكوم راءات النظ ز إج ال . لتبري اليب وق ذِه االس ام ه اجم االم الته ه ي رس  وف

تعلن عدم اطالع            أن هيئة من ا    –من العجيب علىٰ ما سمعنا      « ىٰ آذربايجان ل  لنظام جاءت ال

سين   من هو المسؤول عن ذلك سوىٰ أزالم السافاك، وأعضاء     ! الملك علىٰ هذِه الجرائم    المجل

  .»ذلك الذين ال يحتملون أيضًا أن يكون الملك هو المسؤول، ويتظاهرون بخالف

ام الخميني       اد االم اني  ٩بانتفاضة  ) س(في هذا الخطاب أش انون الث اجم    آ م، وه   في ق

األنسان،  بشدة الحكومات األمريكية والنجليزية وسائر الحكومات الموّقعة علىٰ إعالن حقوق          

ا هو       بينما تؤّيد اآلن جرائم الملك، وٱعتبر أّن السبب في تدهور أوضاع الشعب            االيراني إنم

٤١٢ 



ران،                دهورة في اي   وفي جزء آخر من آالمه أشار اإلمام الىٰ األوضاع االقتصادية المت

ر أن التعاضد      وشجب نهب المصادر الوطنية علىٰ يد الملك لصالح أمريكا واسرائيل،             واعتب

  .مع الشعب الثائر وظيفة جميع األحرار

الي         –ريز   م في تب   ١٩٧٨ / ٢ / ١٨وآان لحادثة      التي أدت الىٰ استشهاد العديد من أه

شعب                –هذِه المدينة    ىٰ أن انتفاضة ال   انعكاس واسع في أنحاء البلد، وقد التفت النظام أيضًا ال

 –الوزراء    رئيس –ار  آوأراد جمشيد آموز  . جّدية، ولهذا السبب قام باتخاذ اجراءات مختلفة      

الي   ىٰ أه وّدد ال ان الت ىٰ آذربايج فره ال ن س ي م ة الت ن دور التوعي ديار، ولك ك ال ها   تل مارس

  .نتيجة اإلمام، ووقوف الناس مع قائدهم أدىٰ الىٰ فشل هذِه المناورات في تحقيق أية

ام         رائم النظ دن ج الي الم شف أه ز، آ هداء تبري ريم ش يم تك ة مراس الل إقام ن خ  وم

سيرات  اهرات والم رة التظ عوا دائ ي، ووّس ذِه النهضة حت. الملك تمرت ه قواس ام تحقي  ىٰ أي

  . م١٩٧٩/ شباط  / ١١الثورة للنصر في 

٤١٣ 



  ٢٧ –الخطاب رقم  

  

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  . باهللا العلي العظيم، وإنا هللا وإنا اليه راجعونال قوة إّلا ال حول و

ران     إن إي سادة ف ا ال ا أيه تم هن ا أن ار   –بينم ن أخب ا م ا بلغن سب م ة تع– وح  يش حال

ل          ة مث م         : االضراب الشامل خصوصًا في المدن الهام ز ومشهد وق ران وتبري   فبعضها  ١طه

ل  ًا مث ة تمام م: معطل ر،. ق بعض اآلخ ة   وال ران معطل ل، طه ة التعطي ا حال سام منه يش أق  تع

ه       ا علي إّن   األسواق، سوىٰ عدد من الذين قد يكون لديهم ارتباط مع النظام، وحسب ما ٱطلعن ف

اً    .  هو اعتراض علىٰ الملك نفسه، الناس عرفوا المجرم        هذا التعطيل  ان معروف ذ   المجرم آ من

ذآروه           ّرؤا أن ي م يتج م ل ذا،            . السابق، إال أنه د انكسر حاجز الخوف ه د هللا فق ووضع   والحم

  .فشخصوا المجرم، وفهموا مصدر بؤس شعبنا. الناس أصابعهم علىٰ موضع الداء

ن ط      باننا م وت ش ة م وم أربعيني ّر الي باننا    تم ائر ش اء وس ة والعلم وم الديني  الب العل

أقاموا  وآم عانىٰ الناس في هذه األربعين يومًا من الحزن علىٰ شّبانهم، وآم           . المتدينين في قم  

ة                      ذه الحكوم ة ه وم الديني م وطالب العل ة شجاعة واجه أهل ق وعناصر   من المآتم، ولكن بأي

ام اريخ، لق . النظ ي الت ر ف ة النظي جاعة منقطع ا ش شهداء،إنه ّدموا ال ىٰ د ق اوموا ال ة   وق درج

ة                     داخل األزق ىٰ م ة وعل ل في األزّق شوارع، ب ا      -جعلت النظام يبث مأموريه في ال حسب م

ر  اس –ذآ اوم الن د ق ًا  – لق ان ممكن ذي آ در ال دها، وبالق زرة وبع ل المج وا– قب م   وأثبت أنه

اتهم،    سواء في    –في قم    لقد تعرض مراجع االسالم الكبار       ٢أحياء، إننا أحياء ال موتىٰ     خطاب

ام            -أو في بياناتهم     ّدة أي ومين أو   –خصوصًا البيان األخير الذي أصدروه قبل ع ام      ي ة أّي ثالث

                                           
 .راجع هوية هذا الخطاب.  ١
 . م١٩٧٨ / ٢ / ٨إشارة الي فاجعة .  ٢

٤١٤ 



ة        ىٰ العّل ة                لقد أشاروا إل ا بكناي نهم أشاروا إليه ا بصراحة، لك م يقولوه ية، وإن ل  األساس

ة             . اهللا يثبتهم إن شاء اهللا    . أبلغ من التصريح   وم الديني ام طالب العل   ورغم  –وعصر أمس أق

د صّرح بعض              –تواجدهم في مدينة مستهدفة من قبل األشرار         دًا، وق ر ج   مجلس عزاٍء آبي

ىٰ الم      الشّبان بالكثير من األ    ر ودون خوف    مور من عل ا          –واآلن  . نب ا نجتمع نحن هن  – بينم

ام في المسجد األعظم              فإّن رًا يق ًا آبي واترة              –اجتماع ار مت ا وصلنا من أخب  وال  – حسب م

 وال أعلم اآلن هل هاجم المأمورون االجتماع،      . ماذا ستعمل الحكومة مع هذا االجتماع      ندري

ك،   قلقون من. ن قلقون من وقوع ذلكومارسوا القتل والتخريب مّرة أخرىٰ أم ال؟ نحن اآل         ذل

تتحسس  قلقون من احتمال تعّرض المدن الكبيرة لما نخشاه، وأذآر من هذِه المدن مشهد التي       

شّدة،    ا،                 منها الحكومة ب رًا به ًا آبي ة اهتمام دي الحكوم ز التي تب م التي      وآذربايجان وتبري وق

م         ا ذآر   و –تمّثل مرآزًا لجميع هذِه االحداث، فمن ق شر –) ع (أهل البيت  آم ىٰ     ينت م ال العل

شاط األسالمي        . جميع البالد  دأ من      ٢واألمر آذلك اآلن، فهي مرآز الن التحرك ابت م، من      ف ق

م، ك    نفس ق م أولئ اهير ق ن جم م اهللا، وم م، حفظه ن مدرسي ق م، وم ن طالب ق ود   وم الجن

سري   إن التحّرك بدأ يسري من هناك الىٰ آل مكان، لنرىٰ،         . األوفياء لالسالم  ا؟ اهللا     هل ي إلين

  .العالم

ذهِ – الذي عانينا ونعاني وما سنعاني منه   –إن جميع أنواع البؤس        هو بسبب زعماء ه

م            . الدول الذين وّقعوا علىٰ إعالن حقوق االنسان       سان ه وق االن ىٰ إعالن حق وّقعين عل  إّن الم
                                           

  ال تحـسبّن الـذين    ( عبـر االعـالن الـذي آتـب فـي بدايتـه اآليـة الـشريفة                  –) جماعة العلماء فـي إيـران     (طالبت  .  ١
ــوا فــي ســبيل اهللا  ــالنهو–...) قتل ــشعب ب ــة    ال ــر القانوني ــة لالســالم وغي ــرة أخــرى ضــّد الممارســات المعادي   ض م

ــىٰ      ــوة عل ــالرّد بق ــادرة ب ــة، والمب ــة االيراني ــي تمارســها الحكوم ــوزات    الت ــل الح ــران بتعطي ــي إي ــاآم ف ــام الح    النظ
  . م واعالن الحداد العام١٩٧٨ / ٢ / ١٨والجامعات و المحّلات التجارية يوم 

ــًا فــي ذلــك اليــوم جــاء فــي جانــب منــه مــا يلــي     الكلبآمــا أصــدر آيــة اهللا العظمــىٰ    قامــت الجهــات«ايكــاني بيان
  » بنفي جمع من الفضالء والمؤمنين بدون سبب– وبدًال من التنّبه وجبر األخطاء السابقة –المسؤولية 

   النجفـي المرعـشي فـي بيانـات لـُه المـسؤولين بـاتخّلي عـن الظلـم والتعـّدي علـىٰ                      آما طالب آيـة اهللا العظمـىٰ      
  وآـان الـسيد الـشريعتمداري قـد أعلـن فـي بيـان       .  شـباط حـدادًا عامـاً   ١٨وفي بيانـات المراجـع ُأعلـن يـوم      . سالنا

  . ق بوصــفه أربعــين هــذِه المــصيبة الكبيــرة هــو يــوم حــداد عــام  ه ١٣٩٨أن الــسبت العاشــر مــن ربيــع األول  «لــه 
 »ونأمل أن يراعي عامة المسلمين الهدوء التام في إقامة هذِه المراسيم

  زر عنهـا العلـم آمـا      أسـتخلو الكوفـة مـن المـؤمنين، و يـ          : قـال االمـام الـصادق     «آتب العالمة المجلسي يقول     .  ٢
   ال وتـــصبر معـــدنًا للعلـــم والفـــضل حتـــىٰ قـــم،: تـــأزر الحّيـــة عـــن جحرهـــا، ثـــم يظهـــر العلـــم ببلـــدة يقـــال لهـــا 

ــىٰ ــىٰ    يبق ــضعف فــي الــدين، حت ــال   فــي األرض مست ــو  .  المخــّدرات فــي الحج   بحــار» ر قائمنــاوذلــك قــرب ظه
 .٢١٣ ص ٥٧األنوار ج 

٤١٥ 



سان،    وق االن ي وّقعت إعالن حق ا الت ىٰ أمريك ق عل ىٰ ينطب ذا المعن رىٰ أن ه  ونحن ن

ذا                و ا، وه الغون في وصف ديمقراطيته   علىٰ انجلترا التي يبالغون في وصف حضارتها، ويب

يس إال      نهم ل يطنة م اذب، وش الم آ ىٰ       . إع الم ال شيطنة واالع اس بال وا الن م دفع ث أنه  حي

ة رم الديمقراطي ىٰ ه را تقف عل أن إنجلت صديق ب ا. الت ة بمعناه تورية مطبق ة الدس  وأّن الملكي

را ي إنجلت ي ف م .الحقيق ىٰ بواسطة إعالمه ذا المعن ول ه اس بقب وا الن ؤالء أوهم نحن.  إن ه  ف

ستعمراتها األخرىٰ           ستان وم د والباآ را في الهن اذا  ١رأينا الجرائم التي ارتكبتها إنجلت ا م   رأين

                                           
ــا فــي الهنــد حــق التجــارة لدولتــه، وحــصلت علــىٰ   ١٦١٥فــي عــام .  ١ ــاز تأســيس م ســجل ســفير بريطاني    امتي

  وقـد عملـت هـذه     . وهكـذا بـدأ نفـوذ انجلتـرا فـي شـبه القـارة الهنديـة               . شرآة الهند الـشرقية البريطانيـة التجاريـة       
   التنـوع العرقـي والـديني       انجلتـرا فـي الهنـد بتقويـة نـشاطها، وقـد أدىٰ              تعزيـز سـلطة    الشرآة االسـتعمارية علـىٰ    

   تقويــة االســتعمار البريطــاني واللغــوي وخاصــة الخالفــات الــشديدة بــين الهنــدوس والمــسلمين فــي الهنــد الــىٰ   
  . م تحت الوصاية االنجليزية١٨٣٩الجديد، وبالنتيجة أصبحت الهند في عام 

٤١٦ 



ذه الخمسين سنة التي                   ذّآرها، في ه ل   ومن ناحية أخرىٰ ففي الخمسين سنة التي نت تمث

شعب من                حالة العزاء،    ه ال ا تعّرض ل ذه   الخمسين سنة التي تمثل المصيبة اليران جّراء م ه

را    سان  –االسرة الظالمة، قامت انجلت ة لالن ة التي وّقعت    –!  المحّب را الديمقراطي ىٰ    انجلت عل

سلطة          ىٰ ال ا هي،        ٣إعالن حقوق االنسان بإيصال رضاخان ال ك بحسب إقراره ا    وذل وجعلتن

                                                                                                                                    
ــة وبعــد ذآــل ســيطرت الحكومــة االنجليز  ــشاطها  –ي ــشدة ن ــىٰ– نتيجــة ل ــذ عــام   عل ــد، ومن    م١٨٥٧ أوضــاع الهن

ــرا   ــة لمــستعمرات انجلت ــد تابع ــىٰ . أصــبحت الهن ــة األول ــدي فــي  وفــي الحــرب العالمي ــدي هن ــون جن    اشــترك ملي
   تـــوفير الغـــذاء إجبـــار الهنـــود علـــىٰوقـــد أدىٰ. جبهـــات الحـــرب لـــصالح بريطانيـــا، وقتـــل مـــنهم عـــشرات اآلآلف 

ــزي   ــيش االنجلي ــٰىللج ــد  ال ــي الهن ــط شــديد ف ــي     .  قح ــاني ف ــوم البريط ــس العم ــادق مجل ــرًا ص ــران٤وأخي    حزي
   قـانون اسـتقالل شـبه القـارة الهنديـة، وبموجـب ذلـك أسـست دولتـا الباآـستان والهنـد فـي شـبه              م علىٰ  ١٩٤٧

 .القارة الهندية في آب من نفس العام
ــرا ١٩٠٧فــي مــؤتمر عــام  .  ١ ــة اســت وهــي أقــوىٰ– م أعلنــت إنجلت    لرؤســاء دول–عمارية فــي ذلــك الوقــت   دول

   والتــي–هولنــدا وبلجيكــا والبرتغــال وأســبانيا وايطاليــا أن ســواحل البحــر المتوســط الواقعــة بــين الــشرق والغــرب   
  وقـد أدت هـذه المـسألة الـىٰ        .  الـدول المـذآورة     إذا آانت فستشكل خطرًا جديًا علـىٰ       –هي في أيدي المسلمين     

ــذا   ــدول االســتعمارية آن ــر ال ــرض     تفكي ــدان االســالمية لغ ــارض البل ــًا وتع ــف تمام ــة تختل ــشكيل وتأســيس دول   ك بت
   وهـو – أقـام هرتـزل     ومـن جهـة أخـرىٰ     . وتقع فـي مـسير دائـرة البحـر المتوسـط          . إيجاد شرخ في وحدة المسلمين    

  ١٨٩٧ مؤتمرًا في المدينـة بـال بسويـسرا فـي عـام              –صحفي وناشر لصحيفة دي فولت الناطقة بلسان الصهيونية         
  وطلـب مـن قومـه أن يـشكلوا دولـة          » دولـة اليهـود   «بحث في إقامة دولـة اسـرائيل، وآتـب آتابـًا تحـت عنـوان                م لل 

   اشــترط الزعمــاء اآلمريكــان الــذين ومــع بدايــة الحــرب العالميــة األولــىٰ . فــي األراضــي الفلــسطينية أو األرجنتــين 
  فلـسطين، وتـشكيل دولـة مـستقلة لهـم          اسـتقرار اليهـود فـي        آانوا عمالء لليهود، أن تقوم انجلتـرا بالعمـل علـىٰ          

ــرا    ــصالح انجلت ــا فــي الحــرب ل ــل اشــتراك أمريك ــة أخــرىٰ . مقاب ــة فــي   أعطــىٰمــن ناحي ــة العثماني    ســقوط الخالف
  ١٩٤٨ األراضـي الفلـسطينية، وفـي عـام           فرصـة النجلتـرا لنقـل عـدد آبيـر مـن اليهـود الـىٰ                الحرب العالمية األولىٰ  

ــًا تأســي   ــة علن ــة األمريكي ــة باســم  م دعمــت الحكوم ــدأت حــرب   » اســرائيل«س دول ــك ب ــر ذل ــسطين، وإث ــي فل   ف
ــين العــرب واليهــود الــساآنين فــي فلــسطين    ــين العــرب  –داميــة ب ــة دون القتــل وانهــاء الحــرب ب    وبحجــة الحيلول

   تقـــسيم فلـــسطين  صـــادقت منظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي اجتمـــاع مجلـــس األمـــن علـــىٰ       –واســـرائيل 
  تأسـست رسـميًا دولـة اسـرائيل بـدعم ممـن الـدول االسـتعمارية، وقـد                 منطقة للمسلمين ومنطقة لليهـود، و      الىٰ

  احتلت دولة اسرائيل الغاصـبة منـاطق واسـعة مـن أراضـي المـسلمين، آمـا شـّردت مليـون ومـائتي ألـف مـسلم                          
 .من أراضيهم

   م وبعــد إتمــام الدراســة االبتدائيــة، دخــل الكليــة العــسكرية،      ١٩١٨ولــد أنــور الــسادات فــي مــصر عــام      .  ٢
ــضم ــىٰوان ــر     ال ــد الناص ــال عب ــباط جم ــة ض ــرار  – جماع ــضباط االح ــشاط ســري،   – ال ــذآورين ن ــضباط الم ــان لل    وآ

   وأصــبح عــضوًا فــي  وبعــد فتــرة أطلــق ســراحه،  وفيمــا بعــد اعتقــل أنــور الــسادات، وأخــرج مــن الجــيش وســجن،  
ــىٰ    ــة التــي آانــت وظيفتهــا المحافظــة عل ــوات المعارضــة،   القــوات الحديدي ــاة ملــك مــصر، وقمــع ق ــك حي   وبعــد ذل

ــرة أخــرىٰ  ــضم م ــىٰ – ان ــشاط ســري ضــد     باصــرار مــن عبدالناصــر إل ــضباط األحــرار التــي آانــت تقــوم بن    حرآــة ال
   م أصـــبح عبدالناصـــر رئيـــسًا للجمهوريـــة، وأنـــور١٩٥٢وبعـــد انتـــصار الثـــورة فـــي مـــصر ســـنة . الحكومـــة آنـــذاك

  ريــة، وبعــد وفــاة عبدالناصــر   الــسادات رئيــسًا للمجلــس، وبعــد مــرض عبدالناصــر أصــبح نائبــًا لــرئيس الجمهو        
ــي ســنة   ــولى١٩٧٠ٰف ــسادات   ت ــور ال ــرة  – بموجــب الدســتور  – أن ــة لفت ــور الدول ــًا،٦٠ أم ــساً   يوم ــم انتخــب رئي    ث

  .لجمهورية مصر بشكل رسمي
   المعاهدة مع االتحاد السوفيتيألغىٰ

ــولىٰ  ــه عقــد معاهــدة شــاملة     ورغــم أن مــصر آانــت تت ــادة العــرب فــي حــربهم ضــد اســرائيل فإن ــا، قي   مــع أمريك
   يـد ضـابط مـسلم شـاب        وأخيـرًا اغتيـل الـسادات علـىٰ       . وأفشل أهداف مـصر بعقـدة الـصلح المنفـرد مـع اسـرائيل             

 .هو خالد االسالمبولي
 .مّر ذآره سابقًا.  ٣
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سان س وق االن ىٰ إعالن حق ي وّقعت عل ذه الت ا ه ا وأمريك ران –ّلطت علين ىٰ إي  – عل

ذلك األب         صالح ل ة،         !إنسانًا هو الخلف ال ىٰ رأس الحكوم ان عل ذي آ ذا ال ا الحالي ه    إن ملكن

لقد  والذي جعل إيران مستعمرة رسمية ألمريكا، ارتكب جرائم فضيعة خلل فترة خدمته لها،            

ارتكب  لقد! ق األنسان تم تعيين هذا األب واألبن بواسطة أولئك الذين وّقعوا علىٰ إعالن حقو           

  .أولئك معنا هذه الجرائم

آل  إن الموّقعين علىٰ إعالن حقوق االنسان عّرضوا االنسان لكل هذا العناء، ومارسوا           

ان يصعب                        ك أو سمعنا عن بعضه، وإن آ د شاهدنا بعض ذل  هذا الضغط علىٰ االنسان، وق

ط  سماع فق ن خالل ال شكل صحيح م ل شئ ب م آ سان أن يفه ىٰ االن سمعونف. عل  أنتم اآلن ت

ك                    سوة ذل درآوا ق نكم أن ت ان رضاخان، ولكن اليمك شعب في زم ىٰ ال  سماعًا عّما جرىٰ عل

شعب االيراني من هؤالء          . بشكل صحيح آما أدرآه أبناء الشعب ولمسوه آنذاك        اذا رأىٰ ال  م

أنتم موجودون اآلن                  ًا، ف ة طبع دقيق للكلم ا  الناس؟ أنتم اآلن تلمسون ليس لمسًا بالمعنىٰ ال . هن

شكل صحيح                 ايجري ب م م نكم من فه ذا . لقد أصبحت االتصاالت اآلن بشكل يمّك نكم أن    ل يمك

ي، وإني ال            شعب االيران ام بال تبعد أن تكون    تدرآوا ماذا عمل هذا األنسان خالل هذه األي أس

د       . هناك اآلن حرب ونزاع    م ق وا مدخل مسجد     فليس لدينا اطالع، نحن علىٰ اطالع أنه داهم

القوة      وفت ١الملك اآين ب م         . حوا عدة دآ سلم له م يست سوق فل ا ال ة أصدرت        .أم ومع أن الحكوم

آل من يعطل سوف يواجه   بيانًا وزعته علىٰ جميع المحالت في أسواق طهران يحذرهم بأن    

نهم     حتىٰ سوق طهران القريب    – آذا وآذا، ومع ذلك فإّن األسواق      ذا الكالم       –م تم به م يه .  ل

انوا      آان-لم يعد يهتم اآلن بهذا،  . كالمالشعب لم يعد يهتم بهذا ال      سابق حيث آ االهتمام في ال

ك   صّورون صحة ذل اس يت ان الن ث آ اس، وحي ون الن ضًا  يخيف ىٰ ... أي دمون القتل اس يق الن

  .حاليًا، ومع ذلك ال يهتمون بهذا الكالم

                                           
 . جانب السوق الكبير في طهرانالىٰ) حاليًا) س(مسجد االمام الخميني (يقع مسجد الملك في طهران .  ١

٤١٨ 



ل أه واآلن ونتيجة لهذا القتل الذي حصل في إيران وفي قم بالتحديد حيث قتل آثير من              

اه اهللا إن ي أحي شعب االيران نهم، فال ام اآلن أربعي ون، وتق شّبان القّيم دينين ال م والمت اء  العل ش

ة في                       ا اهللا الحوزة العلمي د، وأحي ىٰ األب ذه ال ه ه م،   اهللا، وهو حّي، و سيسجل التاريخ حيويت ق

د          ىٰ األب ذه ال ا نحن            . وسوف يسّجل التاريخ حياتها ه شاط وتحرك، بينم آلن ا إن هؤالء في ن

ا                     ا، لكنه ا هو حاله م م آانت   جالسون هنا بهدوء، واهللا العالم ما هو حال مشهد اآلن، وال أعل

ة االضراب يش حال ت  . تع ا آان م، لكنه ا ال أعل ان، أن ال آذربيج و ح ا ه الم م يش   اهللا الع تع

روا       –االضطراب، آذلك فإن قم آلها       ا ذآ يس        – وحسب م ة االضراب، فل اك    تعيش حال هن

ة،          من محّل مفتو   ة عام سعين         ح، وال بقال واحد، آّل قم في عطل د شلَّ االضراب ت ة    لق بالمائ

ران،     ران                       من طه ل في طه وهم، إن التعطي ا نت رًا سهًال آم يس أم ران ل ل في طه  إن التعطي

دوننا،    ين شخص يؤي تة مالي ون إن س انوا يقول ذين آ ارين ال ؤالء الثرث ىٰ ه ه صفعة إل  يوّج

ورة البيضاء     ولهم    ١وصوتوا للث م يكن سوىٰ آذب محض           ق ذا ل ىٰ       . ه د أرسلت شخصًا ال  لق

ران   ران  –طه دما آنت في إي ذي أجري   – عن وم ال ك الي ة الوضع في ذل ة حقيق ه لمعرف   في

وريهم   االستفتاء، فأخبرني أنه لم يأت الىٰ هناك أآثر من ألفي شخص، وهؤالء األلفان من      أم

اقي ممن    شخص في إيران معنا،  إن ستة ماليين    : في حين أن أولئك آانوا يقولون     . أيضًا والب

ال ساء واألطف شيوخ والن م ال صّوتوا ه م ي تفتاء . ل ان االس ة ف ا–وبالنتيج ون   آم ان –يقول  آ

ّدة              –وبعد ذلك يقول الملك     . باالجماع اك ع ه، وأن هن شعب مع ا ذهب أن ال  –أشخاص     أينم

شعب معي         – ٢وهم مارآسيون اسالميون   ن !!  يقولون شيئًا آخر، وإال فال رون     كمولك سوف ت

ذلك         . ماذا سيحصل لهم بعد هذا التعطيل العام       اموا ب ا ق د     سيقومون بلعبة في قم آم ابقًا، فبع س

                                           
 .ًامّر ذآره سابق.  ١
ــه المنــسوب إليــه مــايلي    مــن افتعــال الملــك، ) المارآــسية االســالمية. ( ٢   يوجــد عــدد« حيــث عرفــت مــن آتاب

  إن الديمقراطيــة المتقدمــة والمنــضبطة فــي. مــن االشــخاص يقومــون بالتخريــب ضــد وطــنهم وأحيانــًا بقتــل النــاس
  وغالبــًا آــان هنــاك  . قهقرائيــةإيــران ال تــسمح ألحــد بالتخريــب والخيانــة، وال تــسمح بالمــساعي الرجعيــة وال       

ــو            ــصّدق وه ــانس وال ي ــر متج ــب غي ــصل ترآي ــث ح ــين، حي ــين المعارض ــذين القطب ــين ه ــّدس ب ــر مق ــاد غي   (إتح
ــسية االســالمية  ــة    ) المارآ ــاء األصــول الديني ــصار إّدع ــود اهللا وأن ــري وج ــين منك ــة  . ب ــة الثوري ــاد التحرري ــدر ابتع   وبق

  ورة األصــلية يبتعــد االســالم الــذي تّدعيــه المجموعــة الثانيــة  عــن الحربــة الحقيقيــة وعــن الثــ للمجموعــة األولــىٰ
   حيــث– الخطابــات وفــي إحــدىٰ. وبعــد ذلــك اســتخدم الملــك هــذا المــصطلح مــراراً  . » االســالمعــن روح ومعنــىٰ
ــة(نــسي أن هــذه  ــصراحة –آانــت مــن ابتكــاره  ) االيديولوجي ــاء( ســّماها ب ــة حمق ــائًال )! أيديولوجي ــاك عــدد«ق   هن

ــة     مــن المخــدوعين أو ــدول المتقدم ــر مــن ال    المغرضــين أو المجــانين مــن صــنف األشــخاص الموجــودين فــي آثي
ــشكلون   ــضًا وي ــؤالء       – لألســف –أي ــد، ه ــذا البل ــي ه ــديهم رخــصة عمــل ف ــيس ل ــدولي، ل ــب ال ــن التخري ــًا م    نوع

ــل    ــاء مث ــة حمق ــون بذريع ــاس  ) المارآــسية االســالمية(االشــخاص يقوم ــل الن ــب ضــد وطــنهم وقت   هــذا! »بالتخري
ــصطل ــده         الم ــة ض ــد وثيق ــارض ال توج ــذيب أي مع ــال وتع ــك العتق ــأموري المل ــد م ــي ي ــة ف ــان حرب ــضحك آ   ح الم

 .أيديولوجية المارآسية االسالمية الحمقاء( مسلك و بجرم االنتساب الىٰ

٤١٩ 



د ساروا             . إن هؤالء ال يفهمون     آما إننا عاجزون عن جعلهم أناسًا بحق، وإّلا لو آانوا ق

و آانت                         وا بمسؤولياتهم، ول انوا عمل و آ شعب، ول وا بمطالب ال انوا ٱهتم و آ شعب، ول  مع ال

ا وضع  اس؟ أينم اذا يعارضهم الن د االسالمية؛ فلم ىٰ االسالم والقواع ة ال ديهم نزع اس ل  الن

  إن. يعارض التاريخ االسالمي، أي أنه يعارض االسالم        . ا أن الملك معارض لهم    أيديهم َيَروْ 

ه   .لكنه أراد أن يكون     إنه لم يوفق،   ٢أسوأ ما حصل في عهد هذا االنسان هو تغيير التاريخ          إن

                                           
ــىٰ  .  ١ ــام عل ــدة أي ــد ع ــة بع ــسافاك  ١٩٧٨ / ١ / ٩ فاجع ــام ال ــذار  – م ق ــدون ان ــة  – وب ــي التربي ــاملين ف ــل الع    بنق

  ضاء حــزب رســتاخيز، وعــدد آخــر مــن مــوظفي بعــض الــدوائر، فــي عــدة باصــات نقــل، وقــالوا لهــم   و التعلــيم، وأعــ
  ولكـنهم أنزلـوهم مـن الباصـات قبـل منطقـة الحـرم، وطلبـوا مـنهم القيـام                   ! بأنهم ذاهبون لزيـارة الـسيدة معـصومة       

ــدوا خــالل المــسيرة مــشاعرهم الحماســية تجــاه      ــك(بمــسيرة نحــو الحــرم، وأن يب ــوا عال) المل ــًا ويهتف ــود(ي   الخل
ــك ــذه     )!للمل ــان ه ــأمورين، ف ــدات الم ــم تهدي ــاهرات( ورغ ــأنهم   ) التظ ــرود، وآ ــود وب ــر –حــصلت بخم    حــسب تعبي
ــام  ــان   –االم ــشييع جثم ــي ت ــشارآون ف ــانوا ي ــذه  !  آ ــام ه ــي خت ــاهرات(وف ــاً  ) التظ ــًا ختامي ــأمورون بيان ــدر الم   أص

  يز الــشعب االيرانــي نعاهــد فــي مدينــة نحــن أعــضاء حــزب رســتاخ «اســتنكروا فيــه التحريكــات االجنبيــة وأعلنــوا  
   م١٩٧٨ / ١ / ٣صحيفة خراسان » قم المقدسة النسمح ألعداء ثورة الملك والشعب بالتجاوز أبدًا

  وجــرت أيــضًا تظــاهرات شــبيهة و مفتعلــة مــن قبــل منظمــة نــساء خراســان فــي مــشهد فــي مواجهــة المــسيرة  
   م١٩٧٨ / ١ / ١٢صحيفة خراسان (ي  آانون الثان٧الضخمة للنساء المسلمات في مشهد في يوم 

ــام   ــك االي ــاس العلمــاء    ) تظــاهرات شــبيهة( أقيمــت –وفــي تل ــال أحــد المتلبــسين بلب ــز، وق ــة تبري   إن«فــي مدين
  وقالـت ممثلـة النـساء أيـضاً       » تحـاد واتفـاق الـشعب االيرانـي فـي لبـاس الـدين والمـذهب               ٱاالستعمار يريـد تهديـد      

ــات ســيخنقن صــوت ال  « ــساء االيراني ــرة إن الن ــي الحنج ــة ف ــشبيهة   » رجعي ــائع ال ــوال والوق ــرت ســائر األق ــد ذآ   وق
 .في الصحف الصادرة في تلك األيام نقًال عن وآالة أنباء پارس

ــة عــام  .  ٢ ــذآرى١٩٧٦ٰفــي بداي ــشورىٰ   م وفــي ال ــوالدة رضــاخان، صــادق مجلــسا ال ــسنوية ل    والــشيوخ فــي ال
   التــاريخ االمبراطــوري الــذيهجــري الشمــسي الــىٰ تغييــر التــاريخ الرســمي اليــران، مــن الجتمــاع مــشترك علــىٰٱ

٤٢٠ 



وم   هل تحتملون أن رئيس شرطة قم يقوم بمثل هذا العمل دون إذن؟ إنه ال يتمكن أن                يق

ذا العمل       .  العمل بمثل هذا  اموا به ال    . ال تقولوا إن المأمورين ق ذه األعم وم به ذي يق هو   إن ال

سه  ك نف ول     . المل سه يق ك نف ذلك، المل أمر ب سه ي ك نف إنّ   : أي أن المل ل، ف الم يق وا، وم  اقتل

ة والرصاص؟ أهو              . المأمورين لن يقوموا بذلك      وإّلا هل هو أمر سهل ضرب شعب بالبندقي

ا مؤسسة مقدسة؟          أمر سهل أن تضرب الح       هل هو    وزة العلمية التي يحبها الناس ويعتبرونه

م، وال                  يس سافاك ق  أمر سهل أن تقوم شرطة طهران وشرطة قم ورئيس سافاك طهران ورئ

ران، يس وزراء طه ذا  أدري رئ ل ه ام بمث ن القي ؤالء م تمكن ه ل ي اذا، ه يس وزراء م   ورئ

 جرم األصلي هو نفس هذا الرجل، الم. العمل دون إذنه؟ آل ما يحصل هو من شخص الملك      

                                                                                                                                    

  احـــتالل المدرســـة الفيـــضية، مدرســـة خـــان( الـــذي دّون بهـــذه المناســـبة ١٩راجـــع هويـــة الخطـــاب رقـــم .  ١
 ومدرسة الحقاني بواسطة السافاك

   صــفوف المــسيرة الــسلمية لطــالب وأهــالي قــم ىٰ م أطلــق مــأمورو الملــك النــار علــ ١٩٧٨ / ١ / ٩فــي يــوم .  ٢
   آتابــة مقالــة مهينــة فــي صــحيفة اطالعــات، فــياعتراضــًا علــىٰ) چهــارراه بيمارســتان(الــذين تحرآــوا مــن ميــدان 

ــوي لمدرســة         ــابق العل ــن الط ــردد شــعارًا م ــان ي ــدما آ ــأمورين عن ــب شــاب برصــاص الم ــرح طال ــة ج ــذِه الحادث   ه
 . حوض المدرسة الحجتية، واستشهد هناكىٰ أيدي الطالب الالحجتية، وحمل علىٰ

٤٢١ 



سياسيون                    ذا أمر ابتدعه ال سياسة، وه  إن هؤالء يتمنون أن يكون الدين مفصوًال عن ال

سياسة  منذ زمن، وروجوه بين الناس بحيث أننا الموجودين هنا قد صّدقنا بأن العالقة لنا              . بال

ّصون بال        «وراح البعض يقول     ا، نحن مخت ة،   اترآوا السياسة ألهله سائل الديني إذا صفعونا    م
                                           

 .»مهمة لوطني«الملك في آتاب .  ١
 .مّر ذآره سابقًا.  ٢
 رضاخان.  ٣
ــىٰ .  ٤ ــارة ال ــف    إش ــوزة النج ــي ح ــسكوت ف ــو ال ــىٰ   .  ج ــام عل ــاب االم ــدل خط ــف   وي ــوزة النج ــروف ح ــعوبة ظ    ص

 .هتمامهاٱوعدم 

٤٢٢ 



ول        ان يق ه رأىٰ أن األمر                 «أحد العلماء آ ان سالم اهللا علي و أن حضرة صاحب الزم  ل

ىٰ       «رحمُه اهللا، آان يقول     » فسهيقتضي المبادرة لجاء بن    رق عل ر    إن قلبي ال يحت   األسالم أآث

ه،          ان سالم اهللا علي ا                     من صاحب الزم وم أن اذا أق سه، فلم أت هو بنف رىٰ آل شئ، فلي   وهو ي

                                           
ــل  .  ١ ــالعين، والــ  «) متــي(جــاء فــي انجي ــين ب ــل الع ــه قي ــسنســمعتم أن ــاوموا . سن بال ــول لكــم ال تق   لكنــي أق

ــىٰ    ــفعك عل ــن ص ــل م ــشرير، وآ ــر   ال ــوه اآلخ ــأدر نح ــن، ف ــدك األيم ــذ رداءك،   .  خ ــك شــخص ليأخ ــم مع   وإذا تخاص
 »فأعطه رداءك أيضًا

 ). إّني متوفيك ورافعك إلّيإذ قال اهللا يا عيسىٰ (٥٥ سورة آل عمران اآلية اشارة من االمام الىٰ.  ٢
 .٢٤ية سورة النازعات اآل.  ٣

٤٢٣ 



                                           
   أنــه لــيس فــي– بموجــب التفــسير الخــاطيء ألصــل االنتظــار  –عتقــدت ٱتوجــد مجموعــة مــن بينهمــا علمــاء  .  ١

ــىٰ         ــار حت ــام االســالمية، ويجــب االنتظ ــل األحك ــم والمفاســد وتعطي ــام الظل ــف أم ــد تكلي ــاتق أح ــم ع ــصل الظل    ي
ــىٰ   ــساد ال ــور والف ــان      والج ــاحب الزم ــضرة ص ــر ح ــك يظه ــد ذل ــة، وعن ــج( النهاي ــدل  ، وي)ع ــالم بالع ــأل الع ــام. م   وق

  أصحاب هـذا الـرأي فـي الفتـرة االخيـرة بأعمـال تنظيميـة واسـعة، وقـاموا بإيجـاد جمعيـة، وبـسبب فـساد أصـولها                            
 . التخلي عن النشاطات العلنيةضطروا الىٰٱالتنظيمية، وعدم آونها قابلة للدفاع، فقد 

 أمرًا بهذا المضمون) ص(ث عن النبي عتبار، حيث ورد في الحديٱأي أنها بال : تضرب عرض الجدار.  ٢
 ) الذين ظلموا فتمسكم الناروالترآنوا الىٰ( من سورة هود ١١٣اآلية .  ٣
 .أصول الكافي، آتاب االيمان والكفر، باب االهتمام بأمور المسلمين. مروي عن اإلمام الصادق.  ٤

٤٢٤ 



سان،  وق االن ىٰ إعالن حق وا عل ذين وّقع اء ال ع مصائبنا هي من أولئك الزعم  إن جمي

سان      را       . وأعلنوا عن تأييدهم لحرية االن ه          –مصائبنا من إنجلت ذي ضعفت في ىٰ الوقت ال   وال

شاآلنا من هؤالء       . ن أمريكا حالياً   ومن االتحاد السوفيتي وم    –قوتها الىٰ قدر ما      ع م  إن. جمي

أعطوا   .هؤالء العمالء، لو أن القوىٰ الكبرىٰ رفعت دعمها عنهم؛ فإّن الناس ستسلخ جلودهم            

ان حص يء  انة،األمريك ل ش ن آ صانين م وهم م دة .  وجعل ك ع ل ذل ذوا مقاب . دوالرات وأخ

ران، وبأ ي إي ان ف م من ذوي المناصب االمريك بواآلن تالحظون آ ة روات ة  ي ون، بأي يعمل

ان،    فثرواتنا يجب أن تذهب الىٰ هذه المشاآل التي تعترضنا،  . رواتب ضخمة  جيوب االمريك

شترون قصورًا في       فهؤالء . وإذا بقي قليل منها، فيجب أن يذهب الىٰ جيب الملك وحاشيته           ي

وك،   ي البن اس ف وال الن وا أم اذا؟ آّدس اذا وم شترون م ضًا، وي ارج أي م يرّو الخ ون أن وه ج

ي        ي اآلن ف الم، وه ي الع ة ف دول المتقدم ن ال ي م ة اآلن ه ة االيراني ا   الدول ستوىٰ أمريك م

د      ! نها قد تقدمت اآلن علىٰ اليابان قليالً      إبل  ! واليابان ساده    إال أن هذا الكالم ق فحتىٰ  . أتضح ف

ح وسترون                ه وق ًا، لكن ًا فارغ اذا ستقول      البقال البسيط يقول بأن الملك يتكلم آالم الصحف  م

شعب  : القول إن الصحف ستشرع مرة ثانية في. غدًا بعد هذه الوقائع التي وقعت      بأن جميع ال

الم صحيح          !يؤيدنا وجميع الناس معنا، وهناك عدة أشخاص لديهم انحراف         سلم وآل ع آل م

ون،        ! رجعيون  هؤالء العلماء ! العالم المثقف الصحيح يؤيدينا   ! يؤيدنا م هؤالء رجعي اء ق علم

ًا هؤالء من          مراجع ق  رجعيين  م الكبار الذين أعلنوا إضرابًا عام درآون      ! ال ار الم اء الكب العلم

دوننا ور يؤي ا األم دوننا ! لخفاي ون يؤي اء الحقيقي ين  –العلم اء الحقيقي سّمونهم العلم ك –ي  وإن

ا في          لتعجز عن العثور علىٰ أولئك العلماء الحقيقيين، إنك لن         ين إّل تجد هؤالء العلماء الحقيقي

صحيفةا سلم أن . ل ن للم ل يمك ؤالء؟ ه اء ه أّي علم ون   ف ن أن يك ل يمك ك؟ ه دًا ل ون مؤي يك

الم      ١المسلم راضيًا بقتل هؤالء    سلم أو الع ًا ال يخاف            ؟ ولكن الم سكت، وأحيان ًا في يخاف أحيان

تكلم          في بعض األحيان يخاف أحد الطلبة     . فيتكلم ًا ال يخاف في ا  . واليخرج من بيته، وأحيان أم
                                           

 .٢ ك ٩الطالب واألهالي الذين استشهدوا في واقعة .  ١

٤٢٥ 



ثالً        سيطة، م د أن نبني في    : اهللا وحده يعلم آم من الناس يراجعونني في أمور ب ا نري  إنن

اء   المكان الفالني م   ًا للم اء،         . خزن ديهم م يس ل اك ل الي هن ذهبن فرسخًا لجلب        فاأله ساء ي    والن

ثًال؟                  . الماء، ليس لديهم ماء    اء م ديهم آهرب ل أن يكون ل اء، فهل يعق  وعندما ال يكون لديهم م

ران                    ىٰ طه ديهم أي شئ، التنظروا ال  هل أن الطرق عندهم معّبدة باالسفلت؟ آال حتمًا ليس ل

وا             يبنون هذا الجانب فقط،    من أحد جوانبها، فهم    ران، إذهب   إذهبوا الىٰ الجانب اآلخر من طه

زول          .  وشاهدوا الوضع   الىٰ تلك المستنقعات الموجودة،    ىٰ الن ا ال اطق يضطر أهله  بعض المن

ت؟   مائة درجة من درجات السلم لكي يصلوا بيوتهم، وأقام البعض بيتًا له هناك، ولكن أي               بي

اك         إما بالحصير أو بالطين، بنو     ساآين هن ال الم م عن   . ا بيتًا ليسكن هؤالء األطف ران   أتكل طه

ا                        رون أنه ران ت ىٰ طه دخلون ال دما ت ذا، عن ران هي هك دة، طه اطق البعي مكتظة   ال عن المن

ا هو         بالسيارات وآذا وآذا، ولكنكم لم تذهبوا الىٰ         روا م الوضع   الجانب اآلخر من طهران لت

                                           
 .وفي النص تعني األلبسةاألغطية، .  ١
ــىٰ      .  ٢ ــطرابه ال ــؤدي اض ــتظم ي ــر من ــضطرب وغي ــل شــيء م ــصطلح لك ــادي   م ــر ع ــع غي ــر  ( وض ــور، نم ــل، ث   )جم

  أمثـال (مصطلح يـستخدم فـي اللغـة الفارسـية فـي مجـال مجموعـة غيـر متجانـسة أو شـئ مرآـب بـال تناسـب                             
 ).، لفظ جمل....وحكم 

٤٢٦ 



                                           
 .المدينة، قرب سوق طهرانبامنار من أقدم شوارع طهران، يقع في مرآز .  ١
  تبلــغ. شوشــتر مــن مــدن محافظــة خوزســتان، وآانــت فــي أحــد االزمنــة أآثــر مــدن هــذه المحافظــة عمرانــاً   .  ٢

 . آيلومترًا١٢٨ – مرآز خوزستان – آيلومترًا مربعًا، وتبعد عن االهواز ٣٥٢٨مساحة شوشتر 
   فـي خــارج البلـد لـيس أمــراً   – الدرجــة األولـىٰ  مـن  –إن إعـداد إحـصاء دقيـق عــن أمـالك الملـك وأفــراد عائلتـه       .  ٣

  عــدة:  االمــالك المؤآــدة ملكيتهــا للملــك مــا يلــي ومــن األمثلــة علــىٰ. ســهًال، واليتــوفر فهــرس آامــل عــن ذلــك 
   جـزر آبيـرة فـي إيطاليـا فـي ملكيـة فـرح، أراٍض واسـعة فـي سـواحل                      هكتارات مـن األراضـي فـي اسـتراليا، عـدة          

٤٢٧ 



                                                                                                                                    

   ثـروة الملـك مـن العمـالت الـصعبة، وقـد أشـار تقريـر رسـمي للبنـك              في الهوامش القادمـة سـوف نـشير الـىٰ         .  ١
   و م فقــط،١٩٧٨المرآــزي أنــه خــرج مقــدار غيــر قليــل مــن العملــة الــصعبة خــارج البلــد خــالل شــهري آب وأيلــول   

   أرقـام حـسابات خاصــة فـي البنــوك السويـسرية والفرنــسية     فقـرة مـن األمــوال المرسـلة برمــز سياسـي الــىٰ    ١٧
  آتـــاب) مـــا يعـــادل حينهـــا اآثـــر مـــن مليـــاري دوالر للملـــك      ( ريـــال ٣٠٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠واألمريكيـــة والبالغـــة  

 .١٠٢ – ٩٥خطوة خطوة مع الثورة ص 
   فــي فيتنــام والوس وآمبوديــا، وإرســال مئــات اآلالف     التــدخل العــسكري بعــد مــرور عــشر ســنوات علــىٰ    . ٢

  مــن القــوات العــسكرية المنتخبــة، واســتخدام تجهيــزات متقدمــة فــي هــذه الحــرب، خــسرت أمريكــا وأجبــرت فــي 
ــىٰ    م علــى١٩٧٥ٰعــام  ــرك ذلــك البلــد بعــد أن قــدمت عــشرات اآلالف مــن القتل   ، وصــرفت واألســرىٰ والجرحــىٰ ت

ــدوالرات  ــارات مــن ال ــاك واألعمــال   وقــد أدىٰ. عــشرات الملي    فــشل هــذا العمــل العــسكري والجــرائم المرتكبــة هن
ــىٰ       ــرب الـ ــة للحـ ــسية واالجتماعيـ ــة والنفـ ــوارض االخالقيـ ــان والعـ ــسكريين األمريكـ ــسانية للعـ ــصبحالالأنـ    أن يـ

  .الشعب األمريكي مؤيدًا بقوة لحكومة تريد االسالم، وتدافع عن حقوق االنسان
  مريكيـــة التـــي شــهدت ســـقوط عمالئهـــا بعـــد انتهـــاء الحـــرب فـــي دول  آانـــت الحكومـــة االومــن جهـــة أخـــرىٰ 

   أن الحـــل هـــو فـــي إيجـــاد منـــاخ سياســـيالجنـــوب الـــشرقي مـــن آســـيا مثـــل فيتنـــام وآمبـــود والوس تـــرٰى
ــد          ــد فق ــوري ق ــان الحــزب الجمه ــت آ ــك الوق ــي ذل ــث، وف ــالم الثال ــي دول الع ــة ف ــارات معتدل ــوح، ومجــئ تي   مفت

ــر غيــت( حــاء العــالم بعــد قــضية   اعتبــاره تمامــًا فــي أمريكــا وفــي أن     وآانــت الحكومــة االمريكيــة ١٩٧٤فــي ) ووت
   إشراك ممثل عن الحزب الـديمقراطي فـي انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة لتحقـق أهـدافها بهـذا العمـل                   مضطرة الىٰ 

   ســاحة الــسياسة بنظريــة، وبموجــب هــذه الــسياسة أرســل التيــار الــصهيوني والرأســمالي العــالمي آــارتر الــىٰ 
 .االنسانحقوق 

  قامــت الحكومــة االمريكيــة المدافعــة عــن حقــوق االنــسان بــانقالب فــي تــشيلي بمجــّرد أن تأســست حرآــه  .  ٣
ــرىٰ       ــرة أخ ــيطرت م ــده، وس ــلفادور آلن ــل س ــا، وقت ــة فيه ــىٰتحرري ــشيلي عل ــات التجســسية  .  ت ــوم المنظم   وتق

ــسلفادور        ــاراغوا والـ ــي نيكـ ــرري فـ ــشعب التحـ ــد الـ ــشاطات ضـ ــة بنـ ــة االمريكيـ ــد أدىٰ. واالرهابيـ ــداءوقـ    االعتـ
   سـقوط النظـام الثـوري فـي غرينـادا، ومـع هـذا تـّدعي هـذِه الدولـة أنهـا تحتـرم حقـوق                          العسكري األمريكـي الـىٰ    

 .االنسان
 .الملك.  ٤

٤٢٨ 



سكوت     ا نحن ال نطقهم الرشاش، ومنطقن اك حل  ! هؤالء م يس هن سكت؟ ل !  يجب أن ن

صفعات منطق أولئك هو الصفع، ومنطقنا هو تل    سىٰ    ! قي ال ىٰ عي سبوا ال ال   ) ع(لين ه ق  إذا«أن

                                           
ــىٰ.  ١ ــارتر  ردًا علـ ــادات آـ ــشية      – انتقـ ــال الوحـ ــوي لألعمـ ــاد قـ ــة بانتقـ ــه االنتخابيـ ــمن دعايتـ ــام ضـ ــذي قـ    الـ

ــك   ــة للملـ ــك  –والديكتاتوريـ ــن الملـ ــن   أعلـ ــث مـ ــي الثالـ ــول  ١٩٧٦ / ١١فـ ــاده حـ ــسان ( م اعتقـ ــوق االنـ   و) حقـ
  يريــد االستفــسار مّنــا حــول الديمقراطيــة «فقــد قــال فــي مقابلــة مــع آيهــان  ! بــشكل واضــح جــدًا) الديمقراطيــة(

ــسان  ــوق االن ــة . وحق ــة حقيقي ــا مهزل ــة هــي     . إنه ــل ان الديمقراطي ــط؟ ه ــشتم فق ــة هــي ال ــل ان الديمقراطي   ه
   مــاذا يمكــن أن– إذا آــان لهــا وجــود – الديمقراطيــة هــي القتــل فقــط؟ الديمقراطيــه لعــب الهــوجي فقــط؟ هــل ان

   القبــول بنظريــة آــارتر، واعــالنوبعــد تــولي آــارتر الحكــم وإجبــار الملــك علــىٰ » تعنــي غيــر الــذي نقــوم بــه نحــن 
  .ور االمـ  المناخ الـسياسي المفتـوح فـي البلـد، ثـم تـصاعد تظـاهرات الـشعب، وعجـز الملـك عـن الـسيطرة علـىٰ                          

  إذا آـان مقـررًا أن يـدفعنا الـدفاع عـن           « م مـع االذاعـة الفرنـسية         ١٩٧٧ / ٦ / ١٩اعترف الملـك فـي مقابلـة بتـاريخ          
  نحـن «ثـم هـدد أمريكـا قـائًال         » ! الفشل والتبعية، فعند ذلك لـيس اسـم ذلـك حقـوق االنـسان              حقوق االنسان الىٰ  

 »!صبح خليفة اليران الصديقة المريكا؟نتمكن أن نشتري من أي مكان نرغب، ولكن من الذي يمكنه أن ي
   جـوار الـصحن   ق بهمـة المرحـوم آيـة اهللا البروجـردي الـىٰ     ه ١٣٧٤أسس المسجد األعظم في قم فـي سـنة    .  ٢

   عمارتــه حــسين لــرزاده، وزينــه بالكاشــي حــسين البرهــاني      وأشــرف علــىٰ ). ع(المطهــر لحــضرة معــصومة   
ــغ مــساحة أرض المــسجد حــوالي أحــد    ــع   األصــفهاني، وتبل ــة آالف مترمرب ــا أربع ــع، بنــي منه ــف مترمرب   عــشر أل

 . في هذا المسجد م تلقى١٩٦٤ٰ – ١٩٦٢وآانت خطابات االمام في السنوات 

٤٢٩ 



                                           
 . من سورة مريم٣٣ – ٢٩راجع اآليات .  ١
ــولىٰ.  ٢ ــن ابــي ســفيان   ت ــة ب ــن معاوي ــد ب ــىٰ  )  قه ٦٤ – ٢٦( يزي ــة، وفــي الــسنة األول    مــنالخالفــة بعــد معاوي

  جـزرة آـربالء، وفـي الـسنة الثانيـة نهـب المدينـة فـي واقعـة الحـّرة، وفـي الـسنة الثالثـة هـاجم                           خالفته ارتكـب م   
 .وتوفي يزيد في تلك السنة.  حريقمكة، وفي تلك الواقعة تعرضت الكعبة الىٰ

  ســتدلت جماعــة بهــذه ٱوقــد ) قــل اللهــم مالــك الملــك تــؤتي الملــك مــن تــشاء   (٢٦ســورة آل عمــران اآليــة .  ٣
 . واجب الطاعة– ولو آان شخصًا مثل يزيد – آل ولي أمر  أناآلية علىٰ

ــسمىٰ  .  ٤ ــدة وي ــان نمــرود يحكــم فــي آل ــه    آ ــت لدي ــة، وآان ــًا للغاي ــان وظالم ــد االوث ــان رجــًال يعب ــاووس، وآ    آيك
 .٢٨٩ الخاتم ص تاريخ األنبياء من آدم حتىٰ. أصنام من ذهب وثروة آبيرة، وجيش جّرار

٤٣٠ 



ول قصة                 ) ع(لقد تكررت قصة موسىٰ      د أن يق اري يري ان الب و آ رآن، ول  آثيرًا في الق

اذا    لماذا آل هذا التأآيد في القرآن؟      واحدة وآفىٰ، لماذا يكرر ذلك عدة مرات؟       لقال قصة  ولم

دة صفحات قصة موسىٰ  ي آل ع بحانه ف رر س الىٰ  ومعارضته لفرعون، إن اهللا) ع(يك تع

القرآن        : يكرر ذلك ليقول   ك، ف م تكليف ال مع              يا سيد إفه اذآره عن القت ذآر آل م م ي ار،    ل الكف

ذآر    . وعن القتال مع المنافقين وغيرهم لمجرد السرد القصصي        رة     ولو آان آذلك ل القصة م

سان،    اء لالن اب بن رآن آت صة، الق اب ق يس آت رآن ل ك عن أن الق ىٰ، ناهي دة وآف اب  واح آت

ق ب              ا يتعل سان   االنسان المتحرك، آتاب اآلدمي، الكتاب الذي يحوي آل م ة االن ا     حرآ من هن

دنيا، وحتىٰ آخر المراتب     سان، ويبني    . حتىٰ آخر ال ات االن اب يبني معنوي ه آت ة  إن الحكوم

ا، ) ص( موجود في القرآن، وفي سنة النبي       أيضًا آل شيء   ا   وفي األخبار الواصلة إلين وعلين

اذا يجب أن نعمل؟ قرأن                   رآن؟ م ا الق ال لن اذا ق ا، م رآن    ا في أن نطالع لنرىٰ ما هو تكليفن الق

                                           
  فـإن حكومتـه هـي ظـل الهـي، ومـن هنـا عّبـر عـن                 ) ص(ًا مثـل رسـول اهللا       اذا آان الحـاآم االسـالمي شخـص       .  ١

 .وقد فسر اإلمام ذلك باستنتاج عرفاني بديع) ظّل اهللا(السلطان والحاآم االسالمي في بعض الروايات بـ 

٤٣١ 



اء   ًا إن ش م اهللا جميع اء اهللا  وفقك سلمين إن ش ن رؤوس الم شّر ع ذا ال ع اهللا ه  اهللا، ورف

  ).ء اهللاإن شا: الحاضرون(

ون اآلن في مشكلة               حفظ اهللا تبارك وتعالىٰ    د يكون ذين ق اس ال : الحاضرون ( هؤالء الن

دين                ) آمين سلمين ولصالح ال صالح الم ذه القضية ل الىٰ ه : الحاضرون   (.ختم اهللا تبارك وتع

  ).آمين

                                           
 .الملك.  ١

٤٣٢ 



    ٢٨ –اب رقم هوية الخط

راق  شيخ األنصاري / النجف / الع سجد ال اني ٥م ادي الث ـ ه ق الموافق ١٣٩٨ جم  ل

  . م١٩٧٨  /٥ / ١٣

  .الملك سبب لجميع الجرائم: الموضوع

  . م١٩٧٨المجزرة الظالمة للنظام في أوائل عام : المناسبة

  .الطالب، والعلماء وجمع من االيرانيين المقيمين في العراق: الحاضرون

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

نة     ن س ام م ة أي ن أربع ر م م تمض أآث ي  ١٩٧٨ل ام الخمين ىٰ أصدر اإلم ) س( م حت

ا عن                      رسالة ز، آشف فيه ة شهداء تبري شعب االيراني بمناسبة أربعيني تعزية موجهة الىٰ ال

فاك، والتي أدت    النظام الملكي ومنها المجزرة الظالمة ألهالي قم من قبل عناصر السا           جرائم

ائًال        الىٰ سلمون في أي                «ثورة أهالي تبريز، واآد ق ا الم م أيه ستغيث بك ز ي إن األسالم العزي

ا                لباٍس ىٰ الضربات التي تلقيتموه رد عل اذه، وال سعوا ألنق ع أن ي وموقع آنتم، إن علىٰ الجمي

تم    وما م ال                       –زل رة من حك ود الخمسة األخي ذه العق ة   من سالطين الجور، خاصة في ه عائل

  .»المعادية لألسالم والوطنية البهلوية

ائًال   ام ق ّذر اإلم الة ح ذه الرس ن ه ي جانب آخر م ل«وف ز إسالمية، مث ورة تبري  إن ث

الم   زة إع ام أجه ام اإلسالمية، وإن قي دفاع عن الحق واألحك رت لل د تفّج ران؛ وق  نهضة إي

ي    الميين، ل سيين االس سيين أو المارآ ىٰ المارآ سبتها ال ام بن ىٰ  النظ ل عل ة، ودلي ا خدع  س إّل

  .»...حرمان العقائد المنحرفة من أية قاعدة في إيران، وإال لما ذآرها الملك 

٤٣٣ 



ك الحال       ذ                    –وفي تل ه بتنفي د قيام صرًا بع سه منت رىٰ نف د رضاخان ي ان محم   وحيث آ

ه في         ات سياسية وذآر         ١٩٧٨ / ٣ / ٢٠ مجزرة تبريز، أشار في خطاب ىٰ إعطاء حري  م ال

ة،    قررنا اعطاء الناس في إيران   ... «: ت موهنة فقال  بكلما الثوار ات الفردي  مزيدًا من الحري

راء           –تستغل   وقد ة،    – الديدان المريضة للرجعية القديمة، أو الفراخ الزغب الحم ذه الحري   ه

اك ا وهن تفض هن شعب  » ..فتن ذا ال ىٰ ه ر عل رك أي أث م تت ة ل صريحات الميت ذه الت ا إن ه   اّل

  .االيراني المقدام

دول     وق ن ال نفط ع ع ال ن قط ا م م عنه ا نج رائيل، وم رب وإس ين الع رب ب  د أدت الح

وم،                  ل في الي ين برمي ا النفطي حتىٰ ستة مالي ران النتاجه  الغربية، األمر الذي ستتبع رفع إي

ىٰ  ىٰ درجة       وزيادة العائدات من العملة الصعبة في إيران، ال الغرور ال ك ب ه  شعور المل جعلت

الم،                   بأن تصبح إيران في    يعُد رة في الع صناعية الكبي دول ال ستقبل القريب في مصاف ال  الم

د اقترضت                الوعود للشعب بالحضارة الكبرىٰ،    ويبرم ران ق ه إي  هذا في الوقت الذي آانت في

ام ي ع والي ١٩٧٧ ف ط ح وك ال ٤، ٥ م فق ة والبن دول الغربي ن ال ار دوالر م ددة م ملي تع

ورية االسالمية في ايران، فأن معدل فوائد       ماذآره مسؤول رسمي في الجمه     الجنسيات، علىٰ 

اورة       ١ بالمئة ٢٠االمريكية اليران    القروض ك بمن ام المل ه، ق   وفي الذآرىٰ السنوية لوالدة أبي

ابقة مع الصحفيين    .  سجينًا سياسًا٣٤٨ وأطلق سراح     إعالمية، ة س  في حين أنه قال في مقابل

ران         «األجانب   اموا         وأ! ليس لدينا سجين سياسي واحد في إي ابيون ق م إره ون ه  ولئك المعتقل

  »!بالتخريب

سافاك                   شهداء، اعتقلت عناصر ال ة ال ريم أربعيني  وفي تظاهرات تبريز التي أقيمت لتك

ة   وفي نفس الوقت شملت التظاهرات    . والشرطة عددًا آبيرًا، وقّدموهم الىٰ المحاآمة      المعادي

ي    – ام الخمين دة لألم ام والمؤي د – للنظ اء البل ي ط.  أنح ان   وف زوين وآاش ل وق ران وباُب  ه

 وتعرض النظام الملكي الىٰ ضغط شديد      .  دور للسينما ومراآز لحزب رستاخيز      أحرقت عدة 

ي  ، ام الخمين ائل اإلم ران) س(وآانت رس ىٰ طه نظم من النجف ال شكل م  وآانت. تصل ب

                                           
 .٢٠٨النفط وازمة الطاقة ص .  ١

٤٣٤ 



  . مدينة أخرى٢٧ٰ شخصًا في تظاهرات واضطرابات ٤٣ اعتقال -

  . قام مهاجمون باسقاط جهاز تقوية البث التلفزيوني في آاشمر-

  . شخصًا آانوا يقومون بتوزيع المنشورات١٩ اعتقل في طهران -

  .١ هجوم علىٰ مكتب االذاعة والتلفزيون االيراني في ألمانيا-

 إن اللجان الوطنية تواجه   «شر في الصفحة األولىٰ من الصحف خبٌر ملفٌت يقول          وقد نُ  

طرابات   ري األض اهرين ومثي ة    » ٢المتظ ان الوطني ن اللج صود م ان المق ر  وآ م عناص  ه

  .السافاك

ي   ام الخمين أمر اإلم اهرات ب تمرت التظ شر ) س(اس صحف تن ت ال صًا«وآان  أن شخ

ل واز، واعتق اهرات األه ي تظ ل ف دًا قت خاص٧ واح سياسيين. ». أش راقبين ال ا أن الم  إّل

ة                    ذآر أعداد قليل أمر ب ان ي سافاك آ ر أن ال  - .يذآرون أّن القتلىٰ هو عشرات االشخاص، غي

  .فجر أهالي آرمنشاه قنبلة في بناية حزب رستاخيز

ا    د ذهب هبانو ق ك وش ان المل ىٰ  آ يش«ال ذه   » آ رثين به ر مكت ة غي ارة ترفيهي ي زي  ف

اهرات ي مقا. التظ ي،وف ع صحفي أجنب ة م ة  بل ر الخارجي ري، وزي ي خلعتب اس عل ال عب   ق

اس       » إن التظاهرات السلمية في إيران حرة     «االيراني    ولكنه لم يذآر أبدًا سبب تظاهرات الن

  .االستنكارية وسقوطهم قتلىٰ برصاص قوات األمن

را                          ه جمع من أف ذي بعث ب تفتاء ال  دالواقعة التي هزت النظام الملكي، آانت في األس

ىٰ   «وهذا هو نص االستفتاء     ) س(القوات المسلحة، الىٰ اإلمام الخميني       سماحتكم   ال يخفىٰٰ عل

الكريم عند أخذهم    بأن العادة جرت علىٰ أن يقوم جميع أفراد الجيش بأداء القسم باهللا والقرآن            

                                           
 . م١٩٧٨ / ٤ / ٣صحيفة آيهان .  ١
 . م١٩٧٨ / ٤ / ٤. ..صحف آيهان واطالعات و .  ٢
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  جمع من أفراد القوات المسلحة

   م١٩٧٨ / ٢ / ٢١

  :وآان جواب االمام آاآلتي

  بسمه تعالىٰ 

ة،          ه واجب يس صحيحًا، ومخالفت ىٰ  إن القسم في المحافظة علىٰ السلطة الطاغوتية ل  وعل

  .وبرکاته والسالم عليكم ورحمة اهللا. جميع من قاموا بأداء هذا القسم أن يخالفوه عمليًا

   روح اهللا الموسوي الخميني

ذه                      ون عن حلِّ له ام، اضطربت أقطاب النظام، وراحوا يبحث  وبعد توزيع جواب االم

في   «ل فيه   فأصدر مايسمىٰ بالتيار األصالحي في حزب رستاخيز بيانًا تهديديًا قا         . المعضلة

ط      راوة فق ًا لله راوة، جواب تكون اله ف س واء العن سكوت   . أج ون ال عبنا اليقبل ة ش  إن اآثري

  »والالضجيح وآسر الزجاج

ة االضطرابات،                    شكيل مجموعات لمواجه ن عن ت ار تعل ان توالت األخب  وبعد هذا البي

  )تشكيل مجموعات لمواجهة مثيري االضطرابات(فأعلن عن 

ان     . ة التخريب في خراسان      وتشكيل مجموعات لمواجه   د العظيم الولي ن عب ذي   وأعل ال

ان  ًا لخراس ان محافظ ي  «آ ًا ف ا عملي وع أهاليه ة يتط ي أول مدين ة، ه شهد المقدس  إن م

  ١»مجموعات منسقة لمنع أعمال االضطراب

                                           
 . م١٩٧٨ / ٤ / ٦صحيفة آيهان .  ١
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اس وسعت                  ين الن ٌع ب  آان لتظاهرات تبريز، وقتل أهالي هذه المدينة العزل صدًى واس

ام    – حسب اصطالحها   – طريقة لمعالجة الموقف   الحكومة للعثور علىٰ  ررت القي د ق ذا فق   ل

ادة       . بتظاهرات لصالح النظام في تلك المدينة      دي، أحد الق سيين   وأعلن عبد المجيد المجي الرئي

  »تظاهرات تبريز إن مجلس الوزراء يشارك في«لحزب رستاخيز في مقابلة مع الصحفيين 

شيد    واقيمت في تبريز التظاهرات التي آانت        ار   تحتاجها الحكومة، بحضور جم آموزآ

ن أن       –رئيس الوزراء، و قال رئيس الوزراء في االجتماع          ذي أعل د      ألف  ٣٠٠ ال شخص ق

أطالع   ب، وسوف غإن الحكومة ساعية في تشخيص العناصر المثيرة للش        «-حضروه   تقوم ب

  »أبناء الشعب علىٰ مجريات االحداث

ل        ودخل الساحة المهندس شريف األمامي رئي      ان قلي ذي آ الكالم    س مجلس الشيوخ، ال

ع    عإن الش «في تلك األيام، وقال في الجلسة العلنية للمجلس          أي حاجز    ب اإليراني سيقوم برف

  »يمنعه من التقدم

ك           –وقال جمشيد آموزآار     ة المل د  – رئيس الوزراء التنكنوقراطي العريق في خدم   بع

الي          إن سبب ق  «التظاهرات المصطفة في تبريز للصحفيين       ة أه ذه التظاهرات هو رغب  يام ه

ان  تاخيز  –آذربيج زب رس ق ح ن طري ي   – ع اهرات الت ي التظ شارآين ف  بتوضيح أن الم

اد        ٥٠قبل   جرت ل أعي   يومًا لم يكونوا آذربايجانيين، ولما آان القيام بهذا األمر غير ممكن قب

ىٰ طلب       ومن خالل    –وقد تمكنا اليوم    . النوروز، فقد أوآل األمر الىٰ هذا اليوم         االستجابة ال

  » من مشاهدة مشاعرهم–األهالي 

ين إسمها                سافاآيين والملكي ة (وفي تلك األيام شّكلت منظمة مؤلفة من ال ام  منظم ) االنتق

معارضتهما   قامت في أول خطوة بتفجير منزلي ومكتبي اثنين من المحامين اللذين أعلنا عن            

  .للنظام

ار             رة من شهر أي ة األخي ر تظاهرات          م   ١٩٧٨وفي الجمع ة اصفهان أآب  شهدت مدين

اس،                  . ضد النظام  ين رجال األمن والن تباك ب ىٰ اش   جرح   وفي هذه التظاهرات التي انتهت ال
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للبالد،  رئيس جمهورية المانيا الغربية يقوم بزيارة  » فالترشل«ي تلك األوضاع، آان     ف

ران                 دة مع إي ات الوطي ز العالق وم   ! مؤآدًا في لقائه بالملك علىٰ ضرورة تعزي ين   وفي ي االثن

رافقين لفالترشل                ١٩٧٨ / ٤/   ٢٤ ان الم ة مع الصحفيين االلم ك في مقابل يس    م قال المل رئ

ا   .  آل شيءسوف نبذل أقصىٰ وسعنا للسيطرة علىٰ   «ا  جمهورية الماني  ن نتراجع م ا   ول أمكنن

  »ذلك، وسوف نواصل سياستنا التحررية ألنني آنت أريد هذا

ة،      ائًال       ومن أجل استمالة الدول الغربي ع أسعار         « أضاف ق ة برف زم المطالب  نحن ال نعت

نفط ود  ... ال درك وج ا ن ه، آّن ي آالم ّر ف ه ح شعبنا أن ا ل دما قلن ين عن دس ب ر مق تالف غي   إئ

اتهم                ... الرجعيين الحمر والسود   سائل حي ع م شعب في جمي ة ال  نحن نسعىٰ الىٰ اشراك أآثري

  »بل حتىٰ المواضيع السياسية  اليومية،

ع     ان        –ولكن الجمي ىٰ الصحفيين االلم ان يكذب           – حت ك آ انوا يعلمون أن المل   وفي .  آ

وم   ي الي شر ف صحيفة ن ن نفس ال ىٰ م صفحة األول ر ال ذا الخب الي ه ائمين«الت ال الق ّم اعتق  ت

ضارة    شورات ال ع الكتب والمن ضارة (والمقصود من   » بتوزي الة سماحة  ) الكتب ال  هي رس

ي   ام الخمين ماحة اإلم ات س ائل وبيان شورات، فهي رس ا المن ام، أم ة) س(اإلم  حول أربعيني

  .الفاجعة الدامية في تبريز

وم الخميس        صادرة ي سية  ١٩٧٨ / ٤ / ٢٧وقد خصصت الصحف ال ا الرئي   م عناوينه

  :لألخبار التالية

  . دخلت إيران مقادير آثيرة من االسلحة بصورة غير قانونية-

سعودية، وقضية                   - ة ال ران والعربي ىٰ اي   تم الكشف عن خفايا قضية تهريب االسلحة إل

  .مقتل سائقين في طريق يوغسالفيا

  .الىٰ نقطة مجهولة حمل سائق نمساوي أسلحة وعتاد ومتفجرات من طهران -

٤٣٨ 



  . من إيران– الحاملة للعتاد – أخرجت سفارة النمسا سائق السيارة -

  . حملت الىٰ إيران أسلحة ومتفجرات نقلت في سيارة-

ا                  ان له سا في بي فارة النم الي أعلنت س ىٰ        «وفي اليوم الت  إن المتفجرات التي هربت ال

  »داخل ايران استعملت في احراق بنوك تبريز

د          هذه األخبا  ان ق ذي آ ار ال شيد آموزآ ة جم ال   ر أفتعلت ونشرت من أجل توثيق آلم ق

  »الحدود إن المتظاهرين التبريزيين، لم يكونوا من أهالي آذربايجان، وقد جاءوا من خارج«

ة   ت جامع ام آان ل األي ي تك ان«وف وتر » آذرآبادآ ن الت اني م ز تع ي تبري د أدىٰ. ف  وق

ة بقي        ة لطلب ىٰ    االعتصام والتظاهرات العام ع سييء           ة الجامعات ال   أن يصبح النظام في موق

ه               وقد  عطلت الدراسة، وقد تجلىٰ عجز النظام عن مواجهة الطلبة الجامعيين بشكل لم يسبق ل

  .مثيل

ار  هر أي ي ش ي )  م١٩٧٨ف دين ترآ ور ال ام ن سوفيتي –ق اد ال ل االتح ي– عمي   ف

اجح انقالب شيوعي ن ستان ب ام با. افغان ىٰ ضعف االهتم ة بتظاهراتوأدىٰ ال ار المتعلق  الخب

ام الخميني           . الشعب االيراني في الصحافة المحلية     ة لألم ة الهام ة   ) س(إال أن المقابل   مع مجل

صحفيون          ام ال د، وق ي البل ة ف صحف الهام س ال رة تلك ىٰ أجه اءت عل سية ج د الفرن  لومون

  .الملتزمون بترجمتها مباشرة وتوزيع نصها بسرعة بواسطة مؤيدي وأتباع اإلمام

ئلة                   ىٰ أس شكل مفصل عل ام ب ة أجاب اإلم ذه المقابل و   «في ه  الصحفي في   » أريك رول

 ما هو مقصودآم من الحكومة االسالمية، حيث تخطر علىٰ الذهن من           : وعندما سئل . لوموند

ام             – بشكل تلقائي    –هذا التعبير    سعودية؟ أجاب اإلم ة ال  « االمبراطورية العثمانية أو العربي

  » السالمه علي د هو زمان النبي وزمان اإلمام عليمرجع استنادنا الوحي

الصحفيين   من ناحية أخرىٰ، آان السيد آاظم الشريعتمداري يجري مقابالت يومية مع    

ة (وعندما سأله صحفي فرنسي عن رأيه حول        . االيرانيين واالجانب  االسالمية التي     الحكوم

ام       ا اإلم د عليه ة االسالمية هي م    «أجاب   ) آان يؤآ ا  إن الحكوم ق،    وضع حّبن شديد والعمي ال
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ران، وآانت          ) س(آان اإلمام الخميني      مطلعًا بصورة دقيقة علىٰ النهضة الشاملة في اي

شعب االي        شعب باستمرار         تقارير التظاهرات الواسعة لل دعو ال ان ي صله بانتظام، وآ راني ت

  م بحضور جمع من    ١٩٧٨ / ٥ / ١٣وفي الخطاب هذا الذي القاه في       . مواصلة النهضة  الىٰ

شيخ االنصاري في                   الطالب والعلماء وجمع من االيرانيين المقيمين في العراق في مسجد ال

ام       ل ع ي أوائ الم ف ل الظ ات القت جب ممارس رف، ش ف االش ماحته ١٩٧٨النج شر س   م وب

شارة                 ... «الشعب   ذه ب شارات، في آل ه ذه هي الب شارة بانتصار   .. هذه هي مصائبنا، وه  ب

ا                   ة وطرده ذه العائل ىٰ ه شارة بالقضاء عل  الشعب، بشارة بقطع أيادي األجانب إن شاء اهللا، ب

اء، مسرو             . من هذا البلد؛ بل من هذا العالم       اس أقوي  رينهذه آلها بشائر، ويجب أن يكون الن

  »غير خائفين

ن       ة ع ام ناجم ازر النظ ه مج ي آلمت ام ف ر اإلم ب اعتب صر القري شيره بالن  وضمن تب

ر ي آخر العم دآتاتوريين ف ذي يصيب ال ون ال و. الجن رة، فه ك األخي د المل ىٰ مكائ ار ال  وأش

اً               ك   يواصل القتل وفي نفس الوقت يبدي الندم، فقال سماحته في وصف هذا األمر مخاطب المل

ك« ط؛إن توبت الموت فق ذئب هي الموت  ب ة ال ر»  توب ه اعتب ن آلمت سم آخر م ي ق د   وف قائ

د               ىٰ   الثورة أن الدعم األمريكي سبب في دفع الملك لمواصلة جرائمه، وفي ختام آلمته، أآ عل

ة                    رة، وضرورة وحدة آلم اء في النهضة األخي م والعلم ات   ريادة الحوزة العلمية في ق الطبق

  ).حزب اهللا( ية، ودعا الجميع الىٰ األنضواء تحت لواءآافة، وتجنب النزعات الحزب

سائل        يم م زوم تنظ ىٰ ل ده عل ام وتأآي ام اإلم ة اهتم ذه الكلم ة له صائص الهام ن الخ  م

والحوزات  المواجهة في الحوزات العلمية وايجاد التشكيالت واالرتباط التنظيمي بين العلماء         

ة      طاب إلىٰ استخدام أساليب   العلمية من أجل تقدم المواجهة، وقد أدىٰ هذا الخ         جديدة في طريق

د      صدد         . مواصلة المواجهة في داخل البل ذا ال ام به ول سماحة اإلم د انتفضت     ... « يق اآلن وق

اك          إيران ينبغي أن ال تكون اال       م         نتفاضة عشوائية، يجب أن تكون هن ين حوزة ق ات ب عالق
                                           

 .١٦٥ و ١٦٤ ص ٧نهضة علماء ايران ج .  ١
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سخ        ين   وصل خطاب اإلمام هذا الىٰ إيران بسرعة، وتم استنساخ مئات آآلالف من الن ب

شدة،     . طبقات المجتمع المختلفة   ك ب ا            وقد فزع المل ىٰ بلغاري ىٰ سفره المزمع ال والمجر،   والغ

د » إن سفر الملك قد تأخر    «البالط الملكي في بيان أصدرته      وأعلنت وزارة    الرأسماليون   أوب

  الكبار يفّكرون بإخراج رساميلهم من البالد

ك  ام المل ًا –ق ه تمام ذي خسر أوراق ي– ال ّشر ف ة، وب ىٰ الواجه رح ال ه ف دفع زوجت   ب

اك          «وقال بحرآة متحمسة    ) حرّيات أآثر للجامعات  (مقابلة بـ    ان هن ذنب إذا آ  إنني أشعر بال

  »أي نقص تعاني منه أية منطقة بعيدة

ت الجام ات   عطل ة الجامع اهير وطلب اهرات الجم تمرت تظ ات، واس روب . ع ان ه  وآ

ك عن سعيه غر المثمر                    م يتخلَّ المل ام     . الرأسماليين الكبار من البلد قد بدأ، ول دا اإلم ا ع  وم

شعب،     صار ال ك وانت ذهاب المل ة ب ّشر بثق ان يب ذي آ اً   ال فه عارف ه بوص دين بأقوال   والمعتق

دًا ًا مجاه أن بقي    ومرجع ًا، ف زاب     واعي ىٰ األح ام، وحت يي النظ ب وسياس ين األجان  ة المحلل

قاط       ة إس ر أن إمكاني ت تعتب ًا آان ام عموم ة للنظ سياسية المعارض ة وال صيات الديني  والشخ

ا        الملك، وأهم من ذلك القضاء علىٰ السلطة في إيران أمراً          وة آمريك إال .  غير ممكن، نظرًا لق

 االعتبار من . تكليف الكبير الذي أخذه علىٰ عاتقه     لم يتأخر في أداء ال    ) س(اإلمام الخميني    أن

ي  ة ف ة الهام ىٰ ٥التجرب وده ال ل وج رة بك ذه الم ر، ه ي الكبي شعب االيران اء ال ران، ج   حزي

  »...إن تنصروا اهللا ينصرآم«الساحة حتىٰ يتحقق الوعد االلهي 
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  ٢٨ –الخطاب رقم  

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ان من                 . أدري من أين أبدأ   ال شائر، اآلن في آل مك ذآر الب  هل أبدأ بذآر المصائب أم ب

شارة   صيبة وب ران م راوات      . ١إي حاب اله دآتاتوريون وأص ابقًا، فال ه س ا توقعت ع م د وق  لق

م          رون أنه ا ي قوطهم، وحينم ون س دما يتوقع ارهم، وعن ر أعم ي أواخ الجنون ف صابون ب  ي

املون             يواجهون الموت أو السقوط عن الم      ًا، ويتع دون أعصابهم تمام أنهم يفق سياسي، ف ام ال  ق

ة     سادة                . مع الناس بطريقة جنوني ا ال تم أيه سألة، وأن ذه الم اين ه شعب االيراني يع أن ال  اآلن ف

  .تذوقون لوعة ذلك من بعيد

ّرار                   ه االسالمي في قبضة جيش المغول الج  إن مدينة قم، مرآز العلماء، ومرآز الفق

  لمحمد رضاخان االسواء من جنگيزخان، إنهم يسيطرون علىٰ المدينة،         اآلن، الجيش الجّرار  

زل             ىٰ من زل ال ا أخبروني        –ويقودون حمالت التفتيش من من ىٰ م ر الواضح       – عل  ومن غي

دارس         . ماذا يبحثون  عن ع الم اته، وجمي ه ورشاش ه ودبابات م بمدافع ستقر في ق  الجيش اآلن م

ة المتواصلة م          شرطة    ومنازل السادة تخضع للمراقب ل ال ازل المراجع،       . ن قب اجموا من د ه  لق

وا الجرائم          ازلهم، وارتكب وم        – ٢وقتلوا البعض في داخل من ا الي م     – حسبما بلغن سادة ه    أّن ال

  ٣اآلن في المستشفىٰ

                                           
 .راجع هوية هذا الخطاب.  ١
ــي   .  ٢ ــام الخمين ــن اإلم ــوم   ) س(أعل ــع ي ــة   ١٩٧٨ / ٥ / ٩وســائر المراج ــة أربعيني ــًا بمناســبة إقام ــرابًا عام    م إض

ــواز وأصـــفهان وبعـــض   ــزوين واالهـ ــزد وجهـــرم وقـ ــاء الـــشعب  المـــدن اآلخـــرىٰشـــهداء يـ ــران وأقـــام أبنـ    فـــي ايـ
  وفــي ذلــك الوقــت هــاجم. وشــارك أهــالي قــم فــي مجــالس عديــدة أقيمــت فــي منــازل المراجــع . مراســم العــزاء

   اهللا الكلبايكـاني، فـاقتحم عمـالء النظـام منزلـه         منـزل آيـة    عناصر النظام النـاس العـزل فلجـأ عـدد مـن النـاس الـىٰ               
ــاك   ــد هن ــىٰ. وضــربوا وجرحــوا العدي ــىٰ     وعل ــة، ونقــل ال ــة قلبي ــاني بنوب ــة اهللا الكلبايك ــة أصــيب آي ــر هــذه الحادث    أث

  نهـالوا علـيهم بالـشتم     ٱوفي اليـوم التـالي هـاجم المـأمورون المـسلحون النـاس فـي سـاحة أرم، و                  . المستشفىٰ
ــضرب ــىٰ  . وال ــبعض ال ــأ ال ــار، وق     ولج ــوا الن ــزل، وأطلق ــأمورون المن ــداهم الم ــشريعتمداري، ف ــسيد ال ــزل ال ــوا من   تل

 .أحد الطلبة الشبان
 .المقصود هو آية اهللا الكلبايكاني.  ٣

٤٤٢ 



ه                      ينتهي ب ن س ىٰ أي م ال شخص، وال أعل ذا ال ذي عرض له ذا هو   . وهذا هو الجنون ال  ه

ة،      حال العصبي الذي يتوقع سقوطه، وهو ساقط لد        ذ البداي شعب من ذي         ىٰ ال وم ال ك الي ذ ذل   من

را             أمر من انجلت انقالب ب ام ب ك     . هاجم فيه رضاخان طهران، وق انوا يفهمون ذل المطلعون آ

ذ  اليب،     من ك األس ه وأوباشه وشرطته بتل اس بأراذل دأ بالتعامل مع الن د أن ب م وبع ة، ث البداي

ينية ومع التبليغ الديني بتلك الطرق،       تعامل مع العلماء ومع النساء ومع المدارس الد        وبعد أن 

انون         عرف وان يع شعب من              . الناس مع أية مأساة وأي حي دىٰ ال ذه األسرة ساقطة ل آانت ه

اً              . فالسقوط لم يلحقها اآلن    .البداية ل خمسين عام شعب قب دىٰ ال إال أن  . آان هؤالء ساقطين ل

شعب االيراني اآلن         حرآة دىٰ ال اس           . حدثت ل أن الن ل ف ا قي ر من        وحسب م خرجوا في أآث

  .»الموت للملك«مدينة في إيران ضد هذا الرجل وقالوا  ثالثين

ة تهريب حسب             د ببطاق ران من خارج البل ران دخلت إي ة، وآل إي ون مدين ذه الثالث  ه

شغب        ! منطق الملك  ع مراجع االسالم     ! ١هؤالء الناس هم عدد قليل من مثيري ال ع   جمي وجمي

شخص، آل هؤالء جاءوا                علماء البالد، من أولهم حتىٰ آخره      ذا ال اروا ضد ه من    م ممن ث

ب  ة تهري ارج ببطاق ران   ! الخ اء طه ن علم ًا م سين عالم تة وخم أن س وم ف ر الي سبما ذآ  وح

الىٰ  ٱمتنعوا عن الذهاب الىٰ المساجد اعتراضًا علىٰ هذه الممارسات، وأعلنوا أنهم لن يذهبوا            

ىٰ ممارسات هؤالء        م        ٢المسجد اعتراضًا عل شغب        آل هؤالء ه ري ال ون   !عدد من مثي مخّل

زد،! بالنظام اء ي ان، علم اء آذربيج اء خراسان، علم م، علم اء ق ران، علم اء طه اء  علم علم

رًا     ومحمد رضاخان !! آرمان، علماء إيران باسرها هم مجموعة من مثيري الشغب         يس مثي ل

شغب       ! للشغب رًا لل يس مثي ة الحضارة           ! هو ل ىٰ بواب دخلنا ال دأ ُي ر  هو مصلح ب و أن  ! ةالكبي ل

م هل      ١له  فهو ال يعرف الكتابة، وهم يكتبون      ٣شخصًا طالع هذا الكتاب الذي ُآتب له        وال أعل

                                           
ــورة الــشعب أعمــال شــغب وقعــت  ١٩٧٨فــي اتــصال هــاتفي أجــراه الملــك مــع آــارتر فــي أيلــول    .  ١    م أعتبــر ث

  غيــر واضــح مــن هــي عناصــر«وقــال الــوزير المستــشار فــي األمــور البرلمانيــة .  أســاس مخططــات شــيطانيةعلــىٰ
  أن) جعفريـــان(واعتبـــر منظـــر حـــزب رســـتاخيز » ! ومـــن أي حـــدود دخلـــت ايـــران ريـــز،أعمـــال الـــشغب فـــي تب

  «وقـال أحمـد نـواب تبريـز المتلبـسين بلبـاس العلمـاء               . في تبريز قام بها أعـداء الـشعب األيرانـي         ) أعمال الشغب (
ــشغب   ــال ال ــدًا بأعم ــسمح أب ــي الرضــائي فــي المجلــس    » !إن االســالم ال ي ــسناتور عل ــال ال ــائمو «وق ــان الق   نآ

ــران، وبأيــة       بأعمــال الــشغب مجموعــة مــن الــشبان الــذين التجربــة لــديهم، وغيــر واضــح مــن أي حــدود دخلــوا إي
 ). من آتاب مذآرات بريجنسكي١٣نقال عن صفحة (» !هوية

 .راجع هوية هذا الخطاب.  ٢
ــاب  .  ٣ ــرة «صــدر آت ــضارة آبي ــو ح ــل    » نح ــن قب ــوي، وم ــا البهل ــد رض ــشر  (باســم محم ــق ون ــز شــرطة تحقي   مرآ
  وقـد تعرضـت  )  م١٩٧٦أو حـسب اعتقـاد الـبعض عـام     ( م ١٩٧٧فـي عـام   ) قافة الـسياسية فـي عـصر البهلـوي       الث

   الخــدم والعمــالء والمــرافقين انتقــاد حتــىٰالمــسائل غيــر الواقعيــة والكــذب وأوهــام الملــك فــي هــذا الكتــاب الــىٰ 

٤٤٣ 



                                                                                                                                    

  تخلفـة يجـب أن   وآـان يعتقـد أن رؤسـاء الـشعوب الم         ) مهمـة و آبيـرة    (اعتبر الملـك نفـسه مؤلفـًا لثالثـة آتـب            .  ١
   الرفــاه والتقــدم باالســتفادة مــن أســسه ونظرياتــه الــسياسية      يقــرأوا هــذه الكتــب و يوصــلوا شــعوبهم الــىٰٰ     

  مهمـة لـوطني، الثـورة     : وهذه الكتب التي آان آل منها حـصيلة لفتـرة خاصـة مـن حكـم الملـك، هـي                   . االجتماعية
ــب الحق     ــاهرًا أن الكات ــدو ظ ــرة، ويب ــضارة الكبي ــو الح ــضاء، ونح ــدين شــفا    البي ــو شــجاع ال ــر ه ــاب األخي ــي للكت   يق
 .مسؤول االمور الثقافية في زمان رضاخان، وسفير الملك في لندن

  أي أن آــل مــن يقــرأ ذلــك الكتــاب يتــصور أن المدينــة الفاضــلة التــي آــان افالطــون يريــد أن يحققهــا أوجــدها    .  ٢
 .الملك في إيران

ــار  .  ٣ ــي أيـ ــة،   ١٩٧٨فـ ــات االيرانيـ ــر الجامعـ ــت أآثـ ــصفوف     م عّطلـ ــي الـ ــضور فـ ــن الحـ ــاتذه عـ ــع األسـ    وامتنـ
ــاريخ  . الدراســية ــات المختلفــة فــي  ١٧٠ م آتــب ١٩٧٨ / ٥ / ١٣وقــد آتبــت آيهــان بت    شخــصًا مــن أســاتذة الكلّي

  هجمــات النظــام( رئــيس الجامعــة أبــدوا فيهــا أســفهم مــن الوضــع األخيــر   جامعــة آذربيجــان رســالة موجهــة الــىٰ 
   أن هـذا الوضـع إذا اسـتمر فإننـا سـنمتنع عـن              وأشاروا إلـىٰ  ) تمام بمطاليبهم  التظاهرات الجامعية، وعدم االه    علىٰ

  الصفوف الدراسيةالذهاب الىٰ

٤٤٤ 



ذهاب ألداء     –نا اليوم    حسب ما وصل   –هل إن علماء طهران الذين قرروا اآلن           عدم ال

ن  ة م ون مجموع ة اآلن، يمثل م المعطل وزة ق ىٰ األوضاع، وح ة اعتراضًا عل  صالة الجماع

زورة   ات م ران ببطاق ىٰ إي اءوا ال ذين ج ورة ! األراذل ال ك الث اروا تل ذين ث انيون ال  األذربيج

ر، ة النظي ه  المنقطع ابق ل يس س ذي ل ك األضراب ال ذوا ذل انوا مج ١ ونف ؤالء آ نه ة م   موع

م مجموعة أراذل حسب رأي           ٢وهكذا اليزدّيون ! االراذل ران ه ع من في إي ران، جمي   آل إي

ؤالء ون. ه اذا يقول ون م ؤالء ال يفهم ة ! ه ارض خون ة ويع ارض الديكتاتوري ن يع ل م  إن آ

ن       اءوا م ة أراذل ج م مجموع ؤالء، ه ارض ه ن يع ل م شعب، وآ ذا ال ة ه الم، وخون  االس

  !الخارج في رأي هؤالء

دن،                وا ع الم ذه المعارضة في جمي  آلن مع آل هذه االحداث الجارية في إيران، وآل ه

ين ونيف من                     ة، في ثالث  في ثالثين ونيٍف من المدن، بل ينبغي أن نقول جميع المدن االيراني

ال  –المدن فقط، هذا غير القرىٰ، فاقرىٰ أيضًا        اآلن مع .  تفّجرت هي األخرىٰ   – علىٰ ما يق

سائل   ذه الم ع ه ولهم   جمي ن ق دًا ع ون أب دثون ال يتخل ين يتح إنهم ح ؤالء، ف ا ه ي يواجهه  الت

سابق  دنا«ال ران تؤي ع إي دوننا! جمي رفيين يؤي ع الح ة » !جمي ر أن مئ ة الماضية ذآ ي الليل  ف

الوا      رفيين ق اء الح ن رؤس ًا م شرين ونيف م     : وع اء لك ران أوفي ي طه ة ف رفيين آاف  !إن الح

شغب        ويستنكرو! ويؤيدون ثورة الملك والشعب    رو ال ه مثي ة     ! ن ما يقوم ب وا من الحكوم  وطلب

ران               !  ٣معاقبتهم م من خارج إي ا أن  ! هل هؤالء المئة والعشرين ونيف من أهل الحرف ه  إم

                                           
ــي .  ١ ــراباً     ١٩٧٨ / ٢ / ١٨ف ــز إض ــي تبري ــاء ف ــن العلم ــم، أعل ــة شــهداء ق ــق ألربعيني ــك   م المواف ــي ذل ــًا، وف    عام

ــا، ولكــن عمــالء الن     ــرزا يوســف آق ــرر النــاس االجتمــاع فــي مــسجد مي ــوم ق ــاب المــسجد بوجــه  الي   ظــام أغلقــوا ب
  وأمــام رّد فعلهـم القــوي قامـت قــوات الـشرطة بــأطالق النـار علــيهم، فهـاجم النــاس رجـال األمــن، فهربــوا      . النـاس 

  وانطلقـــت التظـــاهرات تجـــوب الـــشوارع، ) المـــوت الملـــك(، ثـــم رفـــع النـــاس أجـــساد الـــشهداء ورّددوا شـــعار  
ــصادرات التا     ــوك ال ــريقهم بن ــي ط ــاهرون ف ــم المتظ ــائيين،  وحط ــماليين البه ــة للرأس ــزب   بع ــة لح ــة المرآزي    والبناي

ــاني، ومعمــل الببــسي آــوال      ــدان الخاق ــال الملــك فــي مي ــابع للبهــائيين(رســتاخيز، وتمث   وعــدة دور ســينما،) الت
   المدينــة عــدة   األمــن، وســيطرت الجمــاهير علــىٰ    ومحــالت بيــع المــشروبات، واحرقــوا عــدة ســيارات لقــوىٰ       

ــاعات ــدة ل . ســ ــوات جديــ ــن قــ ــرح    ولكــ ــة، وجــ ــت المدينــ ــد، واحتلــ ــوم جديــ ــت بهجــ ــيش قامــ ــام والجــ   لنظــ
 .وفي نهاية ذلك اليوم آانت تبريز تبدو وآأنها مدينة أضّرت بها الحرب. مئات االشخاص

ــر        . ٢ ــاس فــي أآث ــشهداء، وتجمــع الن ــة هــؤالء ال ــًا فــي أربعيني ــران حــدادًا عام ــن علمــاء اي ــز أعل ــورة تبري   وبعــد ث
ــشوارع،     ــي ال ــة ف ــدن االيراني ــك   الم ــد المل ــاهرات ض ــاموا بتظ ــي . وق ــيم  ١٩٧٨ / ٣ / ٣٠وف ــاء مراس ــد انته    م وبع

  حاصــر العــسكر الجمــاهير التــي خرجــت الــىٰ) الروضــة المحمديــة(الفاتحــة التــي أقامهــا أهــالي يــزد فــي مــسجد 
   هـــذا العمـــل حّطـــم النـــاس الغاضـــبون زجـــاج المراآـــز الـــشوارع، واستـــشهد وجـــرح عـــدد مـــنهم، وردًا علـــٰى 

 .اية حزب رستاخيز، واسقطوا تمثال الملكالحكومية، وبن
ــاريخ    .  ٣ ــات بت ــحيفة اطالع ــي ص ــب ف ــري     « م ١٩٧٨ / ٥ / ١٣آت ــة مثي ــي معاقب ــة ف ــالن الحكوم ــدور اع ــد ص   بع

   أيــار، اعالنــًا عــن  ١٣ نقابــة مهنيــة فــي طهــران يــوم     ١٤٥الــشغب وامخّلــين بالنظــام، أصــدر رؤســاء وممثلــو      
ــروا فيــه عــن اســتنكارهم، وطــالبوا الحكومــة بقمــع  األخــرىٰالحــوادث األخيــرة والــشغب فــي طهــران والمــدن       عّب

   وجــاء فــي االعــالن المزعــوم إن المهنيــين فــي العاصــمة مــستعدون جميعــًا وبــصوٍت-مثيــري الــشغب ومعــاقبتهم 

٤٤٥ 



ذه     قوطك به ري س ت ت ر، فأن ي التفكي وة عل ك ق ت ل د بقي ت ق ذلك، إذا آان ت ب ر أن  فّك

سنة أخرىٰ              يبقون     –الطريقة من أجل إعادة انتخابهم في المجلس ل أنهم س الوا ب سهم ق م أنف   ه

ىٰ سنة أخرىٰ         ول         أنظر –في المجلس ال الي آذربيجان يق  أي آالم يتكلمون، حتىٰ نائب أه

ك              إن«  إذن من » هؤالء المشاغبين ليسوا آذربيجان، فاآلذربيجاني ال يمكن أن يعارض المل

                                                                                                                                    

٤٤٦ 



ي بصورة سرية،           اهللا يعلم أن     شكون   بعض أصحاب المناصب هؤالء يأتون أحيانًا ل   وي

دة         نهم حين وآخر دفعات جدي ا،    آالمهم من هؤالء المستشارين األمريكان الذين َتِفُد م ىٰ هن ال

ام   ا أقطاب النظ ي يبرمه امالت الت ة المع م يتحدث عن طبيع ذا، ث ذا وآ وم بك دون  وتق الفاس

ىٰ  غز محّير بالنسبة لي، لماذا يكون المسؤولونوإني ال أعلم حقًا، فهو ل   . معهم ذا   ضعفاء ال ه

أن يفرض        اذا تقاعسوا وسمحوا ب در؟ لم ك     القدر؟ لماذا هم ضعفاء الىٰ هذا الق ل تل يهم مث عل

ذا   م به املوا معه ان أن يتع شارين االمريك سمحون للمست اذا ي روض؟ لم اذا ال  الف شكل؟ لم ال

ذي سيحصل؟      ذا ذهب هذا، من يأتي مكانه،     حسنًا، إ «؟ يقولون    ١يخرجوا هذا التافة   ا ال » وم

ول  د اهللا«أق اء عبي ذا وج و أفضل ٢إذا ذهب ه ان » فه ًا آ ة   إذا–آلن أي سفكر بطريق جاء ي

ره، وأصبح                   . اخرىٰ ل، وهو في أواخر عم ذا أصبح عاجزًا عن العم ًا،     فه عصبيًا ومجنون

صير        ه الم يؤول ب اذا س ىٰ م م ال ل وال أعل ان، ويقت ل مك ضرب آ أتي، وي ن ي ن   وم ل م آ

ذا، فليست     تتصورنه يأتي، فإنه سيريح الناس علىٰ األقل في أول     ا إذا بقي ه اك    األمر أم هن

ن                  . ساعة راحة واحدة   دنيا ستضطرب، آال ل أن ال ه إذا ذهب ف أي  يضطرب التتصوروا أن

واء           . ءشي ذائي والل ذائ  أين هؤالء المسؤولون الكبار؟ أين المشير الكذائي، والفريق الك ي، الك

واب  آل ذلك آالم فارغ، هؤالء  ول  .  يشبهون الن ا نائب  : فالن يق ن أنت    !أي نائب أنت  ! أن أي

نحن : ويقول آل منهم يحدث عن الشعب، وذلك التافه موجود لوحده،        ! آنائب من هذا الشعب   
                                           

 .الملك.  ١
ــد الــذي تــسبب فــي وقــوع فاجعــة آــربالء نتيجــة      .  ٢ ــاد حــاآم الكوفــة فــي زمــان يزي   المقــصود عبيــد اهللا بــن زي

 .لتآمره وتدّخله المباشر
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مشهد  اآلن أعلنت االحكام العرفية في قم، حسب ما قيل وفي تبريز أحكام عرفية، وفي            

ة      أحكام عرف  ام         . ية، أو أسوأ من االحكام العرفي ذا، فاالحك ة ليست هك ام العرفي ة   االحك العرفي

سبي،    شكل ن وال ب ع التج ًا، ويمن صبح حاآم سكري وي أتي ع وم أن ي اهو معل ىٰ م ع  عل ويمن

ات ة؟ . بعض االجتماع ام عرفي اس، هي أحك وت الن ة بي ل مداهم ن ه داهمون! ولك وت  ي بي

ع م   ال أن جمي شونها؟ يق اس ويفّت شغلون    الن م من ذا، وه ا هك اط به م مح الت ق التفتيش ح . ب

لظالمين  هؤالء ا   تتصوروا أن ال  ! هؤالء المساآين يخافون من ظاللهم    . يبحثون عن االسحلة  

م،        . ذآر، ال تظنوا أبدًا بأن هؤالء شيء       ي هم شيء  د سيطر     هؤالء يخافون اآلن من ظالله لق

ة التي تهجم ع               ل القّط م اآلن مث ىٰ الخوف عليهم بحيث أنه ا أصابها    آل شيء   ل من    نتيجة م

ذعر د      . ال زل بالي اس الع اجمون الن م يه ث أنه ة، بحي ك المرتب ىٰ تل لوا ال ضًا وص ؤالء أي  ه

ل ل، وبك يءوالرآ رهل با ش دفع وغي ة والم م. رشاش والدباب وت ق ي بي ون ف م. يبحث ل أنه  قي

ران، ي                شوا آل إي وا    يعتزمون القيام بهذا العمل في آذربيجان أيضًا، يجب أن يفت  جب أن يبحث

  .في آل إيران

ي    ك من ه، ال بتحري ك من ذا بتحري ل ه سادة    . آ ائر ال ل س سطاء مث ة الب د الطلب ا أح  أن

ك            ذه       . الطالب، مثل سائر السادة في المدن، أنا أيضًا أتألم من ذل سألة، أساس ه  إن اساس الم

سان               ذا االن سيد؛ نفس ه ذا ال ذه االنفجارات هو نفس ه ذا االساس هو  . الثورات، أساس ه   ه

ة، فال            خالخائن، فإذا جاءوا وقالوا      أنكم خون اس ب وا   يانة، وارتفع القال والقيل، ونادىٰ الن تقول

اس   ك حّرآت الن رك، بخيانت ت المح رآهم، أن ن يح اك م أن هن ؤالء. ب ت ه ت خن اس أن . الن
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سهم             ىٰ من أنف اس ضجروا حت ل           . الناس ضجروا، الن ثًال، ُيقت م م ون في ق شّبانهم ُيقتل  ف

ىٰ                  د سئموا حت اس ق  الناس، ويتعرض أطفالهم وآبارهم في مختلف المحالت الىٰ الهجوم، الن

وع من         ، فنتيجة هذا الوضع، وهذه اال     أنفسهم ع أي ن  عمال التي قمت بها أنت هنا، أفتقد الجمي

اة؟                        ه حي ىٰ تكون لدي ساعة واحدة حت اك راحة ل  الراحة؟ فهل هناك راحة ليوم واحد؟ هل هن

دنيا              ذه ال ذا في ه اة هك ت،   . حسنًا الناس يرّجحون أن ال تكون الحي  وال  إذن فالتقصير منك أن

صلحه ك أن ت دىٰ ال . يمكن ة ل ر مقبول ك غي ة، . شعبوتوبت ة حقيقي وب توب ن أن تت ن الممك   م

ل اهللا                 ك   وتعيد للناس أموالهم، وتكّفر عن جميع الذنوب التي ارتكبتها، ومن الممكن أن يقب ذل

ك، اهللا عظيم من ل.  ف شعب ال يقب ك. لكن ال ل توبت تمكن أن نقب ق اال  وتوبتك. نحن الن التتحق

وا       أخيرًا فّكر في إصدار      . توبة الذئب هي الموت   . بالموت اس     األوامر في أن ال يعمل مع الن

ذا ية   . آ ة الماض ي الليل ول ف ان يق ذا  (آ اس بك املوا الن ي أن يع ر وف رت عم ذا) أم ضًا  ه أي

د          التكفرُه سوىٰ توبة الذئب وهي الموت،      ارتكاب    إنك تريد أن تفتح طريقًا آخر للجرائم، تري

ي عن جرائمك             أعصابه    إّن من تحطمت  .الجرائم بطريقة أخرىٰ، وإال فأنت ال يمكنك التخل

ة           ياد نتيج ه االس ىٰ عن اف أن يتخل ه، ويخ شعب يعارض ل ال رىٰ أن، آ د، وي ذا الح ىٰ ه  ال

دًا،                 ًا واح  استمرار معارضة الشعب؛ واهللا يعلم أن أمريكا الخبيثة هذه لو رفعت يدها عنه يوم

  .لما بقي له شئ، فسوف يأآله المحيطون به

شا شعب اآلن؟ المست اذا يعمل ال ىٰولكن م اءوا ال ا وآل شيءرون األجانب ج ي هن   ف

سان، هؤالء               . أيديهم؛ السلطة في أيديهم    وق االن ذين تكّلمون عن حق م   هؤالء االشخاص ال ه

اة   ن المعان ون م ذا الل ل ه ي مث عبنا ف وا ش ذين أوقع ه . ال يس لدي ل شعب ضعيف ل اذا يعم  م

ا           أسلحة، ليس لديه شيء    ة اإليم ة    ؟ ولكن ال تتمكن أية اسلحة من مقابل تمكن أي أسلحة    ن، والت

شعب ورة ال ة ث ن مقابل ورة . م ه ث وف بوج وم الوق ا الي لحة اليمكنه ع االس اهير؛ ال ا جمي لجم

وا    يتمكنون من شيء    ا قتل شاهدونها             .  مهم ذه المصائب التي ت ا صّبوا من ه ع     ومهم في جمي

ود      ن الجن شرطة أو م ن ال اس م ه الن رض ل ا يتع دن اآلن، و م سكريينالم دّججين   والع الم
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شارات ذه هي الب صائبنا، وه ذه م شعب؛ . ه صار ال شائر انت شائر؛ ب ك ب ل ذل ي آ  إن ف

ا من   بشائر قطع أيادي األجانب إن شاء اهللا تعالىٰ؛ بشائر القضاء علىٰ هذه االسرة، وطرد                ه

ر              . هذا البلد؛ بل من هذا العالم      اء مسرورين غي اس أقوي  هذه آلها بشائر، ويجب أن يكون الن

  .خائفين

د             ل، وال ب ا قت ع فيه د أن يق ور، ال ب  إن آل ثورة إسالمية البد أن يقع فيها مثل هذه األم

ره    ة أم ي بداي صار ف ن االنت الم م ن االس ف تمك رىٰ آي م، يجب أن ن ا أل ون فيه ذا. أن يك  ه

رم  ي األآ ذا النب شرك) ص(االسالم، وه ور ضد ال ام باالجتماعات، وتمكن أن يتث دما ق  عن

ًا، وأعطىٰ شهداء، وتحمل                     ا، وخاض حروب انىٰ من المصائب أمّره  والكفر وضد الظلم، ع

                                           
ــار   .  ١ ــي أي ــك ف ــرر المل ــىٰ  ١٩٧٨ق ــارة رســمية ال ــام بزي ــس   م القي ــن ات ــا، لك ــورة أدىٰ  بلغاري ــصاعد الث ــىٰاع وت    ال

ــي     ــن فـ ــارة، واعلـ ــك الزيـ ــاء تلـ ــىٰ   ١٩٧٨ / ٥ / ١١الغـ ــمية الـ ــه الرسـ ــّر زيارتـ ــك أخـ ــسبب  م أن الملـ ــا بـ    بلغاريـ
  الجميـع يعتقـدون   « فـي آتابـه بـسخرية        – آخـر سـفير للملـك فـي لنـدن            –وقد آتـب برويـز راجـي        . األصابة بالزآام 

 »!اءته من قمبأمن المحتمل أن تكون جرثومة هذا الزآام قد ج
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ىٰ الحوزات           ىٰ حوزة النجف         . اهللا يعلم آم إنني آسف عل ا ٱسف عل   أخي إن حوزة    . أن

ليسوا  االشخاص. ن أنا آسف علىٰ هذا     اعتبارها؛ تفقد اعتبارها لدىٰ المسلمي      تفقد النجف بدأت 

يء د        أّي ش دأت تفق سنين وب ن ال ات م دة مئ ًا وع رت الف ي عم وزة الت ىٰ الح ف عل  ، أن آس

ا ران. ٱعتباره ي إي ا يجري ف وا م ة. الحظ ىٰ النهاي ة حت ور من البداي العوا األم وا وط  .إذهب

ار المث  دين أو التي ار المت العوا إعالن التي ة، ط اتهم آاف العوا إعالن نط م؛ فل ار العل  قف أو تي

  .أغيثوا هذه النجف أيها السادة. تجدوا للنجف إسم؛ النجف منسية

ول      ل، أق ى، وتقت دم القتل ة، تق وزة حي ي ح م ه وزة ق ل : ح ت تقت ي اآلن. إذا تمكن  وه

ي صامدة   ك فه ع ذل ة؛ م ي حي ك فه ع ذل ضغط، وم ي . تتعرض لل م صامدون؛ القم ة ق  طلب

صف           ون ال م صامدون، يتلق نهم صامدون    صامد؛ أهل ق م      . عات لك ى وه دمون القتل م يق ة ق  طلب

اس وهي          . صامدون، ولهذا فهم أحياء    ىٰ   : هذه هي الصورة التي التصقت في أذهان الن م تبق  ق

آل  نحن نحب . أنا قمي، ولكني آسف علىٰ النجف     . هكذا مهما حصل، وأنا آسف علىٰ النجف      

ًا وع           بنحن نح . هؤالء ا الف سنين       مثل هذه الحوزة التي ناهز عمره ات من ال دعوا   .دة مئ الت

  .التدعوا هذه الحوزة ُتنسىٰ. هذه الحوزة تزول

ران  ارت إي ًا حيث ث ائرين –وحالي ك الث ق أولئ ام– واهللا يوف ذا القي ون له   يجب أن يك

دون نظام            ة مضطربة وب ين          . نظام؛ يجب أن التكون الحرآ ات ب اك عالق  يجب أن تكون هن

ات     . خرىٰ حوزة قم وحوزة طهران وجميع المدن األ       سألة تتطلب عالق وا    . الم  يجب أن تنظم

ة . هذه الثورة  دًا،        . التكن هناك حرآات متفرق ًا واح م يوم اذا وقفت ق ة، ف ة منظم تكن الحرآ  ل
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انون من مصيبة واحدة                م تع  المصيبة هي   . انتم جميعًا تتعّرضون لمصيبة واحدة، آلك

االحزاب،         . آلنا أصحاب مصاب  . مصيبة مشترآة  صًا ب اء، وال مخت  ليس أمرًا مختصًا بالعلم

ات ة الجامع سألة خاصة. أو بطلب ست م ذه لي ط . ه ذون نف إنهم يأخ نفط، ف داء ال ذ االع  إذا أخ

ع، إذا               ٤الجميع، إذا استورد النظام حنفة من الخردة        ذه مصيبة الجمي د، فه ىٰ البل ىٰ ال   بال معن

شارين األمري اءوا بالمست ين، إذا  ج د أو اثن ست لواح ع؛ لي صيبة للجمي ذه م ا، فه ىٰ هن ان ال  ك

. للجميع أقاموا قاعدة ألمريكا، فهذه تؤثر علىٰ الجميع، إذا خانونا وخانوا الشعب؛ فهي خيانة             

دة،    ىٰ ح سه وعل ٍد لنف ل واح ل آ أ أن يعم ن الخط ًا، م ديهم مع ّدوا أي ع أن يم ىٰ الجمي ذه  عل ه

                                           
 .االحزاب والفئات الوطنية والدينية.  ١
  )ايـــران الحديثـــة(و ) الوطنيـــون(آـــان الملـــك قـــد أمـــر بتـــشكيل أحـــزاب متنوعـــة، مثـــل حـــزب الـــشعب و   .  ٢

  هــو الحــزب القــانوني الوحيــد فــي البلــد وجعــل العــضوية فيــه) رســتاخيز( م أعلــن أن حــزب ١٩٧٤ولكــن فــي عــام 
  آــان هـــذا الحـــزب يقـــوم علـــىٰ !  المعـــارض لهــذا الحـــزب أن يخـــرج مـــن إيـــران  أن علـــىٰإلزاميــة، والمـــح إلـــىٰ 

ــة أســس ــشعب    : ثالث ــورة الملــك وال ــاء لث ــاء للنظــام الملكــي؛ الوف ــاء للدســتور؛ الوف ــوزراء . الوف ــيس ال   وانتخــب رئ
ــتاخيز، وأصـــبح    ــًا لحـــزب رسـ ــًا عامـ ــدا أمينـ ــذآك، هويـ ــتاخيز(آنـ ــامعين فـــي المناصـــب ) رسـ ــزًا لتجمـــع الطـ   مرآـ

ــىٰ    . المختلفــة ــًا للــشرع، وأفت ــر اإلمــام ذلــك مخالف ــه، وبمجــرد تأســيس حــزب رســتاخيز اعتب    بحرمــة االنتمــاء إلي
   لتــشكيل الحــزب، أعلــن الــسنوية األولــىٰوفــي الــذآرىٰ.  االنتمــاء اليــه نقــضًا للدســتورواعتبــر إجبــار النــاس علــىٰ

  ولــم)  مليــون نــسمة٣٣ آــان عــدد نفــوس إيــران آنــذاك! (النظــام أن اعــضاءه هــم ثالثــة وعــشرون مليــون شــخص
ــورة      ــة للث ــنفط والدراســة االصــالحية أو النقدي ــات حــول ال ــدًا أن تكــون لألعــضاء جلــسات ومباحث   يــسمح الملــك أب

ــة     ــسياسة الخارجي ــزات، وال ــراء االســلحة والتجهي ــضاء، وش ــر     . البي ــزب أخب ــشكيل الح ــن ت ــهر م ــد ســتة أش   وبع
  انظــر.  لــه دور فــي الــسياسة االيرانيــة عمليــًامــسؤولو الــسفارة االمريكيــة فــي إيــران واشــنطن أن الحــزب لــيس 

 .٢٥٧تاريخ إيران الحديث ص 
ــة  .  ٣ ــدة، اآليـ ــورة المائـ ــالبون  (٥٦سـ ــأن حـــزب اهللا هـــم الغـ ــة  ) فـ ــورة المجادلـــة اآليـ ــزب اهللا (٢٢وسـ   اال إن حـ

 .نحن وشيعتنا حزب اهللا وحزب اهللا منتصر: مامعناه) ع(وقد قال اإلمام الصادق ) هم المفلحون
 .سلحة والتجهيزات العسكريةاال.  ٤
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ضًا وي اآلن أي ين، عدوآم ق وا واع سادة، آون ا ال تيقظوا اآلن أيه ساحة. اس ىٰ ال  جاء ال

يئًا،              . مسلحًا بالدبابة وبالرشاش   ذه الرشاشات، الرشاشات ليست ش افوا من ه أنتم   لكن التخ ف

ران،   نظموا هذه النهضة التي ظهرت اآلن في      . اهللا تعالىٰ معكم   و  علىٰ حق، و الحق معكم،     إي

ع         . نظموا عالقاتكم وآونوا معاً    تكن جمي ارات، ول ع التي ارات   ليكن السادة العلماء مع جمي التي

اء    ة واحدة           . مع السادة العلم شعب في حرآ ع ال يكن جمي ين       . ل دىٰ رؤساء متفق يكن ل ا؛   ل عليه

ة واحدة       ران من                 إ. ليكن أهالي إيران حرآ ارت في إي ارات التي ث ع التي شُر جمي أجل   ني ُأب

  . قريب إن شاء اهللا٢االسالم، من أجل أحقاق الحق، إن الصبح لقريب

شرط                    ة، ب ين عوامل مختلف شرط أن التكون في الب  أنتم منتصرون إن شاء اهللا، ولكن ب

علىٰ  ذلك أن يؤثر  التسمحوا ل . هذا يجر لنفسه، وذلك يجر لنفسه     . أن التؤثر األهواء النفسانية   

ك            . نحن أخوة معاً  . حرآتكم ك آاسب، وذل جامعي،   أنا من الطلبة، وانت سيد في قومك، وذل

ك مثقف         دس، وذل دينا مصيبة واحدة يجب           . وذلك دآتور، وذلك مهن ًا ل ا جميع أن نجلس    آلن

  .معًا، ونبكي علىٰ مصابنا

                                           
   م وفـي قـضية الئحـة       ١٩٦٢ م بعد اطالق سـراح اإلمـام الخمينـي مـن الـسجن ووقـائع سـنة                   ١٩٦٣في سنة   .  ١

  المجــالس المحليــة اقتــرح تــشكيل جلــسات أســبوعية للعلمــاء فــي يــوم خــاص فــي أنحــاء البلــد، وتحليــل            
  – إال فـي عـدة حـاالت         –تـراح المـؤثر لـم يطبـق         المسائل السياسية وارتبـاط الحـوزات مـع بعـضها، ولكـن هـذه االق              

   معارضــة النتــائج االيجابيــة لهــذا العمــل، وعــدم تعــاون، بــل وحتــىٰ  بــسبب عــدم اطــالع العلمــاء والمراجــع علــىٰ 
 .بعضهم، وقد ُنسَي هذا األمر بعد نفي االمام

 )أليس الصبح بقريب ( من سورة هود قال تعالى٨١ٰ اآلية إشارة الىٰ.  ٢

٤٥٣ 



ع     سالمة للجمي ىٰ ال ارات، وأعط ع التي ق اهللا جمي رون. (وّف ين:الحاض ع اهللا)  آم  وقط

اء اهللا   المية إن ش ا االس ب عن بالدن ادي األجان ين: الحاضرون(أي دان) آم ع البل  وعن جمي

  .االسالمية

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

٤٥٤ 



  ٢٩ –هوية الخطاب رقم   

 ه ق الموافق     ١٣٩٨ جمادي الثاني    ٢٣مسجد الشيخ االنصاري في     / النجف  / العراق  

   م١٩٧٨  أيار٣١

  .الثورة ضد الملك وضد التدخل االمريكي في ايران تكليف شرعي: وضوعالم

  .حلول الذآرىٰ السنوية لثورة الخامس من حزيران الدامية: المناسبة

  . من االيرانيين المقيمين في العراقالطالب والعلماء، وجمع: الحاضرون

  

  

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

نة   ت س ص ١٩٧٨آان ي منت ت      م ف ا، وآان غ ذروته ي تبل شعب االيران ضة ال  فها ونه

ة           ) س(توجيهات اإلمام الخميني      تصل الىٰ إيران علىٰ أشرطة التسجيل وفي صفحات مكتوب

  .باليد، وبشكل متوالي

رىٰ     ىٰ الق صغيرة وحت رة وال دن الكبي ران والم ي طه لة ف اهرات متواص ك. التظ  والمل

ة؛ ومع أن الصح            ل       ورجال حكمه في وضع صعب للغاي ة شديدة من قب  ف آانت تحت رقاب

ة              ار الخاضعة للرقاب ا األخب ة حتىٰ في ثناي ًا إدراك عمق الفاجع ان ممكن ه آ ا ان سافاك، اّل  .ال

ا خالل سنين                    رة التي جمعوه رواتهم الكبي ل ث  الرأسماليون الكبار قاموا الواحد تلو اآلخر بنق

ا     اطهم ب سبب ارتب ع االمالك،   طويلة من النهب واستغالل المستضعفين، أو ب ك ببي  لبالط، وذل

  .أو رهنها في البنوك

٤٥٥ 



ات   في القيادة والتفاعل االيجابي للشعب في إقامة      ) س(إن إبداع اإلمام الخميني      أربعيني

ه،     متتالية، وتحويلها الىٰ تظاهرات لمئات اآلف من االشخاص، أدىٰ الىٰ حيرة           ك وأعوان المل

ام  شكل ت راء األجانب وب ذلك الخب ة، ففي آل أربع. وآ د في آل مدين ة تعق دٌد من  يني ان ع آ

شهداء في                    ريم ال امًال لتك د ع ذي يصبح من جدي ة أخرىٰ،     االشخاص يستشهد، األمر ال مدين

  .وهكذا

ز، وفي         ١٩٧٨ / ٢ / ١٨في   ذين سقطوا في تبري شهداء ال   م أقيمت مراسم أربعينية ال

ا ن، منه دة م زد: ع شهد وي م وم ي المراس. ق ي يوف زد ف ي ي ي أقيمت ف ع آذار٣٠ م الت   ، وق

اس               ١٩٧٨   م وقع اشتباك شديد بين رجال الشرطة والمتظاهرين ادىٰ الىٰ سقوط جمع من الن

ك        . بين قتيل وجريح   ىٰ تل ة اهللا الصدوقي شكوىٰ عل شهيد آي ة   وبعد هذه الحادثة قدم ال الجريم

ذي            ذيب المتظاهرين ال ىٰ تع شدة عل وا، اعتقل  الىٰ األدعاء العام في محافظة يزد، واعترض ب

الصدوقي رسائل    آما آتب الشهيد  . واعتبر التعذيب الذي تعّرض له المعتقلون، عمًال وحشياً       

  .االشخاص الىٰ علماء قم، وأطلعهم علىٰ خبر استشهاد وجرح عدد آبير من

زل حصار في آرج                    ١٩٧٨ / ٤ / ٩وفي   سياسيون في سجن ق سجناء ال  م أضرب ال

ىٰ الحوادث الم          عن م عل د اطالعه زد والمدن األخرىٰ         الطعام بع ة في ي ذه المناسبة    . ؤلم وبه

اهر ة        تظ ة الوطني ة والجامع ة التقني ران والجامع ات طه ي جامع ة ف شهيد  (الطلب ة ال جامع

وبعد يومين تظاهر طلبة آلية العلم والصناعة في طهران، وجرح خالل ذلك            ) حاليًا البهشتي

شرطة، وفي              عدد وات ال دي عناصر ق ا    ١٢منهم علىٰ أي سان تظ ز       ني ة تبري ة جامع  ،  هر طلب

ز                . واستشهد خالل ذلك أحد الطلبة     سبة في سوق تبري الي أضرب التجار والك وم الت  وفي الي

 وتوترت االوضاع في بقية المدن أيضًا، وآان الغضب الجماهيري تجاه         . اعتراضًا علىٰ ذلك  

  التي –ا وأحرق المتظاهرون دور السينما، وآان إحراق دور السينم    . النظام يزداد باستمرار  

ة واالعالم الملكي  الم المبتذل ز لعرض االف يم–آانت مراآ ىٰ الق اس ال اه الن ىٰ اتج دل عل   ي

  .االسالمية، وغضبهم من الفن الموظف لخدمة الطاغوت

سجناء  ) السجناء المخّلون باألمن  (وقد أطلق النظام الملكي مصطلح       ىٰ ال سياسيين  عل ) ال

و عن      في أثناء التظاهرات واالضرابات أنه    ) بي بي سي  (وأعلنت االذاعة البريطانية     تم العف

٤٥٦ 



ا               ١٩٧٨ أيار   ١٠ و   ٩في يومي    ا وحسب م ز ذروته م وتبري   م بلغت التظاهرات في ق

د جرت تظاهرات واضطرابات                   آتب ف  دينتين، فق اتين الم ىٰ ه ه باألضافة ال   ي الصحف، فإن

ي  شرات        ٢٣ف رح ع ة، وج دن المختلف ي الم اهرين ف ات المتظ ل مئ رىٰ، واعتق ة أخ   مدين

سوة          ٢االشخاص جروحًا بليغة   . المتظاهرين  لنظام مع   ا هذه األخبار آانت تشير الىٰ ازدياد ق

صحفّيون، ف   ره بعض ال ا ذآ سب م ارير  وح لون تق انوا يرس ذين آ لين ال م   أن المراس ن ق م

خاص      و آالف االش شهداء ه دد ال روا أن ع ز، ذآ ت    . وتبري روف، آان ك الظ ل تل ي مث  وف

ىٰ  شير ال ة ت سية المفتعل اوين الرئي راء(العن ة الحم يراز تحت الراي ي ش ر ) اضطراب ف األم

  ٣يدلل علىٰ ذروة حيرة النظام، وفشل الجهود المكثفة للسافاك الذي

ديد    ًا ش ة بيان دن، أصدرت الحكوم ة الم ز وبقي م وتبري ي ق ة ف اهرات الدامي د التظ  وبع

ان   وقد ورد في قسم آخر من هذا» إن المخّلين باألمن سيقمعون بشدة  «اللهجة أعلنت فيه     البي

ك الحال     » !لقد تصّور مثيروا الشغب أن الحكومة تتحلىٰ بصير غير محدود          « ن   وفي ذل اعل

ة         «محافظ آذربايجان الشرقية  المشير جعفر شفقت     ة، وآانت جامع ز هادئ آذربيجان   إّن تبري

ان        » مضطربة فقط يوم االثنين    ة    وآانت تلك االدعاءات الفارغة تطرح في وقت آ ه طلب في

ة،   صفوف معطل ع ال ت جمي د آان ل، فق صام آام ون باعت ز يقوم ات تبري اهرات  جامع والتظ

  .واالشتباآات تتواصل آل يوم

رر أن ن المق ان م اء آ ىٰ إلغ ة عل ة أجبري د، ال ّإ أن األوضاع الداخلي ك البل ادر المل   يغ

ك       – وزير البالط الملكي     –سفره، فقد أصدر أمير عباس هويدا          بيانًا أعلن فيه عن إلغاء المل

  .سفره، ودون ذآر سبب لذلك

                                           
ــا فـــي حـــوادث   يـــذآر أن.  ١ ــا وتحليالتهـ ــائر االذاعـــات االجنبيـــة آانـــت تنـــشر أخبارهـ    االذاعـــة البريطانيـــة وسـ

ــائع         ــة الوق ــن أهمي ــل م ــت تقل ــي، وآان ــام الملك ــصالح النظ ــدافها، ول ــصالح أه ــي ل ــشكل ذآ ــورة االســالمية ب   الث
  عـات االجنبيـة بنقـل      وسـائل االعـالم المحليـة، وقيـام بعـض االذا           الحاسمة للنهضة، إّلـا ان الرقابـة الـشديدة علـىٰ          

 . االستماع إليها توجه الناس الىٰ الىٰوقائع الثورة أدىٰ
 . م١٩٧٨ / ٥ / ١٠ آيهان  صحيفة.  ٢
 .نفس المصدر.  ٣

٤٥٧ 



المتظاهرين،  ومرة إخرىٰ شهدت مدينة قم تظاهرات آبيرة، وقام أزالم النظام بمالحقة          

رق   –الشريعتمداري   ويدعىٰ ستار الكساني، في منزل السيد   –شهد أحد الطالب    واست د أب  وق

  .ببرقية تعزية إليه) س(اإلمام الخميني 

ي  ا يل ة م سان الحكوم اطق بل شغب،«وادعىٰ الن رة لل ىٰ العناصر المثي ّرف عل م التع  ت

رة        ة األخي ة في االشهر الثالث  ىٰ إتاحة الفرصة  ال ! وعلىٰ أوآارهم، ولقد أدت مرونة الحكوم

شدة مع             ىٰ التعامل بمنتهىٰ ال دة عل  لمثيري الشغب غير أن المسؤولين أصدروا األوامر االآي

ام                 » آل أنواع الشغب   شكل ت ىٰ األوضاع ب سيطر عل ا ت   في حين أن الحكومة آانت تّدعي أنه

 إن الصفوف الدراسية معطلة في    «غير أن الصحف آانت تذآر      . وتتخذ االحتياطات الالزمة  

  »أآثر الجامعات

 ٦ وبينما آانت جامعة طهران ساحة لالشتباك بين الطلبة الجامعيين ورجال األمن في           

آذربيجان    م وآانت االخبار المتعلقة بالتظاهرات واالضطرابات في جامعات            ١٩٧٨ / ٥/ 

شر في                ة تن ة التقني صناعة والجامع م وال الصفحات   وأصفهان والجامعة الوطنية وجامعة العل

وم       األولىٰ صادرة ي د     ١٩٧٨ / ٥ / ١٦ للصحف ال ان رؤساء الجامعات ق وا في     م وآ اجتمع

ا    سيذهبان– فرح –طهران للبحث عن حل؛ ذآر في الصحف أن الملك وزوجته          الىٰ أوروب

  .الشرقية

ة                  شعب آاف ات ال ىٰ وحدة طبق مع   نعم، إن تدابير وتوجيهات اإلمام قد أثمرت، وأدت ال

تحم رّواد ن د ال اء، فق ضة العلم ل،  ٥ه ه مثي سبق ل م ي شكل ل ات ب ة الجامع ع طلب ران م   حزي

دم الرضىٰ  ي ع ورة ف د الث ع قائ شيءوضّموا أصواتهم م ي،  ب ام الملك ار النظ ن انهي ل م  أق

  .الحكومة االسالمية وإقامة

شعب االيراني              –وقد دخلت الحكومة االنكليزية      دىٰ ال ّرة ل ات م   التي يثير أسمها ذآري

ة                    دخلت ساحة االحداث؛ ف     – ال في آلم ك وق ه للمل زي دعم وزراء االنكلي يس ال ن رئ د أعل  ق

وم في   ا في مجلس العم ران، « م ١٩٧٨ / ٥ / ١٧ألقاه ات في اي دعم إطالق الحري  نحن ن

د               ذا البل د سماع   » األمر الذي يحظىٰ بتأييد الملك، آما ندعم ثبات األوضاع األمنية في ه  وَبع

٤٥٨ 



مع   م أجرىٰ مراسل صحيفة اللوموند الصادرة في باريس، مقابلة   ١٩٧٨ / ٥ / ٦وفي  

ران     ) الحكومة االسالمية (وسْأله عن رأيه في     ) س(اإلمام الخميني    د   .وعّما يحصل في إي وق

ة النجف           التقينا بآية اهللا الخميني في غر     «آتب في مقدمة مقابلته      ة صغيرة في قلب مدين  – ف

ه              –إحدىٰ المناطق الحارة في صحراء العراق        ىٰ عدم تعاون ام عل د اإلم ة أّآ   وفي هذه المقابل

و       ا ه سعىٰ إليه ة ي صىٰ غاي ر أن أق ي، واعتب ام الملك قاط النظ ل إس ن أج سيين م ع المارآ م

ة األو                   وشعبه د في نفس الوقت أن الرغب ة اسالمية، وأآ ىٰ      ، هي إيجاد حكوم ىٰ تنصّب عل ل

  .»النظام الملكي المستبد إسقاط

سياسية واالحزاب         وشخصيات   وأمام المواقف الحازمة لألمام، آان آثير من الفئات ال

ة  ع   –علمائي ض المراج ملت بع ة    – ش تور والملكي ل بالدس عار العم رح ش شروطة   تط الم

ىٰ اال  سيطرة عل يلة لل ضل وس دُّ أف ام الملكي ُيَع شروعة، وأن النظ يوالم الظروف  وضاع ف

ة          . الحالية المتأزمة  دافها بدق ىٰ     ولكن مواقف اإلمام آانت تقود المواجهة، وترسم أه ستندة ال م

  .الدعم الشامل للشعب

ان               ١٩٧٨وحّل حزيران    ار، وآ دم والن ي بال   م، في وقت آانت إيران بمثابة مرجل يغل

ات            رددون هتاف الم يمت   «الناس يطالبون بسقوط النظام الملكي، وي ذا        م ن يصبح ه ك، ل   المل

ان النظام                       »الوطن وطناً  شرق والغرب، وآ دعم ال ع ب ك يتمّت ه المل ان في ذي آ   وفي الوقت ال

ة    ) س(البعثي في العراق قد بدأ بممارسة الضغط علىٰ اإلمام الخميني             ووضعه تحت المراقب

سيا               . التامة ا . سيةحّذر قائد الثورة االسالمية من مغبة االستمرار في مواصلة برامجه ال  ولّم

ي   ة ف ة الدامي سنوية للفاجع ذآرىٰ ال ران ٥وصلت ال بة١٩٦٣ حزي وّفرت أرضية مناس   م ت

  .أللقاء اإلمام آلمة تأريخية ليبعث في أهالي هذا البلد روح الثورة من جديد

مئات  ألقىٰ اإلمام آلمة شديدة في مسجد الشيخ األنصاري في النجف األشرف بحضور           

ة  الطالب والدارسين في الح    ام المغول ونظام             . وزة العلمي ين الحك ارن ب ة ق ك،   في البداي المل

٤٥٩ 



ام الخميني               ه، أشار اإلم ك في الوصول         ) س(وفي قسم آخر من خطاب ام المل ىٰ أوه  ال

ىٰ                     ران عل ة في إي ة لنهب المصادر الوطني  الىٰ بوابة الحضارة الكبيرة، وذآر بالتفصيل أمثل

ا وإسرائيل، و       شعب                  أيدي الغربيين وأمريك ة ال ذي صار أآثري ر ال ك من الفق ه ذل ا أدىٰ إلي  م

ه انون من ة . يع ريم شهداء حادث ي تك ام ف ال اإلم را٥وق  ٥يجب أن تظل « م ١٩٦٣ن  حزي

ذلك . »يجب أن الينسىٰ الشعب االيراني، الخامس عشر من خرداد          ... حيزيران حية    د   آ فق

ورة في           ال   آان تجنب التفرقة، محورًا آخر اعتمد عليه قائد الث ه فق ه تكليف  «خطاب إلهي؛   إن

ه             ... يجب أن تكونوا معًا      دًا اليمكن إن أح دًا واحدة، ف سلمون ي ذا        إذا آان الم ام ه الوقوف أم

  »العدد؛ اليمكنهم أن يرتكبوا أية حماقة

ال   دينيين، وق اء ال سياسيين والزعم بعض ال ساومية ل ىٰ المواقف الت ام ال ار اإلم  «واش

فال يمكن    صراحة إن أمكن، وتلويحًا إن لم يكن ذلك ممكنًا، وإّلا         يجب أن يشار الىٰ الجاني، ب     

اً     ... إلقاء المسؤولية عن هذه الجرائم إلىٰ شخص آخر           تم أن حزب د       وإذا رأي ه يري يصّرح بأن

  »الدستور، فهذا معناه أنهم يريدون الملك، وهذه خيانة

ت دروس الح   د عطل ي النجف األشرف، إذ ق ام ف ذا آخر خطاب لألم ان ه يآ  وزة ف

ة   ول العطل بة حل ك النجف بمناس د ذل صيفية؛ وبع اريس  –ال ىٰ ب رة ال ان الهج ىٰ زم  – وحت

ود                        وآانت ا ويق ورة من خالله ان يوجه الث ات التي آ ام بعض البيان تصدر عن سماحة اإلم

  .الثوار
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  ٢٩ –الخطاب رقم  

  إعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

وذ  د نم ران بل ل   إن إي الم مث دان الع ع بل ي جمي ٌد ف اك بل ون هن تبعد أن يك ا أس  جي، وأن

يالً  ا يتعّرض له لم تكن له سابقة إّلا       ولعّل م . إيران، وشعٌب مظلوٌم مثل الشعب اإليراني       .ظ قل

ه الوحشي           ز رغم طبع دماء          وفي التاريخ أن جنگي ع    – والصحراوي، ومع سفكه لل ان يتب   آ

ان  (قانونًا يسمىٰ ذلك القانون      رة  يا س ائر المغول            ١)امة الكبي ز وس م يخالف المغول وجنگي   ول

انون  ك الق احترام       . ذل ان آ ول آ دىٰ المغ انون ل ك الق رام ذل ول إن إحت بعض يق ىٰ أن ال  حت

رآن في صدر االسالم         انون تعني الموت             . المسلمين للق ك الق ة ذل د آانت مخالف المغول . فق  ف

ذا     رىٰ ه ا ن ا أنن ًا؛ إّل ون قانون انوا يتبع ز آ ذا،  وجنگي ي ه ك االيران ي، والمل ام االيران   النظ

اً                  اليتبعون أي قانون في هذا الزمان، فهل هناك أّي قانون يحكم في إيران؟ هل ترون احترام

درس              األمور   ألي قانون؟ هل يقيم هذا النظام وزعيم هذا النظام إحترامًا لطبقات الشعب؟ ولن

النظام   لنرىٰ هل أن إيران وهذا .  واحداً  واحداً – بقدر مانستطيع    –واحدًا واحدًا، لننظر فيها     

ران                 ع المشروبات في أنحاء طه هي   االيراني يتبع القانون االسالمي؟ يقولون أن محالت بي

أي شكل                ن، وب ة وأم شاءون  أآثر من محالت بيع الكتب؛ وهؤالء يمارسون نشاطهم بحري . ي

ضائية          وان     . وإذا تعّرض له أحٌد أقاموا عليه دعوىٰ ق أّي من الق ه     ين االسالمية  ف يجري تطبيق

ل  ران يعم ي إي اآم ف ام الح ي؟ هل أن النظ ام االيران ي ظل النظ ران، وف ي إي ىٰ إجراء  ف عل

وتعّرض له في  العدالة والقضاء علىٰ الظلم الذي تكّلم عنه الباري عز وجل في آيات القرآن،        

ة   ةاالحكام االسالمية، وبذلك القدر؟ هل أن النظام يعمل علىٰ تطبيق العدال   االجتماعية؟ العدال

ا           ه         االسالمية؟ هل يخدعون أنفسهم، أم أنهم يريدون خداع الشعب؟ م ذي يبدي رام ال هو االحت

                                           
ــا. ( ١ ــمه    ) ياسـ ــا باسـ ــول يجرونهـ ــسالطين المغـ ــان الـ ــز، وآـ ــوانين جنگيـ ــة قـ ــت مجموعـ ــذا. آانـ ــب هـ   وبموجـ

ــا، الــسرقة، اللــو: القــانون آانــت بعــض االعمــال مثــل    وهنــاك. اط، شــهادة الكــذب والــسحر تــستوجب المــوت الزن
ــاع عــن      ــزوج ببعــضهما اآلخــر، واالمتن ــرام الوالــدين أو العــصيان، وســوء ظــن المــرأة وال   عقوبــات شــديدة لعــدم احت

ــاجين  ــساعدة المحت ــول  . م ــان يق ــانون الحــرب آ ــل    : وق ــرب، وآ ــي الح ــر ف ــضها اآلخ ــساعد بع ــول ت ــل المغ   إن قبائ
 .يأخذ الغنائم التي يحصل عليهاشخص عسكري آان مسموحًا له أن 
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ان » ياسا«هل إن أفراد النظام يعملون بالدستور؟ آان جنگيز يعمل بـ      ون   وآ الجنگيزي

ه ون ب ول يعمل ز عصرنا. والمغ ل إن جنگي ون٤ه ول يحترم ؤالء المغ ل   وه تور؟ وه الدس

تور؟  ون بالدس ي     يعمل وفر ف ل تت وانين؟ ه اس الق ىٰ أس اتهم عل ل انتخاب شروط    ه واب ال الن

ة انوني ٥القانوني ىٰ أساس ق وم عل ل إن المجلس يق ن أن٦؟ ه ل يمك ال   ؟ أي ه ن أعم شّم م ي

ة   وانين العرفي شرعية أم الق وانين ال واٌء الق وانين؟ س ة للق ة رائح ؤالء أي ل  ه تورية؟ ه والدس

ران        آان للثقافة إحترام لدىٰ هؤالء فلماذا     وإذا   ؟٧للثقافة احترام لدىٰ هؤالء    دارس إي اني م تع

                                           
  زيـارة بيـت اهللا وحـرم األئمـة،     : من أجـل جعـل نفـسه وجيـه الملـة آـان الملـك يقـوم بممارسـات مرائيـة منهـا                      .  ١

ــرامج      ــة الب ــدين، وتقوي ــبالط، وتــشكيل آتائــب ال ــزاء باســم ال ــدين، وتــشكيل مجــالس الع   والتباحــث مــع علمــاء ال
ــون، وإعــادة   ــة فــي االذاعــة والتلفزي ــارة الديني ــاء أمــاآن الزي ــوم  .  بن ــرآن المخت ــع الق   ومــن مــسرحياته الخادعــة طب

 .بختمه
 .مّر ذآره سابقًا.  ٢
 .مّر ذآره سابقًا.  ٣
 .الملك.  ٤
   اســاس آراء الــشعب، بــللــم يكــن إنتخــاب أآثــر النــواب فــي المجلــس يــتم طبقــًا للــضوابط القانونيــة وعلــىٰ   .  ٥

  وآـــان هنـــاك عـــرٌف. ؤالء النـــواب منّفـــذين ألوامـــر الملـــكوآـــان هـــ.  النـــاسإن أغلـــبهم آـــانوا يفرضـــون علـــىٰ
ــىٰ      ــوي لألطــالع عل ــارة محمــد رضــا البهل ــام خاصــة لزي ــواب فــي أي ــذهب الن ــه، ووضــعه فــي جــدول فــي أن ي    رأي

  وآــان هــؤالء النــواب يــسمحون للــسلطة التنفيذيــة أن تتــدخل فــي الــشؤون المتعلقــة . أعمــالهم للمــصادقة عليــه
ــشريعية  ــسلطة الت ــذا صــاد . بال ــىٰ ل ــسان عل ــة للدســتور   ق المجل ــوائح المخالف ــر مــن الل ــران ( آثي ــاريخ إي   راجــع ت

ــر ج   ــسياسي المعاصـ ــاريخ   . ١٢١ ص ١الـ ــان بتـ ــحيفة آيهـ ــة ١٩٧٨ / ١٠ / ١٠صـ ــي « م، مقالـ ــتور االيرانـ   الدسـ
 ). م مقابلة مع المظهري نائب المجلس١٩٧٨ / ١٠ / ٩صحيفة آيهان بتاريخ » اغتيل بعد الوالدة

   م إّن١٩٧٨ / ١٠ / ٢٣ المظهـــري فـــي تـــصريح صـــحفي بتـــاريخ ب مجلـــس الملـــك، ويـــدعىٰقـــال أحـــد نـــوا.  ٦
ــًا للنظــام       ــت، إن الحكومــة وطبق ــة أســئلة فــي أي وق ــشكل يحــول دون طــرح أي ــًا ب ــصّرف دوم ــيس المجلــس ت   رئ
  الــداخلي للمجلــس آانــت تعلــن اســتعدادها لألجابــة، ولكــن رئــيس المجلــس آــان يعــد برنــامج الجلــسة مكثفــاً    

   وصـل األمــر حــدًا إّن أحــد أبــرز نــواب المجلــس هــّدد أن آــل  فرصــة لطــرح االســئلة، حتــىٰجــة أنــه ال تبقــىٰ درالـىٰ 
ــستقبالً       ــيح م ــة الترش ــن فرص ــرم م ــوف يح ــسأل س ــن ي ــدينا   ! م ــي أي ــزب ف ــة والح ــاس » !ألن الحكوم ــال عب   وق

  هــا عــدة نــوابعنــدما آــان البحــث حــول الئحــة ضــربية الــسيارات التــي وافــق علي  «- وهــو نائــب آخــر –األخبــاري 
  وحـين اعتـرض رسـتم الرفعتـي أنـه لـم يوافـق أحـد، فكيـف         ! فقط، أعلن المهنـدس الرياضـي إن الالئحـة قـد أقـرت           

 !التمزح، قد أقّرت في الجلسة العلنية: أقرت؟ قيل له
  فـي قـسم مـن وصـيته االلهيـة الـسياسية حـول ضـربات النـاظم البهلـوي                   ) س(آتب سماحة اإلمام الخميني     .  ٧

  مـن مـؤامرات المـستعمرين الكبيـرة تـسلم مراآـز التعلـيم والتربيـة، وخاصـة                 : وطنيـة والدينيـة فـي إيـران       للثقافة ال 
ــىٰ     ــا عل ــسيطر خريجوه ــل أن ي ــي يؤم ــات الت ــبالد  الجامع ــدرات ال ــوا    ...  مق ــَي أن يحرف ــة ه ــي الجامع ــة ف   الخط
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دة اس من أجل أن اليبكي ع ال الن شغلوا باعتق ام ان دة أي ران بع ل الخامس من حزي  قب

ن    شتكوا م ران وي ن حزي امس م ي الخ ن اشخاص ف امس م ي الخ ي حصلت ف زرة الت  المج

سه  ك نف أمر المل ك، ب أمر المل ي حصلت ب ة الت ران، ومن الجريم دًا. حزي سه قائ ان نف د آ  فق

م من أجل                   الي من ق  للقوات التي مارست أبشع القتل، أخذوا أعدادًا آبيرة من الطالب واأله

صغا    . أن اليقولوا بالبكاء، لئال يتكلم الناس      ال  اعتقلوا حتىٰ الشباب ال يأخذون   هؤالء . ر االطف

  .آل من في الطريق، ويقال أنه ليس في شرطة قم مكان من آثرة المعتقلين هناك

                                                                                                                                    

 .مّر ذآره سابقًا.  ١
 .الملك.  ٢
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ا      ذه التي أعطوه ة ه ة تعطىٰ؟   ١أي وضع موجود في إيران؟ أية حري  نفس !  هل الحري

ة هي جرم     ذه الكلم ة  . ه ة  (إن آلم ا الحري انون أعطىٰ     . جرم ) أعطين اس؛ الق ة هي للن  الحري

اس،                   الحرية، اهللا  ة للن ة؛ الدستور أعطىٰ الحري اس؛ االسالم أعطىٰ الحري ة للن    أعطىٰ الحري

ًا؟؟        ) آعطينا(يقولون   ك أساس ا   (أية حماقة هذه؟ ما شأنك أنت حتىٰ تعطي؟ ما هو عمل أعطين

اس ة للن ا )!! الحري ي ترونه ذا الت اة هي ه ة المعط ة. الحري ست حري اة لي ة المعط ي  الحري ف

  .ستخدمونها من أجل استغفال الناس إنها حيلة ي الحقيقة؛

بعض  يتهم –إن ال يئًا،– من حاش ًا ش ون أحيان وا يكتب ىٰ  راح ة فيوحون ال ون آلم   يكتب

ة، ًا من الحري اك هوع أن هن ّرة اآلخرين ب الم ح ون.  وأن االق ذين يكتب ين هؤالء ال ًا ب  وطبع

ات،   ع الطبق وم جمي ن هم ون ع شرفاء يكتب ض ال د بع م اآلن  يوج م ا– فه ار ورغ  الخط

ر من الفضالء ومن المدرسين                    .  يقولون رأيهم  –الموجودة   ضًا يوجد عدد آبي م أي  –وفي ق

ائع،    –أيدهم اهللا    ًا،        يكتبون عن الفج سائل تقريب ع الم ون عن جمي شرون ويوّقعون؛    ويكتب   وين

م في                    ون رأيه شرون ويقول ون وين ة من يكتب سياسية والحزبي ارات ال سائل   ويوجد في التي الم

ة والخطر، لكن يوجد               الجارية ين     ، يقولون رأيهم بجرأة حتىٰ لو تعرضوا الي اإلهان ًا ب أحيان

وا من           –التيارات التي تسمىٰ بالسياسية أشخاص       ستعبد أن يكون يس من الم ك     ول حاشية المل

ة      ه، الحكوم ين االدنىٰ من ثًال   ويريدون حرف االذهان عن المجرم األصلي متهم ون  –م  يتمّن

ون ال  ن اهللا أن يك ضعون    م ًا؛ وي ك جانب ضعون المل ة، وي ًا للحكوم ه موجه الم آل رم  ك المج

د أن نخطب في          . ولُيَقْل عن الحكومة ما يقال    . االساسي واألصلي جانباً   ا نري رة آن اس،   م الن

قلت . الملك أرسلوا إلينا مبعوثًا طلب أن النتكلم عن األمريكان، حتىٰ وإن مسسنا في الحديث            

  .ن؛ آل ما لدينا من معاناة هي من أمريكاإن آان مشاآلنا من األمريكا

ًا،         ده؟              هل نضع ذلك المجرم األصلي جانب ع وأدوات بي م تب ذين ه ىٰ هؤالء ال   ونتجه ال

اني                  ا، ونحن اآلن نع  اآلن في إيران طبعًا، المجرم الثاني هو الملك، المجرم األول هو أمريك

يس :  الذي يمثلون شيئًاأو االخرون ليسوا بالشكل   ! من هذا المجرم، واآلخرون ال شيء       ال رئ

                                           
  وقـــال فـــي)! إعطـــاء الحريـــات الـــسياسية(بعـــد ثـــورة تبريـــز، وعنـــدما تعـــرض الملـــك لـــضغط شـــديد، قـــرر .  ١

  قررنــا أن، نعطــي النــاس فــي إيــران مزيــدًا مــن الحريــات الفرديــة، وقــد أســاء         « م فــي خطــاب لــه   ١٩٧٨آذار 
ــأثير حتــىٰ  الــبعض االســتفاده مــن هــذا الحريــة  ــا أن هــذه الحرآــات الفاشــلة لــيس لهــا ت    لحظــة واحــدة أمــام ، إّل

 »!الشعب االيراني المقتدر
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رة      ضارة الكبي ة الح احب بواب سيد ص ذا ال سادة أن    ! ١ه ب ال ران؟ آت شاهد طه م ي أل

ديهم بيوت                  أربعين واخ، ليست ل ونيفًا من المناطق السكنية في طهران يسكن أهاليها في االآ

ًا ات ، اساس ل الحيوان ا مث شون فيه وا يعي ًا تحت االرض وراح دوا ثقوب م وج اطق .  أو أنه من

روا  –آثيرة   دي        ذآ سكنية وصوروها اآلن عن اطق ال ًا من المن ين ونيف م    – أربع سيد ل ذا ال  ه

سكينة                   ينظر الىٰ  اطق ال ٌف من المن ا أربعون وني الحضارة الكبيرة، الىٰ طهران هذا التي فيه

. وال طرق معبدة، وال أي شئ . ليس فيها ماء وال آهرباء    .. ن آل اثار الحضارة   م المحرومة

 أخرجوهم من األرياف، وأخذوا منهم أراضيهم، وألقوا بهم في           .أي شئ، مساآين   ليس لديهم 

شون               .طهران واخ يعي طهران يعيش أربعون ونيف من مناطقها هكذا، هؤالء من سكان االآ

سهم،                      ببؤس اء ألنف ىٰ الم دون الحصول عل م حين يري ا أنه وا لن وبمشقة؛ يعيشون ببؤس، آتب

ىٰ محل          ثر،المحل القريب من محلتهم هناك مئة درجة أو أآ         من  عليهم أن يرتقوها ليصلوا ال

اء ذا الع     ،  الم ل ه تحملن آ ب أن ي سكينات يج ساء الم ؤالء الن اء  ه ذ الم اء ألخ ن . ن ويحمل

م                   ... ويرتقين تلك الساللم   الجّرات، ساللم، آ ذه ال زلن من ه ران، يجب أن ين شتاء إي روا ب فك

الهن    يأخذن قليالً آم عليهن أن يتحملّن من المسكنة حتىٰ         مرة يقعن،  ن سيد    .  من الماء ألطف أي

ل                   الحضارة م يتجاهلون؟ قب ك، أم إنه الكبيرة هذا حتىٰ يرىٰ بنفسه؟ هل إن هؤالء يجهلون ذل

ىٰ مشهد، ودخل الحرم المطهر                       يومين أو  ام ذهب ال ة أي ة أو أربع ام، ثالث ة أي م جاء    . ثالث ث

د عدة سنوات        اننا  «علىٰ هؤالء المساآين الذين جمعوهم هناك، وقال         وألقىٰ آلمة  سنصل بع

ة ىٰ المرتب ة ال نوات  » الكذائي دة س د ع صبح بع ران سي كان إي دد س ه إن ع ال ضمن آالم وق

                                           
 .الملك.  ١
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   م وآتبـــت١٩٧٨ / ٥ / ٢٩ذآـــر خبـــر ســـفر الملـــك وفـــرح باهتمـــام آبيـــر فـــي صـــحيفة اطالعـــات بتـــاريخ    .  ١

  المبـارك فـي دار الزهـد فـي        فـي الـرواق     ! الصحيفة تقول استقبل الملـك مـن قبـل مجموعـة مـن الـسادة العلمـاء                
   هــذا نالحــظ هــذهوباألضــافة إلــىٰ... «الحــرم المطهــر، وفــي هــذا المحــل رّحــب الــسيد النوقــاني بالملــك، وقــال   

  اآلثــار المعنويــة الــشهريارية فــي بقيــة البلــدان االســالمية فــي العــالم وفــي آــل مكــان، وهــي جّذابــة آثيــرًا وتثيــر
  إن مــا هــو أمــام ُأعيننــا... يــا شــهريار... يــا ملــك الملــوك!!  البــارزاالهتمــام فــي آــل مكــان مــع اســم ملــك الملــوك

  وأجـاب ملـك الملـوك     » !! اآلن مـن نتـائج الـسحر        يـشرق صـبح حكومتـك، فهـذا الـىٰ          ظـل حتـىٰ   :  القـول  يدفعنا الىٰ 
  !!آريامهر السيد النوقاني بكلمة هذا نصها

  مبـــين، وآـــذلك نمـــط إدارة البلـــد، اعتقـــاداتي الخاصـــة بالـــدين االســـالمي الجمـــيعكم لـــديكم اطـــالع علـــىٰ«
ــًا أي  الحـــد األقـــصىٰ عنـــدما يـــصل عـــدد ســـكان بلـــدنا الـــىٰ  عـــشرين ســـنة أخـــرىٰوحتـــىٰ    مليـــون٦٥ تقريبـ

 .»...نسمة، وقت انتهاء نفطنا
 .حاليًا) الحرية(شارع .  ١
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ة                  هذا من ناحية، فسكان    ران، ومن ناحي ذا البؤس في إي انون من ه واخ هؤالء يع   االآ

صهيونية أو      ة أو ال شرآات األمريكي ىٰ ال دة ال اآن الجّي ع األم وا جمي إنهم أعط رىٰ ف  أخ

رة ة الكبي ي . االنجليزي وا ل دي اآلن –آتب الة عن ة – والرس اء زوج ملك دما ج ه عن وا أن   آتب

ة              فقال إنه أفضل      ٢إنجلترا، ذهب وزار سهل أرجن     ع لتربي ه أفضل مرت الم؛ إن ان في الع  مك

ز            ا    –واآلن  . الدواجن بكل أنواعها، وفور ذلك أّتموا هذا السهل، ثم أعطوه لالنجلي   وحسب م

دأت مع عدد            –آتبوا لي والرسالة موجوده اآلن       را ب شرآات    م  إن ملكة انجلت اء وال  ن االثري

ىٰ اللحو             ىٰ يحصلوا عل دواجن حت ة ال صّدرون   .مبتنفيذ مشروع هناك لتربي م هل سي   واهللا يعل

ال          ٣سهل عمران . آل ذلك للخارج، أم أنهم سيعطوننا منه       زوين، يق د أطراف ق   أيضًا يقع عن

صهاينة،         . أنه أفضل مكان للزراعة    ود، لل  قاموا بترحيل األهالي القاطنين هناك، وأعطوه لليه

ك   بدأت تستثمر الشرآات األمريكية والصهيونية    . اعطوه لهؤالء، وهؤالء اآلن يستثمرونه     تل

ة           . المناطق ل أفضل االراضي الزراعي ذا          فهذه االراضي التي تمث ك؛ وه دي أولئ   هي في أي

ل        اذا يفع دري م سكينًا وال ي ل م ًا؛ ويظ ل جائع ب أن يظ سكين يج شعب الم ي  . ال ذه ه  (ه

رة ضارتنا الكبي ضارة   )!! ح ول ح سيد يق ه، وال ز يأآلون ديهم خب يس ل اس ل يش ! الن ا نع  وإنن

سهول التي    أيضًا٤وسهل مغان. ونريد أن نوصلكم الىٰ حضارة آبيرة     ! ةحضارة آبير    من ال

                                           
 .حاليًا) الحرية(شارع .  ١
ــن .  ٢ ــهل أرجـ ــازرون  ) ارزن(سـ ــة آـ ــصايف مدينـ ــع لمـ ــهل واسـ ــاط . سـ ــهل محـ ــو سـ ــه وهـ ــصّب فيـ ــل، وتـ    بجبـ

   شكل شالالت تتجمـع فـي بحيـرة عذبـة الميـاه فـي وسـطه، وهنـاك منـاطق خـضراء                 علىٰ  من االطراف أنهر آثيرة   
 .جميلة شبيهة بهذه المنطقة آانت تحت تصرف االنجليز

  يقع في شـمال منطقـة بـوئين زهـرا، وهـو مـن الـسهول الخـصبة جـدًا فـي إيـران              ) سهل قزوين (سهل عمران   .  ٣
  آتـاب مـن   .  إسـرائيل بموافقـة الملـك، مـن أجـل مـشاريع زراعيـة متقدمـة                فظة زنجـان، تـم تـسليمه الـىٰ        في محا 

 .٤٩٥ بختيار ص سيد ضياء حتىٰ
ــار      .  ٤ ــف هكت ــة ال ــغ مــساحته حــوالي مئ ــذي تبل ــان ال ــع ســهل مغ ــىٰ  –يق ــب فــي محافظــة آذربايجــان وال    جان

  –) االغنـام المغانيـة   (وتمـضي   . تربيـة المواشـي   وهذا السهل الواسع والمنبسط هو من أنـسب المراتـع ل          . نهرأرس
   فـصل الـشتاء فـي هـذا        – وأفضل أنواع السالالت، والتي تنتشر تربيتها بـين قبيلـة شاهـسون              التي هي من أنقىٰ   

 .٣جغرافية إيران المفصلة ج . السهل

٤٦٧ 



ذه الحضارة الكبي               يأخذون   رة، حيث  نحن نعيش مثل هذه الحياة؛ نحن نعيش في مثل ه

يء ل مج ّباننا قب سجنونهم ش ران وي ن حزي امس م اب .  الخ انون الغ ل أن ق دري ه و  وال ن ه

ه      ) ياسا(هؤالء آان لديهم    . هكذا؛ المغول أيضًا لم يكونوا هكذا      انوٌن يتبعون ديهم ق أي   .آان ل ب

تم                            ذا؟ أن انون يفعل آل ه أي ق الن؛ ب ل ف انون يجب قت أي ق الن، ب ون  قانون يجب أخذ ف  تقتل

ول      . الناس، وتذهبون بال قانون إلىٰ منازل علماء االسالم        م     :ما أن ينهض شخص ويق نحن ل

يئًا ل ش ول . نفع ن يق د م ه، وال يوج م ويقتل د أزالمك ضربه أح اذا: إال وي ل أن ال أدري! لم  ه

ران، ال                   أظن   هناك مثيًال في التاريخ للجريمة التي ارتكبها هذا الرجل في الخامس من حزي

م جاءوا،       . إّلا نادرًا، أرعبوا الناس االبرياء هكذا      ذلك وقع    أن ان أنه وجاءت   وقال شهود العي

شوارع            دلين في ال سمحون    .سياراتهم، وقامت المدّرعات بمالحقة الناس، وترآتهم مجن وال ي

ران    ن حزي امس م ي الخ ىٰ ماحصل ف أّوه عل د أن يت ن يجب أن ال. ألح شعب  ولك سىٰ ال ين

 يجب أن ال    ٢حيًا يجب أن يبقىٰ الخامس من حزيران هذا      . هذاااليراني الخامس من حزيران     

ة واآلن و        ذه الجريم دأت       تمحىٰ آثار ه راه ب أن ذآ ىٰ حدٍ      الحمدهللا ف ىٰ ال ا بواسطة نفس        ُتحي م

ة  النظام؛ ألن هذا المنع، واعتقال الناس إّنما ُيحيي الخامس من حزيران في             يجب أن   . الحقيق

سىٰ  . شر من خرداد  ال ينسىٰ الشعب االيراني الخامس ع      ًا     ويجب أن ال ين شعب االيراني أّي ال

ىٰ                      ده، وحت ا بع د         من الجرائم التي حصلت في الخامس عشر من خرداد وم ىٰ ي ه عل ا قبل م

دءًا      يجب أن تكون هذه الجريمة علىٰ رأس قائمة قضايانا، ومن أجل            . رضاخان أن تكون مب

ذه األمور             وم في ه ىٰ     يجب . للتفكير، يجب أن يفكر ساده الق الخامس عشر       أن يحافظوا عل

                                           
  لمــصدر م نفــس ا١٩٦٢ نهــر دز، وتــّم إنجــازه فــي ســنة  آــم شــمال دزفــول علــى١٥ٰ بعــد بنــي ســد دز علــىٰ.  ١

 .٢١٨ ص ٣السابق ج 
   م، اعتبــر يــوم الخــامس مــن   ١٩٧٩بمناســبة الخــامس مــن حزيــران    ) س(فــي رســالة لإلمــام الخمينــي    .  ٢

ــران  ــذآرىٰ   ١٩٦٣حزي ــن ال ــورة االســالمية، وأعل ــة الث ــىٰ      م بداي ــًا ال ــدادًا عام ــران ح ــن حزي ــامس م ــسنوية للخ    ال
 .االبد
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دًء   علىٰ  ما هو مهم بعد هذا الموضوع هو أن          ران ب  من جميع التيارات الموجودة في إي

ف        دارس بمختل اء الم ىٰ أبن سوق، ال ي ال سبة ف الجيش والك رورًا ب اء، وم ة والعلم  المرجعي

واخ،   مستوياتهم من طالب الثانويات الىٰ طالب الجامعات، وسكان الصحاري، وسكان     االآ

ات           اك عالق نهم، ينبغي أن تكون هن ادة    آل هؤالء يجب أن يفكروا في التنسيق فيما بي ين س ب

ب أن ال  وم، يج رقين الق وا متف رق     .  يكون ل بتف ه العم صح في ًا ي يس يوم اليوم ل تم  إذا. ف آن

ه                        متفرقين، ر، إن سوء أآث الكم ست ل إن ح ة، ب ىٰ النهاي ذه الحال حت ىٰ ه ستظلون عل ف؛    ف تكلي

عالقات سرية ال     يجب أن تكون بين آل قادة هذه التيارات       . إلهي، يحتم عليكم أن تكونوا معاً     

اً        علنية، فإذا تقرر التصريح      ع مع ًا، فليصّرح الجمي رر    . بشئ أحيان ًا     أن  وإذا تق وا أحيان يهجم

ع  يهجم الجمي ع   . فل سكت الجمي سكتوا، فلي ًا أن ي رر أحيان داً . وإذا تق وا ي ٍد    ليكون دة ال أي واح

يجب أن  . صحيح ذلك يريد أن يشّكل حزبًا، وذلك مثًال ماذا يريد أن يعمل، هذا غير    . متفرقة

دة، يجب أ دًا واح دةنكون ي دًا واح سلمون ي ون الم ان. ن يك ن  إذا آ دة؛ فل دًا واح سلمون ي الم

ة   يتمكن أحٌد من الوقوف أمام هذا الجمع، لن يتمكن من ارتكاب     ة حماق ط،    . أي يس هؤالء فق ل

ة             ة  بل حتىٰ البلدان الكبيرة أيضًا لن تتمكن من ارتكاب أي لكن المشكلة هي أن أولئك      . حماق

يجب أن نكف عن تصديقهم، يجب أن        .ا، ونحن نصّدق أيضاً   يزرعون بذور التفرقة فيما بينن    

م       صالح له ذهب     . ال نخدع بالظاهر ال ال ي ذا المحت ام،               ه رتين في آل ع رة أو م ىٰ مشهد م  ال

و أن   . لمثل هذا االنسان) ع(األمام  علينا أن ننظر ماذا يقول ) ع(ويقف أمام اإلمام     م ل اهللا يعل

ام الرضا      ول الىٰآان حيًا لما سمح له بالدخ ) ع(األمام   سمح اإلم ) ع(حرمه؟ هل يمكن أن ي

ذا             لفاسق فاجر بالدخول الىٰ حرمه؟ هل      ب، ل ه اآلن غائ يسمح بدخول إنساٍن قاتٍل جاٍن؟ ولكن

وم  ي ليق د المالل وعزون ألح إنهم ي ب، وأن    ف ر االآاذي صخب، ونث ارة ال د، وإث دور التمجي ب

٤٦٩ 



ات وضوابط            الكم وفق عالق يجب   .يجب أن تكون هناك عالقات؛ يجب أن تكون أعم

امج محسوب          اً        . أن تكون أعمال المسلمين وفق برن اون األحزاب مع ينبغي   ال. يجب أن تتع

ذا الحزب       أن يتصرف آل حزب بطريقته الخاصة،       ه          ه ك الحزب موقف ذا، ذل ه آ ذا،   موقف آ

أن أمكن   ذلك الحزب ال أدري ماذا، آل منهم يعمل لنفسه، يجب أن، يشيروا إلىٰ الجاني، إذا          

ا       ذلك فال                 يفعلوا ذلك بصراحة فبها و إّل ام ب نهم القي م يمك التلويح؛ وإن ل ك ب يكن ذل صقوا    فل يل

ا    ن الحكومة قامت بهذا   فال يقولوا إ  . الجريمة بشخص آخر، ليقولوا أن هناك جريمة       العمل، م

ساآين من               ذا    هي الحكومة؟ أو أن الشرطة قامت بهذا العمل، ما هي الشرطة؟ م ون هك . يقول

ة بعثت                  ال إن الحكوم سادة وق األمس جاءني بعض ال سبعة عشر    باألمس، أو أول أمس، ب ب

بعض المهمين   إما إنهم آانوا من المسؤولين لمهمين في جهاز الدولة أو أنهم آانوا          –شخصًا  

ذ بعض الجرائم، إال أن هؤالء              –باألضافة الىٰ أشخاص آخرين        م لتنفي ىٰ ق سبعة عشر      ال ال

م،                . شخصًا اختفوا فجأة   ا في ق اموا به دوريات التي ق يش     وأن ما لوحظ من ال ات التفت وعملي

د                 انوا ق سّلحين، فهؤالء آ وا مع اسلحتهم      في آل مكان إنما آان للعثور علىٰ هؤالء الم  .اختف

راد الجيش       . وفي الجيش هكذا أيضًا اآلن     احون من هؤالء      أنتم تتصورون أن أف ا  ! مرت حينم

ة    يقوم هذا الشخص بتسليم زمام الجيش     دي أربع ىٰ أي ريكيين، فيكون      بأسره ال شارين أم مست

ساآين تحت الضغط،      جميع ما يخص الجيش في أيديهم، ويكون جميع هؤالء          فهل يمكن      الم

س   ك م د ذل وا بع وا أن يكون م أن يكون ا   رورين؟ ؟إال الله ًا؛ واّل رة أساس ديمي الغي ان ع  إذا آ

هؤالء أيضًا ينبغي أو ال يسكتوا،      . الوضع الشخص غيورًا، فال يمكنه أن يكون مسرورًا بهذا       

ائر ع س ضًا م ات أي ديهم عالق ون ل صائل المعارضة ويجب أو تك اك . الف ون هن يجب أن تك

ين   عالقات بين اال   التخطيط           حزاب والعسكريين، ب ًا ب ع مع وم الجمي اء، ويق العسكريين والعلم

سان    ة االسالمية  . الزاحة هذا االن سان        إن األم ذا االن ا عن ه ن يكّف شعب االيراني ل وإذا . وال

ه، فهو خائن      ه     إن ١قال شخص بالصلح مع صالح مع ن يت ن     . شعبنا ل الم دي اك أّي ع يس هن ل

َق  . ، وأي مسلم يفكر بالصلح معهأّي آاسب  يتفكر بالصلح مع هذا االنسان، وليس هناك       لم يب
                                           

 .انظر هوية هذا الخطاب.  ١

٤٧٠ 



ا     ع مراتعن ىٰ جمي ضوا عل د أن ق ا، وبع ل اعتباراتن ىٰ آ ضوا عل د أن ق معت أن. بع  س

سدود، جف   ذه ال وا ه م أغلق ران؛ ألنه ي إي ت ف اة جّف ف قن ين أل والي أربع وات؛ح ذه القن   ت ه

ان                 ىٰ مك ون ال ا يرحل إّن أهله  وعندما تجف القنوات تنتفي الزراعة، وعندما تنتفي الزراعة ف
                                           

ــ  .  ١    ســؤال وجهــه إليــه مراســل   فقــد أجــاب فــي معــرض رده علــىٰ    . دس مهــدي بازرآــان المــراد هــو المهن
  يجـب أن  ! آـال : هـل هنـاك صـلح بـين النظـام الحـالي والحريـة أم ال؟ قـائالً                 : التلفزيون البلجيكـي فـي مقابلـة معـه        

  جـع را. ( وجـه الحريـة     بأحـدهما فـي سـبيل اآلخـر، فمـا دام هـذا الملـك موجـودًا فـي ايـران فأنهـا لـن تـرىٰ                           يضحىٰ
  ومـــن الجـــدير بالـــذآر فـــأن المهنـــدس بازرآـــان لـــم يكـــن يطالـــب بأقالـــة ). ٢٢٩ ص ٩تـــاريخ إيـــران المعاصـــر ج 

  فقـد اعتـرف فـي مقابلـة مـع         . الملك وسقوط النظام الملكي بنفس الحزم والسرعة التـي آـان يطالـب بهـا األمـام                
   أن يقــال الملــك مــن الملكيــةاليــرون مــن الــصالح) عــالم وغيــر عــالم(حامــد الكــار أنــه ومــن يــشاطره فــي الفكــر  

 ).، وهوية محاضرات باريس١٠٢راجع نهج المساومة ص . (فورًا
  مــن أصــبح وال يهــتم بــأمور المــسلمين فلــيس «أنــه قــال ) ص(عــن الرســول االآــرم ) ع(روي اإلمــام الــصادق .  ٢

ــادي . مــنهم ــه فلــيس بمــسلم  : ومــن ســمع رجــًال ين ــا للمــسلمين، فلــم يجب ــاب اال (» ي   يمــانأصــول الكــافي، آت
 .)والكفر، باب االهتمام بأمور المسلمين

٤٧١ 



                                           
  قــام النظــام بايجــاد قــوات ســاحلية للثــروة الــسمكية مــع نظــام أمنــي لهــا مــن أجــل أن يحــصر صــيد االســماك.  ١

  في إيران بيده وآـذلك مـن أجـل تـأمين الـشرآات االجنبيـة فـي إنتـاج بـيض االسـماك، وآـان مـسموحًا لهـم قتـل                              
  مــن هنـا آانـت تحـصل أحيانـًا اشــتباآات بـين الـصيادين مـن أهـل المنطقــة        . لـصيد الـصيادين غيـر المـرخص لهـم با    

  الــذين لــم يكــن لــديهم طريــق للعــيش غيــر الــصيد مــن دون رخــصة مــن جهــة، وبــين خفــر الــسواحل مــن جهــة     
   البحـر وإلقـاء     الليالي قام عدد من الصيادين فـي الـشمال مـع نـسائهم وإبنـائهم بالـذهاب الـىٰ                   وفي إحدىٰ . أخرىٰ
   مـن إقامـة    وبـأمر مـن الـسافاك ُمنـع ذووهـم حتـىٰٰ           . اك فأطلقت القوات النار عليهم، وقتلت عددًا آبيـرًا مـنهم          الشب

 ).٥٦١ بختيار ص من سيد ضياء الىٰ: انظر. (مراسم العزاء

٤٧٢ 



ك   تكليفنا اآلن آمسلمين أن نوّحد آلمتنا، وأول الكالم هو أن يرحل هذا الرجل وبعد     ذل

ذا   نتفق عليها هي أن يرحل    علىٰ رأس جميع األمور التي يجب أن        . نقوم نحن بأعادة البناء    ه
                                           

 .ملكة النجلترا.  ١

٤٧٣ 



ين اآلخرين،       نحن آلنا موظفون أن تكون لدينا عالقات فيما بي         ا، وب ينبغي   ننا وفيما بينن

اء                    ين علم داخل والخارج، ب ة في ال ارات العامل ين التي االسالم مع     أن تكون هناك عالقات ب

اء االسالم مع االحزاب                       ين علم بالد، ب اء ال ائر علم ين المراجع وس اء، ب اليوم   .سائر العلم ف

اليمكنه القيام   الحزب. لم علىٰ حدة  ليس يومًا مناسبًا ألن يكون الحزب الفالني علىٰ حدة والعا         

ل أن عم ه . ب ي عمل زاب ف ساعده االح ضًا أن ت اج أي الم يحت ان. والع ان يجب أن  هات الطائفت

سيق      . تتعاونا علىٰ تحريك المسلمين في إيران      اك تن ع     ويجب أن يكون هن ين الجمي ويجب  . ب

د،              دوا شرفهم بع ألمون من        فك أن تكون لديهم عالقات مع المسؤولين الذين لم يفق نهم يت ر م ثي

ىٰ تحصل    هذا العناء؛ يجب أن تكون لديهم عالقات مع          ا      أولئك، حت ًا م ورة يوم الثورة  . الث وب

ة      شكل الحكوم اء اهللا؛ وتت سان إن ش ذا االن ىٰ ه ضاء عل تّم الق المية، ي ام   االس رىٰ أحك وتج

اء اهللا الم إن ش ران  اآلن ال. االس ي إي المية ف ام االس ود لألحك ل الطالق  . وج ي ه ع ف الواق
                                           

  آــان فــي ذلــك الوقــت بوصــفه. مــن الــذين لــم يكــن لــديهم مــسير صــحيح هــو الــسيد آــاظم الــشريعتمداري .  ١
ــام        ــضمون الدســتور لع ــأجراء م ــان راضــيًا ب ــوذ، وآ ــوة والنف ــد مــن ذوي الق ــان ١٩٠٦أحــد مراجــع التقلي ــذي آ    م ال

  و لألطــالع علــىٰ.  القــوانين الــصادرة، ولــم يكــن يريــد شــيئًا أآثــر مــن ذلــك   يعطــي العلمــاء حــق االشــراف علــىٰ 
ــب، والعر     ــسافاك واالجان ــك وال ــالء المل ــع عم ــشخص م ــذا ال ــسرية له ــصاالت ال ــي وضــعها فــي أهــم  االت ــل الت   اقي

  مكتــب وثــائق(الــشريعتمداري فــي محكمــة التــاريخ : مرحلــة مــن مراحــل ثــورة الــشعب االيرانــي المــسلم راجــع 
 . م١٩٨٢سنة ) الثورة االسالمية

٤٧٤ 



ين : الحاضرون (ين  نسأل اهللا أن يوقظ االيراني     ذا       ) آم ر يقظة من ه : الحاضرون ( وأآث

ين ة   ) آم وزات الديني ظ الح رون(ويحف ين: الحاض وزات ) آم ظ الح المية  ويحف االس

ين :الحاضرون( د    ) آم ذا البل ن ه ب ع ادي األجان د أي سأل اهللا أن يبع ين :الحاضرون(ن ) آم

  )آمين: الحاضرون(ويوّحد جميع البلدان االسالمية معًا 

   عليكم ورحمة اهللا وبرآاتهوالسالم

   

٤٧٥ 



  ٣٠ –هوية الخطاب رقم 

  

اريس في        / باريس / فرنسا   ة في ب ام المؤقت ة اإلم دة  ٦محل إقام  ه ق ١٣٩٨ ذي القع

  . م١٩٧٨تشرين الثاني  ٩الموافق 

  .النظام الملكي سبب جميع المفاسد، وأمريكا هي الحامية للنظام: الموضوع

شاطات       إلتقاء االيرانيين المق  : المناسبة ىٰ ن سي عل ع الحظر الفرن  يمين في فرنسا بعد رف

  )أول خطاب في فرنسا(اإلمام السياسية 

  .جمع من الطلبة الجامعيين وااليرانيين المقيمين في الدول االجنبية: الحاضرون

  

  

  الظروف السياسية وأهمية الخطاب ونتائجه

ام             م، من ١٩٧٨ آان الشعب االيراني يقترب مع مرور آل يوم وأسبوع وشهر من ع

ون     ان المحلل ت آ ي وق ي، ف ام الملك ار النظ ق بانهي ا يتعل ي م ام ف ات اإلم ق توقع ة تحف  حال

ان وتأمل في                     ة من االطمئن ا تظهر حال ة وأمريك  السياسيون في العالم والحكومات االوروبي

ة في                ة والديني داخل   نجاح الملك في مواجهته للثورة االسالمية؛ بل حتىٰ الشخصيات الوطني

ك عن                     الب سقوط المل سمح ب ا سوف ال ت أن أمريك رة ب ة   لد آانت تعتقد وحتىٰ االيام األخي أريك

دون في         .  فضًال عن انهيار النظام الملكي     –السلطة   ل يؤآ ذا التحلي اءاتهم   وآان أصحاب ه لق

ي            ام ف لوب، اإلم ر أس البون بتغيي انوا يط م، وآ ىٰ رأيه اريس عل ي ب ام ف ماحة األم ع س  م

  .المواجهة

٤٧٦ 



ت  ي الوق ام   ف قاط النظ ي إس سعىٰ ويرغب ف ره ي ي بأس شعب االيران ه ال ان في ذي آ  ال

ك، في                  الملكي وفي الوقت الذي آان فيه المسلمون يتعرضون آل يوم لرصاص جالدي المل

ي          ام الخمين ه اإلم ب في ذي طال ت ال ي الوق ة، وف وارع المختلف ة وش ة ) س(أزق دم إقام  بع

ًا االت الثالث والخامس عشر من شعبان جرب سابقةاحتف ادة في االعوام ال ىٰ الع ت١ عل    آان

لوب     ن أس رة، وع ات ح ن انتخاب دثون ع ديين يتح سياسيين التقلي زاب وبعض ال  بعض االح

سلبية ة ال ة والمواجه ة التدريجي اظم...  و ٢المواجه سيد آ ر ال ة اعتب وزة العلمي ي الح   وف

ة في               ة مع الصحافة األجنبي ة      ١٩٧٨ / ٧ / ٢٠الشريعتمداري، خالل مقابل ّل االزم  م أن َح

ق الدستور(يمكن في  ىٰ). تطبي شير أدن ك وسلطته ودون أن ي اء المل ارة أخرىٰ في بق  وبعب

ام       ىٰ النظ ضاء عل و الق ه، وه دون علي اس يؤآ ان الن ذي آ ي ال ب االساس ىٰ المطل ارة ال  إش

  :الملكي، وإقامة الجمهورية االسالمية، فقد قال

                                           
ــي     .  ١ ــام الخمين ــن رســالة اإلم ــسم م ــي ق ــاء ف ــك    «) س(ج ــا المل ــي يوجهه ــة الت ــضربات المؤلف ــشهد ال ــا ن   إنن

  ويمكننــا االحتفــال بالعيــد فــي ذلــك اليــوم الــذي... الســالمية، لــذا فــال احتفــال لــدينا لالســالم العظــيم والبلــدان ا
  نـــدمر فيـــه أســـاس وبنيـــان الظلـــم والظـــالم، ونقطـــع يـــد العائلـــة البهلويـــة الظالمـــة عـــن البلـــد، وذلـــك اليـــوم

   طهــرانبعــد هــذا االعــالن أصــدر جمــع مــن علمــاء الحــوزة وأســاتذتها فــي قــم وعلمــاء» قريــب إن شــاء اهللا تعــالىٰ
  وقــد ذآــرت أســماء ونــصوص البيانــات فــي     . والشخــصيات الــسياسية بيانــات رحبــت فيهــا بــاقتراح ســماحته      

 .»٢٢١ – ٢١٣ ص ٧نهضة علماء ايران ج «آتاب 
  فــي النجــف االشــرف) س( اإلمــام الخمينــي  م اقتراحاتــه الــى١٩٧٨ٰأرســل مــسؤول نهــضة الحريــة فــي آب  .  ٢

  وهــذه فقــرات منهــا)  الرحلــةالحكومــة المؤقتــة مــن الــوالدة وحتــىٰ مالمــح ( أســاس مــا آتــب فــي آــّراس  علــىٰ
ــىٰ    ــوم عل ــادة للهج ــة الح ــون الحاف ــضل أن تك ــصر،   !  االســتبداد ال االســتعمار واألف ــانع للن ــين م ــي جبهت ــرب ف   الح

ــك         ــع المل ــدنا م ــف ض ــي تق ــا الت ــا واوروب ــة أمريك ــارة حفيظ ــي إث ــون ف ــصلحة ســوف ال تك ــات » والم ــع الحرآ   جمي
ــة   ــة والديني ــرة الوطني ــة     .. األخي ــل الحكوم ــن قب ــرة م ــات الح ــة االنتخاب ــضرورة إقام ــة ب ــدأت بالمطالب ــد رحــب . ب   وق

   الهــدف النهــائي–القــادة بــذلك، وتمكنــوا مــن خــول فــي النــشاطات االنتخابيــة، ومــن طــرح أرائهــم بــشكل أفــضل  
  ثـم التأآيـد فـي    ذهـاب الملـك،    يـتم التأآيـد علـىٰ   طبعًا هـو إسـقاط النظـام الملكـي، ولكـن فـي المرحلـة األولـىٰ           

   إشــراف ومحدوديــة صــالحيات الــذين يحّلــون محلــه فــي إطــار القــوانين الموجــودة، وعلــىٰ  المرحلــة الثانيــة علــىٰ
  يجــب أن تكــون الحكومــة االســالمية الهــدف الوحيــد ... أمــا المرحلــة الثالثــة فهــي العمــل علــىٰ!! إطــالق الحريــات

ــسلم   ــل م ــائي لك ــصود النه ــف ال . والمق ــي المواق ــة ف ــن    إن الدق ــر م ــين الكثي ــاه تب ــواردة أدن ــارات ال ــذآورة والعب   م
ــامي     ــي ع ــورة ف ــائق الث ــالم        ٧٨ و ٧٧حق ــذا الك ــدثهم به ــاريخ تح ــين، وت ــار المتكلم ــر االعتب ــذ بنظ ــع األخ   إن« م

   بتأييـدنا الـشديد والعميـق، ولكـن مـا نطالـب بـه حاليـاً                الحكومة االسالمية وإقامـة نظـام عـادل فـي إيـران يحظـىٰ             
  ومــن أهــم األمــور التــي نؤآــد عليهــا هــي      ...  ونتحــدث عنــه هــو العمــل بالدســتور     وفــي الظــروف الراهنــة  

  أمريكــا...  الجــاني يجــب أن تــشيروا إلــىٰ  ( م ١٩٧٨ / ٦ / ٣٠مقابلــة مــع الــسيد الــشريعتمداري    » االنتخابــات
   نريــدإذا رأيــتم فــي آتابــة أحــد االحــزاب مــا يخــرج منهــا أننــا ... هــي المجــرم األول، والمجــرم الثــاني هــو الملــك  

   /٣١بتـاريخ  ) س( خطـاب اإلمـام الخمينـي        –الدستور، فأن قول هـذا بـشكل مطلـق، معنـاه أن الملـك يجـب يظـل                   
ــان «و »  م١٩٧٨ / ٥ ــسيد بازرآ ــال ال ــت مؤســسة اســتبدادية    : ق ــة آان ــة التأريخي ــران مــن الناحي ــة فــي إي   الملكي

ــشروطة   ــست م ــال... ولي ــد بالدســتور   :وق ــة تعتق ــضة الحري ــان ا.  إن نه ــواد  إذا آ ــع م ــراء جمي ــستعدًا ألج ــك م   لمل
  :توجــد هنــاك مــسألتان إحــداهما نظريــة و هــي: و قــال بازرآــان... الدســتور، فــنحن مــستعّدون أن نقبــل الملكيــة 

  هل هـو مـستعد أن يـسلم مقـدار         »  سياسية وهي هل أنه سيراعي ذلك؟      هل سيقبل الملك بالدستور؟ واالخرىٰ    
  إن باعتقـاد نهـضة الحريـة أنـه ال يقـوم           «قـال تـوآلي     »  أن تتقـدم؟    المجموعات التي مـن الممكـن      من السلطة الىٰ  

ــصادقة   ... » بهــذا العمــل ــأملون باســتمرار المباحثــات المفــصلة وال   ) آلمــة صــادقةوأآــد علــىٰ(لقــد آــان أولئــك ي
   مقابلــة المهنــدس مهــدي بازرآــان والمهنــدس محمــد تــوآلي مــن نهــضة الحريــة مــع جــان ديويــشير بــذلك الــىٰ

   م في محـل بيـت فـي درّوس         ١٩٧٨ / ٥ / ٣٠في  ) ي القسم السياسي في السفارة االمريكية     موظف ف (ستمبل  
 ).٢٠٣ ص ٢مجموعة وثائق وآر التجسس، االحزاب السياسية في ايران ج (في طهران 
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إن أحد     لذا عندما نؤآد أنه يجب مراعاة الد ... « ل، ف شكل آام ه ب االمور   ستور وتطبيق

شكل صحيح وحرّ                    ات يجب أن تجري ب ات، فاالنتخاب ي،   الهامة في ذلك هي االنتخاب ووطن

دون أي   ين ب يهم الحقيقي اب ممثل ن انتخ سلمون م ه الم تمكن في ذي ي شكل ال ىٰ  وبال ضغط حت

اس              ين للن ين الحقيقي سلم  . يتشكل مجلس وطني وشعبي بحضور الممثل ذاك أن    ومن الم ه آن ب

  ١»...الشرع  هو خالف ماالمصادقة علىٰ مجلسًا آهذا سيراعي الدستور، وسيحول دون

انوا   وحتىٰ جيران قصر الملك،   . آانت إيران آنذاك تلهبها التظاهرات المضادة للنظام       آ

ل ( عنون الملك لي ك   : ق ك الخائن        (و  ) الموت للمل ا المل ي عهدك أيه ان –) وليمت ول شعار    آ

س اق وال اس–وق الزق تياء الن ين عمق إس ان يب ذي آ دة.  ال ل ع صيح قب ان ي ذي آ  الرجل ال

الم        –سنوات علىٰ ذلك     دان الع وك بل  وآالف االشخاص .  في حضور مئات رؤساء الدول ومل

ا           اح             : -من الذين قام بتربيتهم، بغرور، تمثًال بقوة أمريك م مرت وك، ن ك المل ا مل ا آورش، ي  ي

نحن يقظون ال ف رم ا. الب د ح ان ق ىٰ  آ درة عل ه ق د لدي م تع الي، ول ام واللي ك األي ي تل وم ف  لن

  .التفكير، آان مستعدًا للقيام بأي عمل من أجل البقاء

ه في       ة أجريت مع ده وبغضه      ١٩٧٨ / ٨ / ١٧وفي مقابل ك عن عمق حق ر المل   م عب

أمر رجل من       ه اآلن ب  للشعب االيراني المسلم الذي رزح تحت ظلمة سنين طويلة، وثار علي

ر           هّددُهو) ع(الحسين  ساللة   د   نحن « في هذه المقابلة، مظهرًا خياالته المجنونة بهذا التعبي نع

  .»الناس بحضارة آبيرة، وأعداؤنا يعدونهم بخوف آبير

شكل مفجع              ذا ب ك ه   م ١٩٧٨ / ٨ / ١٩ففي   . وبعد يومين، لمس الناس عمق آالم المل

ي   – الب االمريك سنوية لالنق ذآرىٰ ال ينم – ١٩٥٣ ال ت س ان   أحرق ا آ ادان بينم س آب   ا رآ

إحراق    وقد آان  ٢)آوزنها(مئات النساء والرجال والصغار والشيوخ والشبان يشاهدون فيلم         

دًا سيرًا جي سينما تف وم . ال ذا الي ي ه ام–ف سؤولو النظ ذلك باضطرات م ر ب ا أق شكل   وآم وب

ة في صالة العرض              – في مقابالتهم    متفرق واد محرق ال    قام مأمورو السافاك بتوزيع م وإقف

                                           
 .٢٢٤ ص ٧نهضة علماء ايران ج .  ١
   حــد آبيــر، وآــانتــذال الــىٰمــن انتــاج مــسعود الكيميــايي، آــان مــن االفــالم البعيــدة عــن االب ) آوزنهــا(فــيلم .  ٢

   م فـي أآثـر     ١٩٧٨قـد عـرض عـام       ) آوزنهـا (آـان فـيلم     . يصّور مالمـح مـن المفاسـد االخالقيـة والـضغط البوليـسي            
 .وقد عرضت سينما رآس في آبادان هذا الفيلم أيضًا. دور السينما في إيران
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ام   . بعد وقوع هذه الفاجعة، جرت في آبادان تظاهرات واسعة         ال اإلم ) س(الخميني    وق

ه  ١٩٧٨ / ٨ / ٢٢في رسالة موجهة الىٰ الشعب االيراني في      ىٰ     م وضمن تقديم ازي ال التع

ل المجازر في               ... «المفجوعين   ة، هي مث ادان المؤلف رائن أن قضية آب ائر المدن    تبّين الق س

  هذه الجريمة؟ يرانية، حصلت من مصدر واحد، وهل لغير الملك وذويه نفع مناال

ر    م أقدم الملك علىٰ إقالة جمشيد آموزآار، وعّين المهندس          ١٩٧٨ / ٨ / ٢٧ في   جعف

ه  وزراء محل سًا لل امي رئي ريف األم امي . ش ان األم صب  –وآ ذا المن ولىٰ ه ل أن يت  – وقب

د   اصر النظام الملكي، ومن الماسونيين المعروفين؛رئيساًً لمجلس الشيوخ وهو من أهم عن     وق

ة     ) وزارة المصالحة الوطنية  (أطلق علىٰ وزارته إسم      مع   وأعلن عن مواجهة شكلية وأعالمي

سي     –العناصر الفاسدة في النظام هادفًا من ذلك         ىٰ بعض        – بشكل رئي ازات ال   إعطاء االمتي

ة   شخاص والمجموعات الشخصيات المعارضة، وشق صفوف المعارضة، وآسب اال       المعتدل

ن         ر م ي آثي ابقًا ف ة س ة االمريكي ه الحكوم اجح نفذت شروع ن و م ه؛ وه ىٰ جانب ات  ال االزم

  .السياسية واالجتماعية في دول العالم الثالث

ا                    الة خاطب فيه ىٰ إرسال رس ورًا عل امي ف  وبعد تولي مقام الصدارة، أقدم شريف األم

اس     إن الوطن في خ   «الشعب االيراني بالقول     ا الن ىٰ    » !طر، انهضوا أيه الة ْألق ذه الرس  في ه

رم         ول االآ ضرة الرس رة ح بحت هج ف، وأص ي المزّي اريخ الملك امي الت دأ ) ص(األم مب

  .الرسمي، مرة ثانية وأعلن عن حرية نشاط االحزاب السياسية  التاريخ

جمعية   وهو من مؤسسي   –وحول حكومة شريف األمامي قال الدآتور يد اهللا السحابي          

سان « وق االن ة وحق ن الحري دفاع ع ن مؤسسي » ال ران «وم ي اي ة ف ضة الحري إذا  :-» نه

ررة في الدستور                    ات المق اس، واحترمت الحري وق الن اة حق دة بمراع  ، قامت الحكومة الجدي
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ا دس بازرآ ال المهن سية وق اء الفرن االت االنبي ع وآ ة م ي مقابل ي أن«ن ف و ف ق ه  القل

بلورة  يتغلب االستياء العام علىٰ االحزاب المعارضة، وفي النتيجة يزول آل أمل في إمكانية            

سيطر           . الحوادث المقبلة  ا، ال أن ن ا؛   هذه حرآة قوية ومفاجئة وتلقائية، وبأمكاننا متابعته عليه

  .٢»السياسية نا عن طريق الصحافة، وعن الطريق المؤسساتألنهم لم يسمحوا أن نبين رأي

 اننا نحاول رفع االختالف مع مراجع      « م أعلن شريف األمامي      ١٩٧٨ / ٨ / ٣٠وفي  

السيد  أعلن. وفي نفس ذلك اليوم   » التقليد، ونتباحث مع زعماء الفئات المختلفة ونقبل آراءهم       

ه  ة أجريت مع ي مقابل شريعتمداري ف يإن إجراء الد«ال اء ف و مطلب العلم تور ه الوقت  س

  .»الراهن

يًا، وأعلنت  لوبًا سياس ة أس ة الوطني ا١٢واتخذت الجبه ا، أهمه ًا له ة:  مطلب  حل منظم

بالد  ي ال ن ف تخبارات واألم سافاك(االس ودة) ال سياسيين، وع سجناء ال راح ال الق س  وإط

  .المنفيين، وإطالق حرية النشاطات السياسية

ام الخميني          – ٦٣وألول مرة منذ سنة      ر نفي األم شر في الصحف خب  –) س(حيث ن

ىٰ باسم                        دة وزينت صفحتها األول ة أعم ام من ثالث رة لإلم ان صورة آبي   نشرت صحيفة آيه

اء   ام الثالث وان  ١٩٧٨ / ٨ / ٢٩االم ذا العن ارت ه ة اهللا  « م واخت ماحة آي ودة س ة لع  مباحث

  .»العظمىٰ الخميني

ال                والتي آانت قد طبعت م     –وآتبت آيهان    وم نتيجة األقب ة في نفس الي ة ثاني ا طبع  نه

ام          ة               «-علىٰ شرائها ألحتوائها علىٰ صورة اإلم ىٰ أن هيئ ر الرسمية ال ارير غي شير التق  –ت
                                           

 . م١٩٧٨ / ١١ / ١٤صحيفة اطالعات .  ١
 . م١٩٧٨ / ٨ / ٢٧صحيفة آيهان .  ٢
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ي    ام الخمين در اإلم ي ) س(وأص ريف     م ١٩٧٨ / ٩ / ٧ف ين ش ه تعي ر في ًا اعتب  بيان

د    ام، وأآ ع النظ صالحة م واع الم ل أن ر، ورفض آ صر آخ ديًال لعن امي تب شعب«األم  أن ال

ارغ   فهذا هو مطلب الشعب، ال الوعد     . يطالب في تظاهراته بتنحية الملك والعائلة البهلوية       الف

ذي ال ق                  ار، وال األمر ال اآن القم اء واالغالق المؤقت ألم ه في     باحترام العلم ة ل استخدام   يم

  »..التاريخ االسالمي بشكل خادٍع ومؤقت 

ي    ام الخمين وي لإلم ف الق ّد الموق د س ال   )س(وق واع االعم ل أن ىٰ آ ق عل  الطري

  .والمصالحات من قبل الشخصيات الدينية والسياسية والتيارات المعتدلة

د الفط     .  م مصادفًا لعيد الفطر السعيد     ١٩٧٨ / ٩ / ٤آان    ر بحضور  وأقيمت صالة عي

 وآان. مئات اآلالف من أهالي طهران في تالل القيطرية، بإمامة الشهيد الدآتور محمد مفتح            

د، سارت         . اجتماعًا عظيمًا لم يسبق له مثيل في ايران حتىٰ ذلك اليوم           ة صالة العي د إقام  وبع

ات  ) تحية للخميني (الف من الناس وهم يهتفون      مسيرة ضمت مئات اآل    تطالب   ويحملون الفت

  ).شهياد (استمرت الىٰ ساحة الحرية ) إقامة الحكومة االسالمية(و ) زوال نظام الملكب(

ي   ي  ٦وف ام الخمين ل اإلم ول، أرس ىٰ  ) س( أيل ي عل شعب االيران كر لل الة ش  رس

الته                إن شعبنا «تظاهراته الرائعة، واعتبر أن من الصالح للحكومة أن تستقيل، وأآد في رس

صار  ام طريقين، االنت ناآلن أم ة الجالدي ك، أو الموت تحت أحذي ي إخراج المل  والنجاح ف
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ران،        ) ويليم سوليفان (آتب   ه      آخر سفير أمريكي في إي ة   « في آتاب سيرة العظيم  إن الم

 وفي السابع من أيلول وقعت تظاهرات واسعة أخرىٰ في     . في عيد الفطر هّزت الملك أيضاً     

ران                         ة في طه دان جال الي في مي وم الت سيرة أخرىٰ للي  (طهران، وتقرر إقامة تظاهرات وم

ًا من سرعة سير االحداث           ). ساحة الشهداء حالياً   سابع    فاستدعىٰ ف   . آان الملك قلق وم ال  ي الي

ذا      . اجتماعًا مطوالً من أيلول قادة القوات المسلحة، وعقد معهم         ام ه اع، وفي خت رر   االجتم تق

امن من              وم الث ول   إعالن االحكام العرفية في طهران وعدة مدن أخرىٰ، وحدد صباح الي أيل

  »تاريخًا ألجراء تلك المقررات

ع أ  م يّطل ا ل ول وبينم ن أيل امن م ة الث وم الجمع ي ي اموف ىٰ إعالن االحك اس عل ر الن  آث

وا بعناصر              العرفية اجتمع في ساحة جالة آالف االشخاص لينظموا تظاهرات أخرىٰ؛ ففوجئ

سيل من رصاص أسلحتهم                 األمن الذين حاصروا الساحة والشوارع المحيطة بها، وانهالوا ب

ك التظاهر         ر في تل سقط   .اتاألوتوماتيكية، وآان للنساء المسلمات مع أطفالهن حضور آبي ف

اء عار       االبري رددون ش انوا ي ا آ دمائهم بينم ضرجون ب ة  (م ك، تحي وت للمل ي الم ) للخمين

ه                 شهداء في ساحة جال شوارع   واستمرت التظاهرات، بحيث أنه آتب فيما بعد بأن عدد ال وال

شهداء                 دقيق لل دد ال دًا الع م يحدد أب ة ْآالف، ول والمجروحين   المحيطة بها، آان أآثر من أربع

  ).الجمعة الدامية(في تلك 

ا ومصر                     «آتب سوليفان     ا لرؤساء أمريك ؤتمر في أمريك اك م ان هن ام آ ك األي  في تل

في  واسرائيل في آامب ديفيد، ووصلت الىٰ جيمي آارتر األخبار المتعلقة باألحداث الجارية            

سادات   آان أنور. إيران، خالل تلك المباحثات، واطلع عليها زعماء مصر واسرائيل أيضاً         ال

ن ه    م اك وإبالغ ن هن ك م ًا بالمل صال هاتفي رر االت ك، فق ربين للمل دقاء المق اته   األص مواس

ك،               . ودعمه ضًا بالمل ارتر أي رئيس آ ل، أتصل ال دّي      وبعد هذا االتصال الهاتفي بقلي يس ل ول

ذه          ناطالع ع  ر في ه ارتر عّب د أن آ ة    تفاصيل تلك المكالمة، ولكني أبلغت في مابع المكالم

الة              الهاتفية عن دعم   ديًال للرس ة ب اتفي في الحقيق التي ُحّملت     ه للملك، وآان هذا االتصال اله

٤٨٢ 



ة العسكرية                  يس الحكوم رال ضياء الحق رئ ران، الجن ك زار طه ستان،    بعد ذل  في باآ

  .والتقىٰ بالملك، ولكن نص المباحثات لم ينشر

ول    ٨وبعد يومين من الجمعة السوداء       ة،            – أيل ات االشخاص في ساحة جال ل مئ   ومقت

امي برنامجه    دم شريف األم ك    ق ن خالل ذل س، وأعل تياء   « للمجل ا سنقطع جذور االس  .»إنن

ـ       امي ب شريف األم ة ب س بالثق س، صّوت المجل ي المجل رت ف ي ج وث الت د البح  ١٧٦وبع

امالً  انوا ع سيين آ رة أن المارآ ن مباش ف  صوت، وأعل داث العن ي أح يًا ف ك! أساس ي تل  وف

ال ف                رًا باعتق ية، وأصدر أم اورة سياس امي بمن ام األم ر التجار       الحال ق دون المهدي وزي  ة  ري

  .األسبق، ومنصور الروحاني وزير الزراعة السابق من قبل القائمقامية في طهران

ن       ر م وفي أآث ة ت ذه الواقع ي ه ار، ف ة األخب ىٰ بقي ق عل ة طب وع زلزل ىٰ وق د غط  وق

ها. عشرين ألف شخص، وجرح وصدم آالف االشخاص ة يرأس ىٰ طبس هيئ  وتوجهت ال

  ).س(صدوقي بالنيابة عن اإلمام الخميني الشهيد آية اهللا ال

                                           
 .١١٥مهمة في إيران ص .  ١

٤٨٣ 



ان                         له من مشهد، وحفظ في أرشيف آيه ه أرس اتفي ل ر ه   قال أحد الصحفيين في تقري

ق        ة، وتطبي ام العرفي انون االحك ادة الخامسة من ق ىٰ الم تنادًا ال ه من الصدور إس سبب منع  ب

دوا   الناس، فإنهم لم مع وجود الحاجة الشديدة الىٰ المساعدة لدىٰ        «قانون رقابة المطبوعات     يب

صدو   ة اهللا ال ود آي ن وج ة، ولك ساعدات الحكوم ول م ي قب رة ف ة آبي اءقرغب ذي ج ىٰ  ي ال ال

ام الخميني         ه                ) س(المنطقة من قبل اإلم اس طرحوا علي ع الن ىٰ درجة أن جمي ؤثرًا ال ان م  آ

  .»مطاليبهم

يس  عن م اعلن ١٩٧٨ أيلول   ٢٥في   وزر   حل تشكيالت حزب رستاخيز، وقال رئ اء ال

  »إن مشارآة جميع االحزاب القانونية في االنتخابات ستكون حرة«

إنّ              د، ف التظاهرات   ومع وجود االحكام العرفية في طهران وإحدىٰ عشرة مدينة في البل

  .االخبار والمسيرات استمرت بنفس القوة، ولكن الصحف لم تتمكن من نشر هذه

ك يق           ان المل و    ومن أجل إخماد غضب الجماهير، آ دة؛ ففي        وم آل ي اورة جدي  ٢٦م بمن

بالط الملكي            – م أعلن الدآتور علي ُقلي أردالن        ١٩٧٨أيلول   رًا لل د أصبح وزي   الذي آان ق

ة،             «-بدًال من أمير عباس هويدا       امالت الحكومي ة في المع ة المالك وذ العائل ع إستخدام نف  يمن

تخدام النف     يات، واس واع التوص ل أن ن آ ة م ة المالك راد العائل ع أف د من ةوق  وذ والمعامل

ة،             اوالمشارآة في األمور      ة مع الحكوم شرآات المتعامل ة، والمؤسسات وال ة بالحكوم  لمتعلق

المالكة  وتتحول ملكية المؤسسات والجميعات وهيئات األمناء التي يشرف عليها أفراد العائلة          

  »الىٰ الحكومة

 بأن منزل «- وعبر اتصال هاتفي تم بين النجف وإيران       –في أواخر شهر أيلول، علم      

ود صدام حسين                  م نتيجة جه  سماحة اإلمام تحاصره قوات الشرطة العراقية، اإلجراء الذي ت

د حسن البكر   (نائب رئيس الجمهورية العراقية      ق وغضب      ) أحم ىٰ قل ر ال ذا الخب د أدىٰ ه  وق

اء           سادة   (الجماهير والحوزات العلمية، وأرسل المراجع والعلم  النجفي المرعشي   : سماحة ال

ة          ) تمداري والسيد عبد اهللا الشيرازي    والشريع ة العراقي يس الجمهوري ىٰ رئ ات ال  والناس برقي

ام الخميني         ىٰ اإلم ل                ) س(وبرقيات ال ات من قب ة اهللا الخوئي في النجف، وصدرت بيان  وآي

٤٨٤ 



ر القصير         ١٩٧٨ / ٩ / ٢٦في الصحف الصادرة يوم       انتهت قضية   « م ذآر هذا الخب

ال                    ي، وق ل الجيش العراق ىٰ الخميني في النجف من قب ة اهللا العظم  محاصرة بيت سماحة آي

  »!المسؤولون العراقيون بأن سوء التفاهم قد ارتفع

ام      تجدر االشاره هنا إلىٰ أنه لم تصل إلىٰ إيران         ه    – من قبل اإلم سبب محاصرة منزل   ب

وم              –في النجف     ٢٤ توجيهات ومع هذا قام العمال والعاملون في مصفىٰ آبادان باألضراب ي

وم   ي ي د ف ي البري املون ف ول، واضرب الع شآت٢٥أيل ي المن املون ف ول، وأضرب الع   أيل

وم                   ة في ي ة المهم ة المؤسسات الحكوم و  ٢٧النفطية في جزيرة خارك وبقي ذا  . ل أيل  وأدىٰ ه

ة األمن      –األمر إلىٰ إيفاد هيئة من قبل السافاك الىٰ بغداد التقت بسعدون شاآر              يس منظم   رئ

راقيين            ) س( وآان اإلمام الخميني     –العراقية   ىٰ تحذيرات المسوولين الع ا «قد قال ردًا عل  أن

  ١من أهل السياسة والدين أيضًا، ولن أعدل، ولن أتنازل أبدًا عن آرائي السياسية

سيق            ون بالتن دة      –وبعد تصريحات اإلمام هذه قرر المسؤولون العراقي ة الموف   مع الهيئ

ن النجف  ام م راج اإلم سافاك، إخ ن ال ت، اال أن . م ىٰ الكوي ام ال ذهب اإلم ررًا أن ي ان مق  آ

ودة من حدود الكويت                 ىٰ الع  المسؤولين الكويتيين عارضوا ذلك، فاضطر اإلمام ومرافقوه ال

ار داد بت ىٰ بغ ى١٩٧٨ٰ / ١٠ / ٥يخ ال وًا ال اك ج افر من هن اريخ  م وس اريس بت   /١٠ / ٦ ب

ي   .  م١٩٧٨ ضايقات الت اريس، والم ىٰ ب ام ال فر اإلم ة س شرح آيفي ة سن ة الالحق ي الهوي  وف

ه            ة دخول ان أول خطاب        . تعّرض لها من قبل المسؤولين الفرنسيين في بداي ذا آ  والخطاب ه

  في حضور جمع   ١٩٧٨ / ١٠ / ٩ات، وقد ألقاه في     لألمام في فرنسا بعد رفع تلك المضايق      

ك               ىٰ جرائم المل ه ال ة، واشار في دول االجنبي ين في ال رانيين المقيم ة الجامعات واالي  من طلب
                                           

 .٤٨٠الحياة السياسية لإلمام الخميني ص .  ١

٤٨٥ 



ارة          أيلول العظيمة،  ٩ وأشار األمام الىٰ واقعة       شده زي يم » هو اآوفنك   « وشجب ب  زع

ا، نحن       «في فقرة أخرىٰ الصين إلىٰ إيران، وقال    ا وصّية علين د أن تكون أمريك نحن ال نري

شعب   ال ذا ال روات ه ع ث ا جمي ذ أمريك د أن تأخ سوفيتي ... نري اد ال ذ األتح ل أن يأخ وال نقب

ىٰ مشرف        ... وأمريكا النفط    الغاز، اج ال ع       ... نحن ال نحت الم ترف ا، وم ذهب أمريك م ت ا ل وم

  »التخافوا من هذه القوىٰ الكبرىٰ.. ا؛ فأن نهضتنا قائمة القوىٰ الكبرىٰ عن بلندن أيدي هذه

ي    ام الخمين ّشر األم ه ب ام خطاب ي خت ن  ) س(وف اد ع ر االبتع ب، واعتب صر القري  بالن

و   د ه ارج البل ي داخل وخ ائرة ف ات الث ين الطبق وة ب دة واالخ ىٰ الوح ة عل ة والمحافظ  التفرق

  .الضامن الوحيد الستمرار النهضة وديمومتها
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ل  ال ة نوف ي قري ي، ف ام الخمين ماحة االم ه س يم في ان يق ذي آ ان ال اتو ضواحي  مك لوش

  .باريس

  

٤٨٧ 



  ٣٠ –الخطاب رقم 

  

  

  

  سم اهللا الرحمن الرحيمب

م                            دوا أنه م أآن موجودًا، ويب ا ول ىٰ هن د جاءوا إل سادة ق دوا أن بعض ال  علىٰ ما قيل يب

صوداً   ان مق ودي آ دم وج وا أن ع ن هك  ١توّهم م يك ر ل ر أن األم التي ال. ذا غي أن ح  أوًال ف

وم سمعتُ               ان آخر من أجل أن أستريح، والي  تحتمل الجلوس هنا آثيرًا، لذا فقد نقلت إلىٰ مك

ا ىٰ هن اءوا ال سادة ج ي خ٢أن ال ت ف ذا جئ سادةد ل ة ال شريفات، . م ىٰ الت اد عل ر معت ي غي   إنن

ألدب االسالمي ذا خالف ل ين شخص، فه ي وب اك واسطة أو حجاب بين يأن. فتكون هن  ا ف

تم                     ر سني، أن  خدمة جميع السادة ما استطعت ذلك، وأحيانًا أعاني من بعض التعب نتيجة آب

درات                       ك الوقت أن ق شيخوخة ستعلمون في ذل ىٰ ال دما تصلون ال  اآلن شّبان ماشاء اهللا، وعن

ا من             . الشباب غير موجودة لدىٰ الشيخ     تمكن جميعن  إننا اآلن نعيش أواخر أيامنا، ونأمل أن ن

  .سالم؛ وخدمة المسلمين؛ وخدمة وطنناخدمة اال

                                           
   منـزل غـضنفربور تقـرر تهيئـة    بعـد وصـول األمـام الـىٰ    «آتب سماحة الـسيد أحمـد الخمينـي فـي هـذا الـصدد               .  ١

   الــسيد العــسكري منــزًال فــي ضــواحي أحــد االصــدقاء، ويــدعىٰبــأن لــدىٰ: منــزل لألمــام، فقــال الــسيد بنــي صــدر
  يس البأس بمراجعتـه فـي هـذا الـشأن، لـذا ذهبنـا أنـا والـسيد العـسكري وبنـي صـدر وشـاهدنا ذلـك المنـزل،                             بار

  وفــي اليــوم التــالي ذهبنــا مــع ســماحة األمــام. وآــان فــي ضــاحية نوفــل لوشــاتو التــي تبعــد عــن بــاريس فراســخ
  ه ليـست هنـاك مـضايقة       ذلـك مـن ناحيـة أنـه خـارج بـاريس، ومـن ناحيـة أنـ                  وقـد وافـق األمـام علـىٰ       . لرؤية المحل 

ــاك    ــة، وبقــي هن ــت، وآانــت مــساحته آافي ــصاحب البي ــر اســتقرار األمــام فــي   . ل ــوم الالحــق انتــشر خب   وفــي الي
   منــزل الــسيد غــضنفربور، وعنــدما لــم يجــدوا األمــام تــصوروابــاريس بــين الطلبــة الجــامعيين، فــذهب الجميــع الــىٰ

ــىٰ الــدآتور اليــزدي وبنــي صــدر وغــضنفربور وقطــب زا : أن الــسادة    مكــان ال يــصل إليــه الطلبــة ده أخــذوا األمــام ال
   بـاريس  انتشر الخبـر بـين االفـراد، وآـان لـذلك إنعكـاس غيـر جيـد؛ فـي اليـوم التـالي عـاد األمـام الـىٰ                            . الجامعيون

  أننــي ال أقــع تحــت تــأثير أحــد، الجميــع:  نوفــل لوشــاتو، وقــال منــزل الــسيد غــضنفربور، وأخبــر بالــذهاب الــىٰالــىٰ
 . منزلي، فقط إن عمري ال يسمح لي أن أآون بينكم دائمًاوا الىٰيمكنهم أن يأت

  ثالثــة منــازل تحــت تــصرف األمــام )  آــم عــن بــاريس٢٥ بعــد الواقعــة علــىٰ(آانــت هنــاك فــي نوفــل لوشــاتو  .  ٢
ــه) س(الخمينــي  ــزل رقــم واحــد  . ومرافقي ــان صــغيرًا جــدًا  –فــي المن ــذي آ ــراد  – وال ــسكن مــع أف ــام ي ــان األم    آ
  زل رقــم اثنــين الواقــع فــي مقابــل المنــزل األول آــان خاصــًا باالجتماعــات والطلبــة الجــامعيين          والمنــ. عائلتــه

ــل         ــالة الليـ ــة وصـ ــالة الجماعـ ــاك صـ ــصلي هنـ ــام يـ ــان األمـ ــب، وآـ ــضاء المكتـ ــرانيين وأعـ ــم . االيـ ــزل رقـ   والمنـ
  وآــل مــن آــان. ثالثــة آــان الســتراحة ونــوم الطلبــة الجــامعيين وبقيــة أتبــاع األمــام الــذين آــانوا يــأتون مــن بــاريس

 . ساعة فقط٤٨ في هذا المنزل  باريس لزيارة األمام يحق له أن يبقىٰيأتي الىٰ

٤٨٨ 



اريخ                 ذا طوال الت اِن من اضطراب آه م تع ران ل و  . إيران اآلن مضطربة، ولعل إي ول

م                       انكم ا ل ورًا أخرىٰ حصلت، ولكنه د حصلت، وأن أم ورات ق طالعتم التاريخ، لوجدتم أن ث

ش                  تكن دم ال م يق ة، ول ك الطريق اس بتل ذا    بهذا الشكل، حيث يهاجم جنود إبليس الن ىٰ به  عب قتل

 الشكل، لم يقدم شبانه ويقاوم بهذه الصورة، فوضع إيران اآلن هو هكذا، وآل مكان تنظرون              

ورة        ة ث ورة                    .إليه تجدون أنه يعيش حال تم تجدوا ث ا ذهب ورة، فأينم ة ث ران تعيش حال  – إن إي

ا ا  آم ون لن ات  –ينقل ن البن شيوخ وم شبان وال ار وال ىٰ الكب صغار وحت ال ال ن االطف  فم

اس               الصبيان،و ائر الن ىٰ س ار ال سيدات الكب ساء وال اك        ... حتىٰ الن أن هن ون، وآ م يتحرآ آله

سير              . تحّرآهم إرادة إلهية  فيد البشر ليس لديها مثل هذه القدرة التي توقظ الناس، هكذا حيث ت

ه      . الطبقات وجميع االطفال والكبار معًا في طريق واحد        جميع هذا موضوع غيرعادي، فكأن

ل اهللا تبارك وتعالىٰ شمل به الشعب االيراني الذي سيستمر في المقاومة إن شاء               من قب  لطف

  .وسيواصل النهضة التي قام بها بوحدة الكلمة هذه اهللا

سبب النظام الملكي                   ان ب ساد آ واع الف ع أن ة   . إن الفساد الذي عّم إيران، وجمي ذ بداي  فمن

سبب          ظهور النظام الملكي وحتىٰ الوقت الحاضر الذي نعيشه نح         ان النظام الملكي هو ال  ن آ

ين،  . في آل المفاسد؛ ولكن الفساد آان في آل وقت بطريقة معينة     شكل مع ففي   فأحيانًا آان ب

ن   اه نح ذي أدرآن صر ال ه   –الع م يدرآ سادة ل ن ال ًا م ن أن أي تالء – وأظ صر االب و ع   وه

لطوا رضاخ  انقالب وس اموا ب ت، ق ك الوق ي ذل ز ف ه االنجلي اء ب ذي ج ىٰبرضاخان ال  ان عل

ذ              ١الشعب رىٰ أن تنفي ان ي ه آ ذا فأن    وآان رضاخان عميًال جيىء به لتنفيذ أهداف األجانب، ل

ة   من  ٢أهدافهم يتوقف علىٰ أن يقمع وينهي طبقة المثقفين وطبقة العلماء وطبقة المتدينين              جه

                                           
ـــ      .  ١ ــة ب ــة المعروف ــدت االتفاقي ــاري، عق ــد شــاه القاج ــان أحم ــي زم ــة (ف ــوق الدول ــة وث ــوزراء –) اتفاقي ــيس ال    رئ

  اض إيــــران أساســــها الحكومــــة االنجليزيــــة بــــأقرتعهــــدت علــــىٰ)  م١٩١٩( بــــين إيــــران وانجلتــــرا –آنــــذاك 
ــىٰ  ــرة عل ــوني لي ــغ ملي ــولىٰمبل ــة تحــت ســيطرة     أن تت ــران بعــد هــذه االتفاقي    تنظــيم وإدارة الجــيش وأصــبحت إي

  وقــد عــارض.  هــذا البلــد أمــام االتحـاد الــسوفيتي االنجليـز عمليــًا، وعــن هــذا الطريـق آانــت بريطانيــا تحــافظ علـىٰ   
  ودفعـــت معارضـــته الحكومـــة.  المختـــصرأحمـــد شـــاه القاجـــار هـــذه االتفاقيـــة ألســـباب ال يتـــسع لهـــا المجـــال

   يـد رضـاخان ميـر       م علـىٰ   ١٩٢٠ تنحيتـه مـن طريقهـا، لـذا قامـت بـانقالب فـي سـنة                   العمـل علـىٰ    االنجليزية الـىٰ  
  بنج، وأقالـت أحمـد شـاه عـن الـسلطة، وهيـأت الـسبيل النقـراض سـلطة القاجـار، وتـشكيل السلـسة البهلويـة،                          

 . الحكموبعد فترة أوصلت رضاخان الىٰ
  فكـــان آـــل مـــن يعارضـــه مـــن االحـــرار يواجـــه حـــراب مأموريـــه.  بـــدأ رضـــاخان حكمـــه بـــالتخويف واالغتيـــال. ٢

  وقــد ســمع منــه.  الظلــم وخــرق القــانون يواجــه تهديداتــه آماآــان مــن يــشتكي أو يعتــرض مــن الــصحفيين علــىٰ 
  وفـــي» !وأحطـــم أســـنان المعارضـــين! وأقطـــع لـــسان الناقـــدين! ســـوف اآـــسر قلـــم المعارضـــين«مـــرارًا قولـــه 

ــسن          ــسيد ح ــنهم ال ــاء، م ــين والعلم ــوار المثقف ــرًا م الث ــددًا آبي ــل وســجن ع ــالب أعتق ــن االنق   االســبوع األول م
 . والشيخ محمد حسين اليزدي، والشيخ محمد حسين االسترآبادي وآخرون المدرس،
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باننا؛  ىٰ ش ة يقضي عل وم  فمن ناحي ي آل ي صّرُح ف و ي ة أخرىٰ فه ل–ومن ناحي   قب

ام االسالمية         «يومين أو ثالثة أيام تكّلم في المجلس فقال          ىٰ االحك يجب   »يجب المحافظة عل

اريخ             حس ٣ال أدري ماذا   ان ت ذي آ شرف   نًا أيها المجنون باألمس رفعت التاريخ االسالمي ال

ك         عت ذل شعب، فوض صفعات ال ىٰ تعّرضت ل ر؛ حت ًا أخ ه تاريخ عت مكان شعب، ووض  ال

ة    !  الحرية ٤التاريخ جانباً  رًا عن الحري تكلم آثي ول في تصريحاتك     ! ١ي حول   أنت آررت الق

                                           
ــىٰ .  ١ ــة رضــاخان  إشــارة ال ــر ملكي ــوة وأواخ ــصر ق ــوات يتظــاهر با   .  ع ــة للق ــادة العام ــرة القي ــي فت ــان ف ــدوآ   لعقائ

 .الدينية، ويشترك أحيانًا في مجالس التعزية
 الملك.  ٢
  بــديهي أن أتبــاع الــشعائر« الـوطني   م قـال الملــك بمناســبة افتتـاح مجلــس الــشورىٰ  ١٩٧٨فـي شــهر أيلــول  .  ٣

  .واألصول االسالمية الـسامية سـتكون دائمـًا أآبـر مرشـد وملهـم لنـا جميعـًا فـي طريـق تعزيـز االسـس المعنويـة                           
   أسـاس  ح وتحدد الخطوط االساسية للـسياسات التـي سـتطبق فـي الـسنة القادمـة للتـشريع علـىٰ                   وسوف تتض 

  بـديهي أننـا بوصـفنا بلـدًا إسـالميًا فـأّن مـن أهـم أهـدافنا وبرامجنـا هـو الـسعي                       ... المسير واالهداف العامة للبلد     
ــد    ــه المج ــالم االســالمي وبلوغ ــة الع ــذآرىٰ   » لرفع ــبة ال ــي مناس ــال ف ــ وق ــسنوية الثالث ــة  ال ــسبعين للحرآ   ة وال

  منـذ طفـولتي آنـت أهـتم بـأمور الـدين واالسـالم؛ أي أننـي مـسلم عقائـدي، وأقـول بوصـفي رئـيس                          «الدستورية  
  فأنـا الـذي أقـسمت     .  المعنويـة؛ والـدين فـوق الجميـع، ألنـه يعطـي قوامـًا للـشعب                البلد إن آل مجتمع يحتاج الـىٰ      

   المــذهب الــشيعي االثنــي عــشري،لــد، وأحــافظ علــىٰ حــدود وثغــور الب الدســتور، واحــافظ علــىٰأن أحــافظ علــىٰ
 »! تجاهكم أيها الناسلدّي مسؤوليات أخرىٰ

ــادان    .  ٤ ــي عب ــة ســينما رآــس ف ــد فاجع ــر آب   ١٩٧٨ / ٨ / ١٩بع ــي اواخ ــار ف ــة جمــشيد آموزآ ــت حكوم    م أقيل
  ىٰوفــي أول يــوم مجــيء شــريف األمــامي الــ .  م١٩٧٨ / ٨ / ٢٧ م وشــّكل شــريف األمــامي حكومتــه فــي  ١٩٧٨

   الــذي آــان قــد– مبــدأ التــاريخ الملكــي، واعتبــر التــاريخ الهجــري الشمــسي – وعبــر بيــان رســمي –الحكــم غّيــر 
 ! م رسميًا مره ثانية١٩٢٥ / ٣ / ٣١صودق عليه في 
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ذا النظام الفاسد،            شباننا  . هذا ما نحن مبتلون به جميعًا اآلن        ون اآلن به ران مبتل  في إي

شاه . ويقدمون دماءهم، ويقدمون القتلىٰ   آردستان    وفي ٣قيل عدة أيام قتل عدد آبير في آرمن

ضاً           . ايضًا ذا أي تم     . في سائر أماآن آردستان يقال أن األمر آان هك ام رأي ل أي وا     وقب اذا فعل م

التي   المرء ليعجز عن إحصاء المدن        في طهران، وماذا فعلوا في تبريز، وفي مشهد، وإن           

ىٰ سلطته       ٤قاموا فيها بمجازر جماعية، وعملوا فيها ما أرادوا        ام    واآلن فهو يحافظ عل باالحك

                                                                                                                                    
ــاريخ    .  ١ ــران بتـ ــي طهـ ــصرًا فـ ــصادرة عـ ــصحف الـ ــع الـ ــذآرىٰ  ( م ١٩٧٨ / ٨ / ٦راجـ ــبة الـ ــك بمناسـ ــة الملـ   آلمـ

  مقابلــة صــحفية مــع الملــك بمناســبة    ( م ١٩٧٨ / ٨ / ١٩و )  للحرآــة الدســتورية الــسنوية الثالثــة والــسبعين  
 ). آب١٩انقالب 

 .راجع الهوامش السابقة» !!ال يحب ايران) رستاخيز(إن آل من ال يدخل في حزب «قال الملك .  ٢
   قـــام م،١٩٧٨ / ١٠ / ١ م فـــي تـــاريخ األحـــد ١٩٧٨ / ١٠ / ٢الخبـــر ذآـــر فـــي صـــحيفة اطالعـــات، بتـــاريخ  .  ٣

ــساعة        ــي ال ــاهرون ف ــع المتظ ــسيرات، وتجم ــاختران بتظــاهرات وم ــن أهــالي ب ــة آالف شــخص م ــن ثماني ــر م   أآث
   محاصــرة منــزلالرابعـة مــن بعــد ظهــر ذلـك اليــوم فــي مــسجد البروجـردي والــشوارع المحيطــة بــه اعتراضـًا علــىٰ    

ــام الخمينــي     د شــعارات فــي هــذه المجموعــة قامــت بمــسيرة وترديــ  . فــي النجــف االشــرف ) س(ســماحة األم
   المــسجد الجــامع فــي المدينــة، حيــث واجهــت الــساعة الــسادسة مــن بعــد الظهــر، وآانــت تنــوي الــذهاب الــىٰ 

ــىٰ . عناصــر النظــام ــار عل ــاء، وقتــل وجــرح فــي هــذه الفاجعــة   وقــد فــتح االزالم الن    شخــصًا، آمــا٣٤ النــاس االبري
ــانتهــت مراســيم الليلــة الثالثــة للــشهداء الــذآورين إلــىٰ     وفــي هــذه. د بــين النــاس وعناصــر األمــن  اشــتباك جدي

 .الحادثة قتل وجرح عدد آخر
ــك الوقــت إن تظــاهرات واســعة انطلقــت فــي     .  ٤ ــصحف فــي ذل ــت ال ــي المــدن ١٩٧٨ / ٩ / ١ و ٨ / ٣١آتب    م ف

  ومــع أن تظــاهرات ســلمية أقيمــت فــي. االيرانيــة الكبيــرة، وقــد قتــل خاللهــا وجــرح عــدد آبيــر، واعتقــل جمــع آخــر
  ولـم .  اشـتباآات واصـطدامات بـين رجـال األمـن والجمـاهير             انتهـت فـي أغلـب منـاطق الـبالد الـىٰ            عدة مدن فإنهـا   

  ومــن هــذه.  بلــغ العــشراتيكــن واضــحًا العــدد الــدقيق، وطبقــًا ألخبــار الــصحف الــصادرة عــصرًا فــأن عــدد القتلــىٰ  
ــدن ــادان       : الم ــل، آب ــشهد، آم ــسر، م ــز، بابل ــل، تبري ــشاه، أردبي ــهريار، آرمن ــة، ش ــران، ميان ــزوين، طه ــان، ق   ، زنج

ــدان و       ــسنجان، زاه ــالم، رف ــرم، أراك، إي ــان، جه ــدان، آرم ــين  ... آاشــان، شــيراز، هم ــوم االثن ــاهرات ي ــي تظ   وف
  طهــران، آرمــان، مــشهد، شــيراز، تبريــز، واعتقــل جمــع آثيــر، :  م قتــل وجــرح عــدد آبيــر فــي مــدن١٩٧٨ / ٩ / ٤

ــىٰ   ــة فــي  وقــد انتهــت هــذه الحــوادث ال ــين قتيــل وجــريح  ١٩٧٨ / ٩ / ٨ المجــزرة الدامي   . م حيــث ســقط اآلالف ب
ــوم االربعــاء       ــز فــي ي    و١ م وفــي ١٩٧٨ / ٩ / ١٦وبعــد هــذه الحــوادث قتــل وجــرح عــدد مــن االشــخاص فــي تبري

   م وقعت تظـاهرات واشـتباآات آبيـرة فـي عـدد مـن المـدن المهمـة فـي ايـران، حيـث قتـل وجـرح                          ١٩٧٨ / ١٠ / ٢
ــر  ــدد آبي ــل ع ــرت   . واعتق ــومين ج ــذين الي ــي ه ــرىٰ وف ــاهرات أخ ــيتظ ــه، درود، آاشــان،  :  ف ــة، بان ــان، أرومي   زنج

 .حيث قتل وجرح عدد من االشخاص... سمنان، آرمنشاه، أقليد، ارسنجان فارس، دزفول، آمل و 
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ة، وإن                  ولتعلموا بأننا أنا وأنتم أآثر راحة منه اآلن؛ فهو يعاني من ظروف صعبة للغاي

اني اآلن              آان هو قد أوقع    ه هو يع ّد مأساوية،   م  الناس في ظروف مأساوية، لكن  ن وضع أش

تمكن   لعله محروم من لذة النوم، وهو حين يتكلم يرتجف، بل أنه ال           . و نهار   ليس لديه اآلن أ    ي

ذا إن شاء اهللا          ٣أن يتكلم أربع آلمات صحيحة       ه أسوأ من ه ة، وإن عاقبت ذا حال وسوف    ؛ ه

  . أسوأ من هذا٤يالقي مصيرًا

                                           
ــة         .  ١ ــيس والجمعـ ــوم الخمـ ــي يـ ــفهان، ففـ ــت أصـ ــة آانـ ــام العرفيـ ــا االحكـ ــت فيهـ ــة أعلنـ    /٨ / ١٠أول مدينـ

   انتهــت نتيجــة تــدخل رجــال األمــن بقتــل وجــرح عــدد  –اصــفهان  م جــرت مــسيرة وتظــاهرات واســعة فــي  ١٩٧٨
  . م١٩٧٨ / ٨ / ١١ وبعــد ذلـك اعلنــت االحكـام العرفيــة فـي يــوم    –آبيـر مــن المتظـاهرين واعتقــال عـدد آخــر أيـضًا     

  منـــع التجـــول ) اللـــواء رضـــا نـــاجي  (وطبقـــًا ألول بيـــان للقائمقاميـــة العـــسكرية فـــي أصـــفهان وضـــواحيها       
  وبعـد .  الـسادسة صـباحًا، ومنـع أي اجتمـاع ألآثـر مـن ثالثـة اشـخاص ألي سـبب آـان                      من الساعة الثامنـة حتـىٰ     

ــاد فــي يــوم الــسبت        م وبعــد اتــساع النهــضة واقامــة ١٩٧٨ / ٨ / ١٢ذلــك أعلنــت االحكــام العرفيــة فــي نجــف آب
   م وشــملت االحكــام١٩٧٨ / ٩ / ٨التظــاهرات اعلنــت الحكومــة االحكــام العرفيــة فــي طهــران فــي بيــان لهــا فــي  

  قـــم، تبريـــز، مـــشهد، شـــيراز، آـــازرون، آبـــادان، أهـــواز، آـــرج، قـــزوين وجهـــرم باألضـــافة الـــىٰ : العرفيـــة مـــدن
   /٢ / ٩أصـفهان، وأصــدرت القائمقاميـة العــسكرية فـي طهــران مــن الـساعة الثانيــة بعـد الظهــر مـن يــوم الــسبت       

  وطبقــًا للبيــان ) ٤٣ و ٤٢  و٤١ و ٤٠( شــباط أربعــة بيانــات تحــت االرقــام     ١٠ صــباح يــوم األحــد    م حتــى١٩٧٩ٰ
   الخامـسة مـن صـباح اليـوم     بعـد الظهـر حتـىٰ   ٤ / ٣٠أعلـن أن سـاعات منـع التجـول هـي مـن الـساعة               ) ٤٠(رقم  

ــالي ــي     . الت ــام الخمين ــة أن األم ــي المدين ــأة ف ــل فج ــن قي ــة،  ) س(ولك ــر قانوني ــسكرية غي ــة الع ــر القائمقامي   اعتب
   هــذا الخبــر بــدأ النــاس بجمــع الرمــل واالآيــاس وأقــاموا  ومــع اســتالم. ويجــب أن ال يطيــع النــاس هــذه المقــررات 

ــاً     ــة عملي ــام العرفي ــشلوا االحك ــشوارع، وأف ــي ال ــع ف ــواجز والموان ــيض،  . الح ــسالح االب ــسلحًا بال ــبعض مت ــان ال   وآ
   إقامـة تظـاهرات فـي آثيـر        وآانت مجموعـة مـن الـشباب تحمـيهم بأسـلحة ناريـة، هـذه المجموعـة عملـت علـىٰ                    

 .ع التجولمن الشوارع في ساعات من
 .١٩٦٥ / ٤ / ١٠ الملك في أطلق أحد حراس قصر مرمر النار علىٰ.  ٢
  فـي اليـوم الـذي ذهبــت   «آتـب ويلـيم سـوليفان آخـر سـفير أمريكـي فـي إيـران فــي آتـاب مهمـة فـي إيـران             .  ٣

ــدًا     ــًا ج ــدو متعب ــان يب ــك، آ ــة المل ــان     ... لرؤي ــاع، وآ ــوال االجتم ــضطربًا ط ــًا وم ــك منهك ــان المل ــىٰ–آ    عكــس عل
   يكتفـي بأجوبـة  – أن يكـون وحـده متكلمـًا ويـتكلم عـن المواضـيع التـي يحبهـا               إذ آان يسعىٰ   –عادته في السابق    

ــًا ال معنــىٰ     مراســلوفــي االيــام األخيــرة التــي قــضاها الملــك فــي إيــران أجــرىٰ  »  لهــامقتــضبة ومختلطــة، وأحيان
  اعن فـي الـسن والمنكـسر بـشعر أبـيض        الملـك الطـ   « مقابلة معه وآتـب      – الذي آان مقربًا للملك      –مجلة شبيغل   

  :قــال الملــك. ووجــه شــاحب واجفــان حمــراء، تبــسم بــسمة حزينــة بمــشقة، وقــال أنــه آــان يثبــت نفــسة بالــدواء
  وحــين ســأله المراســل حــول أصــدقائه » النــاس حقيقــة ال يــشكرون وال يقــدرون، لــيس لــديهم صــبر وقــوة تعقــل  

ــا منـــذ أشـــهر، «أجـــاب  ــرقوها الـــىٰ صـــديق؟ أي صـــديق؟ األصـــدقاء ترآونـ ــوا بـــاألموال التـــي سـ ــا وذهبـ    أمريكـ
  وأوروبــــا واآلن يتجولــــون فــــي شــــانزليزة وآاليفورينــــا، واالصــــدقاء االجانــــب قطعــــوا دعمهــــم، وآــــأنهم لــــم  
ــخاص           ــدة أش ــي ع ــخص؛ بق ــي ش ــيس مع ــد ول ــوههم، أن اآلن وحي ــي أداروا وج ــا رأون ــا، آلم ــم يعرفون ــا ول   يرون

ــولي حزمــ     ــذين ح ــدون، ال ــدورهم وحي ــؤالء ب ــولي، ه ــىٰ   ح ــوا، وحت ــا تمكن ــدار م ــم بمق ــم وا حمله ــة ل ــراد العائل    أف
  يرحموني، سرقوا مـا اسـتطاعوا، نهبـوا وشـوهوا سـمعتي أنـا وشـهبانو المـسكينة، وإنـه لتجـب معـاقبتهم علـىٰ                         

 »ذلك
 .عالم اآلخرة.  ٤

٤٩٢ 



تم        . هذا هو وضع إيران في الوقت الحاضر       يكم أن ا وعل ا   وعلينا نحن الموجودين هن أيه

المسؤولية ألننا   ين من ّوفنحن لسنا معف  . ن مسؤوليات معينة  السادة الموجودون في خارج إيرا    

ًا مسؤولون،     . خرجنا ة         نحن جميع ة ووجداني ون بمسؤوليات عقلي ومسؤوليتنا   وشرعية   مكلف

ا    ان لن ي أي مك راد    –وف ات أم أف ا مجموع واٌء أآن ذه –س ساعد ه ن    أن ن ة، ونح المواجه

ب أن        اك؛ يج ىٰ هن ذهاب ال ن ال تمكن م ارج، وال ن ي الخ ودون ف ي    الموج ا ف ؤدي دورن ن

ة ضًا المواجه ذي    .  أي ستوىٰ ال ًا وبالم ا جميع ؤدي دورن ب أن ن ن يج ا،   نح ستطيعه بكالمن ن

  .يستطيع من دورفعلىٰ آل شخص أن يؤدي ما . بأقالمنا، بتظاهراتنا

م يضّحون في سبيل تحقيق             . إن في أعناقنا دينًا إليران     اء شعبنا، النه دينون ألبن  إننا م

ي،       شعب االيران ضًا من ال  مصالح االسالم ومصالح الشعب؛ ونحن جزء من الشعب؛ نحن أي

رزح اآلن في        . فهؤالء ضحوا من أجلنا؛ أعطوا دمًا؛ وتعرضوا للسجن         فكم من علمائنا من ي

ع   ومن    والطلبة والكسبة،    واالطباء والمهندسين،   ، فالعديد من العلماء والمثقفين،      ونالسج  جمي

ذا        . الطبقات هم في السجون اآلن، لقد قتل العديد وسجن          ذا من أجل ه شعب، ومن    وآل ه ال

الم شعب، . أجل االس ذا ال ون مرتبطون به سلمون ووطني ا نحن م ي أعناقن ؤالء  وف ن له . دي

ا وعلينا أن نؤدي د    أن أآتب                   . ينن ّي أن أؤدي ديني ب ة عل وم الديني ة العل ا أحد طلب وأتحدث   أن

ؤدوا                       إليكم، تم يجب أؤ ت رع علمي آن سادة الطالب وفي أي ف ا ال ذا      آذلك فأنكم أيه نكم له دي

دامهم،      . الشعب نحن          لقد سحقوا هؤالء بأق ه ف سحقهم إن شاء اهللا، علي ون     واهللا ي ًا موظف جميع

بكل األعمال غير     نحن ال نتمكن من القيام      طبعًا.  ونتحرك بما نستطيع   بأن نلتفت الىٰ هؤالء،   

ذي      أننا نستطيع أن نقوم بدوٍر معّين لخدمة هذا الشعب، والخدمة هذا الخلق،            ونؤدي الدين ال

  .في أعناقنا

ب     ي جي صب ف ا ت ع ثرواتن أن جمي رىٰ ب شعب؛ ون ذا ال ن ه نحن م ك، ف ن ذل ضًال ع  ف

ا  . أمريكا وربائبها  ذا                  إن نفطن د رضا هك ددُه محم م يب و ل ُد، ول اد ينف ا ال ينف      ...  يك إن نفطن  دف

ل              سعر قلي اعوه ب نفط وب و  ١بهذه السرعة، وثرواتنا ال تنفذ بهذه السرعة، لكنهم استخرجوا ال

                                           
  تثمرهاوآانـت اآلبـار التـي اســ   . اآتـشف الـنفط فـي إيـران أوائــل القـرن العـشرين المـيالدي مـن قبــل االنجليـز         .  ١

   حيــث اســتبدل وقــود الــسفن الحربيــة االنجليزيــة مــن الفحــم االنجليــز غنيــة جــدًا، وفــي الحــرب العالميــة األولــىٰ 
   آان النفط االيراني أهم مصدر تعتمد عليه هـذه الـسفن، لـذا فـأن مـن أهـم العوامـل                       المواد النفطية،  الحجري الىٰ 

   م ١٩٠٩وفـي عـام     . عالميـة الثانيـة آانـت مـسألة الـنفط         التي دفعـت االنجليـز الحـتالل إيـران فـي أوائـل الحـرب ال               

٤٩٣ 



                                                                                                                                    

ــالب  .  ١ ــد انق ــسرسيوم     ١٩بع ــرآة آن ــصرف ش ــت ت ــي تح ــنفط االيران ــع ال ــة  .  آب، وض ــشرآات النفطي ــت ال   وآان
  خراج وآانــت تــشترك معــًا لمــساعدة بعــضهما اآلخــر فــي اســت        االمريكيــة واالنجليزيــة لهــا معظــم االســهم،    

  شــرآة الــنفط الوطنيــة( جــوار آنــسرسيوم  م تأســست الــى١٩٥٤ٰوفــي ســنة . واســتثمار وبيــع الــنفط االيرانــي 
ــة ــات اســتخراج      ) االيراني ــأي شــكل فــي عملي ــشترك ب ــم ت ــشرآة، ول ــة لل ــور االداري ــشكل رئيــسي األم ــت ب   وتول

ــنفط  ــصفية ال ــن ســنة      . وت ــي م ــنفط ران ــة لل ــشرآة الوطني ــان ســهم ال ــي ١٩٧٣ – ١٩٦٩وآ ــنفط  م ف ــادرات ال   ص
   اثنـين  بينمـا آـان سـهم آنـسرسيوم فـي تلـك المـدة يـصل الـىٰ                 %) ٠٫٣(االيراني ثالثة فـي العـشرة فـي المئـة           

ــسعين بالمئــة    وقــد وصــل الــدخل  ) وآانــت البقيــة تتعلــق بــسائر الــشرآات االجنبيــة خــارج آنــسرسيوم      ! (وت
  ر مــــن هــــذا المبلــــغ عــــن مليــــون دوال١٤٨٦٧ مليــــون دوالر، و ١٧٤٤١  م الــــى١٩٧٥ٰااليرانــــي فــــي ســــنة 

ــة          ــة االيراني ــنفط الوطني ــرآة ال ــهم ش ــان س ــسرسيوم، وآ ــطة آن ــنفط بواس ــصدير ال ــق ت ــون دوالر،٨٧٤طري    ملي
ــة    ــشرآات النفطي ــة ال ــون دوالر٧٠٠وســهم بقي ــسرسيوم حافظــت   !  ملي ــام أن آن ــة هــذه االرق ــضح مــن مقارن   ويت

   مــا مارســته أمريكــا وانجلتــرا مــنح مــدىٰ م وآمــا يتــض١٩٧٣فــي ســنة ! صــناعة الــنفط) تــأميم( قوتهــا بعــد علــىٰ
 .النهب للمخازن النفطية في إيران

   االتحــاد الــسوفيتي بعــد مــدِّ خــط أنابيــب الغــاز طبقــًا لالتفاقيــة التــي أبرمــت   آــان الغــاز االيرانــي يــصدر الــىٰ .  ٢
  از سـنة   م بـين إيـران واالتحـاد الـسوفيتي، ووصـل مقـدار ماصـدر مـن الغـ                   ١٩٦٧ سنة والتي عقدت سـنة       ١٥لمدة  
  وقــد تعهــد االتحــاد الــسوفيتي أن. مليــارات متــر مكعــب وآــان هــذا المقــدار يــضاعف آــل عــام ) ١٠ ( م الــى١٩٧٥ٰ

 . سنتات مقابل آل الف متر مكعب٦ دوالر و ٦يدفع اليران مبلغ 
  نــاإن صــداقتنا واتحاد:  فــي البيــت االبــيض و قــال لــه– و لــي العهــد االيرانــي، رضــا البهلــوي –اســتقبل آــارتر .  ٣

  وأعلــن دعمــه لــه مــرة / ١٠ / ٢٦وهنــأ الملــك بمناســبة .  فــي سياســتنا الخارجيــة مــع ايــران يعتبــر رآنــًا أساســيًا
ــام االزمــة فــي تــشرين الثــاني   . أخــریٰ    م عقــد مجلــس األمــن القــومي األمريكــي اجتماعــًا، وأمــر  ١٩٧٨وفــي أي

ــة ســتد     ــدة االمريكي ــات المتح ــك أنَّ الوالي ــغ المل ــيم ســوليفان أن يبل ــد  ويل ــدون أي قي ــة ب ــة الحالي ــي االزم   عمه ف
  إن االصــدقاء الحقيقيــين هــم «- حــول لــزوم دعــم الملــك  –وقــال ديفيــد أويــن وزيــر الخارجيــة البريطــاني  . وشــرط

ــا أن نــدعم  . الــذين يفكــرون بمــساعدة بعــضهم اآلخــر عنــد الحاجــة   ــار، واعتقــد أن علين ــا أن نخت ــا أظــن أن علين   أن
ــران  ــك اي ــسان   إن ســقوط النظــام االير . مل ــي يعنــي ســقوط هــدف حقــوق االن ــك  ! ان ــران هــو اآوفن ــيم–زار إي    زع

   تـشرين الثـاني هنـأ   ٢٦وفـي  .  في االيام األخيرة مـن عمـر النظـام، وأعلـن عمليـًا ورسـميًا دعمـه للملـك          –الصين  
 »الزعيم السوفيتي بريجينيف الملك وأعلن دعم االتحاد السوفيتي له

٤٩٤ 



د      . هؤال يريدون أن ينهبوا آل ثرواتنا    شعب المسكين بع ذا ال أن  وماذا يجب أن يفعل ه

اذا يجب أن يفعل           يذهب   ول يجب أن     . نفطه وتنتهي مصادره؟ اهللا يعلم م سيد يق ذا ال د   ه نعتم

ما ! الشمس؟ أنت ال تتمكن من أن توقد مدفأة نفطية؛ وتريد أن تأخذ طاقة         ! علىٰ طاقة الشمس  

اس       ذه ال  . هذا الكالم؟ هذا الكالم هو الستغفال الن ة التي  ق آل ه ا هي     ضايا المتفعل يقومون به

  .حافظوا علىٰ هذا التافهمن أجل أن ي

ىٰ، أو أ                 ىٰ       نإّن آل من يقول في الداخل بأن هذا الرجل يجب أن يبق   من الحسن أن يبق

اذا                    فهو خائن؛  اس، وم اذا عمل مع الن   ألن الكل رأوا ماذا عمل هذا الشخص في الداخل، وم

اس،                  بعمل   وال الن ة من أم ذا العائل م نهبت ه ا، آ م يمت    مخازننا، ماذا عمل بمالن  لكون اآلن   ه

  .٣ هم يمتلكون آذا وآذا، وآل هذا من أموال الشعب القصور واألموال في الخارج،

ه أصبح                       راد عائلت ديًا بال رداء، في حين أن آل واحد من أف  حسنًا رضاخان، آان جن

ارات    شعب            ٤صاحب مليارات الملي ذا ال وال ه ذا هو من أم ع        . وه شارآون في جمي    هؤالء ي

                                           
   م فـــي فتـــرة تـــصاعد النهـــضة، بـــدعوة مـــن١٩٧٨ / ٨ / ٢٩ن فـــي  إيـــرا– زعـــيم الـــصين –زار هـــو اآوفنـــك .  ١

   مــع إقالــة حكومــة جمــشيد آموزآــار، ومجــيء حكومــة جعفــر شــريف   أيــام، وآــان ســفره متزامنــًا٤الملــك، لمــدة 
  وآــان الملــك يظهــر أن دول آبيــرة مثــل الــصين تعتبــره. األمــامي، وفاجعــة الحريــق فــي ســينما رآــس فــي آبــادان

   يأمـــل فـــي الحـــصول– بقبولـــه لـــدعوة الملـــك – قويـــًا وتدعمـــه، وآـــان هـــوا آوفنـــك  ذلـــك الوقـــت ملكـــًاحتــىٰ 
 . امتيازات مهمة من إيرانعلىٰ

 .مّر ذآره سابقًا.  ٢
 .مّر ذآره سابقًا . ٣
ــىٰ     .  ٤ ــتيالء علـ ــد االسـ ــسطاء، وبعـ ــد البـ ــالب أحـ ــل االنقـ ــاخان قبـ ــان رضـ ــروة  آـ ــاحب ثـ ــبح صـ ــسلطة أصـ    الـ

   لــه أفــضل منــاطق شــمال البلــدوأمــر أن تــشترىٰ) ة االمــالك الملكيــةدائــر (آبيــرة، وقــد أســس مجموعــة تــدعىٰ
  ٤٤: وقـد بلغـت أمالآـه عنـد النفـي         . بأسعار زهيدة، وآـان مـستعدًا أليـة جريمـة مـن أجـل مـصادرة أمـالك النـاس                   

ــامرة و   ــة أرض ع ــف قطع ــارج، و    ٣٦٠أل ــي الخ ــوك ف ــي البن ــد ف ــون دوالر نق ــي،  ٦٨ ملي ــداع داخل ــان إي ــون توم    ملي
   معمــل حياآــة الحريــر فــي جــالوس، وعــدة معامــل لتــصفية الــرز، والقطــن، ومقــالع اســتخراج الحجــر،ومراآــز مثــل

ــى   ــي عل ــسيج ف ــل الن ــع      ومعم ــد شــميران، وفردوســي، ومجم ــسر، ودربن ــسر، ورام ــي، وآج ــادق آبعل ــاد، وفن   آب
ــاد وغيرهــا  ــارك آب ــذي آــان مــن المقــربين لرضــاخان     . قــصر مب ــزي ال ــواب المجلــس االنجلي ــد آتــب أحــد ن   إن« وق

ــارًا مــن اآلن        ــه اعتب ــي أن ــشعب االيران ــر ال ــصوص وقطــاع الطــرق، وأخب ــران مــن الل ــر الطــرق فــي إي   رضــاخان طه

٤٩٥ 



  .ل من الجميع

                                                                                                                                    

ــران أيــة مؤســسة اقتــص  .  ١    ســواء فــي القــسم التجــاري، أم فــي أقــسام الزراعــة  –ادية مهمــة ال توجــد فــي إي
  العمـران، : آان الملك نفسه من المساهمين الرئيـسيين فـي بنـوك          .  ليس للملك وعشيرته سهم فيها     –والصناعة  
  ، وقــروض  الــصناعي فــي شــهريار، وشــرآة آــورش للتــوفير   داريــوش، التنميــة واالســتثمار فــي ايــران،   إيرانــشهر،

ــان وغيرهــا الــسكن، شــرآ ــوفير وقــرض إآبات   (أو ) مؤســسة البهلــوي( عــن طريــق  وقــد ســاهم فيهــا جميعــاً . ة ت
ــة(و ) المؤســسة الملكيــة   وآــان الملــك رأس مــا مهــم فــي بعــض الــشرآات والمؤســسات   ) الخــدمات االجتماعي

  ألضــافةبا. شــرآة جنــرال موتــورز االيرانيــة، شــرآة برشــيان متــال فــورمز، مجمــع معامــل أنابيــب االلمنيــوم   : مثــل
  :ومــن ذلــك.  هــذا آــان صــاحب ســهم مهــم فــي الــشرآات التجاريــة االنتاجيــة، والــصناعية والتوزيعيــة أيــضاً   الــىٰ

ــارس           ــع ورق ب ــة، مجم ــاير االنتاجي ــان ت ــرآة آي ــة، ش ــستون االيراني ــرآة بريج ــواز، ش ــي األه ــب ف ــرآة االنابي   ش
ــارس وخوزســتان      ــع األســمنت فــي ف ــة، شــرآة توزي ــع األدوي ــصناعي، شــرآة توزي ــزوين،  ال ــك فــي ق   ، شــرآة آبي

   شـرآة ايرانيـت،     شرآة االسمنت في طهران، شرآة صناعات االسـمنت فـي الغـرب، شـرآة الجـص فـي طهـران،                   
   شـرآه آتـي سـاز، شـرآة بنـاء البيـوت          موسسة بناء وعمران االراضي في غرب طهـران، مؤسـسة عمـران آـيش،             

  الــشرآة. المكعــب، شــرآة مرودشــتالــسكنية، شــرآة إنتــاج الــسكر المكعــب فــي آــرج، شــرآة بــارس للــسكر  
ــول، شــرآة       ــسكر المكعــب فــي دزف ــسكر فــي االهــواز، شــرآة ال ــصفية ال ــسكر المكعــب وت ــة لمعمــل ال   االنتاجي
  السكر المكعب في شاه آباد، الـسكر المكعـب فـي فـسا، الـسكر المكعـب فـي آرمانـشاه، الـسكر المكعـب فـي               

ــص     ــت، الزراعــة وال ــصناعة فــي جيرف ــاج  لرســتان، شــرآة الزراعــة وال ــاران النت ــة، شــرآة زي ــة االمريكي   ناعة االيراني
ــوم  ــب اللح ــدمات         . وتعلي ــرآة الخ ــران، ش ــي إي ــسدود ف ــر ال ــرآة حف ــارون، ش ــي آ ــصناعة ف ــة وال ــرآة الزراع   ش

  ! عـن االسـتثمار فـي الفنـادق والمطـاعم أيـضاً            لم يكن الملـك غـافًال حتـىٰ       ... البحرية في إيران، شرآة أوفست و       
ــادق  وآــان لهــذا الحــاآم المــستبد   ــدات فن ــٌر مــن عائ ــك، رامــسر، آرياشــرايتون، جــالوس،  : ســهٌم آبي   بابلــسر، ون

ــاعم          ــادق والمط ــشرات الفن ــران، وع ــون طه ــشهد، هيلت ــت م ــزر، هاي ــت خ ــاس، نوشــهر، هاي ــدر عب ــامرون، بن   آ
  وآــان آــل فــرد مــن العائلــة البهلويــة يمــارس نــشاطًا ماليــًا وتجاريــًا بــشكل مــن  ! ومحــالت القمــار واالنديــة الليلــة

 .شكالاال
 .االسلحة والتجهيزات العسكرية.  ٢
   /٨ / ١٩ففـــي جـــواب للملـــك بتـــاريخ ! آـــان الملـــك وعمـــالؤه يـــسّمون الـــشعب اإليرانـــي الثـــائر شـــيوعيًا.  ٣

ــال ١٩٧٨ ــد شــيوعيون إســالميون دون شــك  « م ق ــزرة  » بالتأآي ــد مج ــامي    / ٩ / ٨وبع ــال شــريف إم ــة ق   «الدامي
ــسيي   ــدة ان المارآـــ ــرائن أآيـــ ــائق وقـــ ــاك وثـــ ــداث العنـــــف هنـــ ــانوا وراء أحـــ ــالم » ن آـــ ــر االعـــ ــال وزيـــ   وقـــ

 »وشعاراتها شيوعية.. الشك في وجود أياٍد شيوعية توجه هذه الحرآة «والسياحة الدآتور العاملي 

٤٩٦ 



تكون   نحن ال نريد أن. إن ما قلناه منذ البداية وحتىٰ اآلن هو أن لدينا بلدًا نريده ألنفسنا  

شعب؛ ويأخذ                . ناأمريكا وصية علي   ذا ال روات ه ع ث ا جمي اد   نحن النريد أن تأخذ أمريك االتح

هل هي    . النفط السوفيتي جميع ثروات هذا البلد، االتحاد السوفيتي يأخذ الغاز، وأمريكا تأخذ          

نحن . األمر هكذا  نحن النريد أن يكون   ! مائدة مجانية يأآل منها آل من هّب ودّب آل مايريد         

ذلك             نريد أن نكون سادة أن     م ب ة لك د أن        .فسنا، ومهما أردنا أن نفعل فال عالق ا، نري ا آّن فكيفم

ا               ا ومن مخازنن ا        –نستفيد من أرضنا ومن مائنا ومن نفطن ة آله ىٰ     – وهي غنّي ونقضي عل

ئنا          لصوص الذين يأآلون و يأخذون آل شيء        ال ا ش دنا آيفم دير بل م ن ىٰ     نحن ال  . ، ث اج إل نحت

ا   . ا فهذا شأننا وعملنا   مشرف، أسأنا اإلرادة أم أحسّناه     ول   فمن . هذا هو آالمن ستطيع أن يق : ي

ا         آال، يجب أن يأتي شخص آخر ويديرآم؟ وما هي عالقتكم؟ نحن            ه لن د؛ مخازن أصحاب بل

أنكم؟ نحن       . نستطيع تقولون أنكم ال تستطيعون؟ ال    . أيضًا، نحن نريد أن ندير بلدنا      فما هو ش

د    دير؟ ال نري ستطيع أن ن دير؟ إن ال ن وا  أن ن دآم أن تخرج ا نري رج    ن ال إذا خ ىٰ، والح وآف

ؤالء   عنا ه ؤالء، وإذا وض ن  ه نفط م اهبوا ال م ن ًا، وه ون جانب رىٰ   والطفيلي وىٰ الكب ك الق تل

ع من آانت           ضًا، وجمي ة أي وي الطفيلي ة البهل نفط وعائل ة لل ات مع     الطفيلية الناهب ديهم عالق ل

ة   هؤالء في الخمسين سنة الماضية هذه؛ هؤالء الطفيليو  ة طبق روة     ن، من أي ون ث انوا، ينهب آ

اهبي           ا ن ا إذا أخرجن ول إنن ن نق باننا، نح ث ش ىٰ جث ّرون عل د، ويم ذا البل ؤالء   ه نفط ه ال

ة ىٰ النهاي ديره حت تمكن أن ن ًا ن دًا غني دينا بل أن ل ين، ف دنا. والطفلي روات بل ة إن ث ست قليل . لي

أآل       !ولكن الناهبون آثيرون   رون    الثروة ليست قليلة بل، الذين ي ا آثي ىٰ       !ون منه فهي تنفق عل

ن    داخل م ي ال ودين ف ؤالء الموج ىٰ ه ق عل الم، وتنف ىٰ االع ب، وعل ة   األجان ل المحافظ أج

راً   هؤالء المستشارون و الذين يأتون من الخارج، هؤالء       .  وأمثال ذلك   عليه، آل  . يأآلون آثي

  .هؤالء جاءوا الىٰ هذا البلد من أجل نهب ثرواتنا

ديهم    ار إن شاء اهللا، وسوف يقطع            – وسنقطعها إن شاء اهللا        – إذا قطعنا أي شعب ث   وال

ادرون                     ر، ونحن ق ا آثي أن نفطن ك، ف ا في ذل  أياديهم وسوف بخرجهم إن شاء اهللا، وإذا نجحن

  .ولن يطلب أحد منكم أن تأتوا وتديروا بلدنا. علىٰ إدارة بلدنا

٤٩٧ 



أجل   ين آلهم جاءؤا من   هؤالء المستشار ! ؟١ماذا نريد أن نفعل بكل هؤالء المستشارين      

ضًا؛        . المحافظة عليه للنهب  . أن يحافظوا عليه وينهبوننا    وا أي دون أن ينهب وإال  هم أنفسهم يري

ستبدلوه               انهم ي ذا، ف م . لو آانوا يعلمون أنهم يتمكنون بأن يأتوا بأحد أفضل من ه ه   إنه اليحبون

ون اآلن أن يزيحوه       . لسواد عينيه وحواجبه   ون  وأي شخ  . .لكنهم ال يتمكن نحن     ص يجيئ ه؛ ف ب

  .علىٰ موقفنا

الموت               ا ب دٌد إم أو  وإذا تقرر أن يقوموا بانقالب، ويجيئون بعسكري الىٰ الحكم، فهو مه

اً                       ٢الفرار ذهب جانب شعب، أو أن ي اء ال ع أبن ل جمي ا أن يقت ك اآلن، فهو إم  . آما هو حال المل

ستمرة،     وما لم تذهب أمريكا، وما لم ترفع هذه القوىٰ الكبرىٰ أيديها عن               بلدنا، فإّن نهضتنا م

  .وهتافنا مستمر، وجهادنا مستمر، وسوف ننجح إن شاء اهللا

ًا   ...إذا ثار شعب من أجل مصالحه        . أيها السادة التخالوا من هذه القوىٰ الكبرىٰ        أحيان

ة نحن الشيء   نريد أن نقوم بحرب خا  ديهم آل   رجية، في الحرب الخارجي . شيء  ، وأولئك ل

ب،               وأحيانًا يكون لدىٰ   د األجان ا شعب النري ع، وهو أنن دهم    شعب آالم يقبله العالم أجم النري

ا        ك، وإذا            . في بيتنا، ونريد أخراجهم من بيتن ه أن يعارض ذل دًا ال يمكن أن أح ه     ف عارض فإن

وة أن    .يتمكن من ذلك ألمٍد قصير جدًا، واّلا فأنه سيواجه الرأي العام العالمي        ة ق واليمكن ألي

ام  رأي الع ه ال ىٰ   تواج ام ال رأي الع ام ال ا اهتم ن اآلن لفتن المي، نح ران اآلن   الع ران، وإي إي

ع   ام الجمي ىٰ باهتم ؤالء    . تحظ ع، وه ه الجمي تم ب ي اآلن يه شأن االيران ط   إن ال اهبون فق الن

ا                   ذين يهتمون بم رين ال اك من الخّي يحدث في     مهتمون به من أجل مواصلة النهب، ولعل هن

ع التفت     هكذا؟ ماذا حصل؟ لماذا يجب أن يكون هكذا؟       إيران، ويتساءلون لماذا الشعب      الجمي

                                           
ــان   .  ١ ــين االمريك ــام     «آتــب أحــد المحقق ــوز ع ــران فــي تم ــون فــي إي ــانوا يعمل ــذين آ ــان ال ــر إن عــدد األمريك   ذآ

  وآــان عــدد مــنهم يعمــل مباشــرة تحــت إدارة. وهــي فــي تزايــد مــضطرد هــو أربعــة وعــشرون ألــف شــخص، ١٩٧٦
   ال– شــخص ١٧٠٠ وعــددهم –فقــد آــان العــاملون فــي شــرآة صــناعة طــائرات الهيلكــوبتر  . رؤســائهم االمريكــان

  يملكــــون أي اتــــصال مــــع االيــــرانيين، ولكــــن أآثريــــة األمريكــــان، آــــانوا يعملــــون مــــع الــــضباط والمــــوظفين 
   الرواتـب  لمؤسـسات العـسكرية أم فـي التـشكيالت الفنيـة، وآـان االخـتالف فـي مـستوىٰ                  االيرانيين، سـواٌء فـي ا     

  والمزايــا والرفــاه المــادي بيــنهم وبــين االيــرانيين فاحــشًا ومغيــضًا، وقــد جــاء فــي تقريــر لجنــة الــشؤون الخارجيــة    
ــران ارتفــع مــن      ــشيوخ االمريكــي أن عــدد االمــريكيين المقيمــين فــي إي   نة شــخص فــي الــس ٢٤٠٠٠لمجلــس ال

 . م١٩٨٠ خمسين أو ستين ألف شخص في سنة  م الى١٩٧٦ٰالتي صدر فيها التقرير 
  مــن الحلــول التــي فّكــر بهــا حمــاة الملــك فــي االشــهر األخيــرة لمواجهــة التظــاهرات الــشعبية والثــورة            .  ٢

ــسياسية    ــّط بحــث االوســاط ال ــت مح ــة عــسكرية   . االســالمية، وآان ــولي حكوم ــالب عــسكري، وت ــذ انق ــو تنفي   ه
  ( وتحــذير االمــام بــأن  ة، إال أن خطــأ الملــك فــي تــشكيل حكومــة المــشير األزهــاري العــسكرية مــن جهــة،الــسلط

  لـم يعـط هـذا المـشروع مهلـة         )  االوضـاع أآثـر مـن الحكومـة العـسكرية          االنقالب العـسكري ال يمكنـه التـأثير علـىٰ         
 »للتنفيذ

٤٩٨ 



ديكم   –وأنا أبّشرآم، إنكم إن شاء اهللا        متحدة،    إذا اتحدتم، آما هو حالكم اآلن، وآانت أي

ىٰ      –خالفات جانبًا، وأصبحتم أصدقاء وتحرآتم معًا       ووضعتم ال  نتيجة،    فسوف تحصلون عل

  .وسوف تفشلون مخططاتهم إن شاء اهللا، وسوف يصبح البلد لكم

ة وهي د آلم ي خارج البل سادة الموجودون ف ا ال م أيه ول لك ًا : وأق ي أسمع أحيان  –أنن

معت أ      ي قدس ا لعّل ًا، وهن مع أحيان ت أس ران آن ي إي ت ف دما آن ضًا عن د –ي ه توج ي أن   وه

سادة        ين ال ر صحيح       . اختالفات بسيطة، وآدورات بسيطة ب ذا غي ي ه م إخوة      ١برأي تم آلك  . أن

ىٰ             دي بعضنا اآلخر، ونقضي عل دينا في أي ون؟ يجب أن نضع أي  لماذا؟ علىٰ أي شئ تختلف

شترك دونا الم ًا، وسوف  . ع ه مرتاح ي مكان يبقىٰ ف ه س ا، فأن ا بينن ف فيم رر أن نختل  وإذا تق

سنا       ىٰ أنف ا عل ين مختلف                 . نستنفذ قوان ارة االختالف ب ًا، وهي إث ة استخدموها دوم ذه حيل  وه

شعب ات ال رون  . طبق ذا؛ ويثي زب آ ر ح ذا، واآلخ زب آ ك ح زبين، ذل شّكلون ح م ي   فه

ام،       . االختالف بين هذين الحزبين، ويشّلون الناس      ىٰ األم  يعلمون    أو مثًال يدفعون بشخص ال

شغل        م ين واهم،               منه شيئًا، ث ل ق رة، وتتحل ذا فت ىٰ ه ازعون عل ه، ويتن اس ب ستفيد أولئك     الن وي

  .بالنتيجة

اتكم                وا خالف وا إخوة، حّل تم  . أنتم أيها السادة الموجودون في الخارج آون ًا   إذا رأي أحيان

ا   ي حصل، وأن ر الفالن وا إن األم ة، وقول ه بأخوي اذهبوا إلي وة، ف د األخ ن أح دورة م دي  آ ل

  .فع سوء التفاهمآدورة بواسطة هذا، لر

سادة                    ع ال م، لجمي الىٰ التوفيق لك ارك وتع ا أسأل اهللا تب وا   ! علىٰ أية حال أن  وآمل أن تنه

وطن   ور ال ام أم سكوا بزم نكم، وتم ىٰ وط ودوا ال وا أن تع ة، وتتمكن ا برفع اتكم هن  دراس

                                           
  بلـــد بـــسبب عـــدم وجـــود ضـــغطآانـــت االختالفـــات فـــي خـــارج البلـــد أآثـــر بـــدرجات منهـــا فـــي داخـــل ال .  ١

ــك المجموعــة،       ــان بنــي صــدر فــي تل ــة، وآ ــين الجبهــة الوطني ــات ب ــاك اختالف   للحكومــة فــي الخــارج، وآانــت هن
ــة        ــا، ومجموعــات ديني ــرع أمريك ــد ف ــة فــي خــارج البل ــا، ونهــضة الحري ــرع أوروب ــد ف ــة فــي خــارج البل   ونهــضة الحري

ــرىٰ  ــة أخـ ــر دينيـ ــين  . وغيـ ــا بـ ــتالف فـــي اوروبـ ــدآتور : الـــسادةوآانـــت ذروة االخـ ــدر، والـ   قطـــب زادة، وبنـــي صـ
 . اختالفات أولئكوإشارة سماحة اإلمام آانت موجهة الىٰ. اليزدي

٤٩٩ 



ضًا إ ول أي يء وأق ي أن أج سمح ل صحية ال ت التي ال وم، فبوضعي ن ح ل ي ا آ ىٰ هن   ال

سادة                        م مع ال ي أن أتكل د ل ه ال ب ا . الصحي أشعر اآلن بالتعب، لكني جئت إلىٰ هنا رأيت أن  أن

م                . عتذر من السادة، فلن أتمكن أن أجيء      أ اب ل ذا الب ة دخولي في ه  أوًال أقول، إنني من بداي

م ي      اس ستقًال ف ت م ت آن ي أي وق دخل، ف ضًا الت ائي أي مح القرب م أس دخل؛ ل د أن يت  ح ألح

ال                  وم باالعم  أعمالي، آنت أقدم علىٰ أي عمل أريده، وأمتنع عن أي عمل ال أريده، وآنت أق

اط خاصاً             . حسب تشخيصي وتفكيري   دي ارتب ثًال، وإن ل ا م ىٰ هن  ال تتصوروا إنني جئت ال

ه         مع أحد، أو أن أحدًا يتدخ      ل من الي وأن أقب ديكم           . ل في أعم ر وارد، ال تكن ل ذا الكالم غي  ه

ابع                           ثًال ال أت أنني م ىٰ الخارج لالستراحة، ف ة، وهي أنني إذا ذهبت ال ذه الناحي  آدورة من ه

وح          . السادة، وال آتي في خدمتهم     أت   أنا في خدمة جميع السادة، وهناك أيضًا بيتي، بابه مفت لي

ا، أو       لكنني أعتذر من أجل أجيء    . ةن الساد الىٰ هناك من يريد م     أن   في هذا المحل وأآون هن

 ك ألن وضعي الصحي ال يسمح بذلك؛ وأنا يجب أن         ل هنا، ذ  أنهض آل يوم من هناك وأجيء     

  . نفسي لخدمة جميع السادة وإن شاء اهللا أهيء.أعود الىٰ هناك، وأستريح

شيء  ت منها بعض  مسألة الحجاب هذه، تألم   «إحدىٰ السيدات الحاضرات في الجلسة        ال

ذا                       رين هل أن ه ة أن ي ردن حقيق ذا المحيط، أي إنهن ي الحجاب   األخوات الموجودات في ه

  بهذا الشكل صحيح أم ال؟

  بهذا الشكل الذي أنت اآلن؟: اإلمام

  نعم: السيدة

سكن   يجب أن تحددن  . ال مانع من هذا، إذا لم تكن مفسدة علىٰ ذلك فال مانع           : اإلمام بأنف

ىٰ هتك احترامك                     هل أن ذهابكن   ؤدي إل ه ي ثًال؛ أفرضي أن سدة م ه مف شكل ل ل      بهذا ال من قب

فإن حجاب   ولكن إذا لم يترتب عليه مثل ذلك      . اآلخرين، حينها يمكنك أن تقولي ال بأس بذلك       

  .االسالم ليس أآثر من هذا؛ نفس هذا

٥٠٠ 



  ؟...في إيران أيضًا : السيدة

ر؛       . إيران اآلن يختلف وضعها مع هذا المكان      : اإلمام يس   هناك قد تكون المفاسد أآث فل

ذه الصورة،               يس    هناك حجاب خاص بإيران مثًال، الحجاب حجاب االسالم، هو به االسالم ل

سدة    بحيث تكون   . لكن هناك أحيانًا جوانب خارجية في األمر      . لديه هنا وهناك   اك مف د  . هن فق

ك                 ًا في ذل ور، وطبع اك أم ة     الوقت  يحصل اختالف أخالقي، أقول قد تكون هن  يجب الحيلول

ك ال  . دون ذل سيطًا، ف اب ب ان الحج د، وآ اك مفاس ن هن م تك ا إذا ل داء   أم دم ارت ن ع انع م م

  .العباءة

٥٠١ 



   الفهرست

  

  المقدمة

ام الخميني             املة الحداث نهضة اإلم م حجة             ) س(نظرة ش ام، بقل اة اإلم ىٰ وف ة ال  سالم  اإل  من البداي

  ٩    ).ره(والمسلمين سّيد احمد الخميني 

اني    ١٣المسجد االعظم في     / قم  / ايران  : ١ –خطاب رقم   هوية ال  ادي الث  ق الموافق . ه١٣٨٢ جم

  ١٩٦٢٥٩ تشرين الثاني ٥ ١١

م  ن الخطاب رق اطع م شعبي حول : الموضوع: ١ –مق تنكار ال ة ازاء االس شجب صمت الحكوم

  ٦٥الئحة المجالس المحلية تعديل

م  ة الخطاب رق ران : ٢ –هوي م / اي ام ال/ ق زل االم ي من اني ٢٥) س(خمين ادي الث  ق ١٣٨٢ جم

  ٦٧ م ١٩٦٢ / ١١ / ٢٣ الموافق

م   ن الخطاب رق اطع م ضية  : ٢ –مق ي ق ة ف ل الحكوم ي مقاب شعب ف ات ال  الموضوع ضرورة ثب

  ٧١المجالس المحلية

م   اب رق ة الخط رن : ٣ –هوي م / اي ي / ق ام الخمين زل االم ي ) س(من ب ٣ف  ه ق ١٣٨٢ رج

  ١٩٦٢٫٧٣ تشرين الثاني  ٣٠الموافق

م  ن الخطاب رق اطع م ة : الموضوع: ٣ –مق اء الئح ول الغ شكلية ح ة ال راءات الحكوم  شجب اج

  ٧٧المجالس المحلية

م    ران  : ٤ –هوية الخطاب رق م  / اي انون  ٢ الموافق .  ه١٣٨٢ رجب  ٤المسجد االعظم في    / ق  آ

  ١٩٦٢٧٩األول 

ران     الظروف السياسية واالجتماعية المؤسف    –١: الموضوع: ٤ –الخطاب رقم     خدمات   -٢ ة في اي

  ٨٣علماء الشيعة وجهادهم

  ٩٧ م ١٩٦٣لموافق آانون الثاني  ه ق ا١٣٨٢ايران قم في شعبان : ٥ –هوية الخطاب رقم 

٥٠٢ 



 التحذير من عواقب االستفتاء الشعبي علىٰ مشروع الملك وضرورة        : الموضوع: ٥ –الخطاب رقم   

  ١٠٥لشعب باليقظة والمقاومةتحلي العلماء وا

 ٢٣ ه ق الموافق      ١٣٨٢ شعبان    ٢٦منزل احد المراجع في     / قم  / ايران  : ٦ –ب رقم   هوية الخطا 

  ١٠٧ م ١٩٦٣الثاني  آانون

م   ة : الموضوع: ٦ –الخطاب رق ك باقال اء، وذل ن العلم ذار م ك باالعت ة المل م –مطالب ن  – عل م

  ١١٣رئاسة الوزراء

  ه ق  ١٣٨٢في االول من شوال       ) س(منزل االمام الخميني    / قم  / ايران  : ٧ –هوية الخطاب رقم    

  ١١٥ م ١٩٦٣ شباط ٢٦الموافق 

انوني، والث            : ٧ –الخطاب رقم    ر الق تفتاء غي ىٰ معارضة االس ا         الحث عل ورة البيضاء التي أمر به

  ١١٩الملك

ران   : ٨ –هوية الخطاب رقم     م   / اي  آذار  ٢٠  ه الموافق   ١٣٨٢ شوال    ٢٣المسجد االعظم في       / ق

  ١٢٣ م١٩٦٣

م   اب رق وع: ٨ –الخط ة      : الموض الم، ومواجه بيل االس ي س ضحية ف تعداد للت رورة االس ض

  ١٢٧الطاغوت

م    اب رق ة الخط ران : ٩ –هوي م / اي ي   / ق ام الخمين زل االم ي ) س(من وال ٢٥ف  ه ق ١٣٨٢ ش

  ١٢٩ م١٩٦٣ آذار ٢٢ الموافق

م  اب رق وع: ٩ –الخط تقام: الموض صبر واالس صعوبات وال ل ال تعداد لتحم ام ةاالس  ام

  ١٣٥المصائب

م  اب رق ة الخط ران : ١٠ –هوي م / اي ي / ق ام الخمين زل االم ي ) س(من وال ٢٦ف  ه ق ١٣٨٢ ش

  ١٣٧ م ١٩٦٣ آذار ٢٣ الموافق

م لالطالع عن            : الموضوع: ١٠ –الخطاب رقم    شفيات ق  الحّث علىٰ زيارة المدرسة الفيضية ومست

  ١٣٩ عمق جريمة النظاملىٰآثب ع

٥٠٣ 



م  / ايران : ١١ –هوية الخطاب رقم     ٢  ه ق الموافق ١٣٨٢ ذي الحجة  ٨مسجد االعظم في    ال/ ق

  ١٤١ م ١٩٦٣أيار 

  ٦٣١٤٧ واوئل ٦٢مراجعة النتفاضة الشعب في عام : الموضوع: ١١ –الخطاب رقم 

م    اب رق ة الخط ران : ١٢ –هوي م / اي صر   / ق ضية ع ة الفي رم ١٠وم يالمدرس  ه ق ١٣٨٣ مح

  ١٩٦٣١٦٥ حزيران ٣ الموافق

   ١٧٣الملك واسرائيل، هما اساس معاناة الشعب االيراني : الموضوع: ١٢ –الخطاب رقم 

دة     ٢٦في   ) س(منزل االمام الخميني    / قم  / ايران  : ١٣ – الخطاب رقم     هوية  ه ق   ١٣٨٣ ذي القع

  ١٨١ م ١٩٦٤ نيسان ١٠ الموافق

م   اب رق الثورة     : الموضوع: ١٣ –الخط اء ب ول العلم ة قب ى تهم رد عل ام وال ؤامرة النظ شف م آ

  ١٨٥البيضاء 

 ١٥  هق الموافق  ١٣٨٣ ذي الحجة  ٢المسجد االعظم في  / قم / ايران : ١٤ –هوية الخطاب رقم   

  ١٩٥ م ١٩٦٤نيسان 

  ١٩٩ حزيران، وآشف جرائم الملك٥تكريم شهداء : الموضوع: ١٤ –الخطاب رقم 

ول    ٩السمجد االعظم في     / قم  / ايران  : ١٥ –هوية الخطاب رقم      ادىٰ  ٢  م الموافق ١٩٦٤ ايل  جم

  ٢٢٥. ه١٣٨٤الول ا

م  ي  : الموضوع: ١٥ –الخطاب رق تعمار ف ؤامرات االس ران، وم ي اي رائيلي ف وذ االس  خطر النف

  ٢٢٩البلدان االسالمّية

ام الخميني     / قم  / ايران  : ١٦ –الخطاب رقم   هوية   زل االم ادى  ٢٠) س(من اني     جم  هق   ١٣٨٤الث

  ٢٥٥ م ١٩٦٤ تشرين االول ٢٦ الموافق

ك                 : وعالموض: ١٦ –الخطاب رقم    ل المل اء الئحة الحصانة الدبلوماسية من قب و  الكشف عن إحي

  ٢٦٣مجلسه العميل

شيخ االنصاري في        / النجف  / العراق  : ١٧ –هوية الخطاب رقم      ه ق   ١٣٨٥ رجب    ٢٠مسجد ال

  ٢٧٥ م ١٩٦٥ تشرين الثاني ١٤ الموافق

٥٠٤ 



دان األسالمية، ومسؤولية ال        : الموضوع: ١٧ –الخطاب رقم    ة     واجب رؤساء البل اء في مواجه  علم

  ٢٨٣ االستعمار والصهيونية

اني          / النجف  / العراق  : ١٨ –هوية الخطاب رقم     شرين الث ين ت   م ١٩٦٥مسجد الشيخ االنصاري ب

  ٢٩٧ م ١٩٦٧وحتىٰ أيلول 

م  شأ : الموضوع: ١٨ –الخطاب رق نفس من داء، وأّن حب ال صالح االع رق ل ىٰ أّن التف ارة ال  االش

  ٣٠٣جميع المشاآل

اني      ٣في  ) /س(منزل األمام الخميني  / النجف/ العراق: ١٩ –اب رقم هوية الخط  ادىٰ الث  ١٣٨٧ جم

  ٣١٧ م ١٩٦٧ أيلول ٨الموافق  ق ه

  ٣٢٥مخطط النظام في القضاء علىٰ االسالم والعلماء: الموضوع: ١٩ –الخطاب رقم 

م  اب رق ة الخط راق : ٢٠ –هوي ربالء / الع ي / آ ّرم ١٠ف سان ٩/  ه ق ١٣٨٨ مح  ١٩٦٨ ني

  ٣٢٧م

  ٣٣١الجهل بتعاليم اإلسالم السامية هو عامل انحطاط المسلمين: الموضوع: ٢٠ –الخطاب رقم 

اني   ٢٨مسجد الشيخ األنصاري في   / النجف / العراق : ٢١ –هوية الخطاب رقم    ع الث  ١٣٩١ ربي

  ٣٣٣ م ١٩٧١ حزيران ٢٢ ه ق

  ٣٣٩جرائم ملوك إيران واسرة البهلوي: الموضوع: ٢١ –الخطاب رقم 

شيخ األنصاري في         / النجف   / العراق   : ٢٢ –ية الخطاب رقم    هو دة ه ق     ٤مسجد ال  ٢٣  ذي القع

  ٣٦٣ م ١٩٧١آانون أول 

م  اب رق ام    : الموضوع: ٢٢ –الخط ة النظ راق، وإدان ادرة الع ىٰ مغ ه عل ن عزم ام ع الن اإلم إع

  ٣٦٥في تسفيره لإليرانيين  البعثي

م    اب رق ة الخط راق : ٢٣ –هوي ف / الع سجد/ النج ي   م صاري ف شيخ األن دة  / ١٢ ال / ذي القع

  ٣٦٩ م ١٩٧١/  آانون األول ٣١  ه ق١٣٩١

م    يلة    : الموضوع: ٢٣ –الخطاب رق ا وس راق، وجعله ين في الع رانيين المقيم سألة اإلي  استغالل م

  ٣٧٥للضغط علىٰ النظام اإليراني من قبل البعثيين 

٥٠٥ 



شيخ األ    / النجف  / العراق  : ٢٤ – رقم   بهوية الخطا   ه ق ١٣٩٧ شوال   ١٤نصاري في     مسجد ال

  ٣٨١ م ١٩٧٧ أيلول ٢٨ الموافق

م  اب رق وذ ا : الموضوع :٢٤ –الخط ن نف ذير م اطيء تح م الخ ة، والفه ار االلتقاطي امألفك   لالحك

  ٣٩١العبادية في القرآن  -السياسية 

دة  ١٨مسجد الشيخ االنصاري في  / النجف / العراق : ٢٥ –هوية الخطاب رقم    ه ١٣٩٧ ذي القع

  ٤٠٥ م ١٩٧٧الموافق لالول من تشرين الثاني  ق

شيعة            : الموضوع: ٢٥ –الخطاب رقم    اء ال ة لعلم ة والديني سياسية والعلمي  قدرة العلماء والخدمات ال

٤١١  

م    اب رق ة الخط راق : ٢٦ –هوي ف / الع فر    / النج ي ص صاري ف شيخ االن سجد ال  ه ق ١٣٩٨م

  ٤٣٥ م ١٩٧٨آانون الثاني  الموافق

م  نة  : الموضوع: ٢٦ –الخطاب رق سين س ة خالل خم ة البهلوي انوني للعائل ر الق م غي رائم الحك ج

٤٣٩  

شيخ االنصاري في       / النجف  / العراق  : ٢٧ –هوية الخطاب رقم     ع االول  ١٠مسجد ال  ١٣٩٨ ربي

  ٤٥٩ م ١٩٧٨ شباط ١٨الموافق  ه ق

  ٤٦٣جرائم الملك ومّدعو الدفاع عن حقوق االنسان: الموضوع: ٢٧ –الخطاب رقم 

شيخ األنصاري       / النجف  / العراق  : ٢٨ –وية الخطاب رقم    ه اني      ٥مسجد ال ادي الث  ه  ١٣٩٨ جم

  ٤٨٥ م ١٩٧٨ / ٥ / ١٣ لـالموافق  ق

  ٤٩٣الملك سبب لجميع الجرائم: وضوعالم: ٢٨ –الخطاب رقم 

م   اب رق ة الخط راق : ٢٩ –هوي ي   / النجف / الع صاري ف شيخ االن سجد ال اني  ٢٣م ادي الث  جم

  ٥٠٧ م ١٩٧٨ أيار ٣١افق المو  هق١٣٩٨

م   اب رق وع: ٢٩ –الخط دخل االمري   : الموض د الت ك وض د المل ورة ض ف   الث ران تكلي ي اي ي ف ك

  ٥١٣شرعي

٥٠٦ 



اريس في          / باريس  / فرنسا  : ٣٠ –هوية الخطاب رقم     دة  ٦محل إقامة اإلمام المؤقتة في ب   ذي القع

  ٥٢٩ م ١٩٧٨ تشرين الثاني ٩ق الموافق . ه١٣٩٨

ة للنظام                 : لموضوعا: ٣٠ –الخطاب رقم    ا هي الحامي ع المفاسد، وأمريك  النظام الملكي سبب جمي

٥٤١  

٥٠٧ 


