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  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

د رة بع ة الهج سماحة التاريخي ام ل ن االم راق م یٰ الع اريس ال دء ب ي آخر فصل ب ام نهضة ف ي االم ورة الخمين  والث

ران  بتوقيت ( الظهر  بعد السادسة الساحة في باريس مطار في الثورة قائد اقلت التي الطائرة هبطت .االسالمية  )طه

د  و ـ  ساعتين  لمدة تاخير بعد ـ ١٣٥٧ مهر ١٤ الجمعة يوم من شار  أدیٰ ق ر  انت ام  وصول  خب یٰ  االم اريس  ال یٰ  ب  ال

ين  اظطراب  و قلق انتهیٰ ١٣٥٧ مهر ١٣ في العراق من سماحته بخروج و ايران في الفرح من موجة ساء  مالي  الن

  .قائدهم مصير علیٰ اطالع لديهم يکن لم ممن البلد خارج في لسماحته المشتاقين و ينااليراني الرجال و

د و وم بع د ي ن واح یٰ وصوله م اريس ال رح ب ام ش ي االم د( )س(الخمين ر بع ن الظه وم م ر / ١٥ ي  )١٣٥٧ / مه

   :فقال باريس الیٰ سفره ثم معه الکويتيين و العراقيين المسؤولين تعامل تفاصيل

م  من  العراقيون لمسؤولونا حذرني لقد شاطاتي  تحمل  ستطيعوني  ال انه سبب  ن ات  ب ربطهم  التي  العالق  النظام  مع  ت

ام  مسؤول ايضًا فانا ،االيرانية الحکومة تجاه مسؤوليات لديکم کانت اذا اجبتهم قد و .االيراني شعب  و االسالم  ام  ال

  .المعنوية و االلهية بمسؤوليتي اعمل ان يجب و االيراني

 ان استطيع ال لکني االيراني الشعب امام مذنب بانني لشعرت ،هناک بقيت قد کنت لو :قال بيانه من آخر مقس في و

  .يحدث بما مکترٍث غير اکون

ه  الیٰ ،١٣٥٧ / مهر / ١٩ في القاه الذي الخطاب في )س(الخميني االمام أشار و یٰ  العراق  من  هجرت اريس  ال  و ،ب

رًا ة نظ ة لألهمي ه التاريخي صيريةال لهجرت ل م ا ننق ک تفاصيل هن ا ذل ا کم ه اورده ماحة ،نجل ة س الم حج  و االس

   :١٣٦٠ بهمن / ١٠ تاريخ في اطالعات ةصحيف في نشره التي و ،الخميني أحمد السيد الحاج المسلمين

ي  ُطلب  :سماحة قال ام  هجرة  حول  اکتب  ان من ا  و .االم ل  أن بم یٰ  ماقي ا  و اآلن حت ق  ال کتب  م ة  مع  ينطب  ،الحقيق

   :عايشته کما و باختصار الموضوع هذا حول اکتب ان الالزم من يترا



صاعد  بعد و .اشهر بعدة التاريخ ذلک قبل وقعت التي االحداث الیٰ يقود باريس الیٰ بالهجرة االمام قرار أن ورة  ت  ث

دت  ،االيراني الشعب ان  عق ة  الحکومت ة  و االيراني اءات  العراقي دة  لق داد  في  عدي یٰ  توصلتا  و بغ ا  يجة نت ال  ان مؤداه

دد  انه بل ايران علیٰ فقط تقتصر ال االمام نشاط خطر ضاً  العراق  يه اه  اي شعب  فانتب یٰ  العراقي  ال ة  ال ام  حرک  و االم

شيء  يکن  لم االيرانيين الزوار مشاعر ذي  بال ة  يمکن  ال ة  للحکوم ه  تمر  ان العراقي سهولة  علي ذا  و .ب سبب  له د  ال  فق

تدعت ة اس ة الحکوم سيد زالعزي األخ العراقي دعائي ال وا و ال ه طلب الغ من ام اب آراء االم س ب ادة مجل ورة قي ي الث  ف

   :يلي فيما تتلخص التي االمور ،االمام لسماحة الواقية الحکومة آراء الدعائي السيد بين قد و واضح يشکل العراق

ة  حياته مواصلة االمام لسماحة يمکن ـ ١ ا  العراق  في  العادي سابق  في  کم شرط  ال اع  ي ال  نع  االمتن سياسية  االعم  ال

  .ايران مع العراق عالقات توتر الیٰ تؤدي التي

  .العراق مغادرة االمام علیٰ السياسية االعمال استمرار حالة في ـ ٢

ال  و الي التفت فقد .واضحًا االمام تصميم کان و يّ  :ق سيد  فتوجه  ذلک  ففعلت  .سفرک  جواز  و سفري  بجواز  ال  ال

  .السفر قةفموا علیٰ نحصل فلم توفق لم و لمحاولةا تلک لکن و بغداد الیٰ الدعائي

د رة بع عدون زار فت اکر س يس ـ ش ة رئ ن مديري ي االم راق ف ام ـ الع ه تحدث و االم ول مع ات ح ة العالق  االيراني

  .اللقاء هذا في جديدًا يضف لم لکنه االمور هذه حول اخریٰ تقارير و المنطقة و العراق اوضاع و العراقية

ه  في قال قد و ،ُيسجل لم الحديث ذلک ان المؤسف من أن اال باسهاب ماالما تحدث قد و یٰ  :کلمت  اذهب  مکان  اي ال

ست  انني« :قال و .نزلي فهو ،صالته سجادة الیٰ مشيرًا سجادتي افرش و ي  من  ل ذين  المالل  مسؤولياتهم  يترکون  ال

  .القبيل هذا من شيء .»فقط المراقد زيارة اجل من

ر  يأت لم و فترة مرت ة  حول  خب سفر  موافق شعب  مشاعر  کانت  .ال ي  و العراقي  ال غ  االيران ا  تبل دما  ذروته ان  عن  ک

د  منزله حوصر فقد لذا :المتقين مولیٰ حرم يدخل االمام م  و ذلک  بع سمح  ل ه  الحد  ي دعائي  األخ استدعي  .بزيارت  ال

ام ا مغادرة في رغبتها المتمثلة و النهائي العراقية القيادة بقرار اخبر و بغداد الیٰ دعاد  و ،العراق  الم دعائي  األخ ق  ال

  .السفر جوازات ،معه يحمل

ا  الکويت الیٰ بالسفر االمام بقرار النجف في المقربين أصدقائنا اخبرنا ،االمام من باذٍن و ة  او سبعه  اخبرن  من  ثماني

 في اصدقائنا حدا بواسطة ذلک و لالمام و لي الکويت لزيارة دعوة بطاقتي استحصلنا الفور علیٰ و المقربين اخص

ت ا و الکوي ان لم ا ک سجل لقبن ي الم وازات ف و الج ذا المصطفوي ه إن ل ة ف ة الحکوم م الکويتي ت ل یٰ تلتف ة ال  حقيق

دعو  شخصية  يارات ثالث  هيئت و ،ينبالم ا  و صغيرة  س ي تحرکن وم  ف الي الي د  الت صبح صالة  بع وجهين  ال یٰ مت  ال

سيارات  أحدیٰ  في  االمام و أنا کنت و ،الکويتية العراقية الحدود ة  و ال سيارتين  في  االصدقاء  بقي  في  و االخريين  ال

ع  کان فقد ،خاصًا جوًا يعيش منزلنا کان ،غدها في نتحرک ان مقررًا کان التي الليلة  ـ  حسين  و اختي  و امي  الجمي

امي  کل  کان و عادية غير حالة في اخي زوجة و زوجتي و ـ أخي ابن صباً  اهتم یٰ  من ام  عل د  و ،االم ام  ق  سماحته  ن

ل  الليل لصالة نهض و السابقة الليالي مثل المحدد الوقت في ساعة  الفجر  قب اً  اذکر  و نصف  و ب ه  تمام  اهل  جمع  ان



ال و البيت وا ال أن أرجو« :ق ن تقلق سکوت يمکن ال ،شيء اي يحدث فل اذا ،ال اس و اهللا نجيب فبم م ،الن و المه  ه

ف ن ال ،التکلي ي يمک ن التخل بء ع ف ع ي التکلي ال و ).االله فري :ق يس س أمر ل ال ذي ب و ،ب م فل البوني انه  ط

ان  ،مضرًا أمرًا واحدًا يومًا السکوت ان أعلم کنت و هنا البقاء و واحد ليوم بالسکوت ل  ان المحال  من  ف  من  و )اقب

  .القبيل هذا

سيارة  نرکب  اردنا عندما اهي  لفت  ،ال ر  رجالً  الظالم  في  انتب اً  غي ه  مالمحه  في  دققت  ،معمم دکتور  سيدال  ،فإذاب  ال

د  کان .اليزدي الة  الخذ  جاء  ق ام  من  رس یٰ  االم ة  االتحادات  ال ة  االسالمية  الطالبي دا  في  االيراني ا  و کن ه  امريک  لکن

ام  هجرة  قضية  عن اطالع اي لديه يکن لم اللحظة تلک حتیٰ .الوضع بهذا فوجیء دکتور  فرکب  .االم  احدیٰ  في  ال

ا  کانت  العراقي  النظام  امن  من  عناصر  تقل سيارة ان ايضًا انتباهنا لفت قد و .السيارتين تلکما ان  .ترافقن رراً  ک  مق

وم  ذلک في وم  ان الي سيد  يق ه  )الدستور  صيانة  مجلس  عضو ( الرضواني  ال ومي  بعمل ارف  الي شکل  المتع  .عادي  ب

اهي  احدیٰ  في الفطور تناولنا .فجأه االمام افتقدت النجف لکن و الجماعة صالة الیٰ ذهبوا الجميع ز  :المق  جبن  و خب

ة  العراقية الحدود عند الظهر صالة وصلينا .شاي و ة  الکويتي ام  بامام سرعة  الرسمية  االجراءات  انجزت  .االم  و .ب

سيد  و عليه اهللا رحمة االمالئي المرحوم ماعدا النجف الیٰ االصدقاء عاد و ذهبوا و العراقيون االمن رجال ودعنا  ال

سيد  و )طبس اهالي ممثل( الفردوسي زدي  دکتورال  ال ا  و الي یٰ  الخمسة  نحن  اتجهن ة  الحدود  ال دخل  الکويتي سادة  ف  ال

ام  و انا قيناب و ،االمالئي و الفردوسي و اليزدي الوا  ،االم د  اصبروا  ق ة  أن اتضح  فق ة  الحکوم ة  فهمت  الکويتي  حقيق

دخول  أن هو ساعة استغرق الذي کالمه خالصة کانت و الينا تحدث و العاصمة من شخص الينا جاء قد و ،األمر  ال

  .ممنوع

ا  ـ  سهالً  و اهال  ـ  ينتظروننا العراقيون کان جميعًا؛ عدنا ة  من  أّخرون د  الثاني یٰ  الظهر  بع ة  حت ساءً  عشرة  الحادي  .م

ا  اخبر و البصرة نحو الخاص بذکائه االمالئي المرحوم تحرک اد  و بالقضية  النجف  في  اخونن ه  و ع دار  مع  من  مق

اثراً  کنت و کثيرًا تعب قد االمام کان .القبيل هذا من اشياء و البطاطا مع المخلوط المفروم اللحم و الجبن و الخبز  مت

ألم  انت :قال .هذا کل أخروه انهم من متألم انني مالمحي من االمام فهم .عليه بشدة ذه  من  تت ضايا؟  ه ألم  :قلت  الق  مت

یٰ  البقية مثل البالء الينا يأتي ان يجب ايضًا نحن :قال .کثيرًا عليک  يتعرض  التي  االالم آالف من  واحدة  نلمس  حت

  .نعم :قلت .قويًا کن :اخوننا لها

القرآن  تفألت  ،مناسبة غير غرفة في اضطجع الذي االمام حول مجتمعين کنا بينما یٰ  اذهب  :ب ه  فرعون  ال  ،طغیٰ  ان

اً  األمر  کان .جديدة بقوة امتألت انني صدقوني )امري يسرلي و صدري لی اشرح رب قال د  .ًاجد  عجيب ا  فق  اخرون

ا  حين  في ،ساعات تسع من الکثر ا  انن ا  قلن د  انن ودة  نري یٰ  الع داد  ال ام  غضب  .بغ ددهم  االم ا  .وه م  قلت  کلم اذا  له  لم

ام  تعامل  ذکروا و ببغداد مباشرة اتصلوا االمام غضب بعد .بغداد من الخبر يأتي أن يجب قالوا ،التاخير م  االم  .معه

ل  وقت يمض لم .بهذا بغداد في المسؤولين اخبروا .هنا علي يمر ام للعالم سأعلن( :لهم االمام قال یٰ  طوي  جاءوا  حت

  .الوضع بهذا يقبلون ال االفهم و ،بالعاصمة االتصال من نتمکن لم ،اعذرونا قالوا و



زدي  الدکتور لکن و رکبنا م  بقي  الي ال  .معه ي  ق دکتور  ل وا  ال :ال نهم  ال هؤالء  .تهتم ا  .طويالً  احتجازي  يمک  تحرکن

یٰ  ليلة بقينا و .البصرة الیٰ االربعة حنن صباح  حت دق  في  ال د  فن سبياً  نظيف  و جي ا  .ن ام  أن ة  في  واالم سادة  ،غرف  وال

ام  لدیٰ کان الذي التعب مع و .أخریٰ غرفة في االمالئي و الفردوسي د  ،االم ل  لصالة  نهض  فق د  اللي  استراح  ان بع

  .ساعات ثالث لمدة

ال  .قراره عن سألته الصالة بعد و االمام مع الصبح صالة صليت م  اذا :قلت  ،سوريا  :ق سمحوا  ل املوا  اذا ،ي ل  تع  مث

م  الکويت  ،واحدة واحدة لمجاورةا الدول درسنا ذلک؟ بعد اين الیٰ ،الکويت سمح  ل ا  ت ذا  ،لن إن  ل شارقة  ف ي  و ال  و دب

يج دول ریٰ الخل د االخ ا الب ترفض أنه ة س سعودية العربي ت ال صب کان ا ت تائمها علين تم .ش ستان ،رارباس  و افغان

ان  و سوريا  تبقیٰ  ،يمکن ال باکستان ام  تصميم  ک اء  في  االبحار  يمكن  ال لکن  و صحيحاً  االم ارب؛  دون الم ان  ق  ک

اک  من  االتصال  و دخول  أشيرةت الیٰ دخولها يحتاج ال دولة ندخل أن يجب سوريين  لمسؤولين با هن شارة  و ال  االست

نهم ول م تعدادهم ح ول اس ام لق دون االم د اي ب رط أو قي البوا ال ان اي ش ام يط د االم ه بتحدي اي حريت کل ب ن ش  م

ه  اقترحت افضل کان العراق في البقاء فان محدودية اية هناک کانت اذا النه .االشکال ذهاب  علي یٰ  ال سا  ال  الن ،فرن

ان  سان فر في القصير توقفنا راً  يکون  ان يمکن  ک تمکن  و مثم ام  ي ضاياه  يوصل  أن االم یٰ  ق الم  ال شک  الع  افضل؛  لب

  .القرار هذا أتخاذ بعد نمنا و .االمام وافق

راقيين  األمن لرجال قلت صباحًا ٨ الساعة في د  :الع ذهاب  نري یٰ  ال داد  ال الوا  .بغ ودوا  أن يمکنکم  :ق یٰ  تع  .النجف  ال

ة  االدارة في  المسؤولين ان قالوا و جاءوا ساعة بعد .نذهب ال :قلت سألون  العام رارکم  عن  ي اريس  :قلت  ق  ذهب  .ب

یٰ  يرسلوننا ان ارادوا .ففرحنا .اليزدي السيد جاء صباحًا ١١ ـ ١٠ / ٥ الساعة في و !متعجبًا داد  ال سيارة؛  بغ ان  ب  ک

 و باريس في باصدقاءنا اتصلت مباشرة النزول بعد و ،بطائرة ذهبنا االصرار بعد و ،مايرام علیٰ ليس االمام وضع

 وصولنا حتیٰ الهاتف عن تبتعد ال :قلت اعمل؟ ماذا :الحبيبي الدکتور السيد سألني و .هناک الیٰ السفر نريد أننا قلت

  .هناک الیٰ

ام  هب ذ الليلة تلک في .أخریٰ مرة اصدقاءنا راينا ،بغداد في مساًء کنا ارة  االم ا عليِه الکاظمين  لزي سَّ  م  کانت  ام؛لٰال

  .ساعتين لمدة تاخير هناک کان .الطائرة أخروا .المطار الیٰ ذهبنا الصباح في و ،عجيبة الناس مشاعر

انبو  طائرة  کانت ا  .ج ة  في  الخمسة  االشخاص  نحن  کن ة  الطبق ة  مع  الثاني رفهم ن ال أشخاص  ثالث ان  .ع  االصدقاء  ک

وا  لم ،عجيبة حالة في المودعون اذا  يعلمون  يکون ام  سيحصل  م تدعیٰ  .لالم سيد  األمن  رجال  اس دعائ  ال اد  و ،يال  ع

ون  أنهم لي قال ،لالمام يقول ان خجل .متغيرة بحالة یٰ  :يقول ام  عل ود  ال ان االم رة  يع  ضحکت  )وقحون ( .أخریٰ  م

  .بتأثر

ریٰ  لم .الثانية الطبقة في کنا ة  ن یٰ  الطبق نهم  و االول انوا  لک سافرين  ک دون  م ذهاب  يري یٰ  ال ا  ال  الطائرة  حلقت  .أوروب

د  و ساعات ثالث أو ساعتين ا  ق ا  التفتن اک  سجناء  انن ا  واحد  الن .هن ذه  ارادان من یٰ  بي سلة  ال اً ( المغ  نفس  في  طبع

ة  االشخاص  ولئک احدا نهض هذا مع )الطبقة تلک ه  و الثالث يقن  ان اجل  من  و .تابع ا  نت ا  انن شکل  فهمن  ،صحيح  ب



ة  نحن  بيننا حوار و بحث بدء عاد؛ .له يسمحوا فلم ،االولیٰ الطبقة في يتجول حتیٰ مالئياال المرحوم نهض  :االربع

سجنوننا  ان من  يتمکنون أنهم يتصورون هل اختطافنا؟ يريدون هل علينا؟ القضاء يريدون هل ة  في  ي ه؟  دول  و معني

ذا  في  موجود غير کأنه و االسفل فی االمام سيحجزون هل .االسئلة هذه من کثير سفر  ه د  .ال ر  کالم  بع  وصلنا  .کثي

زل  ان هي و النتيجة هذه الیٰ سادة  ين زدي  ال ي  و الي ا  نبقیٰ  و جنيف  في  االمالئ ام  مع  فردوسي ال و أن م  اذا و ،االم  ل

دکتور  قال .االسفل في الناس يتلفت حتیٰ صرخن ،بالنزول لهما يسمحوا ة  االشخاص  اولئک  الحد  ال ا  الثالث د  انن  نري

 ال ،جنيف  في الطائرة تهبط عندما أنه الطائرة في الصوت مکبرات أعلنت لحظة بعد .عمل لدينا ،جنيف في النزول

زل د ين ر اح سافرين غي اک یٰال الم بحنا .هن د اص انهم نعتق يحجزون ب ام س ي االم فل ف ذنا .االس صميمنا نف ذ :ت  اخ

ان  بادر فقط شيئًا يقولوا لم ،مّلالس في اليزدي قفز و ،نزولهما منع يريد کان الذي اولئک احد الخلف من االمالئي  اثن

م  التي اسلحتهما باخراج منهم ریٰ  تکن  ل یٰ  ت ا  و الوقت  ذلک  حت یٰ  وجهوه ا  و ،اصدورهم  ال ا  ذهب ان  و .وراءهم  ک

اذا  ،المطار في اصدقاءکم اجمعوا له قاال .القرار حسب الهاتف خلف ينتظر الحبيبی السيد سافرون  جاء  ف  نحن  و الم

زول  بعد آخر بلد الیٰ يأخذونا أن نحتمل کنا ننا ال( موجودة وسيلة باي الطائرة تحلق أن تسمحوا ال موجودين غير  ن

ا  و هؤالء  جاء  دقائق عدة بعد .االمام بامامة العصر و الظهر صالة صلينا قتالو هذا في ).المسافرين ا  و .فرحن  قلن

  !).جننتم هل( :قال .تخيلناها التي التخيالت و القضية لالمام

ام  ذهب  ،االنظار عمائمنا تلفت ال ان اجل من و ،باريس وصلنا ده  االم ده  و لوح ر  بع ا  ،ذهبت  ةبفت ا  بعدي  و أن  و ان

 و القضية  هذه :فوجئنا لقد( لي قال و االليزيه قصر من مبعوث جاءني الليلة تلک في و .السيدين ولئکا جاء االمام

وا  ).لکم سمحنا لما مسبق اطالع علیٰ کنا لو و .ابينا ام اردنا سواء اهللا آية جاء قد ا  طلب اء  وقت ام  للق ال  .االم ام  ق  االم

أتوا اءوا .لي الوا و ج سماحتکم يحق ال :ق وا أن ل ل تقوم ل بأق ال .عم ام ق ا :االم ن کن ذا أن نظ ان ه يس المک ل ل  مث

یٰ  مطار من سأسافر فأني األمر اقتضیٰ اذا و ،اذهب مکان اي في مالدي اقول بأني لتعلموا ،العراق  من  و مطار  ال

أني  ذلک رغم و ،مظلوميتنا صوت لخنق تحالفوا قد العالم في الظالمين جميع ان للعالم أعلن حتیٰ مدينة الیٰ مدينة  ف

  ).ايران في يجري ماذا للعالم اقول سوف ،العالم الیٰ الشجاع االيراني الشعب صوت أوصل سوف

  ).هناک الیٰ ساذهب فاني ،االسالمية البلدان احد يدعوني ان بمحض( :قائًال أعلن االمام ان مع و

  .واحد ليوم حتیٰ االمام استضافة يطلب لم مسلم غير أو مسلمًا کان سواء ،العالم في واحدًا بلدًا أن اال

وم  يمر لم .فرنسا في نهار ليل يعمل االمام کان ان  و اال ي ه  ک ة  أو خطاب  لدي ان  أو مقابل م  و .بي ورة  اب يعرف  ل  الث

ا  مخططات افشال و ايران في الملکية اسقاط اجل من وجوده بکل الراحة ،السن في الطاعن ران  في  أمريک  في  ـ  اي

اً  يروا لم أنهم احيانًا يقولون االمام مع المقابالت يجرون الذين کان ـ اهللا باذن مستقبًال المنطقة تکلم  عالم ة  في  ي  غرف

تکلم  مقعد و طاولة بدون يذهب و يأتي و تشريفات بدون ٢×٣ مساحتها ة  ي ة  باللغ دأت  االيراني ارات  ب سياسيين  زي  ال

رانيين والی االي یٰ تت ام عل ان و ،االم رهم ک د اکث اء ق ن ج ران م ةاور دول و اي يوية و بي ن و اس ا م انوا و امريک  ک

ام  علیٰ يقترحون ول  االم ل  القب ه  ،فقط  الملک  برحي یٰ  التغلب  يمکن  ال الن ا  عل ام  ولکن  ،الجيش  و أمريک ان  االم  ک



م  اذا .االسالمية الجمهورية يريدون هؤالء ،بالناس شأن لکم ليس :يقول وا  ان اردته ذه  تقول سائل  ه اني  ،رسمياً  الم  ف

 جذور  قطع يجب و ذاهب الملک المريکا عالقة ال و ،منا الجيش :مرارًا يقول االمام کان و .اسالن أمام سافضحکم

  .الناس تحرير و الملکي النظام

وا  قد االمة و االمام ان :المقربين اصدقاءنا احد يقول فکما جيدًا ذلک ادرک قد االيراني الشعب کان و  بعضهم  عرف

ه  معنیٰ ال کالمًا يتکلمون البقية ،بعضًا ان  ،ل شعب  ک ستلهم  ال ات  من  شعاراته  ي ام  بيان ا  .االم ذه  اذکر  ان يجب  هن  به

داً  سريعاً  يکتب االمام ان هي و المسألة ثالً  ،ج ان  م ة  باستطاعة  ک رة  صفحة  کتاب ع  خالل  کبي  أمر  هو  و .ساعة  رب

ا  ،حساب الف کالمه من جملة لکل يحسب و زعيم فهو .الحقيقة في صعب رون  أنکم  کم ه  ان ت  في  خاص  نمط  لدي

ادر  موضوع حول موقف اتخاذ يقرر حين فهو ذلک مع و .الکتابة ذلک  يب سه  ل ارف  فمن  ،بنف شارين  ان المتع  المست

ا  شخصية  أو الجمهورية رئيس علیٰ يقرؤنها و المواضيع يعدون الذين هم ول  و م م  هؤالء  يق د  يوقعون  و آراءه  بع

ه قب من  کتبت  االمام بيانات جميع أن غير .االصالح و الحک يس  و ل اک  ل ان  هن د  و اال بي ان  ق ه  ک ه  کتب ا  .باجمع  کن

ام  علیٰ الباقي و نوصلها ايضًا اآلن و فقط التقارير االمام الیٰ نوصل ل  و .االم بعض  ان جمي ذا  کل  مع  ال دعون  ه  ي

   :بصراحة هنا اعلن أنا .لالمام البيانات نکتب اننا الحياء عدم نهیٰتبم

اريس  الیٰ االمام ذهاب في تدخل أبرة راس بمقدار حتیٰ أحد الي تکن لم و الهجرة علیٰ صمم نفسه االمام أن ـ ١  :ب

  .االمام وافق و الليلة تلک في باريس ذکرت أنني فقط

ان  ـ ٢ ام  ک ع  يکتب  االم ه  جمي وم  هو  و بيانات اظر  و حاضر  الي ان  اذا و ،ن ر  األمر  ک ه  ذلک  غي یٰ  اذا و فليکذب  أدع

ا  و محض  کذب فهذا ،لالمام کلمة کتب أو ذهأخ أو باريس الیٰ باالمام جاء انه شخص دم  أن ارجو  ان دليل  يق یٰ  ال  عل

ه ذلک ي الن ر ف ذه غي ة ه ن الحال ل فل اء اّي يقب ا أدع د فيم ا و .بع اذا ام دت لم یٰ اک اتين عل ضيتين ه ع الق ا م  أنهم

ام  هجرة  احداث عن يتحدث أنه يفترض الذي المقال هذا اطار عن خارجتان ة؛  ام ا تاريخ الن ذلک  االم  المسير  و ن

سيره  عن ينحرف ،االسالمية جمهوريتنا نظام ،النتيجة في و ثورتنا و للثورات التاريخي  ال و االصيل  و االصلي  م

 و الغرب  عن مترشحة سياسية حرکة الیٰ ،االلهية و الشعبية و االصيلة االمام حرکة تتبدل حتیٰ طويل وقت يمضي

ویٰ  و خوف  بال  ذلک  قيل قد و( قيل اکم ،المجموعة تلک أو المجموعة هذه أو الشرق د  )تق ام  مع  کنت  لق  في  االم

  .المراحل جميع

   :مايلي يتضح أن فيجب ،المهدي ثورة حتیٰ اهللا حفظه ،موجود االمام مادام !االعزاء االخوات و االخوة ايها

  .النجف في المقربين االصدقاء بعض و غيري ،االمام هجرة عن خبر شخص اي لدی يکن لم ـ ١

ذه  و .فرنسا الیٰ الهجرة قرر الذي هو االمام ان ـ ٢ ة  ه رتبط  ال الحرک اي  ت سياسية  الحرکات  من   اي و شخص  ب  ،ال

 ان ايران من لنا قيل أو باريس الیٰ االمام ذهاب علیٰ نعمل حتیٰ جئنا أننا غدًا ييّدع ال .الخارج أو الداخل في سواء

شکل  فرنسا في المواجهة يمکن انه لالمام نقول ذا  من  و لأفض  ب ل  ه ل  من  القبي م  اذا التي  الفارغة  االقاوي  تکشف  ل

  .النهضة و الثورة هذه في االساسية االنحرافات اکبر من غدًا ستعتبر فأنها .االمام حياة في اآلن حقيقتها



ل ( ،باريس عن فراسخ سبعة تبعد قرية الیٰ ذهبنا ،التوقف من يومين بعد اتو  نوف ان  ).لوش زل  ک سيد  من  العسکري  ال

اکه د و .ن ا ق الغ بلطف عاملن ذنا ب زًال اخ ي من اريس ف اد ب دان من کل الرش أتي يري یٰ ي ل ال اتو نوف اتي أو ،لوش  ي

  .اليوم في مرتين او مرة )لوشاتو نوفل( في االمام منزل الیٰ تذهب کانت التي العام النقل حافالت بواسطة

 من  الظهر  وقت  ذلک  بعد و ،الجمعة ليالي ثم سبوعاال في ليلتين اصبحت ثم ،ليلة کل يتحدث االمام کان البداية في

ام  في  االمام زيارة من يتمکنون کانوا أوربا أنحاء في الجامعيين الطلبة الن ،االحد أيام ة  في  .فقط  االحد  أي م  البداي  ل

ن اک يک د هن ن العدي رواد م يئًا و ،ال شیء ش ار ف ان ص الزائرين يغص المک ث ب م بحي اموا انه ي ق د ف ام أح  االي

ادة  مفصلة هراتبتظا سيد  بقي ادي  ال اري  ه ان  و .الغف داء  وقت  في  الوضع  ک شاء  و الغ اً  الع ان  :رائع سيد  ک  الحاج  ال

  .ماءلحم احيانًا و طماطة نصف و واحدة بيضة ،يوم کل ،الغداء کان للمطبخ؛ رئيسًا ـ اهللا رحمه ـ العراقي مهدي

د  و ).شهداءال( جاله ساحة في النظام مجزرة علیٰ يومًا عشرون و ثمان مر صادرة  الصحف  خصصت  ق  ١٥ في  ال

یٰ  )س(الخميني االمام وصول حول للحديث الرئيسية عناوينها ١٣٥٧ مهر اريس  ال ان  و .١ب امي  شريف  ک  في  االم

رة  والمدينة طهران في أعلنت قد العرفية االحکام کانت و الوزراء رئيس منصب ان  .کبي سي  المشير  وآ ذي  االوي  ال

ه  و الملک  ذهب  .العسکري  طهران قائممقام ،)طهران قصاب(بـ رشهريو ١٧ فاجعة بعد عرف یٰ  زوجت  مجلس  ال

ستان  في اليران سفيرًا عين قد کان الذي النصيري المشير واقيل .للمجلسين الجديد االجتماع يفتتحا حتی الشيوخ  باک

صبه  عن  ،السافاک لدائرة رئاسته بعد دت  .من رة  امت یٰ  االضرابات  دائ ر  ال دوائر  من  کثي ة  المؤسسات  و ال  الحکومي

دن  في و .ايضًا المضربين الیٰ الوطني الطيران و الحديدية السکک موظفو وانضم  مکان  کل  في  تالحظ  کانت  الم

اد  خرم  تظاهرات  في .الناس مع النظام عناصر اشتباک مشاهد و مسيرات و تظاهرات ل  آب دة  قت ذ  ع  جرح  و تالمي

  .آخر شخصًا ٤٧

 

                                                 
االمام في النجف  انتشرت موجة من الغضب و االعتراض في أنحاء البلد منذ اليوم االول حيث نشر خبر محاصرة منزل.  ١

باریس و قام الناس في کثير من المدن  بواسطة القوات البعثية و کذلک أخراج االمام من النجف حتیٰ لحظة الوصول الیٰ
و طالب مراجع التقليد في أعالن مشترک و برقيات مستقلة  ). في تلک االیامانظر الصحافة(االیرانية بتظاهرات في الشوارع 

و سماحة آیة اهللا الخوئي باجراء عاجل لرفع المحاصرة و عودة االمام واصدر علماء  أحمد حسن البکر رئيس الجمهوریة العراقية
  .١١٥ ص ٨ن ج راجع نهضة علماء ایرا. و جمعيات مختلفة أعالنات في هذا الصدد طهران و اهالي



  ٣١ ـ الخطاب رقم

  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

دعم  التحرک  و ،التسليح عن االمتناع اليه طلبت و امنهم رئيس في جاء ذلک يعد و ... ران  ل ال  ،النظام  اي  نحن  .فق

دينا ات ل ع التزام ة م ة الحکوم ت .االيراني سنًا :قل تم ،ح ديکم ان ات ل اه التزام ة تج ة الحکوم ي و ،االيراني ست لکن  ل

وا  انتم و ،عملنا سنواصل فنحن شعبنا تجاه و االسالم تجاه التزامات لدي؛ أن غير ،شيء بأي تجاهها ملتزمًا ا  افعل  م

وم  کل  شريطًا ترسلون ،يوم کل بيانًا تصدرون انتم :قال .تريدون ون  ي اذا  تعمل وا  .م ذه  من  قلل  !کال  قلت  .االمور  ه

اتکلم  المنبر صعدت اذا و .ارسله و شريطًا واسجل ،بيانًا أصدر أنني ذه  .س ياء  ه ا  من  تمکن أ ال اش ذهب  ،ترکه  و ف

ا  و ،الموضوع يتحملون ال انهم فأدرکت ،بمحاصرتنا قاموا ذلک بعد ان  لم د  ک ال  ق ي  ق ة  ال :ل الن  أهمي الن  و لف  و ف

اً  هؤالء  يتعرض  ان الممکن  من  ان رأيت .اصدقاءنا انتم لکن م  نحن  و صدقائنا  ال احيان ی  آخر  بمکانٍ  نفکر  ل  حت

دان  احد  الىٰ هناك من و الكويت الیٰ الذهاب قررت لذا ،ورناد تمارس أن نريد ننا و ،الوقت ذلک  و .االسالمية  البل

ا  الکويت حکومة أن اال .عبور ورقة لدينا کانت أنه مع یٰ  ،الکويت  دخول  من  منعتن م  حت م  أنه سمحوا  ل ذهب  ان ي  ن

ا  انواک  :متفقين کانوا أنهم فاتضح العراق الیٰ أخریٰ مرة عدنا .هناک من نسافر و المطار الیٰ  المجموعة  !ينتظرونن

یٰ  اخذونا و العراق الیٰ عدنا !هناک واقفة کانت بنا جاءت التي د  و البصرة  ال دة  بع یٰ  اخذونا  ساعات  ع داد  ال  و .بغ

  .١مؤقت نساأمررف الیٰ فمجيئنا ،آخر مکان اختيار من تمکن کي هنا الیٰ ناتي ان راينا بغداد من

                                                 
 طلب و آنذاک العراقية الجمهوریة رئيس نائب حسين، صدام مع العراق لدیٰ االیراني السفير التقیٰ ١٣٥٧ شهریور ٢٧ في . ١

 وزیر سافر ١٣٥٧ شهریور اواخر في و .النجف في )س(الخميني االمام نشاطات من بالحد تقوم أن العراقية الحکومة من
 مرات ثالث التقیٰ االجتماع هذا خالل و المتحدة لالمم العامة الجمعية اجتماع في للمشارکة یکاامر الیٰ االیراني الخارجية

 االمریکي الخارجية وزیري تایيد علیٰ حصل و العراق من االمام أخراج العراقيين المسؤولين من طلب و العراقي الخارجية بوزیر
 االتفاق، هذا بعد و .تهيأت قد العراق من االمام اخراج مقدمات ان :قال اللقاءات تلک ختام في و مباحثاته نتيجة االسرائيلي و

 عن یمتنع ان االمام من طلب و العراقية األمن قوات مراقبة تحت اصبح و ١٣٥٧ أمهر بتاریخ النجف في االمام منزل حوصر
 المسلم االیراني الشعب خاصة .العراق بتخذیر یهتم لم االمام أن اال .البيانات کتابة و الخطابات القاء و الصحفيين استقبال
 ارسلوا و بيانات البلد خارج و داخل في السياسية الشخصيات و العلماء و المراجع واصدر .اسالمية نهضة حال في کان الذي
 و اضرابب الطبقات بقية و الجامعيين و الموظفين و الکسبة قام و العمل هذا علیٰ فيها اعترضوا المختلفة المجامع الیٰ برقيات
 مرات عدة النظام قوات و المتظاهرین بين دامية مواجهات وقعت و .العراق به قام عما مسؤوًال االیراني النظام اعتبروا و سيرة
 و االمام أقامة محل علیٰ الناس تردد علیٰ القيود وضع مسألة السافاک کذب االحوال تلک في .االوضاع تردي زیادة الیٰ أدت

 المسؤولين اللجوء الیٰ النظام اضطر حتیٰ یهدؤا لم النجف وقائع و اخبار یتابعون کانوا الذین الناس أن اال .منزله محاصرة
 المباحثات بعد و شاکر بسعدون التقت و المستویٰ رفيعة ایرانية أمنية هيئة بغداد وصلت ١٣٥٧ مهر ١٠ تاریخ في و .العراقيين
 ترک العراق و ایران صالح من یکون ال سوف الوقت نفس في لکن و الماما منزل محاصرة مواصلة یمکن ال أنه الیٰ توصلوا
 اخيرًا .االمام اصحاب و أقرباء مضایقة طریق عن و مباشر غير بشکل العراق مغادرة علیٰ اجباره قرروا السبب لهذا .حرًا االمام
 و بالدخول یسمحوا لم الکویتيين مسؤولينال أن اال الکویت، طریق عن سوریا الیٰ السفر ینوي کان و العراق من االمام خرج
 البلدان من اي في السياسي نشاطه ممارسة یتمکن لن بانه مطلعًا کان النه و العراق الیٰ العودة الیٰ االمام اضطر

 الهجرة هذه تفاصيل علیٰ لالطالع .باریس الیٰ اخيرًا ذهب .الملک مع الودیة عالقاتهم و االمریکي النفوذ بسبب االسالمية
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شعب  مع  للوقوف عقليًا و شرعيًا مًاملز نفسي اریٰ ،ملزما نفسي اریٰ أنا و ي  ال ائر  االيران اً  الث ا  شعبنا  ان ،حالي  رئث

ا  من العديد إن ،اآلخر البعض سجنوا و ،منهم العديد قتلوا و شبابه أخذوا قد و الضحايا يقدم و اآلن  يرزحون  علمائن

ل  من کله الشعب و ،المنفیٰ في منهم کبيرًا عددًا ان کما اآلن السجون في یٰ  و صغيرال  الطف شيخ  الرجل  حت  وقف  ال

  .الشعب هذا امام مسؤولين نصبح جميعًا فاننا لذا ،الملک النريد نحن واحد بصوت يقول والکل الملک جهاز أمام

ذا و شعب ه ه ،شعب کل و ال ي الحق ل ر ف ذا مصيره تقري وق من ه سان حق و و االن ي موجود ه وق إعالن ف  حق

ه  ،شعب کل و شخص کل .ايضًا االنسان رر  ان ل سه؛  مصيره  يق وم  ال ان يجب  بنف ذلک  االخرون  يق  االن شعبنا  .ب

  .مصيره يقرر أن يريد و واقف کله

ا  في يأخذ و لالجنبي ثرواتنا يعطي ،ديننا خان و اسالمنا خان و خاننا الذي ١االنسان هذا إن ل  اسلحة  مقابله ا  يقت  به

تقض  لقد ،حاشيته و هو تلعهي الباقي و ،االعمال هذه علیٰ منها مقدار يصرف انه أو ،الناس شعب  .ان دء  ال  يعطي  وب

وا  .اليه صوتنا نضم ان مکلفون الخارج في الذين نحن و ،االمر هذا اجل من دمًا ا  لتعلم ا  نجلس  حيث  و اآلن بانن  ه

ران  في .غليان هناک فإن هنا ل  ،اي دة  قب ام  ع وا  اي اً  قتل ر  في  اناس دن  من  کثي ة  الم ا  اآلن نجلس  نحن  و االيراني  و هن

ق  أصوات هناک فلعل نعلمال ران  في  تنطل ا  اآلن اي م  کم اک  أن هل  النعل ات  هن ل  عملي م  ،ال ام قت اذا؟  .النعل ا  لم  ألنن

ة  ساحة  في  هؤالء  شعبنا  ابناء .يوم کل تتکرر المسائل هذه و بعيدون شغلين  ،المواجه ة  من ا  يحق  فهل  ،بالمواجه  لن

شرع  خالف  ،لالنسانية خالف ،لالنصاف خالف هذا !مثًال العادية باعمالنا ننشغل و اباليين ال نکون أن هنا نحن  ،لل

  .الموازين هذه لکل خالف

م  أن اآلن استطيع  انا :استطاعته بمقدار شخص کل ،استطاعتنا بقدر بالعمل مکلفون نحن یٰ  ادعوکم  و معکم  اتکل  ال

ذه  ،اولئک  من جزء فأنتم ،الجميع اجل من ثار الذي شعبکم مع تقفوا أن ارات  ه ا  الخارج  في  تواجدة الم التي  و عليه

دودة  العدة انتم معکم يمکنني بما اتحدث أنا اآلخر؛ البعض يبايد ايديها ،تضع ان واجهاتها کانت مهما  واکتب  ،المع

وا  امکن  ان حينها في ،التظاهرات نظموا .تستطيعون ما تفعلوا أن عليکم ايضًا انتم و ذلک؛ امکنني ما وانشر  ،اکتب

اون  أن يجب شخص کل .تستطيعون ما کل افعلوا ،ينللصحفي صرحوا ،تحدثوا ا  يتع ه  م ذا  مع  ذلک  امکن شعب  ه  ال

  .المجرمين هؤالء اقدام تحت اآلن الموجود الضعيف

ل  من  التوحد هذا مثل عن التاريخ يحدثنا فلم .اآلن ايران في الموجودة الثورة لهذه سابقة التاريخ في ان اظن ال و  قب

ع الجميع .الجمي و اآلن ف دٍف نحو نيتحرک د ه ال ،واح صغار فاالطف ون ال ا يقول د ال انن ع الملک نري ال الجمي ذا ق  ه

  !سنوات ست ـ خمس ،سنوات ثمان ـ سبع عمره طفل .الصبية هؤالء فتابعهم

ون  الجميع رأی قد فهو ،بالکالم عهد حديث أنه رغم ،للملک الموت يقول انطلق  ذلک  يقول ول  هو  ف ضاً  ذلک  يق  .اي

سألة  علیٰ الجميع فيها يتفق حالة عن يحدثنا لم التاريخ لعل و .الجميع منطق هذا ؛الجميع لسان هو هذا  اي واحدة؛  م

ا  مع واحدًا ايران ادنیٰ في الموجود الشخص کالم يکون أن ه  م ران  اقصیٰ  في  ،الموجود  يقول داً  ،اي  کالم  مع  وواح
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  .الملک .



د  العاصمة  في  الموجود ذا  اآلن الوضع  اصبح  لق شعب  و .هک ذي  ال ذا  عهوض  يصبح  ال د  ال .هک دم  ان ب ا  .يتق  ال کم

م  أمام اآلن وقف الذي الشعب هذا يمکن ام  و الظل رين  ام م  و ـ  المتجب سلحون  ه دفع  مت ة  بالم اوم  ـ  والدباب ضته  يق  بقب

  .يهزم ال الشعب هذا ينکسر أن الخالية

شر  االعالم  من  مختلفة أنواع االن بدأت لقد اً  ،تنت ذا  طبع وع  ه ان  االعالم  من  الن ه  موجوداً  ک  ،أشد  اآلن اصبح  لکن

ذا  يحطموا أن اجل من االعالمية االساليب من مختلفة أنواع راحت وا  و الوحدة  ه ة  جبهاتٍ  شعبنا  من  جعل  و مختلف

ذه  هؤالء :فيقولوا مختلفون اشخاٍص صورة  به ل  ،ال د  ب ل  لق انهم  قي دون  ب أتوا  ان يري  االمن  عناصر  من  بمجموعة  ي

رددو  و الجامعيين  الطلبة بزي متنکرين ة  في  شيعوية  شعارات  ني د  الجامع تح  أن بع ا  تف وا  ان اجل  من  ابوابه  يّفهم

شيوعيين  من  اسوء  الملک هذا أن غير الملک رحل اذا هؤالء بيد ستصبح االمور بان الناس أتي  شخصٍ  ايُّ و .ال  ي

ذا  من  افضل هو ذا  من  ،الملک  ه سان  ه اذا  !االن ذا  ترک  فم دنا؟  ه ر  لبل م  االعالم؟  غي یٰ  يصرف  ک  في  ماالعال  عل

داخل م الخارج و ال ق ک ن ينف ال م یٰ الم ه تکتب حت ي الصحف ل ارج ف ي و الخ داخل ف ة ال ن حفن ه .االکاذيب م  أن

  .العالم اطراف مختلف في االراضي شراء و الکمالية المصارف المال بجمع مشغول و .االعمال بهذه مشغول

ر  عمله هو ما !عمله هو هذا ذا؟  غي ا  ...ه ل  أم اس  قت ذا  استغاللهم  أو ،ضربهم  الن ه  !هک ستغل  أن ذا  حال  ي شعب  ه  ال

  .ويتلفه

ران  المسماة النهب مائدة حول تحلقوا الذين هؤالء ان هي و واحدة کلمة هو لدينا ما کل .هذا هو کالمنا  کل  جاء  ،اي

ة  کل  من منهم واحٍد نهم  واحد  کل  ،جه د  من  م اکلون  واخذوا  ،بل دة  من  ي ذه  النهب  مائ یٰ  شعبنا  و ه ا  ال ه  جانبه  يأکل

دنا  ،اخریٰ  ثروات ولديه .بترولي بلد لدينا ان نقول نحن .هذا ينتهي أن نريد نحن .الجوع ي  بل وا  ،غن ذا  اترک د  ه  البل

تم  تأتون لماذا .به نأتي فنحن ،بخبير نأتي ان اردنا اذ .شؤونه ندير نحن .لنا ه  ان ه  و ب م  ال مرتب  تعطون م  أعل  ةئ م ک

  .خبراء نّخرج نحن أننا بل هکذا يکون ال بخبير نأتي نحن !تومان الف

ذ ر اسس أن من ة اميرکبي یٰ و الجامع ذ اي ،اآلن حت بعين من ر ،...أو س ن مرکثي ا م نهم ١عمره م لک دعوا ل بابنا ي  ش

ون يمهم يتم شکل تعل د ب الوا .جي ًا ح ضج ان دون اساس بابنا ين ا ش ه فيه سمحون ال أن ة ي د لعملي تم أن الرش ي ت  ف

ات ي االتجاه ت الت دي بني رين باي ذلک .اآلخ م ک دعوا ال فه سکريينا ي ون ع ة يترب سکرية تربي حيحة ع  .ص

شارون ان فالمست سلکون االمريک م ي ق به م ،المنحرف الطري ونهم فه و يوجه ق نح افع الطري م الن ا !له ة ثقافتن  ثقاف

ا  تبعد ثقافات هي الثقافات هذه أن غير الخاصة ثقافتنا لدينا تکون ان يجب .استعمارية ة  عن  اطفالن  .حةالصحي  الثقاف

ه  فمن  ،الخارج  الیٰ يسافر ان فعليه اآلن اللوزتين جراحة يجري ان أحدهم اراد اذ و ه  انجازات  من  بطبيبٍ  جاءوا  أن

                                                 
 و .ق هـ ١٢٦٧ عام في طهران في اميرکبير اسسها التي )الفنون دار( مدرسة هي ایران في الجدید بالنمط مدرسة أول . ١

 االشخاص أحد ارومية في ق هـ ١٢٥٤ عام في افتتحها االولیٰ المدرسة :ایران في دینيتان مدرستان اسست الفنون دار قبل
 هاتان .ق هـ ١٢٥٥ عام تبریز في بوره، أوجنیٰ یدعی و الفرنسيين احد اسسها الثانية المدرسة و برکينز؛ یدعی و االمریکان

  .لدولهم خاصة اهداف اجل من و االجانب قبل من اسستا بالدینيتان توصفان اللتان المدرستان



 عملية تجرون لکنکم !الفالني المستویٰ الیٰ بلدنا اوصلنا اننا تقول انت حسنًا !١اللوزة استئصال عملية ليجري اروبا

یٰ  هنا من خطًا يرسموا ان ارادوا اذا !شيء اي لديکم ليس نأ اذن يتضح !آخر مکان في اللوزة استئصال اک  ال  ،هن

المهم أتون ف خاٍص ي ن باش ارج م وا الخ ن ليعمل ل م موا ان اج ک يرس ط ذل دها الخ دون عن ة يعق ع اتفاقي دیٰ م  اح

م  ال ـ  االشياء هذه انسیٰ انا ،االتفاقيات احدیٰ في ...الشرکات م  أعل ار  من  انجز  ک م  االمت ة  اخذ  ث غ ال بقي  ذهب  و مبل

ول  حين  نحن !٣نفطه تأخذ امريکا ،٢غازه يأخذ السوفيتي االتحاد .البلد هذا هاجموا هکذا هؤالء !لشأنه ا  نق د  انن  نري

ان  الیٰ نعود أن نريد الملک يقول کما ال االستهتار؛ من النوع هذا دون يحال ان نريد أنما فإننا ،اسالمية حکومة  زم

ا  تصبح  أن ال سنة؛  اربعمئة و الف ماقبل عدالة الیٰ نعود أن ريدن نحن !سنة اربعمئة و الف ماقبل اة  حياتن  ذلک  حي

  .للحضارة مظاهر ليس مالديکم لکن و ،صدر حابة بر الحضارة مظاهر جميع نتقبل أننا ،کال .الوقت

ذه  !حضارة؟ مظاهر من هو للناس القتل هذا کل ان هل ام  أه ة  االحک ة  العرفي اس  مهاجم  !ة؟حضار  مظاهر  من  ،الن

 نتيجة  استخدامها  يستطيعون ال التي االسلحة تلک ،بثمنه االسلحة استيراد اآلخرين الیٰ هذا نفطنا کل أعطاء أن هل

دم ود ع ر وج ا الخبي ي به ران ف ر اي ذي األم ستلزم ال تقدام ي راء اس شارين و الخب ا المست ن هي هل ،معه اهر م  مظ

ا  قاعدة  !ماذا بلدنا نجعل أن نريد اننا ولونيق و امريکية قاعدة بنوا !هنا قاعدة بنوا !٤الحضارة دنا  في  المريک  أن !بل

  .تحصل ان السياده الخادم هذا السيد هذا بها قام التي الفوضیٰ لهذه نريد ال أننا هو کالمنا

ذ  ـ تتذکرون ال شباب انتم ـ أذکره الذي االول اليوم منذ وم  من ذي  االول الي ام  ال ه  رضا  الملک  ق  و العسکري  بانقالب

ي  اذاعة  في  انفسهم االنجليز قال ذهب أن فبعد !االنجليز قبل من مدبر نقالبها ا  و( دهل سي  ان ا  نحن  )سمعت  بنف  جئن

 اشراف  تحت  کانت  التي ،دهلي اذاعة في قالوا ،٦کذا جزيرة الیٰ اخذوه عندما !٥فخلعناه خاننا ولکنه رضا بالملک

اره  أحدیٰ في کتب !نفسه خان رضا محمد !خلعناه انخ أن بعد و الحکم الیٰ خان برضا جئنا أننا :االنجليز ه  ـ  آث  لعل

 أن« ! :هو يقول ،يقال أن ينتفي ال بما تکلم انه ادرکوا فقد !بعد فيما المقطع هذا خدموا لکنهم ٧»لوطني خدمة« في

ل  جنابک  نلک !»عائلتنا من أحد يکون أن و !ملکًا انا اکون أن الصالح من رأوا ،هنا الیٰ جاءوا حينما الحلفاء  عمي
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٤
 و للمستشارین مساعدة بدون امریکا، من اشتریت التي االسلحة استخدام علیٰ قادرًا االیراني الجيش یکن لم الثورة قبل .
 کانت و .للنظام االخریٰ السياسات و للتعليم السابقة المقدمات ضعف و التعليمية النصوص نقص بسبب االمریکان خصائييناال

 المساعدات بدون نفسه ادارة علیٰ قادرًا یکن لم االیراني الجيش ان درجة الیٰ المریکا االیرانية العسکریة التبعية شدة
 لکن .الفنية بمساعداتهم و االمریکان اشراف تحت الطائرات تحليق و الفنية االمور يعبجم القيام کان و امریکا من اليومية
 کيفية االشخاص االیرانيون، االخصائيون یعلم و االجانب مساعدة بدون العسکریة التجهيزات یستخدم اليوم االیراني الجيش

  .المتقدمة العسکریة االسلحة و الوسائل من االستفادة
  .١٠ الهامش راجع . ٥
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ول  نحن .١نصّبوک الذين هم هؤالء أن معناه )انا أکون أن الصالح من رأوا( !ايضًا ا  نق د  ال بانن ذي  الشخص  نري  ال

ضاً  للحلفاء حاليًا يعمل و ،الحلفاء صالحب هنا الیٰ جاء و  ،اي شقة  يتحمل  فه ه  و م ا  کل  يضيع  لکن يس  .وجودن دينا  ل  ل

  .شي اي لدينا ليس .قلم حرية دينال ليس بيان؛ حرية لدينا ليس استقالل؛

ة  للمنتجات  مصدراً  يکون  أن ينبغي  زراعي بلد ...الزراعة ة  سویٰ  يبقي  ال احتياطه  لکن  ،الزراعي ين  و لثالث  ثالث

ستوردوا  أن يجب  بعدها ـ هکذا ،يومًا ثالثين و اربعة أو ثالثين و ثالثة ،هکذا کتبوا أنهم يبدو ـ يومًا ا  ي اجون  م  يحت

شعير  و القمح  سيول تنهال کيف اآلن ترون الا .الخارج من شعير  و القمح  الخارج  من  ال اذا  و ال اذاا  و م اذا  و م  ،م

أتون  شيء  کل و .البيض ه  ي ران  في  الزراعة  ضيعوا  .الخارج  من  ب ببوا  ؛)الزراعي  االصالح ( باسم  اي  البؤس  س

ة  و للفالحين یٰ  الرعي تهم  درجة  ال ون  ال جعل اء  من  يتمکن زارعهم  في  البق وا رح .م اک  من  ل یٰ  هن ران  ال م  و ،طه  ه

داً  مؤسف  وضع  في يعيشون .طهران ضواحي في سيء وضع في يعيشون ر  عدد  .ج ر  ،اآلن کبي ه  ،کثي  حوالي  لعل

ة  اربعين حالة اربعين ه  ،ـ  سکنية  منطق ذا  لعل ا  ،هک ي  کم لوا  و اخبرون ي  ارس دي  صورته  کانت  و همصور  ل  في  ل

ي  ـ  النجف اک  أن اخبرون اس  من  عدد  هن ش  الن ذا  مکان  في  ونيعي ة  من  ک ة  المدين ة  في  آخر  عدد  و ،الفالني  المدين

ذا  و الفالنية دن  في  هک ة  م شون  ،متفرق واخ  في  يعي يم  أو ،صغيرة  أک ذا  ،خ ران  في  .هک ذا  !المرکز  !طه  يعيش  هک

الجرة  اطفالها الیٰ ماء امرأة تجلب ان دتاار اذا انه کتب !االکواخ في الخيم في هؤالء إن  ،ب ا  ف  دةع  تصعد  أن عليه

یٰ  لتصل فوق الیٰ تصعد ان يجب ،فيه يعيشون الذي المنخفض ذلک من ،أکثر أو ،درجة مئة ،ساللم ة  ال اء  حنفي  الم

 بجرة  تعود المدرجات هذه بعد و فوق الیٰ بالجرة المرأة هذه تصعد أن يجب البارد الشتاء ففي هناک وضعوها التي

  .الطفالها تجلبها ماء

داً  تبلغ نفقاتهم فإن اخریٰ ناحية من .ينتهي أن يجب ويالمأسا الوضع هذا ان نقول نحن ذهالً  ح رأت  م راً  ق م  اخي  أنه

غ  الملک  أخوات  الحدیٰ  کانت التي الفالنية الفيال اشتروا ذا  بمبل ذکر  ال .ک ه  اآلن أت ان  ولکن راً  ک ون  .کثي  خمسة  ينفق

ر  و !هؤالء  وضع هذا ٢الزينة أعمال و الزهور زراعة علیٰ !دوالر ماليين ذا  نم  أکث ا  ال و ه  تصوره؛  اآلن يمکنن

ن ذا جانب فم دد وضع ه ر ع ن کبي اس م ذين الن سکنون ال ي ي ة ف ران مدين شون اذ طه ي يعي ات ف واخ أو مخيم  أک

اً  هؤالء  لدیٰ معنیٰ لها ليس االشياء هذه و الطرق تعبيد .ماء لديهم ليس و ،مصباح لديهم فليس أمکانات  نحن  !اساس

  ...االسالمية الحکومة ان نقول ال .ينتهي أن يجب الوضع هذا أن ولنق ،اسالمية حکومة نقول الذين

                                                 
  .٣١ الهامش راجع . ١
 اراضي في )دشت مهر( منطقة في )مروارید( یدعی اسطوري قصرًا ببناء للملک، الکبيرة االخت شمس، قامت . ٢

 بنا قد و .الجميلة االشجار و النباتات من کبيرة بکمية زین يز،االنجل المعمارین اکبر بمساعدة کرج، جنوب في مستنقعات
   )!حصار قزل( سجن هو و السجون احدث أحد المنطقة هذه غرب في السافاک



اس  کان الذي الزمان ذلک الیٰ نعود أن يجب :يقولون هؤالء أن يقول الملک ... ستخدمون  الن ه  ي ر  في ل  الحمي  !١للنق

ول  نحن  !الحمار؟ علیٰ قلوننتت أن يجب أنکم قال من الکالم هذا قال انسان أي ذا  أن نق ر  أن يجب  الوضع  ه  و ،يغي

  .االستقالل أو الحرية وجه يریٰ لن بلدنا فإن ،موجودة البهلوي عائلة و رضا محمد دام ما

ا  ،صادق  هو و )!لوطني مهمة( يقول نفسه هو !لوطنه )مأمورية الداء مامور( هو و هنا وضعوه خادم هذا أن  لکنه

و  ،المسکين  الوطن هذا ،وطنال هذا يدع ال ان في أمريکا قبل من مأمور !أمريکا قبل من مأمورية اً  ينم  أن و معنوي

دع ال ه ي أکلون اهل روتهم ي روتهم .ث صبح أن يجب فث ا نصيب من ت ول نحن .أمريک ة نق صد و ،اسالمية حکوم  نق

ة ة حکوم ن .عدال ول نح ب نق ون ال ّأ يج اکم يخ ت الح ال بي سلمين م د ال ان و ،الم ده يم ذ و ي ن ياخ ت م ال بي  م

  .شخص أي قبل من بل ،البشرية المجتمعات جميع قبل من مستساغ أمر هو و ،مانقوله هذا ،المسلمين

ه  أخریٰ بلدان في الفيالت اشتریٰ و اخذها و أموالنا أکل خاننا؛ قد االنسان هذا ألن اليوم شعبنا ثار لقد ه  و ل  و لعائلت

ه ال د و تباع ه أع م و ل ستلزمات له اة م دة حي اع نحن و رغ ذا .جي د ل ع فق اع اجتم ونيقو الجي ا ل ده ال انن اذا نري  فم

  .هذا غير کالم لدينا ليس منطقنا هو هذا .حسنًا تقولون؟

ذلک ب ک صحف فلتکت ا ال ل هن ا ک د م الم :تري ي االس سنًا !الرجع وا ،ح تم اجيب یٰ ان ذه عل ة ه ع .،الکلم ذه لتجتم  ه

ة  ثروة لدينا نحن سيد يا :اقول ما علیٰ ليجيبوني و العالم في الصحف جميع ،الصحف دينا  ،نفطي روة  ل  و ماس  من  ث

د  ال متخلف  ضعيف  شعب  نحن  ،ينهبون ،ياخذون لکنهم .شيء کل لدينا .اخریٰ ثروات تم  !ننهب  أن نري ون  أن  تقول

ا ون انن دًا حسن ،متخلف تم ،ج ذين أن ون ال دمتم تنهب وبين نحن و ،تق ا المنه تم !تأخرن ول ـ أن یٰ وصلتم ـ اق ة ال  بواب

ذي  المستویٰ الیٰ يصلوا لم لعلهم خروناآل الناس !الناس تنهبون و الحضارة ؤهلهم  ال ة  تعطونهم  ألن ي ة  !الحري  التام

ا  !الحد  ذلک  الیٰ يصلوا لم !بالحرية التمتع من يمکنهم الذي الحد ذلک الیٰ يصلوا لم هؤالء أن يقول م  ال أن اذا  افه  م

ي؟ ف !يعن صوا کي یٰ لمي د ذلک ال ذي الح ؤهلهم ال ع ي ة؟ للتمت اس ٢!بالحري صيحون الن يد ي اذا ،ياس وم لم  بتلک تق

ول  هو و الخاطئة؟ االعمال م  هؤالء  :يق صلوا  ل یٰ  ي م  ذلک؟  ال صلوا  ل یٰ  ي وا؟  ال أن يجب  حد لا ذلک  ال ا  !يتکلم  مهم

  !الحرية؟ اعطاءهم من عنده يمکن الذي الحد ذلک الیٰ يصلوا حتیٰ ،تکلمواي فال رؤوسهم علیٰ ضربوهم

دنا ار بل وم ث ا و ،الي سؤولون کلن ن م ةمتاب ع ذه ع ورة ه داء .الث ي ابت ا من د أن ة اح سطاء الطلب اًءبکم و الب تم أنته  ان

اً  علينا ،البلد هذا اهل من شخص کل و ،التاجر و ،بالکاسب مرورًا و ،الجامعيون ابع  ان جميع الي  نت دة  أه  هؤالء  بل

شر  يتابعها أن يجب منطقية مسألة أنها .المطلوب انجاز يتم حتیٰ الحقو  يطالبون  هؤالء  .الب ة  قب شر  االولي  الحق  .للب
                                                 

 فعلت ماذا :همدان منطقة في عين المزار ملکية مستندات اعطاء أثناء ١٣٤٢ خرداد في القاها کلمة في الملک قال  ١
 مع ینطبق ما کل یفيدها ال النه المدینة، متنزه و مکتبة احرقت ؟٤٢ خرداد من عشر الخامس ربعاءاال یوم في السوداء الرجعية
 تفکر قد النها الرکاب، نقل حافالت بطاقات بيع اماکن و المرور وسائل احرقت و الملعب احرقت .اليوم حاجات و القراءة و العلم
  .الفضاء تسخير نحو العالم سيری حيث القرن هذا في البغل أو الحمار نرکب أن یجب أنه
 مجلسي افتتاح بمناسبة قال کما !باهض االیراني، للشعب الحریة اعطاء ثمن أن الیٰ خطابات عدة في الملک لّوح . ٢

 یجب التي القيمة هي هذه ان سؤال علیٰ ردًا قلت :١٣٥٧ عام مرداد ٢٨ بمناسبة مقابلة وفي الونطي المجلس و الشيوخ
 في کامل بشکل المقابلة هذه نشرت !القدر بهذا هي القيمة هذه ان اظن لم الوقت ذلک في .الحریة الیٰ للوصول ندفعها أن

  .٥٧ / ٥ / ٢٨ بتاریخ اطالعات صحيفة



يداً  اکون أن اريد .مستقًال )اکون( أن أريد ،حرًا کالمي يکون أن اريد أنا حرًا؛ يکون ان هو للبشر االولي سي  س  لنف

  .منکم الجميع يقبله ،تقولونه مکان اي في کالم هذا کالمنا هو هذا

ذه  نتابع ان موظفون کلنا نحن و سألة  ه ساعد  ،الم ذين  االخوة  لن یٰ  نيعطو  ال در  و ،القتل ا  استطاعتنا  يق تم  مهم  ،تمکن

اعدوا ذين اولئک س اد يخوضون ال أنهم و الجه ي ک احة ف رب س وا .ح اي اعمل کل ب ون ش القلم :تتمکن ان ،ب  ،بالبي

  .کالمنا هو هذا .بالتظاهرات ،يمکن ما بکل ،بالتحدث

وريين  مستقيمون ناسًاأ جميعًا )تکونوا( ان آمل و ،جميعًا لکم التوفيق تعالیٰ و تبارک اهللا أسأل وا  ،ث ساد  واجه  و .الف

صيبکم ان ق ي ارک اهللا رضا ضمن التوفي الیٰ و تب المطلوب تع ون ان ف ل تک ذه ک شعوب ه عوبًا ال ة ش ون ،قوي  تک

  .ذلک علیٰ الحصول في ستوفقون اهللا شاء أن ،مرفهة الشعوب تکون ،قوية الشعوب

 



  ٣٢ ـ هوية الخطاب رقم

  .م ١٩٧٨ اکتوبر ١٣ / ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ١٠ / ولوشات نوفل / باريس / فرنسا

  .االمريکية الملک اصالحات و االنسان حقوق :الموضوع

  .العامة االضرابات و العرفية االحکام استمرار :المناسبة

  .باريس في المقيمين االيرانيين و الجامعات طلبة من جمع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

ع ام ان م ة االحک ت العرفي ارية کان اس ان اال س انوا الن يال ک ا قل ون م ذيرات يهتم دات و بتح م عناصر تهدي  الحک

ر  کانت  و التظاهرات  استمرت فقد ـ المدن في ام طهران في سواء ـ العسکري ر  اکث ة  دوائ ة  في  الدول  اضراب  حال

وم  کل هددوني کانوا انهم فمع الحالة هذه عن مستثناة الصحف تکن لم و .کامل اوين  ي ة  بعن ل  من  مختلف أموري  قب  م

ائع  االخبار فأن ،)سافاکيين( مجهولين اشخاص و العرفية االحکام شر  کانت  والوق ا  تن ی  الصحف  وجدت  م  ذلک  ال

  .سبيال

وم  فی  و اء  ي دء  ١٣٥٧ / مهر  / ١٩ االربع املون  ب ی  اعتراضا  العمل  عن  اضرابهم  الصحافة  في  الع  ممارسة عل

  .التحرير هيئة في عسکري مراقب تعيين و الشديدة الرقابة

 فی المستشار الوزير آزمون منوجهر فقام الصحافة خطوة ،المختلفة الشعب طبقات و الدينية المجموعات ايدت قد و

ر  الطهراني  العاملي الدکتور و التنفيذية الشؤون سياحة  و االعالم  وزي ا  ـ  ال أمر  طبع امی  شريف  من  ب سعي  االم  بال

ًا اء حثيث صحافة ضرابا النه ن و ،ال ل لک م اه روا القل شرط ان اعتب د ال دء الوحي ل لب و العم ضمان( ه مي ال  الرس

ة ع )للحکوم ة لرف شکل الرقاب ل ب تثناء و .کام دة باس ان ـ مجالت و صحف ع رتبطين اصحابها ک ام م  الملک بنظ

دة  العمل  عن  تاضرب  المطبوعات  و الصحف  سائر فأن ـ فقط العسکرية الحکومة بيانات وينشرون کامل بشکل  م

ا  واصدرت االمامي شريف حکومة استسلمت اخيرًا .ايام ٤ د  بيان ة  مکون  ١٣٥٧ / مهر  / ٢٢ ظهر  بع واد  ثالث  ،م

  .الصحافة حرية اطلقت و الرقابة الغاء فيه اعلنت

ق  فی  اصرارهم  و )س(الخميني  االمام لقيادة العظيم االيرانی الشعب افراد تبعية سر ان ة  طري ه ادرا يمکن  اهداف  ک

   :١٣٥٧ / مهر / ٢٠ فی للشعب االمام وجهه الذي البيان من فقرة فی



 النهضة فی مطروحًا ليس المکان هذا فی اعانيه ما او المکان و .هنا من الشعب خدمة فی دوري اواصل اننی ...«

شيء  ان المسلم؛ للشعب الخدمة تقديم و االسالمية ضمير  صوت  ،التکليف  هو  المطروح  ال ا  .ال ا  و عملت  مهم  مهم

ذين  انتم امامکم خجل فأنی ،لي حصل تم  ال دم  اعطي ق  في  ال ة  طري ا  ان .االسالم  و الحري سرني  م ذا  فی  ي  المکان  ه

  .ايران انحاء في بها نفخر التي العوائل لهموم شريکا نفسي العتبر انی و .لکم خدمة اقدم اني هو المؤلم

 في ثابتة قواعد کانت ،الناس امام التواضع و الصدق و الحزم و االلهي التکليف و بالوظيفة العمل و باهللا االيمان ان

  .الدنيا هذه عن رحيله لحظة حتی االلهية تهنهض شروع منذ لها فيًا و سماحته بقي ،االمام حرکة

ي و ذا ف ان ه ذي البي بة سماحته اصدره ال ة بمناس ة اربعيني ه ساحة فاجع شهاد و جال ات است ی االشخاص مئ د عل  ي

دادا  ١٣٥٧ / مهر  / ٢٤ االثنين يوم اعلن سکریالع الحکم عناصر ا  ح ان  صدر  و .عام ع  مشترک  بي ل  من  موّق  قب

وم  هذا في الحداد فيه ايدوا ،الشريعتداري کاظم االسيد و النجفي المرعشي و بايکانيلالک العظام اآليات  جاء  و ،االلي

   :بيانهم من قسم فی

وا  و االثنين يوم في التعطيل خالل نم ذلک و اخری مرة وحدتهم المسلمين عموم ليظهر (... ات  بمنتهی  ليبن  و الثب

  )١.والتفرقة النفاق مثيری امام الوطني تضامنهم و يقظتهم الهدوء

د و ار ق ام اش ی االم ی )س(الخمين ذا ف اب ه ی الخط ود ال ی القي ات فرضتها الت ة الحکوم سية و العراقي ی الفرن  عل

   :قائال اختاره الذی لطريقا مواصلة علی عزمه اعلن و ،السياسية نشاطاته

ا  ،حسنا  :قلت ...االيرانية الحکومة مع التزامات لدينا نحن قالوا (... ضا  ان ذا  ـ  اي ی  به ا  المعن دي  ـ  تقريب  التزامات  ل

  .)التزاماتي عن اتخلی ان اتمکن ال ايضا اناا ،االيراني الشعب و االسالم تجاه

شدة  شجب و االنسان بحقوق طالبةالم اکذوبة االمام انتقد ،خطابه من آخر قسم فی و ة  المحامع  سکوت  ب ام  الدولي  ام

ب روات نه شرق ث ن ال ل م اد قب سوفيتي االتح صين و ال دول و ال ة ال ة و الغربي ا خاص ر ،امريک ة واعتب  الحکوم

ران  في  الزراعة رتدمي عن و الملک جرائم عن مسؤولة االمريکية د  .اي ام  أوصل  لق ة  صرخة  االم شعب  مظلومي  ال

ع  وجدانيا و شرعيا تکليفا االتجاه هذا فی السعي واعتبر العالم اسماع الی بالحرية مطالبته و االيرانی ات  لجمي  الطبق

  .البلد خارج و داخل في الفئات و

د  ماحته شجب ق ذين الفاشل المنطق س ر لل م سکوتهم رونيب ام ودعمه شعار الملکي للنظ ادع بال ضات( الخ  ال القب

 ،بحقه طالب و شعب وقف اذا( :قائال ،بعده و / ١٣٤٢ / خرداد / ١٥ فی طرح لذيا االمر )الحراب مواجة يمکنها

زوم  و )للملک  الموت( العام الشعبي الشعار علی االمام واکد ).تمنعه ان تستطيع ال الحراب فأن اف  استمرار  ل  الهت

ه ر ،ب ذی االم د ال ة عق زاب مهم ات و االح ي الشخصيات و الجماع سعی الت ي ت ر ف سير تغيي ضةال م شعارات نه  ب

  !منحرفة

   
                                                 

  ١٦٣ ص ٨ ج ایران علماء نهضة ١



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .م ١٩٧٨ عام االيرانية الصحافة في العاملون و الصحفيون به قام الذي العام االضراب من لقطة

 



  ٣٢ ـ الخطاب رقم

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ة  ضد نشاطاتنا من نحد ان منا العراقية الحکومة طلبت ،االيرانية الحکومة لضغط نتيجة اهم  ةااليراني  الحکوم  فأجبن

ا  اعط لم و جانبا تاهوضع و فأخذتها ،العراق في االمن مديرية بواسطة برسالة لنا بعثوا ثم ،ذلک امکانية بعدم  جواب

دت  سنة منذ و .١عملي واصلت و الولئک ا  تزاي شاطاتنا  و اعمالن رة  و وازدادت ،ن ات  صدور  تي شاطات  و البيان  الن

 ّيال  جاء فقد تضييقاتهم من زاد مما ٢غيرها و کاللوموند االجنبية الصحف بعض مع يةفالصح المقابالت و االخری

سه  جاء  ،العامة االمن مديرية رئيس اع  طالبني  و ،بنف ابالت  اجراء  عن  باالمتن أن  صرح  ،فقط  المق ي  ب  فی  الحق  ل

 اجريت  ذلک بعد و .جوابا نعطه لم اننا اال المقابالت اجراء کثيرا نعتد لم کنا ان و ايضا نحن .آخر نشاط بأي القيام

وات  بادرت قد و معي مقابلة اجروا و فرنسا من جاؤا الصحفيين ان اي اخری؛ مقابلة ی  االمن  ق الهم  ال د  اعتق  ان بع

  .المقابالت منع في کثيرا تشددوا ذلک بعد ٣المنزل من خرجوا

ذا  کان ـ الجيد العالم .سياسی بنشاط تقوموا ال لکن و تريدون کيفما فکونوا منزلکم في ـ تعبيرهم حسب ـ هنا انکم  ه

  .الشرعية المسائل فی يخوض و يدرس الذی هو ـ کالمهم مؤدی

ل  ليس االخری؛ العقائد مثل ليس االسالم .السياسة عن مفصول غير االسالم ان :قلت ان  مث  ال هو  و ،االخری  االدي

صر ی يقت ذکر عل دعاء و ال ته االسالم .ال ه سياس ع ممتزج ائر م ه؛ س ا و احکام وم ان دوري اق سياسي ب  واصدر ،ال

ی  من  کالمي اقول فاني ايضًا اقتضیٰ اذا و الکاسيت اشرطة واسجل البيانات ر  عل ذا  و .المنب  شرعي  تکليف  هو  ه

  .لي

  .االلتزامات تلک مع االعمال هذه تنجسم ال و ،االيرانية الحکومة مع التزامات لدينا نحن :قالوا
                                                 

  .االن حتی نصها ینشر لم لالمام ابلغت التي الرسالة ان العلم مع الهامش راجع . ١
 و بالتطبيل اکثر تهتم الدولية الصحافة ان :هکذا هو یوصخحه السبب و .الصحفية المقابلة في یرغب ماالما سماحة یکن لم . ٢

  .)یتحمله الذي الضغط او االیرانی الشعب بؤس ال ...االلفاظ طنين علی التأکيد و الضجيج و البهرجة
 المعروفة و االنتشار الواسعة فرنسيةال اللوموند صحيفة مراسل جورج، لوسين السيد طلب ١٣٥٧ اردیبهشت من الرابع في
 الناس ليسمع االمام معهم یتحدث الذی اليوم تنتظر الغربية المجامع کانت فترة منذ و .مقابلة اجراء )س(الخميني االمام من
 هذال الدینية ـ الوطنية لمواجهة اسباب خالصة و للمستقبل الثورة برنامج و مشروع و الملک لنضام معارضته سبب الغرب فی

  .لسانه من الکبير الشيعي المرجع
 ان علم و الصحيفة هذه سوابق من مقدار علی اطلع النه و لکن و طلبهم، علی ایجابيا الرد االمام یرغب لم البدایة فی

 الصحيفة دعوة علی وافق فقد الملک، جرائم بعض للمأل کشفت و ایران فی االوضاع عن حقائق الماضي في ذکرت اللوموند
 االعتبار کان و .الغرب فی کبير باهتمام حظيت و حسنا اثرا ترکت تماما صریحة و و جدا مهمة المقابلة هذه کانت .ةللمقابل
  .االمر هذا فی کثير تأثير تباع، التی نسخها من الکثير العدد و الصحيفة لهذه الکبير

 
٣
 و االذاعة من دعوة بحجة الفرنسي ونالتلفزی و االذاعة قبل من هيئة بغداد الی وصلت ش هـ ٧١٣٥ / ٦ / ٢٣ فی .

 عرف التصویر و المقابلة بعد و .معه مقابلة الجراء سری بشکل النجف فی االمام لی ذهبوا الليل اثناء و العراقي، التلفزیون
 مزقوا ينالعراقي ان غير االماکن، احد في المقابلة اشرطة اخفاء علی االمام اصحاب حرص قد و .الصحفيين اعتقلوا و العراقيون
  .الصور و التلفزیوني الشریط



اه  و االسالم  تجاه التزامات لدي ـ تقريبًا المعنی بهذا ـ ايضًا انا ،حسنًا قلت شعب  تج ي  ال ا  :االيران ضاً  ان  تمکن ا ال اي

  .التزاماتي عن اتخلی ان

م  ،ذلک حصول لزوم علی انا واکدت ،السياسي نشاطنا استمرار في رغبتهم عدم علی بتأکيدهم األمر انتهی اموا  ث  ق

التردد  شخص  يا منعوا انما و التخرجوا؛ يقولوا لم طبعًا .المنزل في بمحاصرتنا ا  ب انوا  .علين رانيين  يمنعون  ک  االي

زل  من  اخرج  لم .اشخاص ثالثة او اثنين او شخص اال ايضًا؛ الطلبة منعوا االيام احد في .الخارج من يأتون  .١المن

ا  باداء قيامنا عدم و المنزل في بقاءنا ان فرأيت ،ايران في امور حصلت ،اخرج لم عندما و ی  االقتصار  و دورن  عل

  .منهجنا يخالف ريسالتد

  .يوم کل اآلن موجودة الحالة هذه و ،ايران في کبارنا ،اطفالنا قتلوا لقد ،ايران في قتلی نعطي اننا

ر  أن ـ  امس اول او امس ـ قيل حيث ذلک الصحف ذکرت قد و الجامعة؛ الی الحالة هذه سرت قد و انين  من  اکث  ثم

صا سة ،شخ بعون و خم صا س د شخ وا ق ي جرح ة ف د و ،الجامع ل ق دة قت خاص ع ذا و ،اش ا ه ه م ة قالت  الحکوم

ا  کل  اخذوا  ناحية فمن ،الشعب هؤالء هاجم لقد ٢االيرانية ه  م م  اآلن و ،لدي ذا  روح ياخذون  ه شعب  ه  کيف  اذن .ال

رح  و نجلس ان ديانتنا لنا تسمح هل ،وجداننا لنا يسمح هل دورنا؟ ممارسة عن نتوقف ان هذا الوضع و نستطيع  نتف

ل  الءهؤ  يقوم کيف اء  بقت ا  ان االسالم؟  ابن ی  صوتنا  نوصل  ان علين ا  اقصی  ال ستطيع  م در  و ن ذي  بالق سمح  ال ه  ت  ب

  .ايران تعيشة وضع اي جيدا ليروا العالم الی صوتنا نوصل ان يجب .الحکومات

دن  جميعف ،ادناه الی اقصاه نم العرفية االحکام حالة يعيش و ،ايران تعاني کما يعاني بلدًا هناک ان اآلن اظن ال  الم

دن  اهم تمثل کبيرة ايرانية مدينة عشرة اثنتا تقريبا ة  الم ة  تعيش  االيراني ام  حال ة  االحک  و العسکري  الحکم  و العرفي

ران  يحکم  اآلن العسکری الحکم ان اي .ضجيج دون لکن و العرفية االحکام فيها طبقت ايضًا الباقي  و ٣باسرها  اي

وزراء  رئيسا ريينالعسک احد يصبح ان تقرر فقد قيل ما حسب ون  .الل دون  ان يقول د  ٤جم  فري يس  يصبح  ان يري  رئ

 اآلن فهو ،حياته يواصل ان يستطيع ال الملک .الحياة يواصلوا ان يستطيعون ال هؤالء ايضًا عسکري هذا .الوزراء

                                                 
 من موجة بدأت المحاصرة هذه بعد و .اسبوعين فترة قبله من رسالة او کلمة ایة نشر عدم الی االمام منزل محاصرة ادت . ١

 به قام ما علی البلد خارج و داخل من االیرانية السياسية الشخصيات و الجماعات و العلماء و المراجع اعترض و االعتراضات
 و بالتعطيل ذلک عن عبروا و ایران و العراق به قام مما استياءهم والکسبة الموظفون و العمال ابدی ایران في و .العراق
 في طهران في الهاتف دائرة في والعاملون مهر من الثاني یوم آبادان مصفی في العمال قام کما :العمل عن العام االضراب
 في الحدید السکک و الماء مؤسسة في العاملون و مهر من الخامس یوم خارک مصفی في العاملون و مهر من الثالث اليوم

  عام باضراب مهر من السابع
 
٢
  .١٣٥٧ مهر ٢٣ بتاریخ اطالعات صحيفة راجع .
  .١٣ الهامش راجع . ٣
 .فرنسا في الیران راسفي بعد فيما اختير المسلحة، القوات ارکان رئيس و جنرال البهلوي، لشمس االول الزوج جم فریدون . ٤
 ذلک في .انجلترا الی عاد و الحرب وزیر بمنصب القبول رفض انه اشيع و الوزراء لرئاسة بختيار تولي زمان في ایران الی جاء و

 في ستغرق و مظلم مستقبل الیران ان :تلکراف الساندي صحيفة مع مقابلة في قال .سنة ٦٤ العمر من یبلغ کان الوقت
 السابق المشير مذکرات البهلویة، السلطنة سقوط و ظهور راجع المرتبط، العنصر هذا شخصية بمعرفة لقیتع فيما و .الدم

  .٢٤٤ و ٦٣ ص ١ ج .فردوست حسين



و  و .مريکان اال حراب  وراءهم من و العسکريين حراب تحت و العسکر راية تحت يعيش ا  حراب  رفعت  ل  امريک

  .الشکل بهذا منقادًا يکون ال االيراني الجيش لعلف

تيقظ  فالعسکري ضاً  اس و  ،اي سان  فه ضاً  ان ي  هو  و ،اي ضًا؛  ايران ری  هو  و اي اذا  ي ا  .يجري  م ومٍ  من  فم و  ي  من  يخل

 .االخریٰ  الممارسات  و القتل و الضرب لی هؤالء يبادر صوت يظهر ان بمجرد و .المدن احدی في صوت ظهور

 الدول هذه تدعيه و تقوله ما کل فان ايران؛ في اآلن الموجود االضطراب و ،ايران في الموجود الوضع هذا رغم و

وق  مناداة من و !!لالنسان حٍب من الکبيرة سان  بحق ر  رجز  هو  !!االن ذا  کل  .موزون  غي ذي  الکالم  ه ه  ال ذه  تقول  ه

ی  تهدف ال الخریٰا لالمور و ،لالمن و االنسان لحقوق شکلوها التي الجمعيات و الکبيرة الدول سان  مصلحة  ال  االن

ی  تهدف شکلوها التي االنسان حقوق منظمات ال و لالنسان األمن لتحقيق تهدف امنهم منظمات فال اق  ال وق  احق  حق

وا  ان اجل  من  ذلک  کل  .االنسان ذه  ينهب شعوب  ه ضعيفة  ال ذه  کل  .ال ا  التي  المساعي  ه ذلها  التي  و ،ترونه ذه  تب  ه

د  نطام ايجاد هنم يراد فارغ کالم هاکون تعدو ال الکبری القوی سبيل  يمه امهم  ال دان  لنهب  ام شرق  بل ضعيفة  ال  ان .ال

شرق  في النفط من هائل احتياطي فهناک ١،النفظية الثروات من فيه لما بالشرق مهمتون االجانب ا  ،ال  الحال  هو  کم

ا  انظارهم  تعلقت  جانب اال و .ايران و ،٣الحجاز و ٢الکويت في ذه  بثرواتن م  و .ه ا  ه  ،بالمجان  ياخذونها  و ينهبونه

ون  التي  االسلحة  هذه و لها قاعدة ايران من اتخذت فأمريکا اليران؟ ماًال يعطت امريکا ان تتصورون هل واال  يقول

ا  اولئک يريد التي االسلحة هي و .النفظ بدل اعطوها انما ،اليران باعوها انهم ران  في  تکون  ان له  تکون  لکي  ،اي

  .بنا يتالعبون هؤالء .لنا شيئًا اعطونا هؤالء ان ال .احيانا السوفيتي االتحاد مواجهة في يتخذونها لهم قاعدة

ا  اجل  من  أعدّ  ذلک  کل  و ،سموم  کلها اشتراکية الی صينية ماوية الی شيوعية من ،الکبری القوی هذه ذه  ،نهبن  فه

شعب  مع  و الجماهير مع انها و کذا و شيوعية انها يقال التي الصين تم  ،ال اً  رأي دها  جاء  کيف  جميع ی  قائ ران  ال  طه

ل  التي  و ٤طهران في الکبيرة المجزرة اثناء د  الف  عشرين  ان قي وا  ق ا  قتل ذه  کانت  ان و ـ  فيه ة  ه د  مبالغ  يکون  فق

                                                 
 بر مليار ٣١ العراق :یلي کما هو الکویت و السعودیة العربية و ایران في موجود ما عدا الشرق لدول النفظي االحتياطي . ١

 ٣١ / ٣ المتحدة العربية االمارات ميل؛ بر مليار ٥ / ٦ قطر ؛١٩٨٠ سنة في ميل بر مليار ٢ / ٤ عمان ؛١٩٨٠ سنة في ميل
  .١٩٧٨ سنة في ميل بر مليون ٢٧٠ البحرین ؛١٩٨٠ سنة في ميل بر مليارین سوریا ؛١٩٧٨ سنة في ميل بر مليار

 و الکویتية الوطنية النفط شرکة بواسطة تستخرج الذخائر هذه .العالم في النفط احتياط من %٢٠ حوالي الکویت في . ٢
 احتياطي مقدار یبلغ و یابانية و انجليزیة و امریکية لشرکات الباقي و للحکومة مملوکه الشرکة هذه اسهم من بالمئة ستون
 ثروة یعدُّ الذي ایضًا الطبيعی الغاز من کبير احتياطي الکویت في و ،)١٩٨٠ سنة في( ميل بر مليار ٦٥ / ٤ البلد هذا في النفط

 من یؤمن ذلک بقية و الخارجية التجارة و الثروة علی یعتمد %١٥ و النفط علی الکویتی االقتصاد من %٧٥ یعتمد و .عظيمة
  .النفطية غير الصناعات

 اثنی یوميا یستخرج ان یستطيع البلد هذا .م ١٩٣٨ سنة من تصدیره في شرع و م ١٩٣٣ سنة الحجاز في النفط اکتشف . ٣
 الی سبعة بين اليومي االنتاج کان م ١٩٨٤ سنة في .ميل بر مليون عشر ستة الی یرفعه ان یمکن و ميل بر يونمل عشرة
 الموجود االحتياطي ربع تمثل هي و ميل بر مليار ستين و مئة حوالي الحجاز في النفط احتياط قدر قد و .ميل بر مالیين ثمانية
 راجع التوضيح من لمزید .ميل بر مليار خمسين و مئتين البلد هذا في النفظ احتياطي الدراسات بعض قدرت قد و !العالم في
  .٧٣ ص النفط، لقيمة التخریبية اآلثار و اوبک

 التالي اليوم في التظاهرات ان اعلن ،١٣٥٧ شهریور من عشر السادس الخميس، یوم المسيرات و التظاهرات ختام في . ٤
 مئة الی المجتمعين عدد وصل و الساحة هذه نحو الناس تحرک الجمعة یوم حصبا في و )جالة( الشهداء ساحة في ستقام
 فوهات وجهت و االربعة جهاتها من الساحة حاصرت المسلحة القوات ان اال .صباحًا السادسة الساعة حوالی في شخص الف

 و طهران في العرفية حکاماال ـ متوقع غير بشکل و ـ االذاعة اعلنت الساعة تلک في و .جانب کل من الناس نحو بنادقها



دا  حوالي طهران مقبرة في دفن انه قيل فقد ـ االف اربعة حوالي المجزرة تلک في سقط دد  ه ذه  ١الع ادة  فه  التي  القي

أ بابنا بعض يخط صورب ش م ت ا نفعه ی جاءت لمجتمعن ران ال ي اي ذي الوقت نفس ف ه وقعت ال  و المجزرة تلک في

ة  يقل لم و الغاصب الملک هذا مع الشيوعي القائد هذا تصافح راضٍ  کلم ل  واحدة؛  اعت ه  ب  ٢ ،الملک  موقف  دعم  ان

  هؤالء؟ ُيقتل لماذا حتیٰ يتساءل لم فهو

                                                                                                                                                                       

د  نحن  ونيقول فهؤالء هکذا يعاملوا حتی هؤالء فعل ماذا ة  نري ون  هؤالء  .الحري د  نحن  يقول  .احرارا  نکون  ان نري

ة  االنسان هذا يقل لم .االستقالل و الحرية هو به نادوا ما فکل شر  هؤالء  ان في  واحدة  کلم اس  هؤالء  ..ب اذا  ،ان  فلم

 ،فراحوا ـ رالکبا علی السيطرة عن يعجزون انهم يبدو ـ االبتدائية طالب من الصغير الطفل ذنب ما هکذا؟ يعاملون

ال  يقتلون ذ  من  االطف ة  تالمي وم  کل  و االبتدائي أتي  ي ا  ت ار  لن ذلک  االخب وا  ب ة  طالب  قتل ات  و ،االبتدائي دارس  فتي  الم

ذا  يقل لم .٣ايام ثالثة او يومين قبل قتلهم ثم ما مکان في ،بناتا او اوالدا و بناتا ولدا عشر اثنی ،االبتدائية سان  ه  االن

صافح  و جاء  تعمل؟ ماذا يسأله لم الشقي لهذا واحدة کلمة ه  ت ا  و مع وح  بصدر  التقي ا  و مفت ی  ضحکا  و ذهب ذه  عل  ه

اهير سکينة الجم بابنا و .الم أون ش ا ،يخط صورون حينم ؤالء ان يت دون ه م مفي ساکنين اولئک و ٤له ي ال صر ف  ق

اء  من شخص الف عشر خمسة قتلوا فقد ـ مشهور هو کما ـ خرداد من عشر الخامس في .ايضًا الکرملين  و ٥االبري

ضاً  اآلن .٦الملک السوفيتي االتحاد صحف ايدت قد م  اي ه  ه ی  يؤيدون اته  عل ا  التي  ممارس ران  في  ترونه دون  اي  يوي

وم  کل  و مکان في الدائرة الدم حمامات ران  في  ي از  اجل  من  ذلک  کل  و اي ي  الغ ذي  االيران ه  سال  ال ابهم  ل  في  لع

از  يأخذ  ذلک  و ايران في النفط يريد ذلک .ايران ع  الغ دون  الجمي ذا  يبقی  ان يري شعب  ه ًا؛  ضعيفاً  ال ع  متخلف  الجمي

 ،الشرعية تلک عن الناس يفصلوا ان اجل من العلماء ضد و الدين ضد يبلغون دائمًا هم .عيونهم تفتح ال ان يريدون

 نعطي  نحن .اتهمثرو هم لياخذون بينهم فيما للنزاع يدفعونهم ،العلماء عن و الديانة عن الناس يفصلوا ان اجل من و

  .اکثر يستفيدون اسياده و يستفيد خان رضا محمد و القتلی

ع  و رأسه  علی يضربوه ان غير الشعب لهذا يبق لم .الشعب لهذا بقي ماذا ام  يطي اً  .العسکر  احک ة  ان اساس  الحکوم

م  و .ايران من مکان کل في عسکرية ون  و يضربون  ه ه  من  رأسه  يخرج  شخص  اي يقتل  خاص  وضع  هو  و بيت

ران  في يحدث لما العالم في شبيه هناک هل .العالم في لذلک بيهش هناک هل تالحظوا و تطالعوا ان لکم و بايران  اي
 

  ).شهریور ١٧ شهداء( االسم بهذا قطعة في )الزهراء جنة( في شهریور ١٧ شهداء بعض اجساد دفنت . ١
  .٢١ الهامش راجع . ٢
 تلک في الصحف راجع العرفية االحکام ماموري مع اشتباکهم و التظاهرات في المدارس طالب مشارکة علی اکثر لالطالع . ٣

  .االیام
  .السياسي االعالم نتيجة الشيوعية الی یتجهون الذین واعينال غير الشباب الی اشارة . ٤

 
٥
  .١٢ رقم الخطاب هویة راجع .
  ٣ الهامش راجع . ٦



ة  االحکام رفع يستطيعون ال هم حسنًا محدود غير أمد الی العرفية االحکام فيه تعلن بأسره بلدًا ان رأيتم هل  ،العرفي

ساءلوا  ان ينبغي  اال لکن  و بوجههم تقف الناس فان العرفية االحکام رغم و واآلن .امامهم وقفوا الناس الن اذا  يت  لم

اذا  و بوجههم وقفوا ون؟  م اس  ان يقول وا  الن ون  وقف ذي  الکالم  ذلک  يقول ه  ال سيد  قال ارتر  ال االمس؟  ک سيد  ب اتر  فال  ک

داً  يبني ان يريد و مطلقة؛ حرية يعطي ان يريد واسعة؛ حريات يعطي ان يريد الملک ان :يقول دما مت بل ا  و ق  مجتمع

دون  ال النهم هي اذن الناس فمعارضة ١!!ذلک يعارضون الناس هؤالء و .متقدما ة  يري د  التي  الحري  ان الملک  يري

ارهم  و رؤوسهم علی الناس لضرب ضرورية فالحراب )الحاضرون ضحک( !!بالحراب و بالقوة يعطيها ی  اجب  عل

ع ة التمت اس !بالحري دون ال الن ا يري دما( مجتمع ول جاءت الحراب و )متق م لتق وا ان يجب له المجتمع تقبل دم ب  المتق

ذا  حقًا هو فهمه ان هل اعلم ال و هذا کارتر أمر في ليحار المرء ان !!اطلبوا دار  به ذا  مکره  ان ام المق دار؟  به  !المق

اً  يکون  االمر  لعل  و الکالم؟  بهذا يستعفل من و االستغفال؟ يريد هل سبة  مفهوم ذين  ألولئک  بالن اذا  علمون ي ال ال  م

ران  في يحصل ماذا تعلمون انتم ولکنکم .ايران في يجري م  نحن  ،اي اذا  نعل ران  في  يحصل  م ا  ،اآلن اي م  جميعن  نعل

  .هؤالء يقول ماذا و الناس يريد ماذا

د  نحن  سيد يا يقولون الناس ا  يکون  ان نري ا؛  نفطن د  نحن  لن ود  ان نري دنا  تع ا  کانت  التي  الزراعة  تلک  لبل د  .فيه  لق

 لتصريف سوقا يهيئوا ان اجل من االمريکية؛ الحکومة بأمر کان )الزراعي االصالح( هذا اخي؛ يا الزراعة خربوا

ا  کل ان ترون انتم اآلن و .٢محتاجين نصبح ،زراعتنا علی القضاء يتم فحينما بضائعهم ده  م أتي  ان يجب  نري  من  ي

ارج ا .الخ بحت زراعتن ذا؛ اص وا هک ا جعل ذلک زراعتن شکل ب سنا .ال اء ،ح اس ج اء ،الن ک ج زارعين اولئ  الم

ران  و ٣طهران الی المدن؛ الی جاءوا ،هناک العيش يستطيعوا لم الذين المساکين اطق  تکتظ  اآلن طه سکنية  بالمن  ال

                                                 
 
١
 مع حسنة عالقات وجود فان االستراتيجية الناحية من :یلی کما کارتر قول ،١٣٥٧ مهر ٢٣ بتاریخ اطالعات صحيفة نقلت .

 ان نعلم نحن :قال و ایران في الدیمقراطية قواعد القامة بالملک دکارترشا ثم .حيوي موضوع هو المستقلة و القویة ایران
 قام اخيرًا و ایران في الدیمقراطية لقواعد ارسائه هو للملک، المعارضات هذه سبب .الدیمقراطية اقامة یعارض ...عددًا

 اعطاء( هو للملک الشعب معارضة بسب ان کارتر اعتبر هکذا و !».االیرانية الحکومة ضد بتظاهرات المحافظون و اليساریون
   )!الحریة

 ان یجب ):الشعب و الملک ثورة ظل في االیرانية المسائل دراسة مجموعة( مع لقاء في ،٥٧ / ٣ / ١٧ في ایضًا الملک قال و
 علی الهجوم و الضجة الی ادت الحریات هذه ان البعض یقول ...المناسب الوقت في عليها ویردون الضجة الوطن محبو یتحمل
 في الحریة من االقصی الحد اي الهدف؛ الی للوصول ندفعها ان یجب قيمة هذه ان نقول ولکننا المنشئات تخریب و البنوک
  .ش .هـ ١٣٥٧ خرداد ١٧ رستاخيز، راجع .القوانين حدود

  .٢٤ الهامش راجع . ٢
 الزراعة في یعملون کانوا الناس بقية و لمدنا في یسکنون ایران سکان من بالمئة ٢٥ کان البيضاء، بالثورة یسمی ما قبول . ٣
 ثلثمئة و مليون من طهران سکان عدد وصول الی البيضاء الثورة قواعد اجراء قدادی و .القصبات و القری في المواشي تربية و

 خمسة و ٥٤ سنة في نسمة مليون نصف و مالیين اربعة و ٥٠ سنة في نسمة مالیين ثالثة الی ،٤٠ سنة في نسمة الف
 و الزراعية االراضي منهم اخذت الحکومة ان هو القرویين هجرة سبب کان و !٥٧ سنة في نسمة مليون نصف و مالیين
 و التجربة اهل من اشخاص نشاط و بامکانية تتمتع تکن لم الشرکات هذه لکن و .مساهمة زراعية شرکات اسست

 مشارکة طریق عن الفالحين بين الموزعة الراضيا من تبقی ما الصناعة و الزراعة شرکات اخذت قد و االخصائيين،
 ادت قد و .الکبيرة المدن نحو البؤس و الفقر دفعهم و الفالحين اوضاع تدهورت هکذا و .الخارج و الداخل في الکبار الرأسماليين

 القرویين جومه الی الکاذبة االشغال وسوسة و المرتبطة الصناعية المعامل في العمل انحصار و المدن في السکن جاذبية
 الزراعة الی مهلکة ضربة وجهت انها بل فقط، المدن في الحياة اساس انهيار الی تؤد لم هجرتهم لکن و .الکبيرة المدن نحو
 و ظهور راجع الصدد هذا في .االجنبية للبضائع استهالکي مجتمع الی االیراني المجتمع تبدل قصيرة فترة خالل و ایران في

  .٢٧٣ ص ١ ج .فردوست حسن السابق المشير مذکرات ة،البهلوی السلطنة سقوط



ين  أو ثالثين حوالي فهناک ،الطين بيوت و االکواخ من المتشکلة ة  اربع ا  ـ  سکنية  منطق وا  کم ي  کتب شکل  ـ  ل  من  تت

ة  علی فان بذا و ،خدمة اية الی فتقرةم الطين بيوت و االکواخ ه  العائل راد  عشرة  من  المتکون ة  في  تعيش  ان اف  خيم

شتاء  هذا في صغيرة ارد  ال اء؛  دون و الب ی  للحصول  و م اء  عل ان  الم يهم  ف ّلمة  ستين  أو خمسين  يصعدوا  ان عل  ،س

وه  و الماء ايأخذو و الشارع ذلک حافة الی ليصلوا ـ المنخفض منزلهم من الشارع حافة الی ليصلوا اک  من  يجلب  هن

دهور  ادیٰ الزراعي  االصالح  )!زراعي  اصالح ( اذن؟ حصل  فماذا .اطفالهم الی السلم هذا من ينزلوا و  اوضاع  ت

 واصبح .المصير هذا فواجهوا المدن الی جاءوا .المدن الی يتجهوا ان لهم البد اوضاعهم تتدهور عندما و .الفالحين

ساکين هؤالء وضع ذا الم د .هک دهورت لق ا ت ايران .زراعتن ي ف زًا کانت الت ًا مرک ي و زراعي  آذربايجان کانت الت

اطي  اصبحت  تصديره يمکن ما منه يفيض و ،تکفيها االيرانية ران  احتي دارٍ  اآلن ،اي شهر  يکفي  بمق ين  ،واحد  ل  ثالث

ذا  و ،يومًا ثالثين او ثالثة و يومًا ا  ه ذکره  م م  المتخصصون  ي ون  فه دیٰ  ان يقول ران  ل ا  اي ا  م ة  يکفيه ين  و لثالث  ثالث

  !الخارج من يحتاجون ما يستوردوا ان عليهم ذلک بعد ،يومًا

ران  انجاء مختلف في اآلن اضرابًا هناک ان صوتهم؛ وانطلق اجتمعوا االيرانيون هؤالء ،حسنا و  .اي م  ول وا  انه  رفع

ان  ،العسکرية و ،العرفية االحکام هذه اس  ف ی  سيقضون  الن ذا  عل از  ه ًا؛  وسيطردونهم  حدة وا ساعة  في  الجه  جميع

دون  فاولئک  عجيبون الناس هؤالء ان .هوالء من سوًء رأوا النهم ة  اعطائهم  يري نهم  الحري ون  لک اه؟  اليحب  ال !الرف

ون اة يحب دة؟ الحي ون !الجي ام ان يجب يقول ی نن راب؟ عل م أو !الت رون أنه ک ي م و اولئ ون ه رواتهم ينهب م و ث  ه

اذا  هؤالء؟  يقول ماذا هذا؟ کارتر السيد يقول ماذا !!صراخهم اهذ مدقع؟ وضٍع في العيش علی مصرون  يأخذون  لم

ا اذا ؟نفطن ه لم ا يأخذون ذون اولئک ان .مجان ا يأخ سادة و نفطن ون ال ا يقول ترينا انن لحة اش اذا .اس د م ل ان تري  تفع

ة  هؤالء  يعرف ال  اسلحة هي اشتروها التي االسلحة باالسحلة؟ تفادة  کيفي ا؛  االس ران  منه ة  ال اي ا  معرف  باستعمال  له

تمکن  هؤالء  صنعها  اسلحة هذه .االسلحة هذه ياطينهم  لي تعمالها  من  ش ان  اال و ،اس ون  ال هؤالء  ف  .ذلک  من  يتمکن

وا  ان اجل  من جاءوا المستشارون ا؛  يظل ا  فيصبح  هن اً  نظامن اً  نظام ذا  هو  و طفيلي ا  و ،هک  المتخصصون  يطالع  هن

شکل  ،الدسمة  اللقمة ذهه البتالع المثلیٰ الطريقة علی للعثور اء  و افضل  ب ذا  البق سعون  ان .هک اء  ي ذا  البق شعب  ه  ال

شعب  !!وحشي  شعب فهو تکلم اذا و .ساکتًا ا  يصرخ  الوحشي  ال سيد  أيه ا  ال شعب  !!حررون ا  يصرخ  الوحشي  ال  ايه

  !!ينهبونه و !!الناس مال يأکلوا ان ينبغي و !متقدمون هؤالء !وحشيين فليسوا اولئک اما !!مالنا التأکلوا السيد

ریٰ  النه صرخته الهرم شيخه حتی الصغير طفله من شعبنا اطلق لقد ده  ان ي سقط؛  بل زوال  رضع يت و !ي د  لل  رأوا لق

يهم ان اذ عل ذا انق د؛ ه ذا و البل رون له م ت ضحون انه االنفس ي الهم ،ب ون فاطف م و يقتل صرون ه ی ي رفض عل  و ال

  .معنا الکبيرة لالدو وضع هذا و ايراننا وضع هذا .سيرتهم يتابعون

ا  الموجودون  نحن .مسؤولون  نحن  و تم ،هن سون  ان ا  الجال ا و ،هن ون  ان ان  مکلف ضم ب صوتهم؛  صوتنا  ن  ان يجب ل

ر  مساعدة ليست هي و .ذلک من تمکنا ما نساعدهم ا  ،للغي ساعدة  انه سکم؛  م اروا  اولئک  النف شعب  .اجلکم  من  ث  ال

م  اجلکم من و اجلکم؛ من دمه االن يعطي االيراني الهم  يضحون  ه بانهم  و باطف ی  يقضیٰ  و ش اتهم  عل م  و بن  اوالده



ا  .تکليف  لدينا ليس هنا الموجودون اننا تتصوروا ال .نساعدهم ان علينا ون  کلن دانياً  مکلف دينا  .شرعياً  ،وج  ليف کت ل

ا  هو الذي ذلک حقهم ،حقهم يأخذوا ان يريدون و ثاروا الذين المظلومين هؤالء مع نسير ان عقلي ضاً  حقن نکن  ؛اي  ل

 في استطعنا ما لنسع .فلنکتب صحيفة في شيئًا نکتب ان نستطيع فلنکتب؛ مقالة نکتب ان نستطيع کنا فاذا .لهم دعمًا

ذه  وضحوا .هناک يحدث ما هنا الموجودين للناس لنوضح ،للناس قضيتنا لتوضيح فيها ندرس التي الجامعات هذه  ه

سائل  شروا اخي .الم ضايا  ان ران ق نکم  کل اي سع م ي لي ذا  ف اه ه ي االتج ة  ف تم نقطة اي وا؛  و ،کن وا ل أوه قول  .قلب بت

وا  ان يجب  لکن و ،بقضيتنا يتعلق ما احيانًا تکتب قد صحفهم تم  تتحرک وا  ان يجب  ،ان تم  تقوم ة  ان  ان ليجب  .بالکتاب

  .العالم لجميع ،ايران في المضطرب الوضع هذا يتضح

ة  في  تقف ان اساسا تقدر ال الحراب .نعهم تستطيع ال الحراب فان ،حقه واراد شعب وقف اذا و  و القبضات  مواجه

ا  ال القبضات  ان نتصور ان الوهم من ان ة  يمکنه دما  .الحراب  مواجه ول  عن ي  شعب  يق د  ال انن ذا  اري ان  االمر  ه  ف

ستطيعون  ال .عليه تفرضه ان تستطيع ال ،اجتمعت لو العالم قوی جميع ی  يفرضوا  ان ي ران  عل ل  ان اي  بالملک؛  تقب

د  ال يصرخون  الناس .يقبلونه ال الناس لکن و .الغير من مدعومًا هناک الملک وقف فقد .ستطيعوني ال  .الملک  نري

اس م الن وا ل ه يقبل ون .ب م االيراني وا ل ن و يقبل وا ل ذا يقبل ار به م ،الع ذا ان رأوا النه سان ه ع ضيع االن  مصالح جمي

د مصالح االسالم ي و البل و الوقت نفس ف ول فه ااعطي نحن يق ة ن اذا ادري ال و الحري ا م ا و اعطين ران اعطين  الي

ون  نحن .بالحراب يفروضنها التي هذه هي حريتهم ترونه؛ الذي هذا هو تقدمهم !تقدمًا اس  هؤالء  نخدم  ان مکلف  :الن

ة  و هؤالء  بخدمة مکلفون نحن .الشبان من القتلیٰ هؤالء المساکين؛ هؤالء ي  اولئک  خدم ة  تعن سنا؛  خدم ا  اي انف  انن

 صار اذا و هادئا بلدا بلدنا اصبح اذا و للغير تابعًا غير مستقًال بلدا بلدنا اصبح اذا و ايران ثروات في شرکاء يعًاجم

اروا  هؤالء  رفاه؛ في سنکون ايضًا نحن ،ايضًا البلد ذلک من جزء فنحن ،مرفهًا بلدًا بلدنا  نکون  ان يجب  نحن  و ث

ن م م ق ال و وراءه ا يح ل ان لن ا نتعل ي بانن ا ف ي و اورب ا ف ؤالء ان و امريک ي ه ران ف ذا .اي يس ه ذرا ل تم .ع  ان

اريس  في الموجودون انتم و العون من استطعتم ما تقدموا ان عليکم امريکا في الموجودون ضاً  ب يکم  اي ديم  عل ا  تق  م

ی  شيئًا لکم وقلت اآلن بکم التقيت اآلن فانا استطيع ما اقدم ان علّي هنا الموجود انا و يسعکم در  عل  و ،استطاعتي  ق

ذا  خارج  او المکان  هذا في هنا المتواجدين اصدقائکم مع اتفقوا ايضًا انتم امکننی؛ بما تکلمت رهم  و المکان  ه  ،غي

  .الموجودة النهضة هذه تساعدوا ان اتفقوا

 وقفت  يالت  النهضة  هذه من به تمر لم ايران تاريخ .اآلن ايران في القائمة لتلک شبيهة نهضة عن يحدثنا لم التاريخ

م  .للملک  الموت  :يقول الکبير الرجل ،للملک الموت :يقول فالطفل .ايران کل فيها دينا  تحدث  ل ل  ل ذه  مث  النهضة  ه

د  النهضة  هذه تدعوا فال .ايران في ی  تخم زول  حت ی  ،هؤالء  ي ذهب  حت ذه  ت ة  ه ة  الهيئ أتي  و ،الحاکم ة  ت ة  هيئ  حاکم

  .مستقيمة



م اء ان ًاعجمي اهللا حفظک ون اهللا؛ ش سیٰ .موفق ي ان اهللا ع سلمين ينج ن الم ر م ؤالء؛ ش ع و ه ر يقط ذه ش وی ه  الق

ری ی الکب سنیٰ ال حت ا يت ل فرض له ؤالء مث دم ه ی الخ الد عل سلمين ب ين :الحاضرون( .الم د )آم  :الحاضرين اح

  .موفقون :االمام .اهللا حفظکم

 



  ٣٣ ـ هوية الخطاب رقم

  
  ق ـه ١٣٤٨ ذوالقعدة ١١ ،هش ١٣٥٧ ـ هرم ٢٢ م ١٩٧٨ اکتوبر ١٤ لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا

  .االسالمية العقيدة في لالنسان الشاملة االبعاد : وضوعمال

  .شهريور ١٧ شهداء اربعينية في عامه مذابح ارتکاب في الملک اقرار : المناسبة

  .پاريس في المقيمين و االيرانيين الطلبة من جمع : الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

وم  الخميني االمام أعلن ين  ي ذي  و ١٣٥٧ / مهر  / ٢٤ االثن ة  يصادف  ال داداً  شهريور  ١٧ مذبحة  شهداء  اربعيني  ح

د  ثالثة أو بيومين ذلک قبل طهران في شائعات انتشرت قد و ،العزاء مراسم اقامة إلیٰ ١الشعب دعا و عامًا أن  تفي  ب

  .دم حمامات الیٰ طهران تحول سوف و ةبقسو التظاهرات تقمع سوف الجيش و الدرک قّوات

شاحنات  و المدّرعة اقالتالن أنتشار الشائعات هذه عّزز مما و ة المّحم ال الجنود  ل تقرارها  و ب اط  في  اس  الحساسة  النق

  .أشخاص لعّدة التجمع من تمنع الجيش قّوات کانت و ،العاصمة من

ة  اعلنت  أخریٰ جهة من ان  في  العراق  في  البعث  حکوم ة  أن :رسمي  بي یٰ  اهللا آي يم  الخميني  العظم شيعة  زع  في  ال

الم د الع ادر ق ة االراضي غ اًء العراقي یٰ بن ة عل ه رغب ا ،»من ة عّلقت کم اء وکال ة االنب راق أن« :العراقي  سوف الع

ار  انتشرت کما ٢»الدولية القوانين و السياسي اللجوء لقوانين احترامه بشرط أخریٰ مّرة الخميني اهللا آية يستقبل  أخب

سية  الحکومة عزم ولح یٰ  التضييق  الفرن ام  عل اريس  في  الخميني  االم ر  و ب ازار « تجار  أصدر  ذلک  اث اً  »الب  بيان

  .تقريرها في الفرنسية ليبراسيون« صحيفة أوردته

  .المضايقات الیٰ الخميني االمام تعرض اذاما الفرنسية البضائع بمقاطعة يعددون طهران تجار«

                                                 
 
١
  .٥٧ / ٧ / ٢٣ اطالعات جریدة عامًا حدادًا ٥٧ مهر ٢٣ االثنين یوم فيه اعلنوا بيانًا قم في التقليد مراجع أصدر .

 
٢
 رفيع انيایر وفد زیارة الیٰ السافاک، تقاریر تشير حين في العام، الرأي لضغط استجابة العراقية التصریحات جاءت .

 نشاط شّل في الکفلية السبل حول النظامين بين التنسيق تم حيث شاکر سعدون ولقائه مّرة من اکثر العراق المستویٰ
 الخارجية وزیر لقاء کان« :٥٧ مهر ١٢ في طهران في االميرکي السفير صّرح قد و ،)الکتاب مقدرة راجع( الخميني االمام

 بين العالقات فأن یبدو کما و العراقيين مع تحدث قد أفشار السيد کان و :مثمرًا ـ افشار ـ نياالیرا نظيره مع ـ فانس ـ االميرکي
 في التصریحات تزامنت قد ،)١٥٦ من امریکا و ساواک اسناد روایت به انقالب تاریخ از هایي فراز( »!!االفضل نحو تتجه البلدین
  .لکویتا نحو التوجه و النجف لمغادرة نفسه؟؟؟؟ االمام وجد وقت



ادت  و ارير  أف شها  حول التق م داست دن  أحدیٰ في  معل يم  م تان« أقل ة من  ،التظاهرات خالل  »لرس ذت أخریٰ  جه  نف

  .المضربين إلیٰ يالطّب الفريق انضم و الطعام عن أضرابًا »قصر« سجن في السياسيات السجينات

ان  و ،شهريور  ١٧ مذبحة  غرار علیٰ مرّوعة مذبحة ارتکاب في النظام عزم حول الشائعات حّدة تصاعدت قد و  ک

 .المذبحة وقوع لمنع الموضوع هذا حول تکتبوا ان واجبکم« ان علیٰ يؤکدون و بالصحف يتصلون مجهولون دأفرا

  .»رحمة دون التظاهرات قمع في أوامره اصدر قد الملک سمو أن

  .ذلک ازاء قلقه عن االمام يعرب و باريس االنباء تصل و

  .االمام نداءات عن تتمخض قد التي النحل االثنين يوم مفاجآت ينتظرون األب المراقبون کان و

ازار « أغلق و طهران مدينة في الحياة االضرابات شّلت قد و ه  »الب اطق  في  تظاهرات  خرجت  و ،ايواي ددة  من  متع

  .البالد انحاء معظم في الدراسة تعطلت و طهران من

  .استقالته امامي يفشر حکومة في العالي التعليم وزير و السابق فرح مکتب مسؤول »نهاوندي« الدکتور قدم و

دة  حکومة تشکيل علیٰ موافقة يعلن »أميني« الدکتور و شروط  جدي اء « و ب ة  مع  اللق  سوف  مباشرة  الخميني  اهللا آي

ر يحل ن الکثي ت و »المشکالت م م تحول داد مراس یٰ الح اهرات ال ة تظ ي دامي ر ف ن کثي دن م ادت ،الم ارير واف  تق

  .الجرحیٰ مئات و شخصًا ١٢ مصرع عن المراسلين

ود  يهتفون هم و بالغرب الناس علیٰ ينهالون و کرمان مسجد في النار يشعلون الملک جالوزة و ا  .»للملک  الخل  کم

اس  سلبت االغماء غازات الجنود اطلق درة  الن دفاع  في  الق نفس  عن  ال ة  هجوم  ذلک  اعقب  و ،ال ديهم  و المرتزق  باي

  .الخميني لألمام صورة تحمل التي خاّصة بعضها في النار اضرموا و المدينة في تالمحّلا علیٰ العصي

  .الجريمة هذه إزاء الشعبي الغضب عم قد و

  .جرائمه استمرار و النظام بقاء مسؤولية االميرکية الحکومة الخطاب هذا في الخميني االمام حّمل قد و

اء  و الفالسفة  أن و االسالم  شمولية  و االنسان شخصية الیٰ خطابه في االمام تطرق کما سلمين  العرف د  الم زوا  ق  رک

ام  في و األخریٰ الجوانب سائر عن غفلوا و واحد جانب علیٰ ام  اشار  الخطاب  خت یٰ  االم ا  إل ران  في  يجري  م  و اي

  .البالد خارج في المقيمين االيرانيين مسؤولية خطورة

 



  ٣٣ ـ الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
د  وني لق ی اآلن اطلع رار عل ریٰ مذبحة بارتکاب الملک ق سلمين بحق کب ذين الم دًا سيضربون ال ًا غ ی احتجاج  عل

  .المذابح

راراً  قلت لقد أن  م ذا  ب سان  ه د  اإلن د  ق سيطرة  فق ی  ال ه  و اعصابه  عل ة  يعيش  اآلن ان ون  من  حال ه  و ،الجن شعر  ألن  ي

ا  الشعب ألن و ،الجرائم من مضی ما ارتکب لقد ايران شعب من ينتقم أن يريد فأنه ،عمره بانطواء زال  م  صامداً  ي

د  فأنه يرحل أن عليه بأن أدرک قد و ،بالرحيل يطالبه وم  أن يري ذابح  يق ة  بم شعب؛  ضد  جنوني د  ال  في  ذلک  ذکر  لق

راب  من لٍّت الی ايران سأحول فأنني الرحيل ّيعل توجب اذا :احاديثه بعض م  ت ران  سأحول  نع ی  اي ل  ال راب  من  ت  ت

  .أرحل ثّم

وم  و ،ذلک  يروم أنه واضحًا أصبح قد و د  الي ي  اطلعت  ق صلوا  اعن اً  ات ران  من  هاتفي تعدادات  حول  اي  الرتکاب  اس

  .کبری مذبحة

دري  ال نعم ،عقله فقد قد ،مجنون بانسان ابتليت قد المظلومة امتنا و ،النظام هذا إزاء سنفعله الذي ما الندري نحن  ن

  نفعل؟ ماذا

ذائف  و البنادق صاص بر الشعب ذبح و قيل ما صحة ظهرت و الغد حّل ما اذا بالحزن اشعر ان دافع  ق  سحق  و الم

  .إنسان بال أرضًا البالد يترک أن بعد يرحل ثم بالدبابات؛

ا  و ،مخلوق بهکذا ابتلينا لقد دعو  أنن سالم  ذلک  ّريم  ان اهللا دعون  أن ينبغي  ـ  اهللا ن و  ـ  ب ان  ذلک  حدث  فل  مصيبة  ف

  .ذلک ليرتکب المجال له نفسح ذالما لکن و ،المصائب کل سيجبر هذا زوال أن رغم ،بايران ستحل کبریٰ

 ما ،حکومته علی ابقیٰ لما و الشعب عليه ابقی لما ذلک غير کان لو و ،اسلحتها و اميرکا ببنادق مدعوم انه صحيح

  .محالة ال زائل أنه و عمره أواخر هذه و االميرکيين المستشارون يزال

ا  هذا ه  وددت م سادة  قول رمين  لل أذکره  و ،المحت داً  س ل  و ،غ شمل  غد  مجلس  ان لکم  اوضح  ان أود ذاه  قب ع  ي  جمي

بالد  خارج في يقيمون الذين االيرانيين من همغير و الطّالب ه  .ال ع  مجلس  ان ا  و ،الجمي ي  هو  کم ه  منزل زلکم  فان  من

 في  التدخل حق ألحد ليس و الجميع يخص انه کّلا ...أبدًا أحد يخّص ال المجلس ،الدوام علی مفتوحة أبوابه و جميعًا

ی  أحد بين اميز ال جميعًا احبکم أنا و ،سواسية الکل ...ذلک ا  و ..آخر  عل وهم  اّال أرجو  و ...کلکم  لکم  ادعو  أن  يت

  .١الجميع رفيق أنا ...کّلا خاصة لطبقة صديق بأنني يظنونف البعض

                                                 
 من کل اعلنت قد و شهریور ١٧ مذبحة علی یومًا أربعين مرور بمناسبة »لوشاتو نوفل« في جلسة عقد المقرر من کان . ١

 أوربا في المسلمين الطلبة اتحادات عقدت أخری جهة من بها، اختصاصهم الطالب و أوربا فرع التحرر حرکة و  الوطنية الجبهة
 ليضع و المسألة هذه حول االمام حدیث جاء لهذا و فيها، اإلمام اشتراک دون الفرنسية الحکومة حالت »باریس« في جلسة
  .للخالف حدًا



ة  شبهة  تبقی ال حتی اکثر الموضوع فسأفصل غدًا الظروف سمحت لو و ديماً  االسالم  مصيبة  أن ...عالق  ديثًاح  و ق

  .ابعاده کل في و حقيقته علی يفهموه لم فيه بحثوا الذين ان

 النظرة  لتلک خاضع القرآن في و االسالم في يجده کل و ،منه واحدًا بعدًا فيریٰ ادراکه خالل من اليه ينظر فرد کل

  .األحادية

د ان فق ون ک ي الکالمي رون ف ون ال الماضية الق م خالل من اّال االسالم يفهم ًا ونليک ادراکه ًا دين ی مبني د عل  قواع

اني  الجانب  يدرکون العرفاء کان فيما ،فلسفية کعقيدة االسالم ينظرون فکانوا الفالسفة اما ،الکالم  االسالم  في  العرف

  .بعد مجهوًال يزال ما االسالم و هذا يومنا الی و الوقت ذلک من و عرفانية عقيدة رأيهم في فهو فقط

ة  کل  تزال فما ی  تنظر  طائف د ب ال ه  واحد  ع ا  من  و ،من أنهم  هن ون  ف م  ضوء  في  االسالم  يبحث م  و ادراکه م  ،فهمه  فه

ات  الی ينظرون رآن  آي ة اال و )ص(النبي  احاديث  و الق م  خالل  من  )ع(ئم ا  ،االسالم  من  يأخذون  ،الخاص  فهمه  م

  .ذوقهم و تتالءم التي الصفحة أمام يقفون و األوراق يتصحفون ،حساباتهم يوافق

ا  من  الحکومي  الجانب  الی الدنيوي االسالم بعد الی ننظر أن ريدن عندما و أجل من ری  ال فأنن يئاً  ن راه  ،ش  يزخر  ن

ا  و ،االسالمية الحکومة شکل هو ما و الشعب يعيش کيف ،للحياة کدين اإلسالم أما ،العرفانية و الفلسفية بالمسائل  م

  .بالطبيعة المجتمع عالقة هو

  .شيئًا نجد لن فأننا ذلک کل نری أن نريد عندما

  .الفلسفة قضايا و ،العرفان مسائل ...الطبيعة وراء بما يهتم موجود هو ما کل

ان و أخرين دور ح ان و ...المت وقفهم ک ل رّد م ن فع بقوهم لم اذا ،س ان ف الم ک ي االس ر ف ک نظ ًا أولئ ًا دين  معنوي

د  توقفوا و بعيدًا ذلک نبذوا هؤالء فان العرفان وسائل الفلسفة شؤون في منحصرًا ة  صفحته  عن اذا  ،الماّدي  االسالم  ف

  .ماّدية عقيدة مجّردة همنظر في

سلخت  روحية عقيدة أولئک نظر في االسالم کان مثلما و یٰ  اصلها  عن  ان ات  فحت اقش  التي  اآلي سألة  تن ال  م  مع  القت

وا  هؤالء  فأن ،الغرائز و النفس مع صراعًا فسروها المشرکين اً  ليقف ايراً  موقف يالئم  ،مغ شون  ذيال  العصر  ل ه  يعي  في

  .مادّيًا فهمًا لالسالم فهمهم جاء و ،الغربية بالدعاية متأثرًا موقفهم فکان ،القريبة العلوم عصر و العلمي التقدم عصر

سابقون  غفل لقد ة  عن  ال اة  و الطبيع اس  دعوا  و ،الحي ی  الن اطن  ال دعوا  هؤالء  جاء  و الب ی  ف ة  ال افلين  الماّدي  عن  غ

  .المعنوي الجانب

  .الفهم في خطأ علیٰ يقينالفر کال و

 ال االسالم و فقط عليه يقتصر ال ولکنه معنوي هو ما بکل يحفل انه فقط المعنوي الجانب في ينحصر ال االسالم ان

  .عليها يتوقف ال ولکنه بالماّديات يزخر کذلک انه بالماّدة ينحصر



د  کلها أبعاده تکتشف لم ًالمجهو يزال ما البعض يصّرح کما االنسان و ،االنسان لصنع عقيدة االسالم ا  ...بع  هي  فم

صياغة  جاء  هل  تریٰ االنسان لصياغة جاء الذي االسالم و حاجاته؟ هي ما و االنسان ابعاد واني  الجانب  ل ه  الحي  في

  .انسان هو بما االنسان لصياغة جاء أم المعنوي؟ الجانب أم

ی  تمتاز مثًال الحيوانات الموجودات؛ سائر علی يمتاز االنسان ات  عل ادات  و النبات ا  في  بدرجة  الجم  لکن  و ،ادراکه

  .الطبيعة ماوراء في و الطبيعة في قاصدًا يبقی هذا ادراکها

ذي  وحده  االنسان درک  ال ه  بأسره  الوجود  ي سان  الهي؛  موجود  ان ذي  وحده  االن ة  من  الوجود  يطوي  ال ی  الطبيع  ال

  .اهللا الی الطبيعة وراء من و الطبيعة ماوراء

  .بعدين أو واحد ببعد ينحصر ال امل،ش موجود االنسان

سان  ،الموجودات  سائر  في توجد ال االبعاد شمولية لکن و أکثر أو بعدين أو بعد من تتألف الموجودات سائر ان  االن

  .ينمو لکي ،حاجاته بعد کلل و حدود البعاده ليست الشمولية بهذه يمتاز دهحو

دة  و التوحيد عقيدة و االسالم باستثناء و ،بها العالم يزخر التي و ،اليوم العقائد کل ان اء  عقي د  هو  ،االنبي  ةيّ ماد عقائ

ه  همَّ ال کموجود ،کحيوان االنسان الی تنظر وم  و االکل  سوی  ل ات  ،الن شارکنا  الحيوان وم  و االکل  في  ت  لکن  و ،الن

ة  عالم أو »عالواق« يدعونه بما يتبجحون ثم ،فيه المادي البعد حول الجانب هذا حول يدورون يجعلون هؤالء  الطبيع

  .القاصرة اذهانهم تدرکها ال اخری عوالم عن غافلين

  .الوجود سّلم في العوالم آخر هو الطبيعة عالم ان »الواقع« من حتی واقعية أکثر عوالم هي و

  .العوالم أحط هو بل

يس و ر ل ا األم ون کم سان و ،يفهم يس االن ود ل ي« موج ود أو »طبيع ي موج الم ف ة ع ًا الطبيع والم عن مقطوع  ع

  .اسمیٰ عوالم له االنسان رفيعة؛

ة  عوالم  عن  بعيدًا العوالم تلک الی حّلقوا والذين م  الطبيع ون  ه ا  ،مخطئ ذين  ان کم شّدوا  ال ی  ان ذا  ال الم  ه اّدي  الع  الم

  .مخطئون ايضًا هم الطبيعة ماوراء عوالم عن غافلين

ة  ماوراء الی الطبيعة من ،الشمولي لالنسان االسالم ی  الطبيع الم  ال ة  ع ه  االسالم  ،االلوهي د  االسالم  ،برنامجه  ل  يري

د  التي  فطرته هي کما ،ولیمالش االنسان صنع ا  يري و  له ه  بي ّلي ،التکامل  النم ة  من  حّظ رزخ  من  حظه  ،الطبيع  ،الب

ه ن حّظ روح م ل لکي ال ن حظه ،تتکام ل م ر ليکون العق ًا اکث ه ادراک ن حّظ ة م ي لينتمي االلوهي سه ف ب نف  الجان

شد  و ناقصه  هي  و ـ  االنسان داخل في ابعاد هذه کل و ،االلوهي ال  تن ان  جاءت  من  و ،الکم ع  االدي نقص  لترف  و ال

  .الفاکهة هذه لتنضج جاءت لقد ...التکامل طريق في االنسان تضع

ة  شراک  في هویٰ الذي الغرب شراک في يسقطوا اّلا السادة علی و يس  :الطبيع اک  ل اوراء  في  يفکر  أحد  من  هن  م

سادة  ليحذر ،الطبيعة ذه  النخداع ا من  ال د؛  به يهم  القعائ ا  عل أن  يتصوروا  اّل سان  ب ام  مجرة  االن وم  و طع  شيء  ال و ن

  .ذلک سوی



  .هکذا نفهمها ان االنسان تکامل اجل من جاءت التي الروايات و اآليات نفهم أن الخطأ من

ی  و ،الصحيح  و لممکن ا و المطلوب الطبيعي نموه لالنسان المناسب؛ مکانه في شيء کل نضع ان علينا  اساس  عل

  .انسانًا يصبح أن الی ابعاده کل في هکذا و الصالح و العفة موازين من

اً  ليربي يأت لم االسالم ان هو أقوله أن أريد ما ان ،ضروري لکنه و صعب أمر انسانًا االنسان يصير أن م  ،حيوان  ل

اد  ،اخری جوانب تليه المهّمة من واحد جانب هذا ،للنوم مکانًا له يوفر أو الحيوان لهذا الطعام ليوفر يأت  أخری  ابع

د  أو جانب في تهتم ال انها ،االسالم شريعة جاءت هنا من و ،أيضًا االنسان يربي أن يريد االسالم ...النمو تنتظر  بع

  .آخر دون

ضاً  هل و ،الحرب في و ،المجتمع في قانونه له و ،االدارة في قانون له و ،الحکومة في قانونه لالسالم ه  اي  في  طريق

  .االسالم في هذا کل ،الطبيعة ماوراء الی الوصول

د  في ينطوي ال االسالم ّدعي  لکي  ،واحد  بع م  أحدهم  ي امالً  االسالم  بفه دما  ک م  عن اريخ  يفه  اشع  کيف  و االسالم  ت

  .الطبيعي قانونه من فهم أو ،االسالمي المجتمع

 في  جيدًا يتأمل أن االسالم معرفة يريد من علی و باالبعاد؛ افلح أنه هذا من بکثير اعلی و اسمیٰ االسالم قضايا ان

ه  ،اآلخر البعض يدع و آياته بعض يأخذ اّلا عليه االبعاد؛ کافة علی ينطوي القرآن فيه؛ االساس المبدأ القرآن ا  علي  اّل

ذ ات يأخ ي اآلي ّص الت ة تخ ي الحکوم الم ف م االس رفض ث ات ي ة آي ث و القيام اد و البع ذ و ،المع وا ينال ذا فعل  ه

ة  أکثر أنها بل الواقع عين انها کّلا خيال مجّرد هو اآلخر اليوم و القيامة آيات أن يتصورون ة  من  واقعي  التي  الطبيع

  .بعد ذلک ندرک لم أننا األمر في ما کل و فيها نحيا

ة  في  الماالس  يحصروا  ال ان في و ،اوربا في »الطالب« لکل التوفيق المتعال اهللا اسأل ،حالاية علی و شبه  حقيب  ت

  االخری؛ العقائد أو المارکسية و الشيوعية

  .العقائد سائر يشبه أنه يتصورون االسالم يفهمون ال الذين و

ه  ايران و ،استقرار حالة في اآلن اننا ،جميعًا واجبنا هو آخر موضوعًا أذکر أن واجبي من أجد و ر  قلق ستقرة  غي  ،م

ران  مستقبل إزاء قلقون نحن دري  ال ،اي اذا  ن داً  سيحصل  م ران  في  غ اذا  هو  اآلن هاجسي  و ،نفکر  أن ينبغي  ،اي  م

  .نفعل أن علينا

ذ ام من ران و ع ي مضطربة؛ اي ل ف ة ک ا زاوي ورة منه ي ،ث ل ف ة ک د و ،اضراب مدين ران االضرابات عمت ق  اي

تقرار  من حالة نعيش اننا ،االضراب جميعًا اعلنوا العمال ،الصحف ،المصانع کل ،بأسرها ا  يتوجب  و االس  اّال علين

ساعدهم  ،طاقته حسب کل العون يد لهم نمّد أن علينا أولئک ننسیٰ ا  ن القلم  باقالمن م  تفضح  الصحافة  و ،سالح  ف  الظل

  .الصحافة في ذلک کل نعکس أن يمکننا بها؛ الجرائم يرتکب الذي النظام و بامتنا يحيق الذي

  .المنحط بالنظام ابتلوا الذين اولئک ينقذ أن اهللا فليدعوا شيئًا نفعل أن أحد بمقدور يکن لم اذا و

  ).الحاضرين صلوات( اهللا شاء ان معکم سأتحدث غدًا الفرصة سنحت اذا و ،جميعًا اهللا ليوفقکم



دم ذاري واق سادة اعت أخرت إذ لل ي ت ذه و الحديث اختصرت و الحضور ف شيخوخة عالمات من ه ا ال ي اآلن فأن  ف

اعکم  في  فاستمروا  المقاومة في القوة تملکون ،شبابًا تزالون ما الحمدهللا و انتم و ،الثمانين حدود ذر  ،اجتم  عن  واعت

  ).الحاضرين تکبير( بينکم المکوث في عجزي

 



  ٣٤ ـ هوية الخطاب رقم

  
  .م ١٩٧٨ اکتوبر ١٥ ـ ١٣٩٨ ذوالقعدة ١٢ / ١٣٥٧ / مهر / ٢٣ / لوشاتو نوفل / پاريس / فرنسا

  .الشرق تقاليد و تلعادا االستعماريين دراسة :الموضوع

  .پاريس إلیٰ البالد خارج المجاهدين المسلمين الطالب فود و : المناسبة

  .باريس في المقيمين االيرانيين و الطلبة من جمع : الحاضرين

  

  

  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

اتزال  الصحف  ان اّال ،وضاع اال حول  تقارير و مقاالت نشرت و :حدٍّما الیٰ الصحف علیٰ القرابة انتهت رددة  م  مت

  .الثورة استمرار تعکس تقارير اطار في هو يطبع ما کل و ،الحاکمة األسرة و الملک جرائم عن الکتابة في

   :مثًال فتقرأ

  .»شهريور ١٧ شهداء اربعينية بمناسبة الزهراء جّنة مقبرة في العزاء مراسم يقيمون االالف عشرات«

شّل االضراب« :و أذ سا ي ن تمؤس وانيء و الف صافي ،الم ادان م صرف ،آب ران م رکة العم رال ش ورز جن  ،موت

  .»...النداء مصانع التجارة وزارة ،العاّمة التسجيل مديرية ..»مقدم« مصانع

ة  عزم حول االنباء ترددت ،أخریٰ جهة من سية  الحکوم یٰ  التضييق  في  الفرن شاط  عل ام  ن ه  و الخميني  االم  من  منع

اء ع اللق لين م صريحات االدالء وأ المراس شعب و ١بالت ي  ال ب االيران ع يطال ده بمن ة قائ ة الحّري ل و الکامل  المحاف

  .٢الثائر الشعب مطالب تعکس الدولية

ة  ابرقت قد و وقي  جمعي رانيين  نيالحق یٰ  االي سي  القضاء  مجلس  ال ا  واکدت  الفرن یٰ  اعترافه سية  االجراءات  عل  الفرن

ام  يعامل أن رنسيةالف االّمة بمثل الدعو المجلس من تأمل« یٰ  کضيف  الخميني  االم شعب  عل سي  ال تفادة  ،الفرن  واالس

  .١»العالم في االحرار أوامر تعزيز في الفرصة هذه من

                                                 
 
١
 في و ایضًا اطالعات اشارت قد و ،»االسوشيدپرس« و الفرنسية االنباء وکالة عن نقًال ١٣٥٧ / ٧ / ١٧ اطالعات جریدة .

 و باالمام ترحيبهم عن الجزائریة الحکومة و الليبي الشعب و يا،اندونس علماء اعالن الفرنسية، المضایقات الیٰ العدد نفس
 االمام دخول منع في حکومته موقف إزاء و إزاء الکویتی الشعب غضب عن الصحيفة اشارت کما بلدانهم، في استضافته
  .٥٧ / ٧ / ١٧ اطالعات ـ مهر ١٤ في ذلک و الرسمي القرار علیٰ احتجاجًا مسيرة خرجت حيث الکویت

 نداًء یوجهون شيراز و اصفهان و طهران في الجامعات اساتذة من اربعون و ثالثمئة :التالي التقریر پاریس أنباء وکالة أوردت . ٢
 في اقامته خالل رأیه عن التعبير حّریة الخميني االمام منح فيه یطالبون الفرنسية الجمهوریة رئيس دستان جيسکار إلیٰ

  .»١٥٦ ص ایران ياسالم انقالب تاریخ تقويم« فرنسا



ة  قيادته و الخميني االمام شخصية لقّوة کان و اف  ،الحازم ة  والتف شعب  عاّم ه  ال ر  حول اء  في  األث راغ  مشکلة  انتف  الف

  .عبيةالش الثورات معضلة يعّد الذي القيادي

ساحة  شهدت المرحلة تلک في و سياسية  ال صغيرة  الفضائل  و االحزاب  بعض  تجمع  ال شية  و ال  بعضها  حول  الهام

ل  الملک  مع الصراع في جديدة ،شعارات الساحة شهدت کما اکبر مساحة تشغل اء  ..٢خطوة  الخطوه  سياسة  مث  الق

ة سکرية الحکوم رار ...الع ة اق ودة الديمقراطي یٰ الع تور ال ام و الدس توري النظ ث و الدس روح بع ة ال د و الوطني  ق

دّوياً  يصرخ االيراني الشعب کان بينما .اليسار أقصیٰ الیٰ اليمين اقصیٰ من أضراب للمشروع رّوجت  االستقالل  :م

رة  تلک  شهدت کما »الخميني قائدنا ،حسيني شعارنا و« االسالمية الجمهورية الحرية ـ شکيل  الفت ة  ت اق  حکوم  الوف

ة  الزعامات  بعض  و االضراب  قادة بين علنية و سّرية لقاءات و ،الوطني ة  في  الديني اذ  محاول  و الملک  نظام  االنق

  .االزمة حّل

دهم  اریٰصق بذلوا الذين الساسة أالعيب عن بمنأیٰ الثورة استمرار من واثقًا يالخمين االمام کان و اذ  جه  الحکم  النق

  .الملکي

  .االيراني للشعب تشيدًا »للملک الموت »لسيفا علیٰ الدم انتصار« شعارات اضحت قد و

ت و دة کان شعبية القاع ورة ال سع االسالمية للث ًا تت د يوم شق و آخر بع ا ت و طريقه دفها نح شود ه ی المن ة ف  االطاح

ايجري  بجالء  تعکس  الصحف  کانت  و ،االسالمية  الحکومة تشکيل الملکي بالنظام اً  حوادث  من  م وم  ففی  ،يومي  ي

   :مايلي الصحف تقارير وردتأ ١٣٥٧ / مهر / ٢٦

ار  اطالف  حوادث في اشخاص ثالثة جرح فارس الرستان اقليم تظاهرات في المعلمين من عّدة جرح ة  في  الن  مدين

  .تمحّلا

  بالمضربين آبادان مصافي في العالمين من آالف ثالثة التحاق

ة شرطة سکرية الحکوم ران توجه الع لحتها ني ي المتظاهرين آالف نحو اس ة ف شهد مدين ل مصرع و م  عن مااليق

  .شخصين

  .الطعام عن اضرابهم يبدأون ،تبريز في السياسيون السجناء

***  

ي  الشارع إلیٰ الهدوء اعادة في العسکرية« امامي حکومة اخففت قد و الرغم  االيران ة  الوسائل  من  ب م  التي  القمعي  ل

  .ايران مدن أغلب في التشنج تيرة و وزادت الصدامات و التظاهرات حّدة تصاعدت و ،»ءسواّلا االوضاع تزد

                                                                                                                                                                        
  .٥٧ / ٧ / ١٧ اطالعات جریدة . ١
  .الحازمة االمام سياسة مقابل خطوة خطوة النضال :شعار الیٰ شریعتمداري السيد من بدعم و »الحّریة حرکة« رّوجت . ٢

  .٤٠٩ ص ٢ رقم الهامش :انظر



سفير  »سوليفان ويليم« کتب ات  الموقت  ال ران  في  المتحدة  للوالي ة  في  اي ة « کتاب ران  في  مهّم دت  :»اي رة  أوق  انگلت

راء  من صغيرًا فريقًا شعب  مکافحة  خب یٰ  ال ران  إل د  و ،طه تفادة  الفريق  أوصیٰ  ق ة  من  باالس ة  التجرب  في  االنگليزي

  .البالستيکيه القذائف قبيل من الالزمة معّداتال استيراد و ايرلندا

  .سابق وقت في ،للدموع المسيلة الغارات من هائلة کميات استوردت قد ايران کانت و

 المتظاهرين  جرأة  من  زاد مما الشعب نحو مباشرة اسلحتهم توجيه في يترددون االحيان أغلب في الجنود کان قد و

ا ت کم ات قام شر الفتي ور بن ع أو الزه ي هاوض ات ف ادق فوه یٰ البن ة عل ّوار طريق ال ث أعالن البرتغ ة ک  و للمحّب

  .١»االخّوة

سات  إحدیٰ في تحّدثُت ..« :العسکري بالحکم الشعب اکتراث عدم حول »باغي قره عباس« الجنرال کتب کما  الجل

ة  وزيرًا بصفتي و الوزارية م  االوضاع  أن قلت  و »للداخلي ة  ظل  في  تتحّسن  ل ل  العسکرية  الحکوم ا  ب  ازدادت أنه

ضاً  عاجزة تبدو أنها کما ،عاجزة االخریٰ هي قفت و )السافاک( االمبراطورية أمن منظمة أن و ،سوًء ٶ  في  اي  التنب

  .٢البالد إلیٰ االستقرار يعيد أن يمکن جذري حّل ،عن البحث يجب أنه رأيي في و ،وقوعها أومنع الحوادث ببعض

دت  و داد  تزاي دين أع ام  المري ي لألم ا  ف ل کانت  و ،ريسپ اتو  نوف داد  تکتظ »لوش دين  باع شارکة الواف  صالة في  للم

ة ي الجماع ت الت ام کان رًا تق ساء و ظه ان و ،م شرات ک لين ع ون المراس شة يراقب دة بده ن واح ل م واهر أج  الظ

  .االجتماعية

  .نشاطًا العالم في الخبرية المراکز امثل من لوشاتو نوفل اصبحت هکذا و

ة  أن غير اتزال  سيةالفرن  الحکوم ع  و تواصل  م ل  من یٰ  التضييق  و العراقي ام  عل الرغم  و االم د  ذلک  من  ب  التقیٰ  فق

ل  ذلک  و ١٣٥٧ / مهر  / ٢٣ في  ،خطابة فيهم القیٰ و الطلبة طلعتهم في و شعبه من غفيرة جموعًا االمام ة  قب  اقام

  .الظهر صالة

 ،حبّ  و تواضع  بکل  کاحدهم شعبه أفراد لیٰا جلس الحديث العصر في شعبية ثورة اعظم قائد الخميني االمام جلس

الم  تاريخ من جانبًا يستعرض وراح را  االستعمارية  الخطط  و االسالمي  الع ا  و النگلت دول  و اميرک  التي  األخریٰ  ال

  .نهبها و االسالمي العالم کنوز عن البحث اجل من وضعت

ة  أن و ،المسلم العالم عليها ويطين التي الهائلة القدرات إلیٰ اشار ثم ادة  و االسالمية  الثقاف اء  قي دين  علم ا  ال سدّ  هم  ال

  .االسالمية الثروات علیٰ لألنقضاض بتدميره المستعرون يفکر الذي الهائل

ل  ال واحد  کيان إنهما ة السياسة و الدين مسألة ليناقش خطابه في االمام انتقل ثم یٰ  اشار  و ،االنفصال  يقب ة  إل  حکوم

اء  و ،بعد من هدينالمجا واألئمة ،علو و )ص(النبي سلف  علم صالحين  ال  اعتراضهم  و الملک  بوجه  صمودهم  و ال

  .الدينية واجباتهم ابرز ذلک عّد و ،االيرانية الشؤون في االميرکي التدخل علیٰ
                                                 

  .١٢٠ و ١١٩ ص »ایران في مهمة« . ١
  .٢٧ ،٢٦ ص »جنرال اعترافات« . ٢



ام  اشار کما د  األم یٰ  ذلک  بع ة  ال ه  و البلهوي  النظام  خيان نفط  بيع ل  في  ال ز  مقاب درة  تعزي سليحية  الق  القواعد  في  الت

  .البالد استقالل حساب علیٰ السوفيت إلیٰ منحها التي االمتيازات و ،االيراني التراب في االميرکية العسکرية

  



  ٣٤ ـ الخطاب رقم

  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ا  الحديث  عن  عجز  من  به اشعر ما يؤسفني سادة  التقي  حينم ا  ،االفاضل  ال ر  يحول  شيخ  ـ  اوًال ـ  فان  دون سني  کب

اً  و ،معدودة خطیٰ لىا صوتي ايصال إنَّ  ـ  ثاني رُّ  التي  المأساوية  األوضاع  ف ا  تم دان  به اً  ـ  االسالمية  البل  و ـ  عموم

  .شيء عمل علی القدرة تفقده و الراحة االنسان تسلب خصوصًا ايران

ر  و ،االمور  بعض حول المجتمعين السادة الی التحدث و الحضور في العزم عقدت قد کنت  اآلالم بعض  عن  التعبي

  ١.ذلک دون حالت االمور بعض ان اال قلبي صرتعت التي

دان  خصوصاً  و االسالمية البلدان اوضاع فإن حال اية علی ة  البل ايران  الغني ة  تتصدر  التي  ـ  ک دان  تلک  قائم  ـ  البل

تم  فإذا ،الکبری القوی هذه قبل من للدراسة موضعًا کانت ذين  هؤالء  ان سترون  األمور  يف  تمعن دوا و ال ى  ف ذه  ال  ه

ون  سياسيون کانوا ـ مثًال ـ السياحة قناع حتت البلدان دان  اوضاع  بدراسة  مکلف شرق  بل د  ،ال انوا  فق أتون  ک  لدراسة  ي

سبيل  هذا في متحملين احلةقال الصحاریٰ حتی واع  ال سافرين  المتاعب  و المشاق  ان ی  م ل  ظهور  عل  لف القوا في  االب

ة  ثروات من لبلدانا تلک ماتختزنه علی انظارهم مرکزين البلدان تلک جغرافية لدراسة ذهب  ،مختلف  و الماس  و کال

اکن  حدودوا  و ذلک  لکل  خرائط  فرسموا ،ذلک غير و الغاز و النفط روات  تلک  ام ع  في  الث دان  جمي ا  البل ا  بم  فيه

  .لهم بها احتفظوا و ،ايران

  .غيرهم و الروس يليهم ،الناهبين مقدمة في يقفون االنجليز کان ،االحداث مسرح علی اميرکا تظهر ان قبل و

اتهم  موضعاً  و هؤالء انظار محط ـ الشرق بلدان ـ بلداننا کانت ،عمومًا ذ  لدراس ة  من رون  ثالث ر  او ق دم  ان اال اکث  تق

دان  تلک  الی اکبر باعداد يدفعون جعلهم و ،متخصصيهم خبرة سعة في زاد الزمان انوا  و ،اوضاعها  لدراسة  البل  ک

غ  حتی ينظمونها و المعلومات يجمعون م  بل الي  عمله ذه  باه دان  ه وق  درجة  البل ا  تف ه  م الي  يعلم ذه  اه دان  ه  عن  البل

بعض  القاطنة القبائل نفسية مثًال درسوا فقد ،انفسهم ران  انحاء  ل اريين  ،اي شقائيين  و کالبختي شاهونيين  و الق ر  و ال  غي

ری  و المدن درسوا کما .البلدان تلک في مآربهم تحقيق في يساعدهم ما األقوام هذه عن يفهموا لکي ذلک و ،هم  الق

لوا  و ،ذلک  کل درسوا ،الکبری المدن حتیٰ و الجبلّية و النائية القریٰ من بدًء ،ايران في الموجودة راءهم  ارس  و خب

سالطين  اختلف قد و .للنهب تهيؤًا الغنية االماکن حددوا و مالحظاتهم عليها سجلوا و الخرائط رسموا ام  و ال  و الحک

ی  الخيانة في ًاقغار يکن لم فبعضهم ،ءلهؤال عمالتهم درجة في تفاوتوا سلم  و ،حد  اقصیٰ  ال بعض  است م  اآلخر  ال  له

  .تامًا استسالمًا
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دان  في  کنت ّرة  هم أرا  ،م رة  خريطة  االصدقاء  احد  يفف دان  کبي ساحتها  لعل  ـ  لهم ر  م ع  مت  خريطة  کانت  و ـ  مرب

ة  ضواحي  و قریٰ جميع عليها ظهرت تمامًا مفصلة دان  مدين ا  ـ  هم ي  ذکر  کم د  و ـ  ل ا  ظهر  ق ر  عدد  عليه  من  کبي

ذا  الشخص ذلک فسر قد و ،معين بلون لّونت المدينة من المناطق بعض ان الملفت و ،الضواحي و القریٰ  ،األمر  ه

نفط  او کالماس ،معينة بثرواٍت تتمتع التي المناطق تمييز يريدون بانهم ر  أو ال ذه  و ،ذلک  غي اطق  ه م  المن ستثمر  ل  ت

  .تحوي ما و مکانها ونيعلم انهم اال ،اآلن لحد

ی ة عل ال اي ؤالء ان ،ح دواو ه ی ف دان ال المية البل م و االس سيرون ه ًا ي وم لمخطط طبق د مرس ه اودح صيًال في  تف

ران  و ،االسالمية البلدان الوضاع ا  محط  هي  التي  ـ  اي م  ـ  ابتالئن م  ث اموا  انه سيه  بدراسات  ق نهم  نف  تحقيق  من  تمک

روات  تلک  علی االستيالء دان  تلک  في  الموجودة  الث شارة  ان دون و ازعاج  دون البل اس  است تفزازهم  و الن د  اس  لق

وا  و ،مفصلة  دراسات المضمار هذا في اعدوا رين  وجود  ان النتيجة  في  ادرک دان  في  ام  دون يحول  االسالمية  البل

ه  علی ُطّبق االسالم ان فلو :أوًال کدين اإلسالم :هما مقاصدهم تحقيق شکل  و حقيقت ذي  بال اري ا اراده ال  وجلّ  عزّ  لب

ا  بقوة هؤالء تمّتع فلو ،االسالم علماء هو :الثاني و ،ساحقة هزيمة الی المستعمرين سيعرض ذلک فان و  و م م  ل  انه

ذي  بالشکل و البالد تلک في مقتدرين کانوا إن  ينبغي  ال اً  سيکون  ذلک  ف دافهم  تحقيق  من  مانع  التي  بالصورة  و اه

شعب  فإن الشعب افراد بين موقعًا له حقق احدهما ان لو و ،لشعببا األمران هذان يرتبط و اليها يطمحون  باسره   ال

دان  تلک  شعوب دفع في سعوا انهم اي ،ذاتها الشعوب بايدي و السدين هذين يحطموا أن فکروا لذا قويًا سيکون  البل

ع  أّي في و انوا  موق ی  ک ادرة  ال ی  المب ذين  تحطيم  ال سدين  ه د  و .ال ودهم  انصبت  ق ة  جه ذ م االعالمي دم  ن ذا  في  الق  ه

ذي  الخطر بصدد هما و ،الهامين العنصرين هذين علی للقضاء ،االتجاه دد  ال ه  و االستعمار  يه ا  و .اهداف ثالن  هم  يم

  .لهما بالنسبة يهون الباقي و الخطر مکامن اشّد

ة  نوع هو و ،ذکره من البد ثالث أمٌر هناک طبعًا ا  التي  الثقاف د  ،المجتمعات  تحمله ا  هؤالء  ادرک فق  المجتمعات  نب

ستقلة  ثقافة امتلکت اذا ی  أدت ،صحيحة  و م ستقلة  سياسية  تجمعات  ظهور  ال ة  و م إن  امني  بالضرر  سيعود  ذلک  ف

اء  و بذاته االسالم هو طريقهم في عائقًا يشکل ما نأب يرون ـ جانب من ـ کانوا لهذا ،ايضًا عليهم  جانب  من  و العلم

اء  رجال  و شبان ظهور الی ذلک يؤدي فقد ،بالخطر مصالحهم ديتهد الذي اآلخر األمر هي الثقافة کانت آخر  و اکف

 تترکز  التي آمالهم و مطامعهم تحقيق دون بالنتيجة سيحول مما هؤالء بايدي البلدان مقدرات تقع ان المحتمل من ان

ة  الثروات حول اطن  في  المدفون دان  تلک  اراضي  ب روات  و البل شرية  الث ة  الب افراد  المتمثل  ان و عات المجتم تلک  ب

  .الثالثة االمور هذه علی القضاء في ملّيًا فکروا فقد لذا .لهم بالنسبة االهم هي االولی کانت

ن  االسالم ان ولةلمق بالترويج شرعوا فقد باالسالم يتعلق فيما اما ان  ـ  مرن  دي د ال ک دموا  ان ب شکل  خطتهم  في  يتق  ب

ين  االرتباط من نوعًا تمثل و ذکرال و الدعاء حول رتدو عقيدة االسالم بان قالوا ـ تدريجي سان  ب  ان و الخالق  و االن

ساعيهم  بلغت قد و بالحکومة له عالقة ال و بالسياسة ال عالقة ال ة  م ذا  في  االعالمي داً  المجال  ه ره  ترک  ح ی  اث  عل

ة؟  تهعالق هي ما و السياسة؟ و العالم بين العالقة هي ما يتساءل العلماء من العديد اصبح لذا ،ايضًا العلماء  بالحکوم



درس  و الممارسات  من  ذلک شابه ما و المسجد في بالصالة العالم فلينشغل ،الحکم بنظام عالقته هي ما  يبحث  و لي

  .للناس االسالم آداب بتوضيح نفسه ليشغل و

د ؤالء ادرک لق أن ه ا ب ه م اء يؤدي ن العلم الم فرضها صالة م ل ال االس يهم ضرر اّي تمث ص ،عل اءوا والفلي  ماش

ا  ليدرسوا  و ،انفاسهم  تنقطع  حتی ليصلوا ماشاءوا ليصلوا ثم ،بالنفط صلتهم واليقطع م  طاب  م احثوا  و له  حول  ليتب

  .شأنهم و ليدعوهم و االستعمارية السياسات ضد التدخل عن انفسهم ليکفوا لکن لهم طاب ما دروسهم

ذه  حةبص  يقتنع الناس من االعظم السواد جعلت درجة الی المعاني لهذه روجوا قد و دور  اآلن و ،االمور  ه  همس  ي

ول دم ح ة ع دخل ارجحي اء ت سياسة العلم يس ،!بال ن فل أن م اء ش دققوا ان العلم ي النظر ي ة ف ة طبيع  أن أو الحکوم

ة  و سهم اربمد يهتموا أن العلماء علی ان و ،الناس من الظلمة هؤالء ممارسات في يطالعوا  في  الجماعة  صالة  إقام

  .الدائرة هذه غير في العالم الی ينظرون ال الناس ان حتی ،المساء و الظهيرة

ة  ال االساس  في االسالم بان يزعمون ه  عالق سياسة  ل دين  ،بال ة  ال فال ه  عالق سياسة  ل سياسة  ،بال ا  و مله  ال دين  لن  و ال

 ابقًاس  ارتضوها التي القسمة يه تلک و لنا فهي بالعجزة مليئة مساجد من بقیٰت ما و ايديهم في النفوذ و القوة مراکز

  .يزالون ما و

ذين و يًال تجرؤا ال وهم ،قل ة نعت دين ،بالرجعي ا فال اء انم ی ج شر ال وا لکي الب ی يغف ه عل ذا ،احالم و ه دين ه ي ال  ف

م؛ دين زعمه و ال اج ه يلة أو نت اء وس اء و االثري ي ،االقوي ذرون لک ه يح اس ب ن و ،الن م م صادرون ث م ي  و حّقه

ی  ،مزاعمهم نيصدقو الناس راح فشيئًا شيئًا ،مقدراتهم اء  بعض  لتجد  انک  حت ين  و العلم رددون  المعمم م  ي  :وراءه

  .سنة اربعمئة و ألف الی يعود امر انه .... الشريعة تطبيق أبدًا يمکن ال ...ال

اة ب له شأن ال و ،صوم و صالة فاالسالم ،االسالمية المجتمعات الی االسالم عّرفوا هکذا شعوب  حي اء  أن و ،ال  العلم

ستخدمون دين ي أفيون ال ة ک ي ،لألم و لک ام و تغف ضعف و تن ي ،ت سلبهم لک دين ي درة ال رفض ق ة و ال  ءإزا المقاوم

سهم  يکلفوا أن دون المتنورين حتی فصّدقهم کلذ و هذا لکل ترّوج ابواقهم و ،الناهبين غارات اء  انف  في  البحث  عن

  .السنة و القرآن

سليم  فاالنسان ،المعدية ... االمراض من نوع من أنها الناس بين له نرّوج أو يقال ما کل نصدق ان لنا ينبغي ال  ال ال

  .تأمل و تفحص دون نشره علی يعمل أو موضوعًا ينقل

ثهم  لماذا و ... االنبياء أهداف الی شدناستر سطحية لو و مطالعة مجّرد ان القرآن في عميق بحث يلزمنا ال و  اهللا بع

  .لالقوياء عمالء حقًا کانوا هل و ،النوم الی الجماهير ونيدع جاءوا انهم حّقًا هل و ... جميعًا الناس الی

رآن  يطالع  من ،عرفوه هل حقًا القرآن طالعوا هل ،١الحروز کتابة و الدعاء و للذکر القرآن جاء هل و ری  الق ه  ي  في

ن؟  حرب  حرب  الی تدعو ... الحرب عن آيات اء  حرب  م ة  ليست  ـ  االقوي ين  أو آي ات  آيت دة  ؟؟؟ آي  في  تبحث  عدي

د و حربال ان لق اريخ ک ي االسالم ت د ف ي عه لَّی النب ه ٰو ِهْيَعَل اُهللا َص اريخ اِل ع حرب ت اء م رآن و االقوي اب الق  آت
                                                 

  .تعویذات أو تمائم . ١



دعو  کتاب آخر؛ شيء في منه اکثر )حرکي( شعوب  ي ی  ال ی  ،النهوض  ال ود  کسر  ال وع  و الجم  مع  الصراع  و الخن

ه  تصّدی  ،الحجاز  في  النبي  بعث  مذ و .الطواغيت اء  ل انوا  بعضهم  ،حاربوه  و االقوي اراً  ک اء  تّج  و ،مکة  في  أثري

انوا  »الطائف « بعضهم  وذ  أصحاب من  ک درة  و النف ال  و الق أبي  الم فيان ک ره  و س م  .غي شون  انه اة  يعي ذخ حي  و الب

  .شيء يعوزهم ال کالسالطين الترف

ان و ي صراع ک ع النب ؤالء م دما و .ه اجر عن ی ه ة ال ع عاش المدين راء م ع ال الفق اء م ع عاش االثري راء م  الفق

راء؛  نهب  علی ثرائهم اسسوا الذين االثرياء يواجهوا و رقادهم من ليهّبوا ،ليستيقظوا د  و الفق  النبي  حروب  کانت  لق

  .الظالمين و االثرياء مع کّلها کانت و کثيرة

  ... مصر فرعون واجه و عصاه حمل لقد عليه اهللا سالم موسیٰ سيدنا عند فنقف التاريخ في اکثر لنغوص و

  .اهللا الی الدعوة اعلن و بعصاه موسیٰ هّب لقد ،؟؟؟ الی الناس يدعو و فرعون جانب الی يقف لم انه

راهيم و ذي اب ل ال يحطم فأسه حم اة اصنام ل المين يتحدی وقف و الطغ ًا الظ اهير؛ عن دفاع د الجم انوا لق رون ک  ي

صبه  الذي الظلم ضد النهوض في واجبهم اء  ي ی  االقوي م  عل ة  االم ا  فکيف  ،المغلوب ول  ان يمکنن دين  ان نق  من  هو  ال

رآن  عن ابعادکم اجل من يروجها التي االستعمار دعايات أنها الشعوب؟ عليه تغفو لکي االقوياء صنع  االسالم  و الق

ذا  تحطم و ذلک في افلحوا قدل و ...المنيع السّد حقد ليحطموا س  ه ام  ّدال سلمين  أعين  أم سلم  و ،الم سلون  است وم  الم  لن

م  ،عميق ذا  و ،وعي  دون االسالم  لحرب  دعوهم  ث ی  هو  ه ا  معن ه  م بعض  يقول ردده  و ال ا  :ي ة  هي  م  االسالم  عالق

ی  حرب تعني انها ... بالسياسة االسالم عالقة هي ما ... باالسالم جهل ،االسالم علی حرب المقولة هذه ،بالحياة  عل

  .انفسهم المسلمون بها يقوم االسالم

ا  ... الحجاز  طواغيت  و مکة اقوياء مع يحارب؟ اهللا رسول کان من مع نری أن علينا ينبغي اء  ننظر  ان علين  الخلف

ّواتهم  حشدوا  لقد ... يحاربون کانوا من ضد نقبلهم ال أو نقبلهم الذين ... بعده من ران  سالطين  ضد  ق  سالطين  و اي

  .حاربوهم و الروم

  ... ناهبيهم ضد الثورة لیا المستضعفين دعوا ... النوم الی ال النهوض الی الشعوب دعوا لقد

ران  فتحوا لقد و الد  و اي روم  ب اً  کانت  و ،ال م  و ،االسالم  اجل  من  حرب اک  يکن  ل ساوم  من  هن سالطين  ي ان  و ،ال  ک

اؤه  و االسالم  رسول حارب هذا اجل من الناهبين و االقوياء و الطواغيت مع هوادة دون الحرب االسالم منطق  خلف

  .بعده من

 معاوية لقرأ و االسالم لزال ،بحزم يتصدیٰ لم لو ،داخلية بحرب ابتلي الذي عليه اهللا سالم نالمؤمني امير عهد في و

  .الفاتحة عليه



ل  معاوية کان و ،العمياء الطاعة غير يعرف ال جيش له کان و ١الشام في سلطانًا يعيش معاوية کان ّوة  خط  يمث  ،الق

اء  االسالم يتهدد خطرًا وجوده کان الذي معاوية جهبو المؤمنين امير نهض لقد و ،الروح خط يمثل علي کان و  بالفن

  .البالد و العباد يستعبد ثم من و

انوا  لو و ،الظلم ضد نهضوا ألنهم ،جميعًا قتلوا قد و ،الُمالسََّ معليِه أئمتنا هم هؤالء دعون  ک ی  ي ي  ال ة  بن ي  أو أمي  بن

ی  الظروف تساعدهم لم و بها يقاتلون ّوةق لهم تکن لم الذين أئمتنا لکن و ،الرؤوس فوق ضعوهملو العباس  ذلک  عل

  .يقتلون و يسجنون کانوا لهذا ،الظلم دعائم لنسف يقاومون کانوا

ل یٰ سجن فه ن موس ر ب ه جعف ان ألن صّلي ک صوم و ي و ي ان ه دعوا ک ارون ي يد؟ له ان هل الرش ول ک اس يق  ال للن

واتت ة قوه دة بکلم ا واح م صّبوا مهم يکم؟ الظل ر األمر أن أم عل م أم !ذلک غي ه رأوا أنه دد خطرًا في وذهم يته  و نف

  .للزوال وجودهم يعّرض و حکومتهم

 

                                                 
 
١
  .٢٢٥ ص ٧ الهامش و ٢٠ ص ١ الهامش یراجع .



  ٣٥ ـ هوية الخطاب رقم

  
  م ١٩٧٨ اکتوبر ١٦ الموافق ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذو ١٣ في لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا

  األسالم شمولية :الموضوع

  .اهللا سبيل في الجهاد علیٰ حثهم و الشباب من جمع نصح :المناسبة

  .البلد خارج في المقيمين االيرانيين و الجامعي الشباب من جمع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

زامن  مهمًا خطابًا ـ الثانية للمرة و ـ )س(الخمنيي االمام القیٰ ١٣٥٧ مهر ٢٤ الثالثاء يوم في ذي  اإلضراب  مع  ت  ال

ة  شهداء  أربعينية بمناسبة االيراني الشعب به قام ة  الجمع امتهم  و الدامي يم  إق ددة  لمراس ا  متع ام  تلک  صادفت  کم  االي

 من مجموعة استشهاد اربعينية الیٰ باالضافة ،الخميني مصطفیٰ السيد الشهيد ،االمام نجل الستشهاد السنوية الذکریٰ

شهداء  روضة حينها اکتظت قد و .١)جالة( ساحة في المتظاهرين ا  بالحضور  ال واج  نت کا فيم رة  ام  من  اخریٰ  غفي

ر  ان دون صوبها  تتجه الجماهير ة  تعي ة  اي وات  لتواجد  اهمي ة  الق درعات  و الحکومي اطق  في  استقرت  التي  الم  المن

ساسة ن الح ضًا و ،العاصمة م راثهم دون اي شائعات اکت ي بال ان الت رّوج ک ا ي ون له ک عي ي و المل ا الت  ان فحواه

وم  ذلک  صادف کما .الملک شخص اصدرها التي لالوامر المتثاًال ماهيرالج علیٰ النار اطالق يعتزمون العسکر  الي

دّخل  والتي  ،طهران العاصمة في )عصر ولي( اميرية شارع في کبيرة تظاهرة قيام ا  ت شرطة  رجال  فيه  األمن  و ال

اعين یٰ س ع ال رقتهم و المتظاهرين قم ا ،تف ان فيم ال ک شرطة رج رور و ال سحون الم ة لکتائب الطرق يف ن مؤلف  م

دبابات درعات و ال شاحنات و الم ألیٰ ال الجنود الم دججين ب لحة الم ة باألس یٰ اضافة ،الخفيف ائرة ال وبتر« ط  »هليک

س  الشوارع في العسکرية الدوريات تمرکزت کما ،الساخنة المناطق في االحداث صد بر تقوم کانت  قامت  و ةيالرئي

ساحات  سائر  و )الخميني  االمام ساحة( »سبه« کساحة العاصمة في المهمة المراکز بتطويق رة  ال شوارع  و الکبي  ال

اء  وکالة بثت .بالناس المکتظة ر « انب ا  »رويت ر  حينه الي  التقري ا « :الت يم  انتهت  اذا فيم زاء  مراس سالم  الع سيوفر  ب  ف

سياسية  االصالحات  تحقيق  و المتشنجة السياسية االجواء تهدئة فرصة للحکومة ذلک ا  ال ا  بم ات  اجراء  فيه  االنتخاب

                                                 
 ساحة اسم حاليًا عليها یطلق و تير، ٧ في المسلم االیراني الشعب مظاهرات شهدت التي للساحة السابق األسم جالة . ١

  .الشهداء



ق  االمن  رجال  قيام اليوم ذلک شهدها التي االحداث من و »العرفية االحکام الغاء و الحرة البرلمانية سياج  بتطوي  ال

دوا  الذين االطفال و الصبية االف و ،لحظة تلو لحظة يتضاعف الناس عدد کان فيما ،الشهداء لروضة الخارجي  ارت

یٰ  الورود ينشرون الحداد مالبس ور  عل شهداء  قب ونها ي و ال اء  رّش یٰ  اضافة  ،بالم ان  ذلک  ال وف  عشرات  ک  من  األل

دهم  اعالن  و الملکي  النظام  جرائم  تشجب شعارات يرددون الحاضرين ام  تأيي انوا  و )س(الخميني  لالم  يوزعون  ک

ان  ،کثيرة بنسٍخ ،ارشاداته و )س(الخميني االمام خطابات علیٰ تحتوي کانت التي الصوتية الکاسيتات اف  دوي ک  هت

ة« »للملک الموت« ي تحي د »للخمين اء مأل ق شهداء روضة فن ان و .١ال ام ک ي اإلم ا )س(الخمين ابع حينه ة يت  بدق

یٰ  في  قضاها التي الطوال السنين رغم عنها ينقطع لم التي ثورةلا احداث ة  الفاصلة  و المنف  عن  تفصله  التي  المکاني

 الحاکمة السلطة وظيفتها التي الحيل و الخدع عجمي )س(الخميني اإلمام احبط فقد ذلک کل مع ،االميال االف الوطن

ة صار دون للحيلول ورة انت تعانتها الث شکيالت کاس سات و بالت ة المؤس سياسية و االمني راء و ال ربيين الخب  و الغ

سياسية الشخصيات ة الوجوه بعض و ال ع ان اال ،الديني ذه جمي ل ه م الحي سعف ل ام ت اکم النظ م و الح صه ل  من تخل

سقوط م ال شب رغ ا ثهت ات ،به ادات و فبيان ام ارش ي اإلم ت )س(الخمين ضح کان ل تف ذه ک دع ه ورات دّهتم و الخ  للث

  .القادمة

ام  يؤکد کان التي و ايران في المبارکة االسالمية الثورة خصائص احدیٰ ان ا  )س(الخميني  اإلم ذ  باستمرار  عليه  من

 االخالقية و المعنوية القيم الیٰ التوجة هي الشريفة حياته الحظات من لحظة آخر الیٰ و ١٩٦٣ حزيران من الخامس

 کونها قبل ،المجتمع في سائدًة کانت التي القيم في حقيقية ثورة احداث بمثابة االمام ثورة کانت فقد ،الثوري للمجتمع

  .الحاکمة االنظمة من نوع ضد سياسية حرکة

ير سرعة ان داث س ورة اح ذ الث ا و ١٣٥٦ دي ١٩ من د فيم وج و بع ة اعدالمتص الم شباب لحرک سلم ال اقي و الم  ب

ة  ترافقه ان يحتمل کان ،للثورة السياسية باالهداف البالغ اهتمامهم و المجتمع شرائح رة  آف ل  خطي ان  تتمث د  بطغي  البع

سياسي یٰ ال داف عل سامية االه القيم ،االخریٰ ال ة ک شکيالت أن و خاصًة ،المعنوي ية ت دة سياس م عدي ة تکن ل  ملتزم

م  و للثورة االخالقية و العقائدية باألسس دة  تکن  ل ة  معتق اً  ،األسالمية  بااليديولوجي  الفرصة   تترصد  کانت  و ،اساس

  .المسلم االيراني الشعب ثورة الستغالل المناسبة

 التي  االنحرافات من مواتية فرصة کل في يحّذر ،للثورة السياسية القيادة يمثل باعتباره )س(الخميني اإلمام کان ،لذا

 بموازاة و .االسالمية اآلداب و باالخالق الملتزمة غير التشکيالت بها تضطلع التي و الثورة مسيرة في تظهر کانت

  .عليها الحفاظ و االسالمية الثورة انتصار تتلو التي المرحلة في بمسؤولياته للقيام مؤهًال جيًال االمام يعد کان ذلک

ام  )س(الخميني  ماماإل جعل ،السياسية االحداث ذروة في و ،لذا ات  االهتم يم  و بالمعنوي ة  الق ياً  محوراً  االخالقي  اساس

یٰ  االنسان بها سيحاسب التي الدقيقة المحاسبة و الممات بعد الحياة يقينية الیٰ مشيرًا خطابه في ع  عل ه  جمي  في  اعمال

وروا  لم ان« :قائًال ،لالعمال العيني التجسد الیٰ باالضافة ،القيامة يوم ذ  تنتفضوا  و تث شهوات  ضد  اآلن من ة  ال  الدنيئ
                                                 

 
١
  .١٥٦ ص ایران في االسالمية الثورة تقویم و ٥٧ مهر ٢٥ و ٢٤ یومي في الصادرة الصحف راجع .



ن ن فل سورکم يک ا بمي الم واّرعم .مواجهته دنيا ع وا ان دون ال الم تهمل رة ع صرفوا ال ،االخ ل ت اتکم ج یٰ طاق  عل

  »فقط الدنيا هذه علیٰ قواکم کل تهدروا ال و ـ اهللا سمح ال ـ الشهوات

م رق ث ام تط ي اإلم یٰ )س(الخمين مولية ال الة ش المية الرس ا و االس ع اهتمامه ات بجمي ة المتطلب ة و المادي  المعنوي

سان م ،لالن ار ث یٰ اش ق ال شعب ح ي ال سلم االيران ي الم ين ف صيره تعي رورة و ،م ضامن ض ة ت امعيين الطلب  الج

  .المجاهد الشعب هذا مع البلد خارج في االيرانيين

 



  ٣٥ ـ الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ة ان ع؛ مصلحة هو العمل غاي ه و المجتم شب توجي ع و ابال ادهم و المجتم ذا عمل ان ارش و که ٌل له اني عم  ،روح

ع  ستظهر فهناک .له ادراکنا يفوق الذي العالم ذلک في مظاهره ستدرکون و ،اآلخرة عالم في صورته ستتجسد  جمي

ا  صدیٰ و انعکاس لها اعمالنا جميع ،صداه فسيسمع االنسان يطلقه الذي الصوت کما ،ثانيًة االعمال  و ،الصوت  کم

  .اعمالنا ستواجهنا الدنيا سنغادر ماحين

 يرافق  ،حين  بمظهر يظهر کهذا ًارخّي عمًال فان ١)يره خيرًا ذرة مثقال يعمل فمن( الکريمة القرآنية اآلية تقول

ره  شراً  ذرة مثقال يعلم من و( ،االخير مستقره حتیٰ الموت بعد من االنسان ه  اي ٢)ي سه  سيواجه  ان  بمظهر  نف

یٰ  يترتبان نارال و الجنة ان اي ئس ا  ضوء  عل اءً  ،اعمالن یٰ  بن دروا  ال ذلک  عل ارکم  ته شريفة  اعم ا  التي  ال  اهللا وهبه

یٰ  جميعًا هدانا شأنه جل اهللا ان و خصوصًا ،الحسنة االعمال غير في تعالیٰ و تبارک ال  ال رة  االعم  هي  و اال ،الخّي

دنيا  في  ما بعمل يقوم خصش کل ان ،اعمالنا جميع حقائق علیٰ مطلع عزوجل فانه ،المجتمع خدمة  جزاءه  سيریٰ  ال

ا  السموم و األدورية تترک فکما ،اآلخرة في یٰ  آثاره سان  جسم  عل لًّ  االن یٰ  ک دة  عل ذا  م ال  تترک  فهک ا  االعم  آثاره

ل  يقتضي  ذلک علیٰ بناء و ،االنسان مصير و عاقبة علیٰ در  ال العق سان  يه ره  االن شر  مسلک  في  القصير  عم  و ال

االً  و هأعمال فتصبح السوء یٰ  ب ه  عل وم  عاتق ان  ،الجزاء  ي ر  عمل  اي ف ه  خي سکم  تقدمون  سترون  ،لمجتمعکمم  و النف

سنًا جزاءه د ح شاء – اهللا عن الیٰ اهللا ان و ال – تع ام اتؤجل الباال القي یٰ الحسنة عم ام آخر ال ر؛ أي ان العم ا ف دعو م  ي

یٰ  يسيطر قد الذي الوهم سویٰ ليس ذلک الیٰ االنسان ه  عل یٰ ا اضافة  ،عقل ه  ل ام  من  کون سعیٰ  التي  االوه شيطان  ي  ال

در  – فاستمتع  شاب  اآلن انک  فيخاطبه ،الحسنة باالعمال القيام علیٰ القدرة عنده ليشل اليها االنسان استدراج الیٰ  ق

شبابک  امکانک ق  و ،ب ان  أطل شهواتک  العن يح  عمل  کل  و ل شتهيه  قب تمکن  اهللا شاء  ان و ،ت ا  تعّوض  ان ت  في  عنه

  .ضدها اآلن من يثره لم ان ،الشريرة اعماله عن التعويض ـ بعد فيما ـ االنسان يتمکن لن لکن ،حياتک اواخر

ليمة  رغبات فثمة ،الرغبات جميع االسالمية الرسالة تحظر لم ،بالطبع ة  و ،س ات  ثم ة  رغب دعوا  ال ،مرفوضة  دنيئ  ت

دامکم مح ال ـ اق زّل ـ اهللا س ات صوب ت ة الرغب دي ،الدنيئ یٰ کالتع وق عل رينا حق سطو أو آلخ یٰ ال يائهم عل  و أش

  تبور لن بتجارة هذه ايامکم فاقضوا ،معدودة بايام سویٰ الحياة من نحظیٰ لن واننا خصوصًا ،ممتلکاتهم

واب  جميع أشرعت قد و اآلن و نعم  أب ة  ال وجهکم  االلهي تثمروها  ب ة  فاس افیٰ  بحري شرع  مع  التتن سنن  و ال ة  ال  ،االلهي

ا  جميع علیٰ يتعين ة م تکون  ان اعمالن شرع  وافق ذه  ففي  ،االلهي  لل ينال  فقط  الحال  ه سان  س ده  االن ه  و رش  ان .کمال

ا ماهتما جّل جعلت و اآلخرة الحياة ألغت التي و الوضعية االنظمة سنتها التي الدنيوية القوانين يغير االلهي القانون  ه
                                                 

  .٧ ةآی الزلزال سورة . ١
  .٨ آیة الزلزال سورة . ٢



اکن  اضعوهاو يجوب ،المعالم ضبابية ،ناقصة ،محدودة فجاءت ،فقط الدنيا بالحياة دة  أم ازون  و عدي ر  يجت  من  الکثي

دودلا سّن ح انون ل د ق و ،واح ر اآلخر ه ن أّرمب غي نقص م ي ،ال ين ف وانين ان ح سنن و الق ة ال شمل ،االلهي ع ت  جمي

ة  ففي ،بعد يولد لم انسانًا المثال سبيل علیٰ فلنأخذ ،نطفته تشکُّل و والدته قبل لما حتیٰ بل ،االنسان حياة مراحل  بداي

ة  عليهما يتعّين والديه زواج ا  تهيئ ين  يحتاجه  م د  الجن الماً  ليول ل  ،س اک  ب ة  هن سبق  مرحل ة  هو  ،ذلک  ت  انتخاب  کيفي

ا  لتضمن  المرأة في توفرها يجب التي الشروط و المالئم الزوج ة  في  کفاءته ل  تربي داد  اجل  من  ذلک  کل  ،الطف  اع

ا  يجب اخریٰ آداب ثمة و سالم، ـ جنين ـ ثمرٍة د  في  مراعاته ة  عق رة  في  و النطف وم  ،ماأل حمل  فت ا  تق اه  بواجباته  تج

ل  کبر کلما .معه التعامل طريقة و تربيته و ،طفلها ات  تضاعفت  الطف اة  الواجب یٰ  الملق دين  عاتق  عل ذال  و الوال  کل  ب

ل  يصل  ذلک  بعد .سليمة تربيٌة تربيته اجل من مابوسعهما یٰ  الطف ة  ال تعّلم  مرحل ا  التي  ال  شروطها  االخریٰ  هي  له

  .مستقًال انسانًا يصبح کي ،ابه الخاصة

الم ان ًا لالس امًال قانون ا متک ه ان علين وة نطبق وة خط ه ان و ،فخط ي قانون ة ف ن درج ال م ث الکم ذ بحي ين يأخ  بع

  .لالنسان المعنوي للبعد تطرق کما ،الموت بعد ما حياة و الدنيا الحياة االعتبار

ة  هذه انجاز علیٰ القادرون الوحيدون فهم االنسانية؛ االبعاد جميع تربية اجل من أرسلوا )ع(االنبياء جميع ان  ،المهم

ا ان فلربم سور ک سان بمي الح ان ي ان ص ه يرب یٰ ابن و عل سن نح ي ح ذه ف دنيا ه دير و ال ه ي شکل حيات د ب  دون جي

اء؛  عاتق علیٰ المسؤولية هذه تقع اذ ،اآلخر للعالم جيدًا اعدادًا اعداده استطاعته داد  مسؤولية  االنبي س  اع ا  اناالن  لکلت

 اهللا رساالت بابالغ يقومون الذين السالم عليهم الرسل و االنبياء غير بذلک جديٌر احد فال .اآلخرة و الدنيا :الحياتين

اتين  يتضمن الذي الشمولي ببعدها دنيا  الحي تم  اآلخرة  و ال ة  في  االن ان شباب  مرحل ّوة  و ال ديکم  ،الفت ة  ول ة  نعم  ،ثمين

عوا وا ان اس ن تکون سکم م ًااش انف ؤثرين خاص ي م ط ف اعي الوس صوصًا ،االجتم تم و خ ون ان اتکم تکمل  دراس

دين  افرادًا تکونوا ان فحاولوا ،االکاديمية شعبکم  ..لمجتمعکم  ..الخوانکم  مفي دکم  و ل دروا  ال .لبل ذا  ته اً  العمر  ه  عبث

ا  کعمري  العمر من متأخر سٍن الیٰ تصلوا لما و ،فائدة دون فتفقدوه ا  ،أن يعيقکم  حينه یٰ  شيخوختکم  و کمعجز  س  عل

ا  تعويض اتکم  م م  انکم  هب  ،ف وا  ان اردت ال  تقوم ة  باعم ارکم  اواخر  في  ايجابي شيخوخة  لکن  ،اعم  عوارضها  و ال

 ،اهللا طاعة في تبذلوها بان جديرة لکم اهللا وهبها التي و اآلن بها تتمتعون التي القدرة ان آنذاک مرادکم عن ستعيقکم

ذلوها  لکم  الیٰتع  اهللا وهبها امانة انها و سيما بيله؛  في  فاب بيله  و س ة  هو  س بالد  و المجتمع  خدم  صبوا  ،االسالمية  ال

ذ  االسالم اعداء طرد و االسالم خدمة في قدراتکم دوا و ينال روات  الستغالل  ف سلمين  ث رات  نهب  و الم شعوب  خي  ال

  .المسلمة

ة و ق آداب و سنن ثم اة تتعل ة بالحي ا ،االخروي ة االخریٰ هي فامنحوه ي ان دون ،ةفائق اهمي الطبع ـ ذلک يعن  ـ ب

اة  لتنظيم  جاءت  التي القوانين و السنن اهمال دنيا  الحي اهتموا  ،ال ر  ف ا  بتعمي اتين  کلت سيحية  يخالف  فاالسالم  ،الحي  الم

ة  المسيح  السيد الیٰ تمت ال المقوالت من کثيرًا ان .الدنيا في الزهد و العزلة علیٰ تؤکد التي ا  ،صلة  باي  من  هي  انم

 هو  ـ خاطئة مقوالت علیٰ قومه يربي ان )ع(للمسيح يمکن فکيف ،اليه نسبوها و عليه افتروا الذين اوسةالقس وضع



القول  ـ  منها برُي ذي  ک سبونه  ال ه  ين ذي  الي الم  صفعک  اذا« :فحواه  وال یٰ  الظ دم  خديک  احد  عل ه  فق  الخد  ل
  »اآلخر

ول  هذا يطبقون ال ـ ذاتهم ـ القساوسة ان مًاعل ،)ع(المسيح السيد بقول ليسس و ،الشيطان قول لهو کهذا کالم ان  ،الق

  .)ع(المسيح عن ابعدهم ما و ،مريديهم و اتباعهم علیٰ يعممونه انما و

الم  واضحة  االسالمية  النظرية غدت فقد ،واليوم تمعن  فمن  .المع ام  ي ا  و شموليتها  سيلحظ  االسالمية  باالحک  تطرقه

ال  سبيل علیٰ ربالح احکام تأملوا .الُصعد و المستويات لجميع سترون  ـ  المث ر  ف ات  من  الکثي ة  اآلي ة  القرآني  الکريم

ار  محاربة علیٰ المسلمين تحث سيد  و الکف م  ان ،المف سهم  يطوعوا  ل دوا  ألن انف اً  يغ المين  اناس وا  و س  سوق  عن  يکف

ضارة  االعشاب هذه اقتلعوا و سيوفکم فجردوا الفساد نحو البشرية م  .ال رآن  في  ان نع ات  الکريم  الق ة  آي  تتحدث  جم

رآن  ان وجيزة بعبارة و ،الرياضة و االخالقي البعد عن کذلک و السلم و الحرب موضوعي عن  يتطرق  الکريم  الق

سان اال ألن ذلک  و ،حياته في االنسان يحتاجه ما لکل ائن  ن ات  ذو ک ددة  متطلب ا  .متنوعة  و متع يس  فيم ات  ل  للحيوان

دٍ  ذات احتياجات  سویٰ د  هو  و اال واحد  ُبع ادي  الُبع م  و ،الم م  ک ون  ه دون  و مخطئ ذين  اولئک  الصواب  عن  بعي  ال

ات  و احتياجات يحصرون سان  متطلب یٰ  االن اة  عل دنيا  الحي اً  .ال م  حق سعون  انه یٰ  ي ساني  الوجود  تلخيص  ال یٰ  االن  عل

ّدر  بلد ففي ،فقط الحيواني البعد ارد  سکانه  يق سمة  بملي راده  يخاطبون  ن وا « : :اف اموا  و کل ات  ن ي  ،کالحيوان ة  سفل  ثم

ة  بقویٰ يمتاز انه ،بحيوان ليس فاالنسان فادح خطأ هذا ان بديهي و »هذا من اکثر ه  في  کامن سعیٰ  ذات یٰ  ي دوام  عل  ال

ات  من  فيها بما ، ،استثمارها و تفجيرها الیٰ ة  طاق ة  و فکري ا  يرکز  معنوي ا  ،سالم اال عليه د  فيم یٰ  اآلخرون  يؤّک  عل

ة  ـ  تهمل ال االسالمية الرسالة ان .الدنيوية الحياة مع متالئمة کونها فقط الحيوانية الغرائز اة  ـ  البت دنيا  الحي ا  ،ال  لکنه

ا  يضطهد  التي الدنيا ال ،اآلخر البعض البعض فيها يستغل التي الدنيا ال السليمة الدنيا علیٰ تؤکد  و بعضاً  بعض  فيه

  .غيرهم ارواح علیٰ البعض فيها يعتدي التي الدنيا ال ،امواله ينهب

ات  يخالف  لم و يعارض لم الکريم القرآن فان ،الترفيه کيفّية و السليمة بالرغبات يتعلق فيما اما سليمة  الرغب ا  ،ال  انم

ديثاً  ان سمعتم فلو ،الدنيئة الشهوات و الفساد صوب الناس َسوق واَجَه دور  ح ستقبل  و ک سينما  م دور  ال  اوساط  في  ي

سينما  ذلک  من  ُيقصد  فانما الدين علماء سدت  التي  ال بابنا  أف نحن  ،الطاغوت  زمن  في  ش ذا  نعارض  ف وع  هک  من  ن

ا  ،السينما سينما  ام سعیٰ  التي  ال شقيق  في  ت ة  و ت رامج  وبث  المجتمع  تربي ة  الب ة  و العلمي د  مصداق  فهي  االخالقي  جّي

  .اليها نسعیٰ و .بها نطالب التي للسينما

دءاً  سمومه يبث و لبرامجه يّروج وراح بالدنا االستعمار غزا لقد روراً  و مدرسة ال من  ب سينما  م ا  يجوز  ال و ،بال  لن

ا  يجوز ال کما ،ازاءه الصمت موقف نتخذ ان ذين  اولئک  عن  کتسن  ان لن وا  ال م  جلب اذج  الخارج  من  معه ذرة  نم  ق

 ،للفساد يرّوج من کل بوجه نقف نحن ،اخریٰ بعبارة .افسادهم و شباننا اغواء الیٰ تسعیٰ »سينمائية نجوم« يسمونها

 ،أخالقي  انحالل و فساد دعوة دعوته اصبحت أو للفساد دعا أنه لو اي ،ابوابه ألوصدنا الدور بهذا ام مسجد قام فلو

ام  و )ص(االمجد  الرسول  بوجه لوقوف ُشّيد الذي المسجد »ضرار« مسجد هدم )ص(االکرم فالرسول  بتحريض  ق



اس الة ضد الن ة الرس اعة و المحمدي و و ، کاذيب اال اش سجد ان ل ام م نفس ق ذا ب دور ه وم ـ ال م و الي تمکن ل ن ن  م

  .الدور نفس تؤدي التي للسينما بالنسبة به سنقوم ما هذا و ،صالبة و قوة بکل فسنهدمه اصحابه اصالح

یٰ  تسعیٰ اخالقية سينما السينما کانت فلو ،منها النوع هذا علیٰ انما و ،السينما اصل علیٰ ليس اعتراضنا ان ة  ال  تربي

ا  التربية في جديد طريق هذا و ـ اصالحهم و شباننا ا  لکانت  ...و المسجد  و المدرسة  کم وم  بالدن الداً  الي ة  ب  نموذجي

  .المسلمين جميع بها يقتدي

ع  في  تجولوا و الشرق درسوا المسلمين خيرات و النفط ناهبي ان ه  جمي شفوا  ارجائ م  ان فاکت رة  مصالح  له م  ،کثي  ه

 تربية لشباننا تربيتهم في بارز دور لالعالم کان و الفساد و قيةاالاخال برامجهم ينشرون فراحوا ،اليها الحاجة بأمّس

ة ساير منحرف ق و ت صالحهم تواف تعمارية م ذا .االس انوا ل ون ک داد يقوم ول باع باننا عق یٰ ش و عل اقص نح م ،ن  انه

یٰ  محّرف  وأعّدوه به جاؤوا ما جميع ان ،سليمة تربية االنسان بتربية مدارسنا تقوم ان دون يحولون ذي  حو الن عل  ال

  .احد يعارضه فلن عقليًا ذلک يثبت و لمجتمعاتنا و لشباننا مصلحة يتضمن کان ما اما بشباننا الضرر بإلحاق يقوم

ول خالصة تعمار ان ،الق سعیٰ االس ر لنهب ي دار اکب ا من ممکن مق ا و منافعن ذا و ،خيراتن روج ل وم ي ا الي  ضد انن

  .ممتلکاتنا و ثرواتنا علیٰ السطو و النهب في اخریٰ اشاعات الیٰ اضافة ،السينما

یٰ  اضافة  ـ  السادة ايها ـ اسعو ة  ال سکم  تربي ضامنوا  ان ،انف ائرين  اخوانکم  و شعبکم  مع  تت د  .الث ارت  لق م  ث  و بالدک

ا  بوسعکم  ما ابذلوا و شعبکم ابناء مع فسيروا ،اسالمية ـ انسانية بثورة قامت تم  اينم یٰ  ،کن ا  فعل دموا  ان علمائن ا  يق  م

ساندة  اجل من بوسعهم ذا  م شعب  ه سلم  ال ذي  الم ار  ال ا  من  ث ا  ،اجلکم  من  و اجلن د  قطع  في  نوقف  عّلن اهبين  ي  و الن

ز  من تريد ما الصحف لتکتب و ،اليها نسعیٰ ما کل و هدفنا هو هذا ان شعبنا ثروات علیٰ نحافظ  ،اشاعات  و اراجي

د  آلة هي الکالم هذا تشيع التي االعالم وسائل ان .البربرية عصر الیٰ الناس اعادة الیٰ يسعون الماللي ان کقولهم  بي

  .النفط ناهبي الثروات؛ ناهبي المستعمرين؛

ا  نوجه  لذا و ،الشرق ثروات نهب يريدون ،نفطنا نهب يريدون انهم ،جيدًا اصغوا ،جيداًً انتبهوا ان  کالمن  و ،لالميرک

یٰ  نهبکم و سرقاتکم سنوقف اننا ،لنفطا سرقوا الذين و الغاز سرقوا للذين ،السوفيتي لالتحاد کالمنا نوجه د  ال  و ،االب

ذه  الوجود  من  سنزيل  نحن  ،شعبنا مصالح يلبي لما نستعملها و ثرواتنا سنستثمر ة  ه ة  العائل  و تخدمکم  التي  البهلوي

  .ذلک خالف لصحفکم أعلنتم ان و ،يحکمنا الذي الحاکم بانفسنا سنعّين و ،تخوننا

  المؤمنون االخوة ايها

  .تعالیٰ اهللا شاء ان لالسالم مخلصين خدمًا جعلکم و أيدکم و اهللا وفقکم



  
شعب  ابناء يظهر و الشاهنشاهي، النظام ضد الشعب ابناء مظاهرات من لقطة م  و ال ران  يضرمون  ه  احدیٰ  في  الني

  .الحکومية الحافالت

  

  

 

 



  ٣٦ ـ هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا  م ١٩٧٨ اکتوبر ١٦ ـل الموافق ق ـه ١٣٩٨ ذوالقعدة ١٣ في لوشاتو نوفل / باريس

  .الغطرسة و الديکتاتورية االستبداد توأم السلطنة :الموضوع

  ).السوداء الجمعة( ٥٧ شهريور من عشر السابع شهداء اربعينية :المناسبة

  .البلد خارج المقيمين االيرانيين و الجامعيين الطلبة من جمع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

ع  المصادف االثنين يوم في یٰ  ،١٣٥٧ مهر  شهر  من  عشرين  و للراب ام  الق ه  االم اني  خطاب  في  و الث

دابير ( الیٰ يشير تقريرًا نشرت قد الفرنسية ليبراسيون صحيفة کانت وقت ة  ت شددة  امني  اطراف  في  م

ة  قصر  من  وفد سّلم کما ،)االمام بيت الة  االليزي یٰ  رس ام  ال ا  بت اعر )س(الخميني  اإلم ة  فيه  الحکوم

سية  االراضي  علیٰ االسالمية الثورة قائد لبقاء مخالفتها عن الفرنسية ا  .الفرن و  ام  رئاسة  قصر  مبعوث

ة سية الجمهوري د الفرن البوا فق ام ط التخلي االم ن ب ام ع اي القي رک ب ي تح اخبرهم ،سياس ام ف  االم

اذه  باستحالة یٰ  ارغم  ان و الصمت  موقف  اتخ سفر  عل ه  ال ينتقل  فان ة  المطارات  ينب  س  ليعّرف  الدولي

  .االيراني الشعب ثورة بمشروعية العالم

ًا اهير ان علم ت جم د کان ن توجهت ق ران م اقي و اي الم دول ب یٰ الع اريس ال ارة ب يم لزي ورة زع  الث

اً  ذلک  سبب مما ،االسالمية ة  احراج سية  للحکوم د  کانت  التي  الفرن ة  تع ة  حليف اقي  الملک  لحکوم  کب

  .الخریٰا الغربية الحکومات

الة  ايراني  ديني  عالم مائة حوالي بعث ١٣٥٧ مهر من عشر السادس في و یٰ  رس الري  ال سکار  ف  جي

ام  التعرض  من  حذروه  ـ  آنذاک فرنسا جمهورية رئيس ـ ديستان ة  أو )س(الخميني  لإلم شاطه  اعاق  ن

نفس  يطالب العالمي العام الرأي کان کما ،فرنسا في ة  ان اال .األمر  ب سية  الحکوم یٰ  أصرت  الفرن  عل

 



اه  محاضرًة الفرنسية العاصمة مرکز في و السيد يلقي ان اليوم ذلک في المقرر من کان وقد ا  دع  اليه

ا  ،ذلک  دون حالت الفرنسية الحکومة لکن ،أوروبا في الجامعيين للطلبة االسالمي االتحاد  استمر  فيم

ام ي االم ة ف شعب توعي ي ال سلم االيران ه و الم یٰ اطالع م عل ضايا اه ورة ق ن الث ات خالل م  و البيان

  .اصحابه جمع في ـ يوم کل ـ يلقيها کان التي حاضراتالم

ذي  العام االضراب هو ،آنذاک المهمة االحداث من اد  ال ع  في  س بالد  ارجاء  جمي دوائر  شمل  و ال  و ال

ل  سبب  مما الحکومية المؤسسات سم  تعطي ا  ق ا  ،منه اقي  استمرت  فيم شاطها  بممارسة  المؤسسات  ب  ن

 لفها اذ الحاکمة زمرةال اعضاء بين عميقة اختالفات روزب االضراب افرازات من و ،ملحوظ بارباٍک

و شنج ج ذا و ،مربک و مت ا ه رف م ه اعت رال ب ره الجن اغي ق ذي و ب ان ال شغل ک ر منصب ي  وزي

 اعالن  رغم « :يکتب  اذ »جنرال اعترافات« بـ الموسوم کتابه في امامي شريف حکومة في الداخلية

د  في  العرفية االحکام ة  کانت  البل سع  ظاهرات المت رقع اً  تت د  يوم وم  بع اً  و ،ي ارير  وفق  کانت  التي  للتق

صلني ان ،ت ددًا ف ن ع سؤولين م وميين الم ل الحک یٰ ب افظي بعض حت دن مح انوا الم شارکون ک ي ي  ف

ران  العاصمة  في  موسعاً  جماهيريًا بعدًا اخذت التي التظاهرات دم  نتيجة  و ،االخریٰ  المدن  و طه  لع

ا  ـ العسکرية الحکومة قبل من ةالمقر باالجراءات العمل و تطبيق د  کم ارير  تؤک ان  ـ  التق ر  عدد  ف  کبي

ار  مسؤولين  الیٰ باالضافة التظاهرات في يشارکون کانوا الموظفين من شغلون  کب  حساسة  مناصب  ي

  .»الحکومية الوزارات في

رداد  ٢٨ انقالب في البارزين االشخاص واحد زاهدي اهللا فضل نجل زاهدي اردشير وفد  و ١٣٣٢ م

یٰ  الرسمية تقاريره سّلم انه االخبار تذکر و طهران الیٰ کيةياالمر المتحدة الواليات في ايران رسفي  ال

خص ک ش م المل یٰ ث دها التق سيد بع اظم بال ريعتمداري ک ي .ش ر ٢٣ ف ان اوردت ١٣٥٧ مه  کيه

ذي  و الملک  مع  المطول لقاءه و زاهدي سفر عن تقريرًا انترناشينال  ضمنته  ،ساعة  ١٤ استغرق  ال

ا  کل  صورة  تحت  َبِتُک  قد و جم الجنرال و زاهدي اردشير و اميني للدکتور صدرًا  بالترتيب  و منه

 



ره ديرج ام ان ذک ي اإلم ان )س(الخمين د ک بط ق ع اح ات جمي ي المخطط ت الت سعیٰ کان دوائر ت  ال

 ـ  الظروف  مجمل في و ـ تشابه اي انتفیٰ قد و خصوصًا الملک انقاذ خاللها من الغربية و االمريکية

  .اخریٰ جهة من ١٣٣٢ مرداد انقالب و جهة من االسالمية الثورة احداث بين

ن  ،١٣٥٧ مهر من العشرين و الرابع في )س(الخميني اإلمام القاه الذي الثاني الخطاب في ام  اعل  اإلم

ين  مرور  بمناسبة عامًا حدادًا اليوم ذلک وم  اربع یٰ  ي شهاد  عل دأ  شهريور؛  ١٧ شهداء  است ام  وابت  االم

ه  ًا حديث ال  متطرق شعة لألعم ي الب ا  الت ة ارتکتبه ة العائل ة  البهلوي یٰ الحاکم داد عل رٍن نصف  امت  من ق

 النظام  ألسس مخالفته اعلن کما ،والديکتاتورية الطغيان و االستبداد توأم هي الملکية ان معلنًا ،الحکم

ون  اليها يدعو کان التي االستسالمية الحلول ألنصاف معارضته و الملکي ام اال اشار  و .القومي یٰ  م  ال

دعم ذي ال ه ال ا تقدم ام امريک رائم و الملک لنظ ي الج ا الت ضًا و .ارتکبه یٰ اي ف ال عار زي وق ش  حق

رئيس  عنه تحدث الذي االنسان دول  االمريکي  ال ة  وال اه  واصفاً  الغربي یٰ  تهدف  بخدعة  اي  استغالل  ال

 الحکم  سنوات طيلة النفط نهب و بايران تتعلق التي االوضاع الیٰ خطابه في االمام تطرق و الشعوب

شل  علیٰ أکد ماآ ،الملکي ة  المساعي  ف ر  االمريکي سلطة  وزرم  بعض  کتغيي تبدالها  و ال آخرين  اس  و ب

ة  البالغ بدورهم الوطن خارج في المقيمين بّشر ورة  مع  التکاتف  في  األهمي رأي  اطالع  و شعبهم  ث  ال

  .*االسالمية الثورة باهداف العالمي العام

 

                                                 
*

 ٣٦ و ٣٥ رقم عنوان تحت منها اثنين بتدوین قمنا محاضرات ثالث مهر من العشرین و الرابع في )س(الخميني اإلمام القیٰ . 
 شریط علیٰ حصولنا حال اخریٰ طبعة في بنشره سنقوم و تدوینه، في استطاعتنا دون الثالث الخطاب تسجيل ضعف حالل و

 .ـ اهللا شاء ان ـ واضح

 



  ٣٦ ـ الخطاب رقم

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ذا  ،الحسبان  في المکان هذا نيک لم ،الکرام الحضور جميع يسع ال هذا مکاننا ان إال ... ذر  ل  من  اعت

 الحاجة  بأمس فمجتمعنا ،کنتم اينما لمجتمعکم مفيدين افرادًا جميعًا تکونوا ان آمل و ،*الواقفين السادة

وره  بزمام تمسک مثلکم لطاقات ستقبل  في  ام م  .. ،القريب  الم ع  في  اآلن االضطرابات  تع اط  جمي  نق

ران يس و اي تطاعة ل ا باس سي ان امريک یٰ طرت ور عل ا ال و االم و ،الملک عميله ضًا فه اجز اي  ان ع

شعب  انفاس تخمد ان لها يمکن ال اخریٰ قوة اية ،األمور يهدئ یٰ  ال و  حت القوة  استعانت  ل  العسکرية  ب

وم  کأن ان  تق یٰ  تصل  و عسکري  البقب ّين  أو الحکم  سدة  ال ة  تع ة  کريةسع  حکوم ن  اذ ،ظالم  يکن  ل

ران  في  المتفاقمة االوضاع یٰعل السيطرة االخریٰ هي بميسورها د  ان ألحد  يمکن  ال ..اي اس  يخم  انف

شاکلة  هذه علیٰ فحکومة ،األستسالم و الصمت علیٰ يرغمها أو بالحراب الشعب ن  ال  و طويالً  تلبث  ل

ذي  و البهلوية للعائلة رهابياال الحکم شارف لقد ،الزوال مصيرها سلط  ال یٰ  ت اب  عل سلم  شعبنا  رق  الم

ة  اليوم ـ وعیٰ اذ عامًا عشرين قبل کان کما يعد لم فسعبنا اندحاره و نهايته عامًا ٥٠ ذا  حقيق  النظام  ه

الم ارت ،الظ ع فث رائح جمي ع ش د المجتم سلطة ض ة ال ي و الحاکم د الت صداقًا تع تبداد م  و لالس

الطبع  .الطغيان و الديکتاتورية ع  ب سلطات  جمي ة  ال دور  نفس  تمارس  الحاکم اه  ال  کل  في  .شعوبها  تج

وع  و ،مستبدين طواغيت وجود هو نشوؤها اساس فان الحاکمة هي الملکية ونتک مکان ذا  الحکم  ن  ه

یٰ ال ران يخف ل فحسب اي شمل ب دان ي ریٰ بل وک ان ،اخ يا قياصرة و مل اموا روس الم ق رة بمظ  و کثي

رة  جرائم ران  سالطين  و ملوک  لکن  شعوبهم  ضد  کبي ر  اولئک  من  اسوء  اي ر  اآلن ..بکثي وع  تغّي  ن

م ي الحک دانب ف رة ل ت و کثي یٰ تحول ات ال ا ،جمهوري ي لکنه ریٰ ه ه االخ شاکل تواج ددة م  ال ،متع

صوروا ود تت د وج سير بل وره ت وازين حسب ام ة م ا ،العدال ثًال ـ فأمريک ي و ـ م ن هي الت دول م  ال

وق  مطالبتها تدعي و االنسان حقوق بيانية علیٰ وقعت انها کما جمهوري بحکم تدار التي الکبيرة  بحق

ه  لکن و ، ناالنسا افي  ماتدعي اتها  ين ا  ففي  ،ممارس يس  امريک يس  صالحيات  من  ل ة  رئ  ان الجمهوري

                                                 
*

 جميع المکان یسع لم و فيه یقيم کان الذي البيت باحه في تقع مربع متر ٥٠ بمساحة خيمة في خطابه االمام القیٰ . 
  واقفين هم و االمام لخطاب االستماع بعضهم فاضطر الحاضرین

 



ذين ان رون ال ديث يکث ن الح وق ع سان حق م ،االن ر ه ديًا االکث یٰ تع وق عل سان حق صنعون ،االن  ي

وق  شعار  يرفعون ثم البلدان بين الحروب نار يشعلون و الفتاکة االسلحة سان  حق یٰ  يوقعون  و االن  عل

ة وق بياني سان حق م االن ع ال سا توق یٰ فرن ة عل وق بياني سان حق اذا لکن ،االن الجزائر فعلت م و !؟*ب  ل

 االتحاد کذلک و الشعوب باستغالل منهمکة ايضًا امريکا .الجرائم نفس لکرروا ايضًا اآلن استطاعوا

ة  طرق و مختلفة باسماء لکن ،الشعوب استغالل في منهمکان کالهما السوفيتي وع  ،مختلف  سماء اال تن

ابقاً  ،الشعوب خدع في فّعال دور له ـ ذاته بحد ـ اد  شعوب  کانت  س سوفيتي  االتح  هدف  ان تتصور  ال

ومتهم و حک ة ه اهير خدم سبب ال الجم ویٰ ل ومتهم ان س ة حک يوعية حکوم دما و !!ش دقق عن ي ن  ف

داث ریٰ االح ؤالء ان ن ذين ه ون ال ة يزعم سوا العدال ویٰ لي ت س ار طواغي رون کب اس يحتق در الن  ق

                                                 
*

 القادر عبد االمير المقاومة ثوار دیقو کان و الجزائري، الشعب مقاومة واجهت لکنها الجزائر، فرنسا احتلت ١٨٣٠ عام في . 
 ١٨٤٧ عام في و الفرنسيون المحتلون اسره و المعرکة خسر لکنه عامًا، ١٧ الفرنسيين محاربة في استمر قد و الجزائري
 تم العشرین القرن بدایات في و لهم، مستعمرة البلد هذا اعتبروا و الجزائریة االراضي معظم علیٰ الفرنسية القوات سيطرت

 لکن الذاتي الحکم البلد هذا یمنح ان دیغول الفرنسي الرئيس اجبر الشعبية المقاومة استمرار ان اال بکاملها الجزائر اللاحت
 معاهدة علیٰ یوقع ان دیغول ارغم المستعمرین ضد الجهاد في استمراره و الکامل االستقالل علیٰ الجزائري الشعب اصرار

 بمجازر فقام المعاهدة لهذه مخالفته السري الفرنسي الجيش بدأ حينها للجزائر، الکامل االستقالل تضمنت اذ »اوبان«
 من وطنه تحریر سبيل في شهيد مليون قدم المجاهد الجزائري الشعب ان علمًا .المسلم الجزائري الشعب ضد وحشية
 .المحتلين قبضة

 



                                                 
**

 .لينين .  
***

 کما یخالفه، من لکل »النار عليک سأطلق« :بعبارة دائمًا یتفّوه انک و »صامتون الموتیٰ« شعار دومًا یردد استالين کان . 
 بعد جاء الذي »االحمر االعدام« ففي بشاعًة منه اقل لينين یکن لم و المستعصية، للمشاکل حل کافضل باالعدام یعتقد کان

 اسماء قائمة علیٰ وقع و رجع لينين ان یقال و محاکمتهم، دون الناس من غفيرة مجاميع اعدام تم »االبيض االعدام«
 احسان« االیراني الشيوعي الحزب لمنظر )راهه کج(کتاب راجع التفصيل من لمزید و قليلة لحظات في باالعدام المحکومين

 .فارسي مصدر .»طبري
****

 .التغّرب کتابه و احمد آل جالل المؤلف یقصد االمام ان یحتمل  .  

 



اتقکم  في  ان ،الحضور السادة ايها ا  ان يجب  مسؤولية  ع ا  تؤدوه تم  اينم ا  نحن  ..کن  ان مسؤولون  کلن

ضمير ل و ال شرع و العق تم ال ا يح دعم ان علين عبنا ن ذي ش ضحي ال ه ي ه ،بدم ساعدهم ان ،بابنائ  ن

ًا ان ..اعالمي ل بامک د ک نکم واح صل ان م ع يت ن بجم اس م رفهم و الن ضية يع شعب بق ي ال  و االيران

ل  ال االيراني الشعب ،الشعب بمطالب نطلعهم ان ،ايران في اآلن تدور يالت االحداث داً  يمي شغب  اب  لل

ف و ه ،العن ب ان االمن يطال تقرار و ب ن الو االس تقرار و أم ع اس ود م ذه وج صابة ه ة الع  ..الحاکم

وا  ،طوال  سنين  مدیٰ  علیٰ خانته التي الحاکمة العائلة هذه بزوال يطالب االيراني الشعب  اسالن  اطلع

تم  ان و الحقائق بهذه ذه  فاعکسوا  تمکن ا  تصدر  التي  المجالت  و الصحف  في  المواضيع  ه  في  ـ  عن

سا شعبکم ـ فرن اني اآلن ف ذي االرهاب من يع صدر ال سلطة من ي ي ..ال ع ان يحتمل لحظة کل ف  تق

ذه  من  تعانون ال هنا انتم ..کبيرة مجزرة یٰ  فاسعوا  المخاطر  ه ة  و دعم  ال در  شعبکم  اعان ا  ق  نکمامک

  .جميعًا اهللا وفقکم و حفظم ،عليه تقدرون ما بکل ساعدوهم

 

 



  ٣٧ ـ هوية الخطاب رقم

  

 / فرنسا  .م ١٩٧١ اکتوبر ٢ الموافق ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ١٧ لوشاتو نوفل / باريس

  .األستعمار نفوذ بوجه منيعان سدان ،العلماء و األسالم :الموضوع

ل  من  النهضة ضد األعالمية الحمالت تشديد :المناسبة داخل  في  األعداء  قب  التصدي  و ،الخارج  و ال

  .للنهضة المعادية الغربية األعالمية للموجه

  .البالد خارج في المقيمين األيرانيين و الجامعيين الطلبة من حشٌد :الحاضرين

  
  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

ا  ،العمل  عن وظفينالم إضراب بسبب ابوابها الدوائر ةياکثر أغلقت لقد ع  و کم ة  أمتن دارس  طلب  و الم

  .الدراسة صفوف الیٰ الحضور عن الجامعات

اس  من  األالف عشرات أن ،مشهد من )الحکومية( الرسمية باريس أنباء کالة و نقلت و  مشهد  في  الن

سيرة خرجوا تنکارية بم بة ،اس ریٰ بمناس ام والدة ذک امن األم وا و ،)ع(الث ام من انطلق ة دار ام  اهللا آي

سيرة  اثناء ،اشتباکات عدة حصلت و .)ع(الرضا األمام مرقد الیٰ متوجهين الشيرازي  واستعملت  ،الم

ویٰ ن ق ل األم سيلة القناب دموع الم ن لل ق اجل م اهرين تفري م من و .المتظ ه ق اهرون توج یٰ المتظ  ال

  .مساًء التاسعة الساعة حتیٰ همتظاهر في مستمرين القديم الصحن

 ،الثقافة نادي أعضاء من النساء و الرجال من شخص آالف الثالثة مايقارب طالب ساري مدينة في و

اء  :بها طالبوا التي القضايا جملة من و .مطاليبهم بتحقيق طالبوا ،لهم طويلة مسيرة خالل ام  إلغ  األحک

ات  اطالق و ،البالد في العرفية اد  تأسيس  و ،الصحافية  الحري ستقل  أتح ين  م  سراح  اطالق  و ،للمعلم

  .التربية وزراة دوائر في األمنية الدوائر حل و ،السجون من المعلمين و الطلبة

 



ي و  ت ف ن أضرب ،رش ل ع ف ٢٧ العم ل أل ة و عام ن عامل اع م ومي القط اص و الحک ي الخ  ف

ار  اضرام  تم ،ايام قبل )باختران( کرمانشاه في خرجت التي التظاهرات في و ،گيالن محافظة  في  الن

ا رب م ن يق صرفًا ١٥ م ن و ،م ا م ادر هن سؤولون ب یٰ الم اء ال دار بن ام ج اج ام ضبان و زج  ق

  .لألضرار تعرضها دون الحؤول أجل من ،المصارف

 األمن  رجال  قبل من ،عبادان مصفیٰ في العمل عن المضربين من أشخاص سبعة علیٰ القبض وألقي

املين  من  آخر عدد أنضم و کما یٰ  المصفیٰ  في  الع راً  المضربين  ال ال  تيائهماس  عن  تعبي  رجال  ألعم

ام  عن  األضراب  ،شيراز  و ،أهواز  و ،کرمانشاه في السياسيون السجناء بدء و .األمن ذ  الطع وم  من  ي

  .بشدة السجناء أسر األمر هذا أقلق قد و .مهر ٢٥

دث و ارير تتح لين تق واردة المراس ن ال ول م شک و ،دزف ان و ،أنديم اب و ،زنج ن ،مين ع ع  قم

اس  من کبير عدد واستشهاد ،النظام أمن رجال قبل من ،بشدة ةالسلمي الشعبية التظاهرات نهم  و ،الن  بي

  .١المدارس طلبة من عدٌد

***  

 المشير مع الحکومة خالفات الیٰ اشارته معرض في و .األمور زمام علیٰ السيطرة الحکومة فقدت و

   :يقول »جنرال اعترافات« کتابه في باغي قره کتب ،أويسي

ة  مرکز  في  تجمع قد أنه بحيث ،صحيح قلتموه انما ،أمامي لشريف جوابي في ُقلُت ...« ران  بلدي  طه

ره  في مشکوک و فاسد و .مسؤول غير نفٌر العسکرية ا  ،أم ادني  کم ر  اف دائرة  تقري ة  ال شرطة  العام  لل

دالً  ...البالد في ذ  من  ب ررات  تنفي ة  مق ام  حکوم ة  األحک ة  العرفي اء  و ،بدق یٰ  القبض  الق  و محرکي  عل

 أن في أمل ال و ،آخر بعد يومًا األسوء نحو يسير البالد في األمني الوضع أن ...طرباتاالض مدبري

  .٢»الخصوص بهذا حاسم قرار اتخاذ الضروري من و .الوضع يتحسن

یٰ  تدُل ،باغي قره تصريحات أن ام  أن عل ان  األمور  زم د  ک د  من  أنفلت  ق ة  ي اً  الحکوم م  و .تمام ق  ل  تل

م  و ،النظام  وعود  من  اي الیٰ باًال الثائرة الجماهير ل  تثق  ل رات  و بتحالي ر   تبري سياسة  في  محت  و ال

   .)س(الخميني األمام بقائدها ذلک في متأسية ،الصوري المجلس نواب

   :ما يومًا »الملوک ملک« نفسه يعدُّ کان الذي الرجل لحيرة واحد نموذج لهو ،أدناه اآلتي التقرير أن
                                                 

  .٥٧ مهر ٢٩ الیٰ ٢٥ من الصادرة الجرائد أنظر . ١
  .٣٦ و ٣٥ ص جنرال، اعترافات . ٢

 



 شريف :الحضور بين من کان و .آباد سعد قصر الیٰ ـ تقريبًا ـ مالنظا قادة جميع الملک استدعیٰ ...«

امي يس أم وزراء رئ د و ،ال اهري محم ر ب دل وزي دي هوشنگ و ،الع ر نهاون وم وزي يم و العل  التعل

ة  وزير آزمون منوچهر و ،العالي شؤون  الدول ة  لل وچهر  و ،التنفيذي ر  گنجي  من ة  وزي اظم  و ،التربي  ک

سي  المشير  و ،األرکان رئيس أزهاري المشير و ،األجتماعية الشؤون و العمل وزير وديعي د  أوي  قائ

وزراء  رئيس نائب مقدم ناصر الفريق و ،العسکرية طهران حاکم و البشرية القوة دير  و ال  و األمن  م

یٰ  طلب قد الملک کان و کما .الداخلية وزير باغي قره المشير و ،األستخبارات رح  ال ه  ـ  ف  ان ـ  زوجت

یٰ  تواصلت  و ١٩ الساعة من المباحثات شرعت و .األجتماع هذا األخریٰ هي تحضر ة  حت د  الثاني  بع

ل منتصف رح و ...اللي وچهر أقت ون من ي ،آزم رحه معرض ف بالد ألوضاع ش رة ال شکيل ،الخطي  ت

سببوا  و الماضي في مفاسد أرتکبوا قد کانوا الذين ،األشخاص اعدام أجل من !»للثورة مجلس«  في  ت

ام  التي  المحاکم قبيل من سريعة محکمة في محاکمتهم خالل من ،لعاما الرأي سخط اثارة  زمن  في  تق

رب یٰ و !الح ور عل ال الف ق ق ّدم الفري يس( ُمق سافاک رئ و :ال ت ل صادقة تم یٰ الم راح عل سيد أقت  ال

ة  صاحب  فضحک  !جزاءه ينال أن يجب الذي األول الشخص سيکون فأنه ،آزمون  ضحک  و الجالل

  .١»!...اآلخرون معه

***  

اريخ  مر علیٰ ،سعوا المستعمرين أن )س(الخميني األمام أکد ،١٣٥٧ مهر ٢٨ في خطابه ففي  ان ،الت

ق  في  يقفان اللذين )األسالمية التعاليم رعاة باعتبارهم العلماء و ،األسالمي الدين( الدين يحطموا  طري

وذهم یٰ نف دان ال ًا ،األسالمية البل ذة مبين ة نب اه رضا تعامل عن تاريخي دائيا ش ع لع اء م ذکر ،العلم  ب

  .العلماء نهضات من معينة نماذج

ي و رحه معرض ف اء لنهضات ش ام انبي ن عظ ال م راهيم أمث ل اب يسٰ و ،الخلي ن ع ريم ب ا  م  عليهم

 کانوا الذين اقايل األمام أبطل ،السالطين و الرأسماليين بوجه وقوفهم و ،)ص(األکرم النبي و ،السالم

   :قال و ،الرأسمالية صنيعة يعدونه و ،بالشعو أفيون الدين يعتبرون

                                                 
  .٣٨ ـ ٣٦ ص جنرال، اعترافات . ١

 



اء  وقف لقد« اء  ويقف  ...عارضوهم  و ،الرأسماليين  بوجه  األنبي ات  مختلف  و العلم شعب  طبق  في  ال

ران ه ،اي ؤالء بوج ماليون ه ار الرأس ویٰ و الکب ریٰ الق اهم ،الکب صرخون وه البين ي ة مط  و بالحري

  ».االستقالل

ي و سم ف اني الق ن الث ه م ار ،حديث اماأل أث یٰ م ات ال ة اآلي ي القرآني دعو الت سلمين ت یٰ الم صدي ال  الت

ماليين ت و للرأس رًا ،الطواغي الم معتب رآن و األس اء و الق ندًا العلم ًا س امًال و قوي ارزًا ع اد ب  و ألتح

م شعب تالح ي ال ي األيران ضته ف اء أن أوضح و .المعاصرة نه د يعارضون العلم  و الحضارة مفاس

  .التحضر مظاهر ليس و ،األستعمار خدمة في تعمل التي ،االذاعة و ينماالس و الجامعة استعمار

صادية  ايران اوضاع لشرح ،حديثه من آخر قسمًا األمام خصص و ة  األقت  اهداف  توضيح  و ،المتردي

ضة شعبية النه ضحيات و ال اهير ت بط و ،الجم ام تخ ي النظ ه ف ع تعامل اء م شعب ابن ي عرف و .ال  ف

ربيين  خصوصًا و العالم ،النظام أفاعيل مراربأست فضحه خالل من باريس ذين  الغ انوا  ال د  ک  سمعوا  ق

سنوات و دة ال ارًا عدي طة ةفمحتر اخب زة بواس ام اجه ة النظ ارير و األعالمي ه تق ربيين حلفائ  و الغ

اه  و الحرية مهد و الشباب جزيرة ايران رونبيعت ة  عرفهم  ،الرف ا  بحقيق ران  في  يجري  م  ترک  و ،اي

  .اذهانهم في ًاکبير اثرًا بذلک

بالد  خارج  في  المقيمين األيرانيين ـ کالعادة ـ األمام ذّکر ،حديثه ختام في و التهم  ال ال  و ،برس  أن« :ق

ون  يبذل کما ،األقل علیٰ بالکالم جهودکم تبذلوا ان هو اآلن واجبکم داخل  في ( االيراني دماء  )ال  ... ،ال

ذا  بوجه وفالوق بأمکانهما امريکا ال و السوفياتي األتحاد فال سيل  ه ارم  ال ذا  أن .الع ه « حق  ه  وورائ

  .»دونه يحول أن أحد بمقدور ليس و ،اهللا يد

  

  
  

 



  
  اليمين من الثاني الشخص ـ امامي شريف الصورة في يظهر و امامي؛ شريف حکومة عضاءا

  

  

 

 



  ٣٧ ـ الخطاب رقم

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
دان  هذه ملکها التي الثروة حيث من ،البلدان هذه في ... ذه  مصلحة  و البل ة  ه  في  المطروحة  ...الطبق

شرقية  البلدان هذه تملکها التي المعادن سائر و ،العالم ذه  ترتب  ان يمکن  ...کيف  ال  في  المعلومات  ه

ات صحافة ي الفئ ا؟ تعيش الت وه ان يمکن کيف هن م يترک ي ورائه ضايا ف ة الق د هؤالء ان !الحياتي  ق

روا ات ذک رة معلوم ا کثي یٰ واوانته ،فيه اک أن ال وة هن رة ق ي کبي الهم ف ا و ،قب  دون تحول أن يمکنه

 اجل  من کانت لعلها الجمعيات هذه أن ... ،هکذا و .المعنوية او منها المادية سواء الخاصة مصالحهم

انهم  يکون  کي  لهؤالء  اولئک يکون ان یٰ  الحصول  بأمک د  عل دونها  التي  الفوائ ة  و يري یٰ  منتهي  أن ال

وة سد و الق رالکب ال ذي ي ه يقف أن يمکن ال تعمار يوج صالحهم يعرض و األس ي للخطر م دان ف  البل

اء  أي لألسالم يبلغون الذين اولئک شخصوا ،األسالم ماهية اصل بعد و .األسالم هو األسالمية  ،العلم

صوا ه شخ و أن ان ل الم ک ذا األس یٰ به ذي المعن ر ال اء ،غي الم علم ذا األس یٰ به ذي المعن  ان يجب ال

وا ا و ،يکون اتين کانت وتين ه یٰ الق ور رأس عل ا ،األم سمحان ال فأنهم ستعمرين ي ب و للم  ان األجان

ه  الحصول  يريدون ما علیٰ يحصلوا رأي  ان و .علي ذي  ال دهم  ال ارة  هو  عن اء  عن  عب ذه  ابق دان  ه  البل

م  فرض  و مصالحهم تأمين اجل من متخلفة ا  عمالئه ان  أن .فيه ان  هات ان  ،القوت  يجب  و فکريتين  قوت

ضا ا  ءالق ن عليهم ة م رهم وجه سلب .نظ اتين ت وتين ه ن الق د م شرق ي ي ال ذ ک ؤالء ُينف الهم ه  أعم

ذي  الوقت  ذلک  في  اي ،زماننا ففي .بسهولة ذکره  ال تم  و أت م  أن و  ل بعض  اذا و موجودين  تکون  من  ال

ه  موجوداً  کان الطبقة تلک ان  فأن اباً  و ،صغيراً  ک دما  ،ش اه  رضا  جاء  فعن یٰ  ش ان  ،الحکم  ال اً  ک  مکلف

ذ ذين بتنفي رين ه يم اي :األم یٰ األسالم تحط ي حت سلمين نظر ف يم و ،الم اء تحط دين علم ة و .ال  ازال

اه  رضا  جاء  .الطريق  عن ،األجانب رأیٰ کما ،السدين هذين دأ  ش ع  عطلَّ  و ،يعمل  وب  المجالس  جمي

ش  ايران انحاء في والوعظ للخطابة مجلس اقامة استحالة ما وقت في تریٰ فکنت ١الدينية  .علني  کلب
                                                 

 توقفت و .المدارس في الجمعة صالة اقامة و الدینية التعاليم و القرآن تدریس منع حکمه، بدایة في خان لرضا عمل اول . ١
 .معينة مقررات لها وضعت و حددت قد الفاتحة مجالس حتیٰ و التعزیة، مجالس أزیلت و ایران، انحاء في الدینية الشعائر اقامة

 منها و السالطين، وعاظ ادارة و اشراف تحت حوزات عنها بدًال أسست و اآلخریٰ، بعد الواحدة العلميد الحوزات عطلت و
 الرسمية المؤسسة هي »الفکریة التربية مؤسسة« کانت و )سابقًا سبهساالر مدرسة في( »المنقول و المعقول« مدرسة
 وعاظ لتججمع مکان اصبح و هائلة، بمصادیق ش هـ ١٣٧١ سنة تأسست التي الدینية الشؤون في للنظام يدةالوح

 



ة  هذه من و اء  مع  فعل  الجه دين  علم ا  ال ذين  اولئک  خصوصاً  و ١،لکم  اشرحه  أن استطيع  ال مم  ال

ذين  مدرس  المرحوم امثال من ،ام بنحو مؤثرين کانوا ان  ال اً  ک ه  واقف اذا  ،بوجه ه  فعل  م راً  و .مع  أخي

بالد  انحاء من العلماء من بمجاميع جاءوا و .٢قتله یٰ  ال ران  ال ثالً  ،طه ازاده  المرحوم  فم ذي  أق ان  ال  ک

صًا ؤثرًا شخ ي م ان ف روه ،خراس اءوا و أس ه ج یٰ ب ران ال شخص ان اي ،طه ذي ال ان ال ال ک ه يق  ل

ان  لقد .للمراقبة خاضع دار في رأيته  شخصيًا أنني .٣طهران الیٰ به جاءوا قد »راسانخ سلطان«  ک

ه  الخارج  في له وضعوه قد کانوا کرسي علیٰ جالسًا ثالً  مريض  ألن ل  و !م ي  نق ه  ل د  أن د  ق  حاسر  ُأقتي

ذا  اخذوه  .محاکمته اجل من ،الوقت ذلک في العدلية الیٰ الحراس و الجنود من عدد وبمعية الرأس  به

ام  المدعي يستنطقه کي هناک الیٰ الشارع من األقدام علیٰ مشيًا الوضع ثالً  الع وا  .م یٰ  القبض  وألق  عل

ع  اء  جمي نهم  من ،آذربايجان  علم رتين شخصيتين  بي ا  کبي ا  صادق  حاجي المرحوم  هم  المرحوم و أق

ي ا و ٤أنگج ي أبقوهم ة ف اک قري ي هن تان ف یٰ کردس اهر عل اء و .٥الظ ذا مآذوه اصفهان علم  هک

 )األشخاص من( عدد ما درس في کانوا الذين هؤالء ان درجة الیٰ الحوزات علیٰ ضغطوا و .٦أيضًا

دما  ،مثًال األشخاص من عدد اجل من الوقت ذلک في درسًا أعطي کنت شخصيًا انا و مثًال  ذهبت  عن

داً  شخصيًا کان ،ما يوم في ال  و !واح م  ق وا  أنه اً  هرب ين  غرفهم  من  جميع وعين  ب اه  )فجراً ( الطل  بأتج

ساتين وف و ،الب أتون س ا ي د فيم ن بع ساتين م س الب ریٰ بمالب ث أخ ون ال بحي دخلون و ُيعرف یٰ ي  ال

أمرونهم  و العلم اهل و السلطة يعتقلون و ،المدارس يداهمون کانوا لقد .غرفهم االَّ  ي روا  ب ة  يعتم  !العّم

  .قاتالمضاي من ذلک الیٰ ما و !العسکرية الخدمة الیٰ يذهبوا ان و

                                                                                                                                                                        

  .٣٢٧ ص ،١٢ الملحق راجع . ١
٢
   .١٥٦ ص ،٣٢ الملحق راجع .
  .٣٠٩ ص ،٤٠ المحلق راجع . ٣
٤
   .٣١٠ ص ٤٤ ،٤٣ المحلق راجع .
٥
   .سنندج حوالي .
  .٣٠٨ ص ،٣٨ الملحق راجع . ٦

 



د  هؤالء کان الذي المعنیٰ بهذا مأمورًا کان الشخص هذا أن وه  ق تحطم  أن وجوب  هو  و ادرک اتين  ت  ه

ان  هکذا ،األسالم مبلغي و العلماء و األسالم يتحطم ان يجب و ،القوتين يئاً  و .سلوکه  ک شيئاً  ش  رایٰ ف

ؤالء ذه ان ه ة ه ست الطريق ؤثرة لي رًا م ثًال کثي اروا ،م ة فأخت ریٰ طريق وا أن :آخ یٰ األسالم يعرف  ال

ة  قضية  يکون  و ،الناس نظر في يسقطه الذي بالشکل ،الخارج و الداخل في ،الشعوب  قضية  ،خرافي

یٰ  يعود فأنه ،ما شيئًا األسالم کان لو و حتیٰ نعم والداخل الخارج في ،بالدعاية فباشروا .قديمة  الف  ال

ه  کان وقت في کان ذلک و .ماضية عام اربعمائة و ثالً  ،العرب  ءهؤال  في  و ،متوحشون  اشخاص  ،م

 و الحضارة  ظهرت  قد و اآلن اما ،لهم بالنسبة مفيدة کانت و الوقت ذلک في لهؤالء تعاليم کانت هذه

ر  و قديمًا اصبح األسالم فأن ،ماذا اعرف ال ما ظهرت دة  ذي غي اليم  ان و .فائ اليم  هي  األسالم  تع  تع

يس  االسالم في النساء ،احرارًا األسالم في سالنا يعد لم .الحرية تعارض ،التقدم تعارض یٰ  لهن  ل  أدن

وع  األسالم  في  التعليم و ،حرية ذه  من  اي تتجدد  ال أن ينبغي  و .ممن ار  ه اذا  .األث  ،األسالم  فظهر  ف

ستقلوا  أن ،ذاک عند ،بأمکانکم فليس ضاً  ـ  الطائرة  ت يکم  يجب  و ،ـ  أي ذهبوا  ال ان عل یٰ  ت  المدرسة  ال

ضًا ساءکم تخرج ال ان يجب و ،اي وتهن من ن د بي د !ذاک عن وا لق ل رّوج ذا لمث ي طويًال الکالم ه  ف

  .واسع بشکل العالم

ذين  ،األسالم بعلماء يلصقون کانوا ،اخریٰ جهة من و انوا  ال ون  ک یٰ  يعمل شر  عل  :أتهامات  ،األسالم  ن

اس ا يخدروا  أن اجل  من  .المکان هذا في الرأسمالية القویٰ أو البالط ضعهمو اناس هؤالء  ينجز  و لن

دعون  هؤالء  أن .اعمالهم الرأسماليون اس  ي  سواء  التتحد  و .أحد  ظلمکم  اذا اسکتوا  ،اسکتو  أن ،الن

والکم اخذ د ام اس غدرت جماعة هؤالء و .اح ددهم و ،تحذرهم و الن وه ال ان أجل من ،ته د يتف  أح

أتي  عندما بشيء دون  و الخارج  من  األشخاص  اولئک  ي والهم  يأخذوا  ان يري ذين  ان .ام  ان ارادوا ال

ا  وقت  في معها ،صدق درجة الیٰ األمر وصل .األشياء لهذه روجوا الذين هم اموالکم يأخذوا ذه  ،م  ه

  .األيراني الداخل حتیٰ المسائل

انوا  ،بالطبع الناس من واحدة طبقة ،الناس کان ايضًا خان رضا زمن ففي املون  ک اء  يع شکل  العلم  بال

ذي سجم ال ع ين ات م از رغب مال( الجه انوا و ).حک املون ک ذا يتع ه هک ا و .بتبع دت فيم دما بع دء عن  ب

بعض  اعتقاد لعل و .آخر بشکل شرع ،الترويج ات  بعض  ،األشخاص  من  ال شعب  طبق ضاً  ال ان  ،اي  ک

ل  ،بالمجتمع مضرون اناس هؤالء ان هي و المعاني لهذه انعکاسًا ر  و ب انوا  ،ذلک  من  اکث ون  ک  يقول

 



ة  هي هذه د  کانت  التي  الدعاي دايتها  في  شرعت  ق ل  ب ات  قب سنين  مئ ذه  اجل  من  ال ة  ه  أن هي  و الغاي

اتين وتين ه ن الق شکال ان يمک رًا ي ؤالء خط یٰ ،له ذه ال صور ه ي الع ا وصلت الت یٰ فيه ا ال  ،ذروته

  .عليها تصرف کانت التي األموال بفعل لها تروج الخارجية و الداخلية المجالت و الصحف واخذت

اء  و األسالم  لها تعرض التي القضية نتيجة هي هذه یٰ  العلم ين  أن االَّ .األن ال یٰ  المطلع  و األسالم  عل

یٰ  نظروا  و ،األسالم سند هو الذي ،القرآن طالعوا الذين اء  سيرة  ال سابقين  األنبي یٰ  ،ال  النبي  سيرة  وال

  .رأيهم فساد و ،هؤالء  شيطنة عابرة بنظرة ،يدرکون ،األسالم نبي هو الذي ،االکرم

ا  و حسب  و هو  ليس بل ،انه لوجدتم ،األسالم رسول بشخص احطتم فلو م  ،آخر  نبي  اي انم  يحکم  ل

وة  أو ،سلطنة مثًال ،قوًة ضد  و ،رأسمالية  ق شعب  من  بال د  ،ال شعب  غدر  ق ذ  ...الرأسماليين  لکي  ال  من

ذي  ،الخليل ابراهيم انتفض الوقت ذلک ففي .للسالطين خالفًا األنبياء نهض ،نهضتهم بداية  من  هو  ال

ل  قد و الينا وصلت اخباره ان اال عنا بعيد و السلف انبياء رآن  نق يئاً  الق اره  من  ش تفض  ـ  اخب  بوجه  ان

انوا  الذين العظام اولئک و السالطين دون  ک یٰ  يجورون  و األصنام  يعب اس  عل ذي  )ع(موسیٰ  و .الن  ال

نم  يرعیٰ ،يالرع يمتهن شخصيًا کان .راعيًا کان ،بعصا انتفض د  .الغ تفض  لق ذا  ان  بعصاه  الراعي  ه

ر  مصر  سلطان فرعون بوجه رم  النبي  و .الکبي د  األک ان  و مکة  في  ول ا  ک م  ان و ،فيه اک  يکن  ل  هن

داً  کبار راسماليون هناک کان أنه اال سلطان ان  و ،ج روات  يملکون  الحجاز  اهل  و الطائف  اهل  ک  ث

ل  من  شيء يکن لم و ،کبيرة بساتين يملکون و ،طائلة اموال رؤوس ،جدًا کبيرة  احدهم  يکون  ان قبي

اق  علیٰ اً  هؤالء  أن .الرسول  مع  وف انوا  جميع ان  الرسول  و ،معارضين  ک ستفيد  ک ذه  من  ي ة  ه  الطبق

سري  بالتبليغ مشغوًال کان لقدرا بذلک و .الرأسماليين هؤالء لمواججهة المستضعفة و الضعيفة  في  ال

 کان لقد ،المساکين و الفقراء طبقة من کانت المستضعفة و الفقيرة الجماعة هذه ،الجماعة هذه أن مکة

ع ؤالء يجم ه ه د و ،حول ضًا ذلک بع وفرت أي اءوا و األرضية ت ن ج ة م یٰ مک ة ال د و ،المدين  أن بع

ذين  فأن المدينة الیٰ جاءوا وا  ال انوا  نبي ال حول  اجتمع راء  هؤالء  نفس  ک يئاً  و ،المستضعفين  و الفق  ش

  .عشيرة و قبيلة ،مثًال ،لهم کان الذين ايضًا اولئک به يلتحق أن الیٰ وصل فشيئًا

 



و  مثل ،قريش من الکبار الرأسماليين بوجه الثورة کانت ،الوقت ذلک في و فيان  اب ه  و س  أهل  و امثال

يس  ،رواتالث و بالمال يتمتعون کانوا الذين الطائف م  لمجرد  ل روات  اصحاب  انه  لمجرد  ،حسب  و ث

اً  الضعفاء علیٰ يجورون الثروات اصحاب ان أکلون  و ،دائم وال  ي ضعفاء  ام ضعفاء  يظلمون  و ،ال  .ال

انوا  ،اآلن الیٰ و ،حالهم عن معلوم کما و ،البداية منذ السالطين ان ا  ،شخاصاً ا ک انوا  اينم ستبدين  ،ک  م

دء  منذ أيضًا األنبياء و اعراضهم ينتهکون و ،شيء کل و اسالن اموال ينهبون مستهترين و ئهم  ب  مجي

 ،الرأسماليين مواجهة في األنبياء کان لقد .للرأسماليين التبرير األنبياء سيرة تکن لم و .هؤالء واجهوا

 ،کال .الضعفاء صوت اسکان اجل من الرأسماليون يوجدهم لم و ،للرأسمالية معارضين کانوا األنبياء

يئاً  الرأسماليين  انک لقد داً   ش اء  ،واحدة  جماعة  ،واح ذين  األشخاص  هؤالء  و واألنبي انوا  ال  يبلغون  ک

 المنطق  هذا فأن ،هذا علیٰ و .وسعهم ما يضربونهم و اولئک يهاجمون ،معارضة جماعة ايضًا کانوا

بطالن  واضحة قضية هو ،للرأسماليين خدمة األنبياء و افيون الدين أن القائل انوا  .١ال یٰ  ينظرون  ک  ال

شکل  األنبياء وضع ا  لکن  و ...سطحي  ب ايتهم  أن ،العمل  م رة  دع ة  أن .کبي یٰ  واسعة  الدعاي  درجة  ال

م  .الوسائل  نملک  ال ،نستطيع ال نحن ديهم  أنه ع  ل يلة  اي نملک  ال نحن  و ،الوسائل  جمي و  .وس  الرادي

ون  ،ايديهم تحت ديهم  تحت  التلفزي ديهم  تحت  المطبوعات  و ،اي ديهم  تتح  شيء  کل  ،اي  المجالت  ،اي

وال  رؤوس و ،الرأسماليون ،ايديهم تحت الخارجية و الداخلية ة  األم ديهم  تحت  الطائل  ان اجل  من  ،اي

م  و واحد  منطق فعندنا نحن اما .الدعاية من ماشاؤا بها ليعملوا لهؤالء يعطونها دار  و واحد  قل  من  مق

يئًا نملک ال ،األوراق د نحن .آخر ش وقض أن نري شعب ن هن و ،ال اذا أن فهم م فعل م یٰ هؤالء بک  ال

  .العالم الیٰ دينکم و مذهبکم يعّرفوا أن ارادوا هکذا ،اآلن

سائل  هذه تقال أيضًا اآلن و ات  بعض  في  الم ه  مع  ،األوق ال  ال أن يجب  أن د  تق ضاً  اآلن و .اآلن بع  اي

ون  ،األيراني  الشعب طبقات مختلف و ،ايران علماء و ،ايران أن حيث  الرأسماليين  هؤالء  بوجه  يقف

                                                 
 
١
 فقد .بالذکر جدیرة خاطرة نقل الخميني أحمد السيد االمام نجل فان المتمولين، مع التعامل في االمام معنویة بخصوص .
 اآلخر هو کان الذي بالتولية، المعروف المصباح الفضل ابي السيد الحاج قم في المقدسة الروضة متولي أن« سماحته کتب
 کان و األمام تأیيده بسبب المعصومية الروضة تولية من فصل و الملکي النظام قبل من المضایقة و األیذاء الیٰ تعرض قد ایضًا
 ان یبدو کان و .عمري اواخر في ألنني لکم، اقدمه أن ارید و تومان مليون ٨٤ معي :قال و باریس في األمام زار المتمولين، من

 جدًا، مفيدًا و کبيرًا الوقت ذلک في المبلغ هذا کان و الطلبة، رواتب زیادة من األمام یتمکن لکي بذلک ّغبه قدر کان ما شخصًا
 و یتهموننا و الرأسماليين من نقودًا نأخذ لم ننح :قال تقبل؟ لم ِلَم متعجبًا لالمام قلت انا شکره، و یقبل لم األمام أن اال

 انتصار بعد و أنه ذلک، جانب الیٰ و !منهم النقود من شيء أخذ اذا الویل و األقطاعيين، و بالرأسماليين باالرتباط نهضتنا یتهمون
 الشرعية وجوههم یدفعوا لم هؤالء أن یقول و األمام یقبله لم النقود من کبير بمقدار شخص جاء ما اذا االسالمية، الثورة

  .الشرعي الحساب من یهربوا أن الطریقة بهذه ویریدون )الناس حقوق و اهللا حقوق(

 



ا و  ذا ام اء أصل بخصوص ه ذي العلم ان ال اء اساسه ک يهم األنبي سالم عل ه و ،ال ضًا يتبع  اولئک اي

 سالطين  ضد  قامت  التي  االنتفاضات أن لکم اقول ان اآلن اردت انني لو و .بياءاألن بتبع کانوا ذينال

ياء  هذه ان ،منها عدد اتذکر أنني و العلماء قبل من عديدة کانت ايران سعني  ال اآلن األش  اتحدث  أن ي

  .عنها للحديث وقت بقي ال و بها

رآن  بسيطة مطالعة الیٰ بحاجة فهذا ،األسالم أصل بخصوص اما و  رآن  هو  االسالم  سند  ان .للق  .الق

ة و رآن بمطالع روا ،للق ل انظ دون ه ي تج رآن ف ان الق دعو مک اس ي یٰ الن سکوت ال ام ال ؤالء أم  ه

سالطين؟  هؤالء  و الرأسماليين ذا  أن ال رآن  ه ذي  هو  الق ا  ال یٰ  دع ااهللا  أن )ع(موس  اذهب  و انهض  ،ي

أمر  الذي اهللا هذا و ١يستجيب لکي بالطبع بلين معه تحدث و .يقبل أن عسیٰ ،فرعون لدعوة  موسیٰ  ي

ال  الرسول يرّغب الذي اهللا هذا و .فرعون )يناهض( يعمل و يذهب بأن  و الرأسماليين  المشرکين  بقت

  .المنحرفين

ين  او واحدة  ليست  ،الحرب و القتال في الواردة ،القتال بشأن القرآن في الواردة اآليات ان ،حسنًا  اثنت

اتلوا  و اذهبوا بأن اآلمرة و الحرب في النازلة اآليات ـ وا  ،ق وا  ،وانتفضوا  واذهب وا  و اذهب  هؤالء  وقف

ضاً  اآلن لنا بالنسبة سارية اوامر هي ،کافة المنحرفين قاتلوا و ،کافة قاتلوهم ،حدودهم عند ه  اال ،اي  ان

شعوب  قضنو أن هو المعنیٰ هذا اسباب لکن ،المعنیٰ بذلک القتال اسباب اآلن لدينا ليس  يعرف  و ،ال

سلمين  بوضع  و ،األسالم  بوضع الشعوب اء  بوضع  و ،الم ستطيع  نحن  طيب  ،العلم  ذلک  نفعل  ان ن

  .فشيئًا شيئًا او ،اآلن

یٰ ة عل ال اي ؤالء أن ،ح الم يعرضوا أن ارادوا ه شکل األس ن ،سيء ب دوا ان اجل م ن يج ل م  تفاع

روا  و .األسالم  مع  ،األسالم  في ،المسلمين اء  يظه شکل  العلم وا  أن اجل  من  شيء  ب ة  يفعل  عن  الطبق

  .الناس

ه  هو  الذي ،القرآن وضع و ،جانبًا ،يهدونه الذين ،العلماء الشعب وضع ما فأذا ديني  کتاب اً  ،ال م  ،جانب  ل

 يکن  مالم ،المستهترين هؤالء بوجه ينشط ان يستطيع ال فالشعب .شيئًا يفعل ان الشعب بأستطاعة يعد

                                                 
  .طه سورة ٤٤ اآلیة مضمون الیٰ اشارة . ١

 



ی  بحاجة نعد لم و .الناس حياة سيخرب األسالمي النظام ساء ما اذا أنه األمر ليس دفع  'ال ة  و م  و دباب

دواب  نرکب  أن نريد و ،القضايا هذه مثل ذا  أن !ال ذي  الحديث  ه ه  يتحدثون  ال  يوجد  هل  و .*هراء  ب

ذا  مثل شيء  ه ن  ،ال اء  من  صدر  اي ل  العلم ذا  مث الوا  و الکالم  ه ا  .التجدد  مظاهر  نعارض  نحن  ق  انن

یٰ  صورتها  عن  للتحضر هرمظا کانت التی األشياء ان .السيد أيها األنحراف مظاهر نعارض د  عل  اي

ستغلين و الفاسدين هوالء  دما الم ع و عن ديهم تق سينما  دور ان .بأي ی ال ًا يُترب أن يمکن الت  من قطاع

ذا  نعارض نحن .تسفههم و ابنائنا تفسد يالذ بالشکل يجعلونها ،بکامله شعبًا او الناس ا  .األمر  ه  ال انن

ارض سينما اصل نع ت اذا ال شاطات کان ي الن وم الت ا تق ياء و به ي األش ها الت ياء ،تعرض دة اش  مفي

  .تنميهم و ،ابناءنا تربي و ،للشعب

بابنا  منا تسرق التي ،الفساد مراکز نعارض اننا رون  التي  و ،ش ران  يف  ت ران  في  اي م  طه ا  ک  من  فيه

ساد  الیٰ اعراض و .المخدرات يطتعا الیٰ شبابنا من جروا قد کم و ،للفساد مراکز  من  األسوء  و ،الف

اط  ،المخدرات م  الخمور  يتع ران  فی  يوجد  ک تج  التی  المصانع  من  اي ا  ،الخمور  تن ذه  نعارض  انن  ه

ول  نحن !؟ةالجامع نعارض أو !الکتاب؟ نعارض نحن فهل الَّا و .شعوبنا فسدت يالت – األشياء م  نق  أنه

ساناً  تصنع أن مکانهابأ ،ليس ًاانسان تصنع ان تستطيع ال يالذ شکللبا جامعاتنا يجعلون  ستطاعته بأ أن

وف ام الوق باأل ام وع جان م .ةالهام مرف صنعون أنه کًال ي ن ش ي(ـال م ا أن )!انگل ات جامعاتن  جامع

ياء  هذه نعارض اننا .تتقدم ان يدعونها ال ،يصنعوها يريدون الذي بالشکل اي ،استعمارية  اال و .األش

ان  اذا الجامعات  نعارض  نحن  فهل ران  في  يکون  ان يجب  ک اء  اي اء؟  و مهندسين  و اطب  'متی  !علم

ة  و للعلم مرکزًا تکون ان يجب التي ،الجامعة نعارض نحن هل ذلک؟ عارضنا ا  تربي  و التربي  ابنائن

م  ...'علی قادرين و احرار و مستقلين يجعلهم الذي بالشکل ا  ام ،بالده ذياعکم  نعارض  انن ذي  م ا  ال  م

   'حتی ُيفتح ان
                                                 

*
 یرجعون بل عام »الف 'الی بل حسب و الملک ثورة قبل ما 'الی ليس بلدنا یرجعوا ان« :٥٧ مهر ٢٤ بتاریخ الملک قال .  
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 فيه يوجد   .١)أريامهر(ـلل الترويج او ،ابناءنا ُيفسد الذي ،الغناء و الرقص اما

يس  ،حسناً  .صحيح تعليمي و تربوي )برنامج( لديکم ان 'لنری بشيء لنا ءاتوا ديکم  ل ا  .ل  نعارض  انن

 و نؤيده فأننا ،نحن نديره لکي لنا المذياع أعطوا .المذياع )اصل( ليس و ،ابناءنات ُيفسد الذي المذياع

 تعرضونها  ،انکم  البد التي الصور األان ،تلفازًا لديکم أن .منکم افضل المذياع ندير اننا ،کثيرًا نؤيده

ه ال في ا يق ضيع صور انه بابنا ُت سد .ش ه يًالج تف ارض نحن .بکامل ذه نع ياء ه يس و ،األش اهر ل  مظ

 .ذلک  نعارض  نحن و ،متخلفين يبقوننا ان يريدون هؤالء ان .التخلف مظاهر نعارض اننا .التحضر

ذه  يعارضون  فأنهم عارضوا اذا فالعلماء ياء  ه ال  من  .األش اء  من  ق ذياع  تحدث  اذا ،العلم  بحديث  الم

اء  صحيحة  عاليمت التلفاز اعطیٰ اذا ،العلماء من قال من نعارضه؟ اننا ،صحيحة تعاليم و صحيح  النم

اء  هؤالء  تعارض  اننا هؤالء؟ بيد الواقعة األشياء هذه نعارض اننا نعارضه؟ اننا ،شعبنا ذين  الزعم  ال

ويالت  جلب  الذي ابيه و هذا نعارض اننا ،الملک هذ نعارض اننا بالدنا؟ ضياع 'علی يعملون ی  ال  'ال

  .مصالحکم جميع 'علی ـ قضوا و ـ يقضون األن ؤالءه أن .الشعب هذا

ا  النفط بيع استمر اذا ،الوقت من مدة بعد نفطًا تملکون ال انفسکم ستجدون ون  مثلم ا  .٢األن يفعل  و کم

ين  بعد ،اآلتي الجيل سيعيش فکيف .ألمريکا سوقًا اوجدوا و ،ايضًا الزراعة خربوا قد اً  ثالث  في  ،عام

د؟  هذا ا  البل ار  بنظر  نأخذ  ان يجب  انن ذه  األعتب ذهب  ان يصح  هل  .الجهات  ه یٰ  و نحن  ن ا  و !؟کف  الَّ

انين  قريب  ،الثمانين في شخص فأنني ا  االَّ  ،'أخری  شهور  اوستة  سنة  وجودي  و ،الثم  مسؤولون  انن

  .به هؤالء يفعل ماذا له نقول و ،الشعب 'الی السائل نوصل ان يجب و ،الشعب امام و ،األسالم امام

ی  الحال  بطبيعة ذلک يؤدي ،يکون ان يجب ما نقول فعندما وا  أن 'ال تمکن   ال ان اجل  من  يعمل  ال .ن

ی  استطعنا  ال و ،بدخولها الکويت لنا تسمح ال و ،العراق في البقاء من نتمکن  من  نحصل  أن األن 'ال

ذه  يعطون ال ايضًا أنهم اّال ،منهم نطلب لم اننا او ،موافقة 'علی سوريا ياء  ه دان  ترأي  انني  .األش  البل

ا  نعيش أن يمکن ال األسالمية ذ  أن استطيع  ال انني  اي ،فيه بالد  في  مقصدي  انف  ئت جف ،األسالمية  ال

  .يکون أن ينبغي ما أجد ال أيضًا هنا و .٣هنا 'الی
                                                 

 اسد عليه وافق و األذربایجاني، السناتور زادة، رضا به رجاء فقد األریين، ساللة نور و الشمس یعني الذي »آریامهر« لقب . ١
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  .األسالمية للمعتقدات عدائه و العنصریة النظام طبيعة 'علی واضح بشکل یدل )آریامهر( اللقب هذا
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ة  تصل  ال ان جلا من بوسعهم ما کل يعملون .١هؤالء أن یٰ  واحدة  حق  کلم شعب،  ال ىٰ  ال الم  وال  .الع

وم  تصل  ال ان أجل  من  يعملون اهير  هم یٰ  الجم الم  أسماع  ال  وصول ( دون الحؤول  اجل  من  و ،الع

ا  مشغولين يکونوا لعلهم و ،يوم کل بها يقومون التي المذابح هذه )اخبار ا  ...اآلن به  ،اآلن ادري ال أن

ا یٰ وصل الوضع أن الَّ دان ال ذه ح سائل ه ًا تحصل الم ي .يومي ل ف ان ک ریٰ مک ت اي يف و ،ت  وق

م  هؤالء  و ،األجنبية الراديوهات الیٰ تنظرون او ،منها کلمة يکتبون احيانًا التي ،الصحف تطالعون  ه

ریٰ  ،تنظر أينما ايضًا ،کلها يکتبون ال اآلخرين ه  ت یٰ  أن  .مکان  في  مصرعهم  األشخاص  من  عدد  لق

در  !األشخاص  من عدد ه  ذلک  من  ق م  يذکرون د  و .ه دما  ذلک  بع ا  عن ون  يطلعونن تم  يقول  اضربوا  ان

يس  !عشرة يف ذلک ل  ،اشخاص  عشرة  ل ة  ب ذين  شخص  مائ وا  ال ذه  و .مصرعهم  لق اة  ه ة  المأس  باقي

  .لهؤالء يومية

اذا  حسنًا  د  م ذا  يري شعب  ه ذي  ال دم  ال ذه  کل  يق ذا  اسمعوا  الضحايا؟  ه شعب  ه سانه  من  ال  تلک  ان .ل

ذا  عن هناک المسجلة األشياء شعب  ه سجيل  يه  ،ال د  و ،ت أتي  طيب  ،سجلوه  ق الم  لي سمع  و الع  اذام  ي

سانه  من ،الشعب هذا يريد اذا  .ل ذا  کل  يعمل  لم ذا  ُأعطي  هل  .الضوضاء  ه شعب  ه ة  ال  اخذ  و الحري

  !الصراخ؟ هذا کل يصرخ

رة  المدينة«ـب الشعب هذا الیٰ أجاءوا ة  من  »الکبي رة  الحضارة  بواب ا  يصيح  أخذ  و الکبي  أن هل  !منه

ة  تمنحون  انکم  هو  صياحه  ان هل !نريد؟ ال نحن و الکبيرة المدينة تصنعون أنکم هو صياحه  الحري

ون  انهم أم !نريد؟ ال نحن و ٢متحررين نساًء و رجاًال صنعتم قد و يد   يهتف ا  ،ياس د  انن ة  نري  و ،الحري

د تقالل نري د و ،األس ة نري الم حکوم ا ،األس د انن ة نري دل حکوم ا ،الع د انن أت أن نري  او ،شخص يي

یٰ  لصًا )تکون او( يکون ال ان السلطة الیٰ حکومة ل  عل ل  في  !األق ة  تکون  ال ان األق صة  الحکوم  ،ل

ذوا ال ان ت يأخ ال بي سلمين م شتروا و الم ه ي ي ب ارج ف ياء الخ سهم اش اربهم و ألنف يهم ،اق  ال أن عل

 هکذا .بأسمائهم األجنبية البنوک في الناس أموال يضعوا ال أن و ،األخریٰ البلدان في هذا کل يشتروا

                                                 
  .السابق النظام . ١
 عزمت الدورة، هذه في و .المجلس انتخابات إلجراء الحکومة استعدت ،١٣٤٢ خرداد من عشر الخامس احداث بعد . ٢

 في یعملون کانوا الذین من عدد أرسال و المجلس الیٰ المعارضة االحزاب ممثلي وصول دون الحؤول علیٰ الحکومة
 النساء« عنوان تحت مؤتمر اقيم فقد القصد بهذا و .منهم بدًال »السافاک في األعضاء« العمال ممثلي و »األرضية األصالحات«
 نصيرًا نفسه یعتبر و امریکا من بتأیيد تشکل قد کان الذي التجمع، هذا جاء قد و .منصور علي حسن ادراه و »األحرار الرجال و

 الخياط( روستا عباس و منصور، علي حسن منهم و المجلس، مقاعد في جدیدة وجوهًا نصيب و »الشعب و ثورة« لمباديء
 عباس و )السينما و الرادیو في الممثل محسني مجيد و بالمصارعة، المعروفين ایران ابطال احد حبيبي و )الثري الطهراني
  ).السافاک عضو و الدخانيات عمال ممثل( ميرزائي

 



 ان .ايران في اخوتکم مع تتواصلوا ان معليک يجب ،الخارج في تقيمون الذين السادة أيها أيضًا أنتم و

م  تختص  ال انتفاضة  هي  انتفاضتهم  أن ،اي ،اجلکم من انتفضوا قد األخوة هؤالء تم  و ،وحدهم  به  أن

بابنا  من  الکثير هناک فاآلن .ايضًا أنتم توفيقکم توفيقهم في و .شرکائهم ايضًا ستطيعون  ال ش ودة  ي  الع

  .هنا واحدة کلمة أجل ،واحدة بکلمة تحدثوا قد کانوا لو حتیٰ ،بالدهم الیٰ

 اسماؤهم  هؤالء اعني ،ضده تظاهروا و الملک مجيء عند ما وقت يف أالمهم عن عبروا قد أنهم أو 

  .بلدهم 'الی العودة بأمکانهم ليس و .النهاية 'الی مسجلة

ة  و ةاألعدادي  'حتی و األبتدائية تالمذة من الضحايا يقّدم ،اآلن انتفض الذي الشعب هذا أن   و ،الجامع

دم  اء من  الضحايا  يق ازار  ابن اء  و ،الب الم من  کل  األالم يتحمل و ،العلم ن  و  الع ازار  أب  الطالب و الب

ع  يهتف و لجامعي وم  کل  في  يهتف  و يتظاهر  ،يتظاهر  و الجمي ذا  الموت  أن ي  الموت  ،الشخص  له

دون  هؤالء ان ،بهلوي کةللمم م  تکون  أن يري ديهم  بالده ديرونها  و بأي سهم ب ي ديهم  أن .أنف  و ،شباب  ل

دون  هم و .يسعمون ال هؤالء أن الَّا ،شيء کل و ،علماء ذه  عزل  يري ة  ه دم  ان ترفض  التي  الطبق  يتق

دهم ی و بل بابهم 'يترب ة ش صبوا و ،صحيحة تربي ة ين دل حکوم ي األسالمي الع د الت اس تفي  تلک .الن

 ،الشعير خبز ،هو يأکل و ،'اخشی أنني يقول السلطة 'الی حاکمها و حکمها يأتي عندما التي الحکومة

ل  طعامه يکون من ،امةمالي في ،الکذائية المدينة في يکون ان 'أخشی يقول و ذا  من  اق ل  و ه ذا  مث  .ه

  .األقل 'علی لصًا يکون ال شخصًا نريد اننا الَّا ،بالطبع مثله نکون أن بأمکاننا ليس نحن

تم  و .وسعنا  ما األيرانيون نااخوان 'الی العون يد نمد بأن جميعًا مکلفون نحن  انکم  ان شرح  أن ،بأمک  ي

د  الذين األيرانيين ان ،بهم تلتقون الذين ،األوربيون اولئک من لعدد منکم واحد کل ون  انتفضوا  ق  يقول

تم  ما اذا و .المسائل هذه خالف تنقل التي المجالت هذه قبالة في وقفوا .نيريدو هکذا و ،هکذا  أن رأي

 ذلک ان .هکذا ليست القضية ان له وقولوا الکاتب 'علی اعترضوا ،للحقيقة خالفًا شيئًا کتبت ما مجلة

                                                 
١
   .٤٥٠ ص ،١٥ ملحق ٣٢٠ ص ،٩ الملقح راجع .
 اسم حکومته علیٰ اطلق قد کان )السوداء الجمعة(  ٥٧ شهریو ١٧ في المریعة الجریمة بعار تلطخ الذي امامي شریف . ٢

  !.»الوطني الحوار« حکومة

 



ا  بلغوا  سيد  اليه تم  .ال ون کم اآلن ان أن  لف الکالم  تعطوا  ب ی  ب ل  'عل ا  االق ون  يعطي  کم دماء  األيراني  ،ال

اذا  أن تسمعون تظلوا و مرتاحون هنا األن اننا 'بدعوی بيوتکم في تجلسوا ال ،األقل 'علی انتم بلغوا  م

 من  البالغ الطفل قتلوا انهم ،الضحايا لهذه تتأسفوا ان يجب انتم ،حسنًا ،عسیٰ اين ،قتلوا اين و ،'جری

ة العمر  وا ،اعوام عشرة و اعوام ثماني وا و قتل اء اراق ات دم ة الفتي ة العمر من البالغ  عشرة و ثماني

وام ي اع دارس ف ة الم وا ،األبتدائي ذه قول ياء ه انکم و .ألصحابکم األش وا ان بأمک ي تکتب صحف ف  ال

 هذه مع تتنافیٰ أشياء يکتبون قد الذين الیٰ ذهبوا و .األشياء هذه تعکسوا و کنتم اينما و ،هنا الموجودة

وا  ان عسیٰ .ذلک علیٰ وعاتبوهم هکذا؟ تکتبون لماذا .هکذا األمر ليس لهم قولوا و الحقائق  أن ،تخلق

أنکم  ان يمکن و ،الموجود هذا من اکبر موجًا ،اهللا شاء دم  شعبنا  ان اطم  النهضة  نأل ،اهللا شاء  ان يتق

ي األن ضة ه ة، نه ضة وطني املة نه ار اذا و .ش يل س شعب س ذا ال اه ه د بأتج أن ،واح دبابات ف  ال ال

ه  تقف  أن امريکا بأستطاعة وليس کما .طريقه في الوقوف من ،تتمکن لم کما تتمکن ضاً  بوجه  ان .اي

اً م ثالثين فأن ،ضعيفًا الشعب کان مهما و شعب اي ان ،للشعب العارم السيل هو هذا د  ليون  ،تحرک  ق

ه  األجراء  العمالء  األشخاص  من  مئات عدة بأستثناء د  ان اجل  من  ل ه  في  يزي م  عطاءات م  اذا و ،له  ل

 يمکن  ال العارم لسيلا هذا و .اآلن تحرک قد السيل هذا أن ،يهعل ينقلون سوف واحدًا يومًا لهم يعطي

ذه  تکن أن .حق هذا أن .روسيا ال و أمريکاال توقفه أن د  فهي  ه تمکن  ال ان و اهللا ي ا  أن أحد  ي  .يوقفه

ب أن ب المطل ق مطل ون :واضح ح ا يقول د أنن ة نري عبًا أن ،الحري ول ش ا يق د انن ة نري يس ،الحري  ل

ول  أن احد بأستطاعة اس  هؤالء  أن .ال يق يس  و ،أن ان  ان و ،بأستطاعتهم  ل داً  ک سبة  صعباً  ج م  بالن  له

ا ،اآلن ه الَّ يس أن تطاعتهم ل وا ان بأس الحر يواجه ل ابب ذا مث ق هک ق منط ن ال و .ح ون أن يمک  تك

  .دائمة عسکرية حکومة دون يعيشوا أن قادرين غير کانوا أن و ،دائمة عسکرية حکومة

 



ان  اذا و .األجانب لهؤالء قضاياکم اطرحوا ،حال أية علیٰ  ديکم  ک وا  أصدقاء  ل م  قول ذهبون  ،له یٰ  ت  ال

 ،فشيئًا شيئًا سيزيد و ،األشخاص من عددًا جمعواا .تحدثو ،لهم اشرحوا ،اليهم تحدثوا ،قولوا المدارس

سوف  فعلتم اذا و ،ايران مسائل لهم اشرحوا .خطباء و وعاظ تصيرون و ون  ل ا  موجة  تخلق  اذا و ،هن

  .بوجههم هؤالء يقف لسوف ،معه يتنافیٰ بشکل تعمل أن المجالت تستطيع ال سوف ،موجة خلقتم

ارک  اهللا أسأل  .الخارج  في  نمضيها  التي  األشهر خالل لألسالم نقدمها أن يمکننا خدمة هذه أنَّ   و تب

  .موفقون ،اهللا شاء ان جميعًا اهللا حفظکم .جميعًا يخفظکم و يوفقکم ان تعالیٰ

 

 



  ٣٨ -هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا  .م١٩٧٨ اکتوبر ٢٠ / ق ه ١٣٩٨ القعدة ذو ١٧ لوشاتو نوفل / باريس

  .التاريخ في مثيل لمالمس األيرانی الشعب لنهضة ليس :الموضوع

   .األسالمية النهضة لشهداء بأسر اشادة :المناسبة
   .البالد خارج المقيمين األيرانيين الجامعيين من حشٌد :الحاضرين

  

  

  

  .نتائجه و الخطاب اهمية السياسية الظروف

اطرون  ،المهمة العالمية األنباء وکاالت من ،األجانب الصحافيين من سيل  یٰ  يتق ران  عل  اجل  من  طه

ة  و ،النظام  قبل من قمعها و ،الشعبية التظاهرات :ايران احداث عن تقارير اعداد  المتظاهرين  مهاجم

 الصحافيين  حضور عن باريس من الواصلة األنباء تتحدث و کما .العسکرية الحکومة رجال قبل من

  .نظيره قّل بشکل )س(الخميني األمام أقامة محل الیٰ العالم انحاء شتیٰ من

ه  بکل نهضة يواصل األيراني الشعب فيه کان الذي الوقت في و   »الخميني  عاش « يهتف  و قطاعات

وت« و ال ،»للملک الم رئيس ق ي األمريکي ال ارتر جيم ي ک ؤتمر ف ي صحفي م ه معرض ف  دعم

ة  تثبيت  في  موفقًا کان الملک أن رأية في« للملک ران  في  الديمقراطي ه  في  و !»اي سؤال  جواب  احد  ل

صحافيين ي ال ذ ف اء اه ال ،اللق ارتر ق ع أن« :ک ران موق تراتيجي اي م األس تم ،المه ود يح ات وج  عالق

ة  مستقلة ايران مع حسنة عالقات ألمريکا تکون ان جدًا المهم من و ،ايران بين و بيننا حسنة  .»وقوي

ة  األمريکي الرئيس اضاف و وي  ،ذلک  مع  و ..« :ديبلوماسية  بلغ ات  التن ة  المتحدة  الوالي  األمريکي

  .»!األحوال من حال بأي الداخلية ايران شؤون في خلالتد

 



 و حازم  بشکل  عمل قد الملک أن اعتقد انني« :بالملک اشادته معرض في ،کارتر اضاف ثم من و 

ريع ي س بيل ف ة تثبيت س ي الديمقراطي ران ف ذا و ،اي ر ه و األم ر سبب ه ن الکثي ي المعارضة م  الت

  .١»!اليساريين و المحافظين قبل من مؤخرًا األيرانية الحكومة واجهتها

 المتحدة الواليات دعم سبابأ الی أشارته معرض في ،)س(الخمينی األمام يقول ،األخير خطابه في و

   :،الملکي النظام و للملک األمريکية

 !متقدمًا بلدًا يصنع ،لکم اعرض و ،جيدة حرّية منح قد الملک أن )کارتر( يقول ان يجب بالطبع ...«

س منطق فحسب ارتر يدال ة ان ،ک ارة هي الحري ذه عن عب ازر ه ي المج ي اآلن ترتکب الت ران ف  اي

ه ،أجل ...بأستمرار ٌد عمل ان سبة جي م بالن ه ،لک ة ان سبة دسمة لقم ط ان .لألجانب بالن شرق نف  و ،ال

  .»!...دعمه يعلن ان يجب بالطبع و .له بالنسبة دسمة لقمة ،باألخص الحجاز و ايران

ع  القاضي ومةالحک بيان صدور أثر و ة  برف یٰ  الرقاب ال  ،الصحافة  عل ة  أن« :منوجهرازمون  ق  الحري

ة صحافة المطلق ن لل ن م ه ان الممک ا توج ضربات بعض الين ا ،ال ه اّل ا يجب أن ل أن علين ذه نتحم  ه

  .»الضربات

یٰ  األيراني  الشعب ابناء من فاآلآل عشرات توجه و ،الحج موسم حل  ة  ال سعودية  العربي  أجل  من  ال

الة  ،١٣٥٧ مهر  ٢٦ في ،وجه و ،الفرصة )س(الخميني األمام اغتنم و .الحج اسکمن اداء ة  رس  مهم

   :،ايران ألوضاع شرحه معرض في ،سماحته أکد ،الرسالة هذه في و .الحرام اهللا بيت زوار الیٰ

ث اآلن و ...« تيقظ حي شعب أس ي ،ال سنوات ف رة ال ن نهض و ،األخي ل م اق أج ه احق ت و حق  تعال

 ارتکبت  التي  البشرية المجازر أن .المدفع و الدبابة و البندقية بواسطة ُيجاب فأنه ،لومةالمظ صيحاته

وة  من  يملک ما بکل الملک انهال لقد :التاريخ وجه سودت قد ايران مدن في األخيرة األشهر خالل  ق

رة  يشبه ما الیٰ تحولت ايران أن .المظلوم الشعب علیٰ - امريکا من بدعم – جهنمية  ألضراب ا و مقب

اً  أن ...المستضعف الشعب هذا من ينتقم ان ،هذه األخيرة انفاسه يف ،الملک يريد و ،البالد يعم  من  أي

ذي  نشاطي بممارسة لي تسمح ال األسالمية البالد ة  صوت  أيصال  هو  ال شعب  مظلومي ی  ال  أسماع  ال

 البالد من خرجت فأنني لذا الوجداني و الشرعي واجبي أؤدي أن علیَّ  يجب انه أریٰ ألنني و ،العالم

                                                 
  .یونایتدبریس و أسوشيتدبریس، رویتر، عن نقًال ٥٧ / ٧ / ٢٣ اطالعات صحيفة . ١

 



ارير تحدثت و لين تق رانيين المراس ة من األي سعودية العربي عت عن ال سخ من اآلالف عشرات وزي  ن

الة ام رس ين األم سلمي ب ران م الم و .اي یٰ ،الع رغم عل ن ال ود م رة القي ي الکثي ة فرضتها الت  الحکوم

  .الحرام اهللا بيت زوار بين واسعًا صدیٰ ترکت و ،السعودية

ث يجب  ن البح ر ع عبية س ة و ش ام محبوبي ي األم ي )س(الخمين ه ف عه و اخالص م تواض ام الج  ام

دائم  الشعور أن« :جم بتواضع الجماهير األمام يخاطب ،المذکور خطابه بداية ففي .الشعب جماهير  ال

شعب  أمام شيئًا ُأقدم لم أنني هو ذهني في العالق ذي  األيراني  ال ه  بکل  اآلن يضحي  ال  سبيل  في  مالدي

  .»لهؤالء يَّعل الذي الدين أؤدي ان استطع لم ...بأبنائهم المفجوعين األباء هؤالء امام و ،األسالم

ي و  ب ف ر جان ن آخ ه م ر ،خطاب ام يعتب تراک األم ع َأش ة جمي ات أجنح شعب وقطاع ي ال ورة ف  الث

يس  األستقالل  أن مؤکدًا ،األلهية األلطاف من واحدًا و له مثيل ال أمرًا األسالمية اً  ل  اسقاط  دون ممکن

اللة وي س ر و .بهل د يعتب ورة قائ ي الث شديده معرض ف یٰ ت شعارين عل دأيينالم ال ة« أي ب  و »الحري

سي  السبب أن »األستقالل« بالد  في  الزراعي  و األقتصادي  للتخلف  الرئي ه  لنهب  و ال ة  ثراوت  النفطي

ود یٰ يع ة ال ام ذيلي ا الملکي النظ ة و ،ألمريک اه رضا عمال دخل و ،ش ي الت ي األجنب ران شؤون ف  ،اي

ات شارحًا ي الخيان ا الت وي أسرة ارتکبته یٰ بهل م من و ،ألصعدة مختلف عل ة يعري ث ة« حقيق  بواي

ام  للملک »الکبيرة الحضارة رأي  ام ام  ال ان  التي  و الع د  ک دها  ق اد  و أي ا  َأش ارتر  به ضاً  ک ه  في  اي  لقائ

صحفي ر ال شرحه -األخي اع ب اوية األوض ي المأس شها الت کنة يعي وف س ي الکه ران ف دن و طه  الم

  .اآلخریٰ

 



   
  طهران في – المخلوع ايران شاه -ي بهلو رضا محمد مع ،سبقاال االميرکي الرئيس ،کارتر جيمي لقاء من لقطة

 

 



  ٣٨ – الخطاب رقم

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

ي  دما أنن ه عن ؤالء أواج ذين األشخاص ه دموا ال یٰ ق ا اغل ديهم م ي ل بيل ف ّدموا ،اهللا س بابهم ق  و ،ش

ي ،اآلالم واّلتحم دما انن ه عن ذه أواج صور ه سانية ال سعني ال ،األن ول أن ي يئًا اق ویٰ ش شعور س  ال

ام  شيئًا اقدم لم أنني هو ذهني في العالق الدائم الشعور أن .بالحقارة شعب  ام ذي  األيراني  ال  يضحي  ال

ه  بکل اآلن ام  و ،األسالم  سبيل  في  مالدي اء  هؤالء  أم ائهم  المفجوعين  األب م  ...بأبن  اؤدي ان استطع  ل

تمس  أن سویٰ  ،لهؤالء عليَّ الذي الدين ذر  ال الیٰ  اريءالب  من  الع ا  التقصير  عن  تع اً  ألنن اده  جميع  عب

  .حناابارو المقدسة احکامه نفتدي و ،ألرادته مسلمون و ،تعالیٰ

اء  و ،األسالم  أحياء أجل من نهض اليوم في األيراني الشعب و  ام  أحي  التي  تهلنهض  و .األسالم  أحک

ل  لها ليس بها قام اريخ  في  مثي ران  و األسالم  ت ذه  ،اي ة  األصيلة  النهضة  ه ا  .المبدئي اد  أن کم ذه  أيع  ه

ة  مختصة ليست هي و ،القطاعات جميع شملت قد النهضة ام  سابق  ففي  .اخریٰ  ن دو بفئ ا  اذا ،األي  م

سياسية  األجنحة ،مثًال العلماء کان ،مثًال ما ثبة و ،ما نهضة حصلت انوا  الخارج  في  ال ا  ،ک  کانت  أنه

 بشيء يطالبون کانوا البازار اصحاب أن أو ،رجالخا في اآلخریٰ األجنحة ،السياسية األجنحة قبل من

ا ة کانت و ،م ریٰ األجنح م تتفاعل ال األخ ا ،معه وم  أم أذن الي ارک اهللا فب الیٰ و تب أرادة ،تع  الحق ب

الیٰ د ،تع ت فق ران التحم ة اي ا بکاف سياسية ةاألجنح :اجنحته ة و ،ال اء اجنح ازار و ،العلم ن و ،الب  م

اً  تحرکوا – األعداديات طالب و معيينالجا حتیٰ و األبتدائية تالمذة يعهم  مع ع  و ،نهضوا  و جم  الجمي

 و ،واحدة  وجهة الجميع يتجه بحيث ،التاريخ في لها مثيل ال النهضة هذه مثل أن .واحد بشيء يطالب

د  و ،الحرية نريد أننا بقولهم جميعًا يهتفون و .واحدًا شيئًا يرجون ة  أن .األستقالل  نري ة  مقدم  و الحري

 الحکم  الیٰ مجيئها منذ ،األسالم و أليران شيئًا تفعل لم التي الخبيثة الساللة هذه )ازالة( هي اللاألستق

ال  ،معًا الجميع .نريدها ال أننا ،بها تسببت التي األضرار عن فضًال ،اآلن الیٰ و صغار  األطف  ناأل ،ال

سببت ا ت ا ،به دها ال أنن ع .نري ًا الجمي ال ،مع صغار األطف دما األن ،ال رج عن ؤالء يخ ال ه ن األطف  م

 الموت  وه  شعارهم فأن ،بيوتهم الیٰ متجهين الشوارع في يسيرون و األعدادية او األبتدائية مدارسهم

ة  تتجه الطبقات جميع يجعل و هکذا الناس يجمع أن بشر يستطيع أن مسألة ليست هذه و .للملک  وجه

 



 عرضت  ما اذا أنه أي ،حقه مطاليبه کانت و نهض ما اذا الشعب ان ...الشعب قوة مع کانت قّوة ایُّ 

ع  ،األنسانية المجتمعات من اي في المطاليب هذه م  الحق  يعطون  الجمي ون ي ،به اذا  مله  قول دون  م  تري

ائکم  يزجون و تريدون ماذا بشبابکم؟ التضحية من تريدون ماذا به؟ قمتم الذي األضراب من  في  بعلم

ضايقون  و ،سجنونهمي  و ،ساستکم يعتقلون و تفعلونه الذي ما ؟نهمينفو و ،السجون ازارکم  رجال  ي  ،ب

ذا  کل  وارء من  تريدون ماذا ؟ويعذبونهم ذي  الضعن  ه ه؟  تقومون  ال ا  ونيقول  ب  ننکو  أن نرفض  انن

د  نحن .الکبریٰ القویٰ یاسرٰ ا  تکون  أن نري ا  بالدن دير  أن ،نحن  ملکن ا  ن سنا  بالدن د  نحن  .بأنف  أن نري

سبة  جيدة هذه أن ،الملک لنا يعطيها التي الحرية مثل ليس ،احرارًا نکون ه  بالن ذه  .ألسرته  و ل  هي  ه

ه  تقوم الذي »الصلح« اهذ مثل أن هو يمنحها التي ريةالح هذه مثل أن !الحرية ة  ب ه  الحکوم ة  کل  اراق

 واحد  بصوت  يهتفون أخذ و بيدو يدًا وضعوا قد هؤالء ان .هانه کلها و !سجن کلها الحرية  !١للدماء

ذهب  عندما نريد ال نحن .األستقالل و الحرية نريد اننا یٰ  ن ة  ال دما  و ،العسکرية  الخدم ذهب  عن ی  ن  ال

شنا أتي ،جي ان ي ه و األمريک شارون ،يديرون ان المست ون ،األمريک راف تحت يکون شارين اش  المست

 اشراف تحت يکون و ايران اموال عليه تصرف الذي الجيش و .حقيرًا جيشًا يصنعون و ،األمريکان

ل  نجده و نطامه الیٰ تنظر فعندما .لألمريکين يعمل ان له يراد و األمريکان المستشارين تدريب و  مث

ذي  هو .هنا وضعوه و حلفاءلا به جاء قد ايضًا هو ،الملک سيده یال تنظر عندما و !النظام هذا ال  ال  ق

                                                 
 الملک من فيها طلب العلماء، أحد قبل من الملک الیٰ برسالة مقدم، ناصر السافاک، سرئي جاء ،١٣٥٨ شهریور اوائل في . ١
 کان العالم هذا و( .النظام علیٰ الحفاظ و األوضاع تهدئة أجل من الحکومة، تغيير منها و اساسية، تغييرات بأجراء یأمر أن

 علمائية، أسرة من کان الذی شریف، الشيوخ مجلس رئيس تنصيب الیٰ الملک فبادر ).الموجودة للوثائق طبقًا شریعتمداري
 من بأنه تصّدیه، بدایة في له کلمة في نفسه عرف و الوطنية المصالحة« حکومة امامي شریف شکل و .الوزاره رأس علی
 األعمال بعض بتنفيذ األخير شرع األوضاع تهدئة اجل من و .شریعتمداري السيد مقلدي من أو متدین و علمائية عائلة
 التاریخ اعادة و السياسية، األحزاب نشاط علیٰ المفروضة القيود الغاء :مایلي عن عبارة کانت بعضها و الظاهر في صالحيةاال

 محالت و الکازینوهات اغالق و آخرین، و نصيري و یزداني، هربر مثل اشخاص اعتقال و عزل و الهجري، التاریخ الیٰ الملکي
 کانت التي األغراءات و الرقابة، الغاء أو »بهلوي مؤسسة«لـ مدیرًا بأعتباره واحد بيوم ذلک قبل بنفسه یدیرها کان التي القمار
 ان منه ظنًا باألمام، العراق شيعة اهتمام نتيجة ایضًا العراق به یطالب کان الذي العراق من األمام اخراج اجل من أتخذت قد

 تأميل الیٰ یهدف امامي شریف طرح کان لقد و .القبيل هذا من اخریٰ اجراءات و سينقطع، األیراني بالشعب األمام اتصال
 أنها المعارضون فيها تریٰ الذي بالقدر تکون ان یجب االمتيازات هذه أن یقول کان انه .األمتيازات علیٰ بالحصول المعارضة
 تصاعدت و :ذریعًا فشًال فشل دق ایضًا للنظام الجدید التکتيک هذا و .یطلبونه ما لدیهم تنفي ال و مطاليبهم، لجميع تستجيب
 شریف انتخاب کان لقد .الحکم الیٰ عسکریة بحکومة یأتي أن النظام فأضطر ایران، انحاء کل من »للملک الموت« هتافات
 ألحد نجل فروغي، الملک لذکاء نائبًا و ایران في الماسونية اجنحة شخصيات أقویٰ من کان انه .بدقة محسوبًا عمًال امامي
 ایران احزاب في عضوًا یکن لم األمبریالية، باألجنحة مرتبطًا کان أنه مع و ،»الگلبایگاني العلماء شریف« المعروفين العلماء
 شکل و ش هـ ١٣٣٠ عام ازمة في الملک ساعد انه و )الورقة من اليمنیٰ الحاشية في تکملة( )؟؟؟؟؟( البعث و الجدیدة
  !البالد من الدوالرات من المالیين مئات اخرجو الذین جملة من کان قد و .اقبال الدکتور من بدًال الحکومة

 



ه  ان نالحظ ،ثقافته الیٰ ننظر عندما و ة  ثقافت روه  أي ،صورية  اي ،استعمارية  ثقاف ه  .أم ول  أن  ألف  يق

ا  قبل من مهمة وله !وطنه في »مهمة« له أن يقول صحيح !٤»وطني مهمة« کتاب ضاً  ناألمريک  !اي

ين  هؤالء يجعل ان ،شبابه و الوطن هذا يضيع ان همهمت بالد  يبقي  أن ،متخلف ة  في  ال  التخلف  من  حال

اذا  يقول و امريکا بوجه يقف و الشباب قطاع في نموًا يحصل باألقل نموًا فيه يحصل لئال د  م ا  تري  من

دارس  نملک  األعوام  من منذکم نریٰ ،ثقافته نالحظ فعندما السيد؟ ايها د  ،الم یٰ ع مضیٰ  لق  دار عمر  ل

سبعون  يقارب ما الفنون اً  ال اً  ٥عام ذکم  و ،تقريب سنين  من  من دما  اآلن و ،الجامعات  نملک  نحن  ال  عن

وزتين  عملية يجري أن ،الملک أبن أو ،کالمل يريد وا ال ل أتون  ٦زال ا  من  بالطبيب  ي  مکان  أو امريک

ر تطاع اذا أو .آخ د اس ذهب أح یٰ ي ارج ال ري و الخ ة يج ان أذا ،عملي اک ک ريض هن ذهب م یٰ ي  ال

م  اننا الواضح اذن ،مرضه لمعالجة الخارج م  .نملک  نکن  ل دينا  تکن  ل ة  ل ا  اذا ،جامع  لکان  نملک  کن

ا  .منا الطبيب يکون أن يجب ،بأنفسنا نديرها أن يجب م  و کم دما  انه دون  عن و  أن يري ة  يبن ا  بناي  أو ،م

ا  شارع تخطيط أو ،ما طريق تعبيد حتیٰ و ،ما سدًا يقيموا أت ( ،م الخبراء  )وني ضاً ا ب ا  أذا ،ي  نملک  کن

أتون  ال و نملک کنا اذا الخارج؟ من تأتون لماذا اذن ،خبراء م  ت أنکم  به ون  ف ة  ترتکب  انکم  اریٰ ،خيان

أنکم  نملک  ال کنا اذا و .خيانة ترتکبون و ،لهم تعطونه ال تم ار ف ة  تکب ضاً  خيان تم  ألنکم  ،أي  شعبنا  خن

ستورد  و بالخارج  ننستعي أن ،السنين هذه کل بعد ،يجب حيث راء  ن ا  من  الخب ا  أو امريک ا  اذا أورب  م

  .ما لشيء مکانًا نبني او سدًا نقيم أو ،بناية نبني أن اردنا

یٰ  انظر  .واحدة برجل يسير ستجده ،تنظر أن شأن منه شيء ألي  صاده  ال ه  اقت ة رکا ان ا  ،ث ول  فکم  يق

 شهراً  عشر  أحد أو شهرًا عشر ألحد جالخار من غذاءها تؤمن أن الیٰ اآلن تحتاج ايران أن ،الخبراء

                                                 
  .٣٤٤ ص ،٣١ الملحق راجع . ١
  .٣٢٦ ص ،١٠ الملحق راجع . ٢
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  .العسکریة الفنون و الموسيقیٰ و الریاضيات، و الهندسة،
  .٤٤٦ ص ،٤ الملحق راجع . ٦

 



ذي  الشخص  هذا أن ستجد ،البلد هذا في تفکر شيء أيب ه  من  أسوء  هو  ال وه  و أبي ان  أب  من  أسوء  ک

داء  .المجاالت کل في و کثيرًا أّخرنا قد ،شمر دين  من  أبت سياسة  حتیٰ  و ال ضايا  و ال ة  الق  و األجتماعي

صادية ة و األقت سکرية و الثقافي ذا أن ،الع ائن ه رفض نحن و ،خ ذه ن ة ه ة الملکي ة أن .الخائن  الملکي

يئين  اکانو أخيارهم و ،البداية منذ باألساس .خائنة کانت ضاً  س ذين  أولئک  و .أي دعون  ال م  ت تم  له  أو أن

  .اولئک من أسوء هم هؤالء و .أيضًا خبثاء اکانو ،األعالم بواسطة ،الناس

ا أن  دعو م ه ن و الي ة ه صة حکوم یٰ حري شعب عل ن .ال د نح ًا نري ادًال نظام نا أذا و .ع عجم درس  ي

اک  أن سویٰ  ،ألنفسهم يعملون الکل ،األسالمي مالنظا سویٰ عادًال نظامًا نجد فال نظمةاأل ة  هن  هي  فئ

ة  هناک و ،األهون ر  فئ شدداً  اکث دنا  أن ،ت وع  ذلک  من  هو  بل ذي  الن د  ال بالد  تخريب  يري شدد  ال  و بالت

سرع وا و !الت ه أعلم و أن ي ل ذا بق شخص ه مح ال و ،ال و و ،اهللا س ي ل ذا بق امالن ه وسنالم  ظ  و ح

نحط ي و ،الم ال ف ي ح ذا بق از ه ذي ،الجه ادنا ال ستقبل ،س ل الم ل اليحم ستقبل لجي ر الم ر غي  و الفق

 



د  فسأترک ،ارحل أن – هلقاءات و خطبه احدیٰ في الملک قال - ،يومًا اضطررت لو أنني قال أنه   البل

يئاً  لنا تبقي الم اسوء و التراب من تل الیٰ حولته و موجود أنک .٣التراب من تًال م  .ش یٰ  ل ا  يبق ذا  لن  ه

ذا  مثل تجد أن يمکنها أين ألنها ،تدعمه و تساعده أن يجب امريکا و .شيئًا الملک ل  ه ذي  العمي ّدم  ال  ق

نفط  ، معّوضها  و عّوضها جيبها في يدخل و ،ذلک اءاز لها القواعد يبني هو و ،البلد کَل لها ا  ال  و له

 منطق فبحسب !متقدمًا بلدًا يبني هو و الحريات حمن الملک أن تقول أن يجب بالطبع و .لها النفط ثمن

 دمالتق کذلک و .أيران في بأستمرار ترتکب التي المجازر هذه عن عبارة هي الحرية أن ،رترکا السد

ا  ،اجل  .ادهاابع جميع انهارت و نصيبنا من أصبحت التي األشياء هذه عن ةعبار هي ،األجتماعي  أنه

شرق  نفط  اآلن لألجانب ،سائغة لقمة ،لکم بالنسبة جدًا جميل شيء ران  و ال  بالخصوص  الحجاز  و اي

ه  يعلن أن يجب ايضًا السوفيتي األتحاد و .دعمه يعلن أن يجب ،بالطبع لهؤالء سائغة لقمة ه  ٤دعم  ألن

ا  هؤالء يقول ،الشعب صوت عال حين في و .مصالح لهؤالء أن ،لغازا يأخذ د  انن سير  نري  مصالحنا  ت

ا  ،نشربه او  جيوبنا في النفط نضع أن نريد ال أننا .صحيح بشکل ونباع ،صحيح و ،معقول بشکل  أنن

ه  نعطيه ،بأفضل يشتريه بلد ألي نعطيه !نبيعه أن نريد داً  نأخذ  و ل ة  ،نق سّلم  أن ال ،عمل د ح نت  ال و ،دي

اء  من المحروم الشعب هذا – الشعب هذا علیٰ لنصرفه )النقد( نأخذه .منها نستفيد ال طائرات ا  الم  ايه

وا  و ،قليًال طهران ضواحي في دوروا ،فقط طهران اعالي و ،طهران الیٰ تنظروا ال ،السيد  نظرة  الق

د  و العاصمة  هي  التي  طهران هذه .يعيشون کيف لتروا ،الکهوف و الخيام سکنة علیٰ یٰ  أقرب  تع  ال
                                                 

  .٤٢٥ ص ،١٩ الملحق راجع . ١
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 مقدارًا ندفع أن يجب مني أذن ليأخذوا يأتون القرية تلک بأهل أتصال علیٰ أنني ،قليًال أبعد قرية ففي 

یٰ  اءالم  مخزن فيها التي المنطقة من الفاصلة أن يقول نقودهم من مقدارًا يضعوا النقود من ة  ال  المنطق

                                                 
  .٣٧٤ ص ،٦ الملحق راجع . ١
  .٤٦٠ ص ،٣ الملحق راجع . ٢
  .١٥٠ ص ،٢٤ الملحق راجع . ٣
*

 بلدًا األیراني، الشعب همة و اهللا بأذن ،المنطقة هذه في سنبني أننا« :بهمن، ٨ في الملک،  قال ٤١ عالم استفتاء بعد . 
 العدالة أساسي علیٰ غدًا األیراني المجتمع سيتکيء« :قال ،١٣٤٢ افروردین في و ».تطورًا العالم بلدان اکثر ُیضاهي

 و »بوضوح اآلن من مستقبله نریٰ الذي السعيد المجتمع الشعب، لعامة العيش بضمان و ...الثروات تقسيم في األجتماعية
 سواء البلد، أفراد جميع استصحاب و الفواصل جميع طي هو اليه نسعیٰ ما أن« :٣٨ مهر ١٢ تاریخ في قال قد کان هذا قبل
 بعد و أنه هو للنظر الملفت أن )األمبراطور أحادیث و کتابات من مختارات کتاب عن( »التحضر قافلة في األریاف، أو المدن أبناء
 أمر« :مایلي ٥٧ / ٧ / ٢٣ بتاریخ لها تقریر في اطالعات صحيفة کتبت الملکية، األصالحاتب یسمیٰ ما علیٰ عامًا ١٦ مرور
 الوضع من فيها تأثر التي و طهران، جنوب لمناطق  زیارته أثناء ،١٣٥٧ مهر ٢١ بتاریخ – امامي شریف جعفر – الوزراء رئيس
 سکنة مطاليب و احتياجات تأمين و المشکالت رفع سبيل في سریعة و فوریة اجراءات بأتخاذ أمر المنطقة،  لهذه المزري
 الشعب ابناء فهم و قدفات کان اآلوان أن بالطبع »!!الکهرباء و الماء تأمين الشوارع تعبيد مجال في خصوصًا طهران، جنوب

 السياسات و األمریکية المتحدة للوالیات المستمر التدخل هو الفوضیٰ هذه سبب أن خاص، بشکل الجنوب سکنة و األیراني،
 .الملکية

 



تم  واجبکم أنه .األسالم مصالح ،بکامله شعب ،شعبًا مصالح أنها .السادة أيها أيضًا أنتم واجبکم أنه   أن

ضًا وا أن أي ا کل تعمل ي بوسعکم م غ ف ؤالء ضد التبلي شرحوا أن أي ،ه ائق ت سائل حق ي الم ران ف  اي

ا رحوا .بوقائعه ا اش یٰ األن يجري م عبکم عل ا و ،ش ي يجري م ات ف ات و الجامع یٰ و ،الکلي ا حت  م

ري ي  يج دارس  ف ة  الم د .األبتدائي وا  لق ات  قتل صغيرات  البن د  .ال ل لق دور  وص یٰ  ال ذه  ال ات  ه  البن

                                                 
*
 .٤٤٨ ص ،١٢ الملحق راجع . 
**
 .٤١٩ ص ،٣ الملحق راجع . 

*
 کان و .»بهلوي مؤسسة« بأسم مؤسسة طریق عن یتم کان الملک یمارسه کان الذي األقتصادي النشاط من قسمًا ان . 

 البنوک و الخارج، و خلالدا في األموال رؤوس اصحاب مع باألشتراک آخر و مستقًال قسمًا المؤسسة هذه من یمتلک
 و التجاریة و الحيوانية، و الزراعية الواحدات و الغذائية، و المعاریة، األنتاجية، الشرکات و المصانع اکثریة و ایران، في الخصوصية
 شریف المهندس طویلة لفترة المؤسسة  هذه یدیر کان و .الليلية النوادي و القمار، دور و المطاعم، و الفنادق، عشرات

   .الشيوخ مجلس رئيس مامي،ا

 



أل  ارک اهللا أس الیٰ و تب م أن تع ًا يحفظک ل و .جميع اء إن ،أم ذا يجرف أن ،اهللا ش سيل ه شري ال  الب

شر  بوسع ليس العمل هذا ألن وراءه الباريء يد أن بأعتقادي و واحدة وجهة يتجه الذي ،األيراني  ،الب

دة  األعالف  و الفضالت ههذ کل ،العارم السيل هذا يجرف أن آمل ا  يرمي  و الزائ اً  به  يکون  و ،جانب

دکم م بل ه لک سکم ُتديرون ا ان( .بأنف م )الحضور :اهللا ءش دون ،اهللا وفقک سکم .مؤي ذر ألتم ن الع  أن ع

  .اهللا أمان في ،معکم التحدث و هنا بالجلوس لي تسمح ال صحتي

 

                                                 
**

 سماحة دخول بدایة في« :یقول الخميني أحمد السيد الحاج المسلمين و  األسالم حجة سماحة کتب الخصوص بهذا .  
 عن یمتنع و الصحفية،  اللقاءات یجري ال و الخطب ُیلقیٰ ال أن  األمام من الفرنسيون المسؤولون طلب فرنسا، الیٰ األمام
 بين شدیدة منافسة هناک کانت وقد  .العامة اللجتمعات في االشتراک و الجماعة، صالة اقامة و لمساجدا الیٰ الذهاب

 صحيفة مدیر کان و .النجف في األمام مع لقاء مضیٰ، فيما أجروا، قد اللومند مراسلي کان و .الفيغارو و اللوموند صحيفتي
 مدیر الیٰ زادة، قطب السيد بواسطة بعثنا، و الفرصة انتهزتا فقد ا،هن من و .األمام مع لقاء  أجراء علیٰ یصر )فيغارو(الـ

 جيسکار السيد حکومة الیٰ المقربين من و  الفرنسية الحکومة في المؤثرة العناصر من کان الذي ، المذکورة  الصحيفة
 في األمام مع صحفيًا لقاًء جريی من أول ستکون صحيفتکم فأن الصحفية،  اللقاءات حظر الغاء حال في أنه اليه بعثنا دیستان،
 فعکست .»مذاکرة« عنوان تحت الصحيفة في اللقاء موضوع أنشر و باألمام ألتقي أنني ):فيغارو(الـ مدیر الي فبعث .باریس

 ماألما عند وحضر  »مالدینا نقول أننا اللقاء، و المذاکرة بين لفرق« :قال و للقاء وقتًا حدد و سماحته فوافق لألمام الموضوع
 ذلک، أشر و .»مذاکرة« عنوان تحت  الصحيفة فی نشر قد و مفصًال لقاء کان لقد أنا، و )فيغارو(الـ مدیر و زاده قطب السيد
 من تمنعها و اللقاءات بأجراء بها المرتبطة للصحف الحکومة تسمح لماذا أن  األخریٰ الفرنسية الصحف مدراء  اعتراضات تعالت

 الصحفية األمام لقاءات أبتدأت فقد بهذا و عمليًا، الصحفية اللقاءات علیٰ الحظر أمر ُیلغیٰ أن الیٰ مراأل هذا أدیٰ قد و .االخریات
 .»الغربية األعالم لوسائل المغرضة الدعایات مواجهة و األمام نهضة اهداف توضيح في  کبيرًا دورًا  لعبت التي و العدیدة

***
 في الثورات قادة من الکثير عند أثر لها یوجد لم التي و – الخميني األمام قيادة بها امتازت التي الخصوصيات من ان .  
 اهللا أن« :المضمون هذا الیٰ کالمه یستند و اهللا، من شيء کل أن یرىٰ و شيء، ال نفسه یعد کان )س( أنه هي – العالم

 .»نصرها و الثورة جد أو الذي هو تعالیٰ و سبحانه

 



  ٣٩ – هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا  .م ١٩٨٧ اکتوبر ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ١٨ لوشاتو نوفل / باريس

  .الداخلية ايران شؤون في الشامل ياألمريک التدخل :الموضوع

  .الخارج في المقيمين الجامعيين من حشٌد :الحاضرين

  

  

  

  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

وم ر ٢٩ ي افر ،١٣٥٧ مه سيدين س دي ال ان مه انجي و بازرگ یٰ مي اريس ال ن ب ل م اء أج ام لق  األم

   :١األمام نجل قلم و لسان عن منقولة اللقاء تفصيالت اليکم و .الخميني

ل  و .أنا و يزدي ابراهيم و ميانجي و بازرگان السادة ،األمام عند حضرنا« َرة  کل  مث ال  ،م ام  ق  :األم

ة  تتحقق  أن يجب  و ،الملکي النظام يسقط أن يجب و ،الملک يرحل أن يجب  و ،األسالمية  الجمهوري

شعب  إخبار يجب ذه  ال ضايا  به شکل  و غموض  بال  الق ئال  واضح  ب ورة  ٦ تنحرف  ل ال  و .الث سيد  ق  ال

ان وم الملکي النظام أن :بازرگ یٰ يق ان عل ا و ،الجيش و ،الملک :أرک َع أن يجب نحن و .أمريک  نّتب

ذا  وفقًا و( خطوة الخطوة سياسة ة  دون الملک  يبقیٰ  – ا )له وعي  أن -٢ .الحکوم وا  و الجيش  ّن  تالق

بالد  شؤون  في األخير تّدخل حال في الملک ضد يتدخل الذي بالشکل المسلحة م  من  و -٣ .ال  نعمل  ث

  .ايران في نفوذها أنهاء أجل من ،المصلحة ينا.ر اذا ،أمريکا تهديد علیٰ

رة  تّدخل و ،الشعب حماسة فترت و ،ذلک فعل هو و »الملک يبقیٰ أن يجب« قلتم إذا :األمام فقال   م

وة  يفأ ،أخریٰ د  ق شعب؟  ُتحرک  ذاک عن م  ال ديهم  يکن  فل ی  جواب  ل ام  سؤال  عل م  االَّ ،األم الوا  أنه  ق

ال  الجيش؟  وجود  مع الملک أسقاط يمکن کيف ام  ق شعب   من  الجيش  :األم ة  عزل  يجب  .ال  و الخون

  .مّنا هم البقية و الجيش قادة

                                                 
  .مينيالخ احمد السيد األمام، نجل . ١

 



یٰ  مصراً  بازرگان السيد بقي أخيرًا و  ه  عل د  و ،کالم ذا  بع اء  ه یٰ  جه تو اللق دن  ال اک  و .لن ضاً  هن  ،أي

د ي ،أک اء ف حافي  لق یٰ ،ص ه عل ان  و ،مواقف ه ک ي ،حديث امعيين ف رانيين  الج دن األي د ،بلن یٰ  ق  الق

یٰ ادت اعتراضات شاحن ال شاجرة و الت د و .الم ام بع اد أي یٰ ع اريس ال دکتور فطلب .ب زدي ال  من ي

ا  و المذکورة المطاليب يقبل أن يجب :األمام سماحة فقال .ألستقباله وقتًا ُيعّين أن األمام ن  و يوقعه  يعل

ک د و ،أوًال ذل ستقبله ذاک عن ضت و .ن ام م ررت و ،أي ات تک تدالل ،الطلب یٰ باألس ه عل م اذا أن  ل

ان  السيد أن بالطبع و ،األمام يرض لم و ،ستزول وجاهته فأن تستقبلوه یٰ  بقي  ًاأيض  بازرگ ه  عل  موقف

م دل ول ه يع ه و ،عن یٰ توج ران ال ي أن دون طه ام يلتق اح أصدر و .باألم شدد الجن ي المت ة( ف  )حرک

ن  أنه اّلا ،األمام مواقف فيه ّدأي بيانًا الخارج نم الحرية نهضة ران  في  أعل ذا  أن طه ان  ه يس  البي ه  ل  ل

   .الحرية لنهضة الرسمية بالمواقف عالقة

سيد  مجيء  أسباب  عن الحديث األسطر هذه تسع ال ان  ال یٰ  بازرگ سلطة  ال ة ل کرئيس  ال ورة  حکوم  الث

ا  في  )الکوثر( السلسلة هذه في تناولها سيتم الحال بطبيعة و :األنتقالية یٰ  باألشارة  نکتفي  و .مکانه  ال

ذه ة ه ام أن هي و النکت ي صّرح األم د ف ه أح ي« :بيانات وم أنن د و ،الي رور بع وام عشرة م یٰ أع  عل

صار ورة انت المية الث رف ،األس سابق أعت أن کال ض ب رارات بع ذت يالت الق ي أتخ ة ف ورة بداي  الث

شؤون و المناصب إعطاء بخصوص ة ال ي المهم بالد ف یٰ ال م جماعة ال ا يکن ل اد له  و خالص اعتق

ان  ،)ص(األصيل  المحمدي باألسالم واقعي أً  ک رارة  زوال يمکن  ال خط اره  م سهولة  أث  کنت  أن و ،ب

ر  ،الوقت ذلک في ،شخصيًا صيبهم  راغب  غي د تأ و رأي بفعل  ذلک  قبلت  و ،بتن د  .»األصدقاء  يي  لق

ه  هو  ،الوقت  ذلک  في ،األمام أصدقاء تحليل کان ار  بنظر  األحذ  مع  و ،ان سائدة  الظروف  األعتب  ،ال

  .منه وجاهة أکثر هو من الراهن الوقت في هناک ليس

سية  الحکومة وضعت لقد  ود  بعض  الفرن یٰ  القي ام  عل اء  مجال  في  )س(يالخمين  األم ات  الق  و الخطاب

ة  رسالة ،١٣٥٧ مهر ٢٦ في ،األمام ارسل فقد :،المضايقات هذه کل مع و .الرسائل ارسال یٰ  مهم  ال

   :فيه أکد الحرام اهللا بيت زوار

اريخ  وجه  سودت قد ،األخيرة األشهر خالل ،األيرانية المدن في ارتکبت التي المجازر أن ..«  و .الت

اهير  قمع الیٰ الملک بادر لقد ا  بکل  الجم وة  من  أوتي  م ة  ق د  جهنمي ا يأمر  من  عموي د  و .ک  تحولت  ق

 



ي و ر ٢٩ ف یٰ ،١٣٥٧ مه د الق ورة قائ ا الث ين بينخط خر مهم ا س ن فيهم صريحات م رئيس ت  ال

 جاءت  ،مؤخرًا الملک واجهها التي المعارضة أن« قال و الملک فيها دعم الذي -کارتر – کيياألمر

  .١»أيران في حازم و قوي بشکل الديمقراطية تنفيذ نتيجة

ي و  ذي الوقت ف یٰ ال ه ادل رئيس في ارتر ال ذه ک صريحات به ي ،الت ؤتمره ف صحفي م ان ،ال فيره ک  س

وق  قضية تعتبر کارتر حکومة أن« :يعتقد ،سوليفان وليام ،ايران في الکبير سان  حق ا  ،األن  واحد  بأنه

دان  مع  لعالقاتها المبدئية المعابير من د  و ،األخریٰ  البل اره  الملک  نظام  شخصت  لق ر  نظام  بأعتب  غي

  .٢»..األنسان حقوق ينتهک ديمقراطي

شير ام ُي ي ،)س(يالخمين األم ه ف یٰ ،األول خطاب ة ال ول کيفي اخان وص یٰ رض سلطة ال طة ال  بواس

   :کارتر من يتساءل و ،الُحلفاء وقوات األجانب بأمر – رضا محمد – أبنه مجيء بعده و ،زاألنجلي

ا  تعامل  التي  األخيرة الفترات خصوصًا و أمضيناها التي الفترات هذه من ،فترة أي في ...« ذا  فيه  ه

  »الشعب؟ نواب ،النواب هؤالء کان ،الفرات هذه من فترة أي في ،شديدة بديمقراطية السيد

سلة« يفف  ائق و سل ية کر و ث ي األميريکي الجاسوس شرت الت ل من ُن ة قب سائرين الطلب یٰ ال  نهج عل

 يکن  لم أنه اّلا ،البالط و الحکومة تأييد طهران في لألنتخاب يکفي کانت« :أنه علیٰ التأکيد ثم ،األمام

ون  النواب ...الفعال الدعم ضروريًا انوا  المنتخب ه  في  الملک  يرغب  ممن  ک ة ال إدخال انوا  و ،حکوم  ک

ذ  ..« :آخر  مکان  في  جاء  قد و  »...التجارة و األصناف أعضاء و ،العمال و ،النساء عن عبارة  من

یٰ  الملک حصل أن سلطة  عل ة  ال الختم  ،المجلس  أصبح  ،المطلق د  في  البالستيکي  ک سلطان  ي د  ٣»ال  لق

ان ام ک ي األم م )س(الخمين دًا يعل أن جي رئيس ب ي  ال صله األمريک ارير ت ن صلةمف تق اع ع  األوض

ه  في  يقول فأنه هنا من و ،ايران في السياسية سيد  أن« :خطاب ارتر  ال م  ک ذا  يعل يس  و ،ه ه  ل م  ال أن  يعل

  .»...َکّلف انسان أي يعلم و ،هو انسان أي شخصيًا يعلم أنه ،)الملک« هذا أنسان أي

                                                 
  .٥٧ / ٧ / ٢٣ أطالعات صحيفة . ١
  .٨٧ ص – ایران در مأموریت – ایران في مهمة . ٢
  .١٣٩ و ١٢٨ ص السقوط، حتیٰ الظهور من . ٣

 



ة الد ايران شؤون في يتدخل ال أنه ،الصحفي مؤتمره في ،يدعي کارتر الرئيس أن   أن حين  في  ،اخلي

   :مايلي »ايران في مهمة« الشهير کتابه في ،لرئيسه خالفًا و ،يقول – سوليفان وليام – سفيره

ة  المتحدة الواليات في ،األمر بداية في ،تدريباتهم يتلقون ،السافاک رجال کان لقد ...«  ا  ،األمريکي  اّل

یٰ  لتي ا المراکز من واحدة أيضًا اسرائيل أصبحت ،بعد فيما و أنه سافاک  يتلق دريباتهم  ال ا  ت د  و .فيه  لق

ت دريبات کان ي الت ا الت ال يتلقاه سافاک رج ي ال ات ف دة الوالي ة المتح رائيل و األمريکي شتمل ،اس  ،ت

اليب  مکافحة کيفية في خاصة تدريبات علیٰ ،العامة األستخبارية و البوليسية التدريبات الیٰ اضافة  أس

   .١»المعقدة التجسس رموز فک و الروسية التجسس

ران  في  األمريکي  للتجسس  قواعد  بناء الیٰ اشارته معرض في و ،الخطاب هذا في ول  ،اي ام  يق  ،األم

ذا  أليس ؟بنيتموها لمن ؟بناها الذي من ،ايران جبال في بنيتموها التي القواعد ...« :،کارتر مخاطبًا  ه

 البالد ُيخرب أن في الملک رّغبُت الذي أنت ألست ؟تدخًال هذا کالمک أليس ؟بالدنا شؤون في تدخًال

  .»...هکذا؟

ان  ما أن« :سوليفان يقول  م  ک راً  واشنطن  يه ا  في  ،کثي ران  مع  األستخباري  تعاونن  توافق  أن هو  ،اي

ران یٰ أي تقرار عل ين اس ويتين محطت تراق و للتجسس ق ار اس ا األخب ي لن مال ف ران ش طة و .اي  بواس

ين  هاتين ا  ،المحطت ع  نراقب  کن شاطات  جمي ات  في  الروسية  الن يا  جمهوري ة  أس األخص  و ،المرکزي  ب

 هاتين في الموجودة الحساسية البالغة و ةالدقيق االلکترونية األجهزة کانت لقد و .الصاروخية تجاربهم

تقط  ،المحطتين ع  تل داءات  جمي ة  الروسية  األتصاالت  و الن ة  کل  في  االلکتروني یٰ  – المنطق يج  ال  الخل

ا و – الفارسي د و .تجله ان توضع ق ان هات ان ،المحطت ا اللت الن کانت ي تعم ب ف ات قل ة الغاب  النائي

شمال ران ب ديرهما و اي دد ي ن ،ع راء  م ين الخب ن الفني ر م سکريين غي ي ،الع ا ف ات اختيارن  معلوم

  .٢»العالم من الحساسة المنطقة هذه في السوفيتي التهديد مواجهة أجل من جدًا قيمة عسکرية

دي  ،الصحفي  تمرهمؤ في ،کارتر الرئيس يعتبر   من  عددُ « معارضيه  و »اصالحيون « الملک  مؤي

درک  األمريکية فاألدارة .»الرجعيين و الشيوعيين داً  ت ه  جي يادة  حال  في  أن ادة  األسالمي  النظام  س  قي

ران  من  التجسسية قواعدها ستزال ،)س(الخميني األمام ة  شرکاتها  تتضرر  و ،اي راً  النفطي ا  و .کثي  له

  !ايران تقّدم سبيل في »الحازمة و القوية الديمقراطية«ـب يخطو رجًال الملک أعتبرت أنها لو الحق
                                                 

  .٦٩ ص – ایران در مأموریة – ایران في مهمة . ١
  .٧٢ ص – ایران در مأموریت – ایران في مهمة . ٢

 



یٰ  الخميني األمام يرّد ،الخطاب هذا ففي  ة  عل رئيس  حديث  من  محاور  ثالث ستنداً  األمريکي  ال یٰ  م  ال

ائع ة الوق ي الجاري ران ف صوص و ،اي اء بخ ارتر ادع ا« ک وي ال انن دخل نن ي الت ؤون ف ران ش  اي

   :سماحته وليق »الداخلية

شاروکم  يعمل ماذا فيه؟ تتدخلوا لم شيئًا أبقيتم فهل التدخل؟ تنوون ال أنتم ...«  شنا  في  مست  أن ...؟جي

  .العظمیٰ القویٰ رؤساء هؤالء سببها ،الشرق بلدان و ايران علیٰ تجري التي المصائب جميع

 

 



  ٣٩ – الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 أنني  أيضًا قال و .معارضتهما اليمين و اليسار يبدأ أن الیٰ أدیٰ المعنیٰ هذا أن ..الشديدة ةيالديمقراط 

 في صنع أنه ،متقدم مجتمع کذلک قال قد سبق فيما کان و ١الداخلية أيران شؤون في التدخل أنوي ال

ران ًا اي دمًا مجتم ديث أن .متق ارتر ح ه ک دة في ل ع دة :جم ي واح د الملک أن ه ریٰ ق ي أج ران ف  اي

د  الملک  أن جملُة و .واحدة جملة هذه !حازمة و شديدة راطيةديمق اً  وضع  ق دم  المجتمع  اساس  في  متق

ران ُة و ٢اي ه ،أخریٰ جمل ة جلمت ي هي ،الثالث وي  أنن دخل أن ران شؤون في الت ة اي  األن و – الداخلي

رانيين  علیٰ يجب وا  أن األي سهم  يحقق ذه  في  بأنف ة  الجمل  ه ا  تحدث  التي  الثالث روا  ،به  کانت  اذا ام  لي

 التي  ،األخری  الکواکب  من  کوکب الیٰ أو : ،األمرکيين او ،الغربي العالم أو ،األيرانيين الیٰ موجهة

  !األن لحد األرض الیٰ ناسها ينزل لم

د  الملک  أن هي – األن – األولیٰ الجملة أن ،طيب  ة  أجریٰ  ق ة  و شديدة  ديمقراطي ران  في  حازم  !أي

ران  في عيناه فتح و القماط في کان أن منذ )الدنيا علیٰ( عيناه لملکا فتح أن منذ ،ايران أوضاع أن  اي

اء  و األجانب  بأمر بنفسه الُملک تسّلم أن منذ و ،يعمالن أبوه و یٰ  و ،الحلف  بالفعل  يعمل  حيث  األن ال

ارة  هي هل ،»حزم و شدة«ـب نّفذها الديمقراطية هذه أن هل ،ايران في ذه  عن  عب ال  ه ام  التي  األفع  ق

سه  مصيره يقرر أن للشعب فيها يحق المجالس هذه من ٌيأ اينظرو و ليأتو الملک؟ وجود فترة بها  بنف

شيوخ « مجلس و »الوطني المجلس« يسمیٰ ما ،بواسطتها أتو  ،»ال ذ  ،ينظروا  و لي ذه  جاءت  أن فمن  ه

ساللة یٰ ال ا و ،الحکم ال ذ کنت ان ة من ي اي ،رأيت و ،البداي ذ ادرکت انن ذ ،الوقت ذلک من کذ من  ل

 هل  لينظروا  ،المجالس  في يعملون – ايضًا – النواب هؤالء و هنا اآلن نحن حيث اآلن الیٰ و الوقت
                                                 

 أعلنت و الداخلية، ایران شؤون في التدخل أشکال من شکل أي سوفيتيةال الحکومة عارضت ،١٣٥٧ آذر شهر بدایات في . ١
 األتحاد ألمن معادیًا عمًال بأعتباره اليه ُینظر ایران في العسکري، التدخل باألخص و التدخل، اشکال من شکل اي أن

 تنوي ال األمریکية المتحدة الوالیات أن یؤکد رسمي بيان شکل علیٰ السوفيتي التحذیر علیٰ کارتر رد جاء قد و .السوفيتي
 في التدخل عدم« شعار تکرر أیضًا، ١٣٥٧ عام بهمن و دي شهري في و .األحوال من حال بأي أیران شؤون في التدخل
  .الجزء هذا خطابات هؤیة في ذلک تفصيل ورد قد و ،»ایران شؤون

 األیراني، الشعب سيظهر و الحالية، المشاکل جاوزستت ایران أن« :کارتر أعلن )الملک والدة( آبان ٤ المناسبة رسالته في . ٢
 التقدم برنامج« من یقصد کان کارتر أن .قوي شعب شکل علیٰ جاللتکم،  ینفذه الذي »السياسي التقدم برنامج« ظل في

 تمرمؤ في و .المعارضين مصيدة الواقع في کان الذي )البعث( رستاخيز حزب في »البناء« و »التقدم« الجناحان »السياسيي
 نظام الیٰ القریب المستقبل في ایران تصل أن في لملک، دعمه معرض في أمله، عن أعرب قد کارتر کان آخر، صحفي

 :الیٰ کذلک انظر و .٥٧ / ٧ / ١٩ في المؤرخة الصحف راجع الحکومية، الموسسات في الدیمقراطية تسييد متقدم اجتماعي
 التي( الثالثة النقاط و ٥٧ / ٧ / ٢٢ في الصحفي مؤتمر في به ادلیٰ ذيال )٣٨ رقم الخطاب هویة في المدرج( کارتر حدیث
  .الملک عن بها دافع التي )األمام اليها أشار

 



ة  المدينة يقولوا و هؤالء ليأتي !واحدة مدينة ران  مرکزُ  ليکون  حسناً  .الفالني أتوا  ،طه وا  و لي  في  يقول

ا  تکون ان مقررًا کان اذا و األساس و المرکز هي التي هذه طهران ة  هن ا  حري  في  تکون  أن يجب  م

ران ي طه ز هي الت الهم و ساسةلا مرک یٰ امث بيل عل ال س سنًا ،المث أتوا ح وا و لي ن اٌي يقول ؤالء م  ه

واب ي الن ران ف د ،طه بهم ق شعب انتخ ة ال ر بحري راع صناديق عب ذه و .األقت ست ه سألة لي  يمکن م

 



أتي  حسناً  .الديمقراطية هي لکم رضاع و الناس بين الحرية أرکان من هي مسلَّمة قضية بشأن هذا  لن

سم  هو  آخر قسمًا أن .الصحافة الیٰ ذه  ،طيب  .الصحافة  ق ران  في  الموجودة  الصحف  ه  و ،بالفعل  اي

وال  عن نحرج ال تکتبه ما کلَّ الوقت ذلک في کانت التي ة  صاحب « اق امهر  الجالل ا  کل  و »اآلري  م

ه  اليعد تقوله کانت اء  و مدح  کون ه  ثن شعب  راءأل تجاهل  و علي م  ناأل .بالکامل  ال ون  أنه ا  يقول م  أنن  ل

ذه  في نکن لم أننا األن يقولون منهم هم الذين هؤالء نفس .نفسها هذه صحفهم !أحرارًا نکن ياء  ه  األش

 من  واحد ايضًا هذا .احرارًا يکون يدعونهم ال أيضًا األن و .احرارًا ،الوقت ذلک في نکتبها کنا التي

ة  زمن  في  صحيفة  اي طيب  .األشياء ذا  ملوکي ة  عن  اليظر  غض ب – ه ه  ملوکي  محلُّ  ليست  القي  ابي

ذا  من اسوء او – األن ابتالئنا ان  ه ل  او ک ذا  مث ذه  من  أيُّ _ ه دينا  التي  الصحف  ه  التي  الصحف  ،ل

اء  له اعطی أن منذ و أنها ،هذا ملوکية زمن في انها ،نملکها ة  الحلف ذا  فرضوا  و ،الملوکي  الشخص  ه

ا  و حرة  کانت  الصحف هذا من أيٌّ يروا و ليأتوا ،ألنا الیٰ و الشعب علی ة  صاحب « ترکه  »الجالل

ة  صاحب« أن ،طيب أضف .حّره د  »الجالل ا  ق ّرة  جعله ل  کانت  کيف  ،حسناً  ،األن ح ام  ذلک  قب  ؟بع

ه  )ذلک من( يتضح م  أن اک  تکن  ل ذه  هن ة  ه ل  الحري ام  قب د  هو  و ذلک  من  ع ا  ق ه  اذن .األن منحه  أن

ارتر  منطق  بحسب  خائن  هأن  و ،خائن  أنه ،مجرم ذا  !ک ذي  ه د  ال ه ُي أن يري ه  و نظف ه  ،حسناً  !ُينّزه  أن

ا  ومن حازمة و شديدة ديمقراطية األن ُينّفُذ أنه يقول ه  هن ه  يختلف  فأن ذه  أن ،حسناً  .مع ة  ه  لديمقراطي

ة  !الحرّية؟ تمنح أن لُتريد سيدي يا أنت تکون من له يقول أحد هناک ليس الحريةأ الشديدة  لتی ا الحرّي

شعب  الدستور منحها د  نت أ ،لل ا؟  أن تري د  يلک  أنت  من  !تمنحه نح؟  أن تري یٰ  و أنت  م  أن فرض  عل

                                                 
  .الملک .  ١

 



سنًا  أن ،ح دًا ف ن واح ذه م ياء ه ة األش و األعالمي ة ه ون و األذاع أي ،التلفزي ن ف ذين م زين ه  المرک

ا  مذبحة او ،ما تخلفًا الملک عمل اذا ،بکلمة ينطق أن الیٰ استطاع ول  و ،م ذا  فعل  الملک  أن يق  و ؟ه

یٰ  اآلن تجرأ فالصح من أي ول  عل أمر  ذلک  أن الق ا  ؟الملک  ب ضاً  اآلن و کم ون  اي ة  يقول  و الحکوم

شخ  هذا أنه ،شعر ذلک أن .الخ و العسکرية والحکومة الشرطة ضاً  ،أنکر  حيث  اآلن و .صال  أن فأي

شعب  يکون الشرطة يهم فما اّلا و ،الشخص هذا هو الخفاء في األعمال بهذه يقوم من ا  مکان  في  ال  م

 جاءوا  و ،الوقت  ذلک  في  قم في کنا عندما أننا .اوامر أنها يقولون الجميع ،مأمورة انها طيب .هکذا

وا  و الطالب ربواض و فيها عملوا ما وعملوا الفيضية المدرسة الیٰ ا  و بعضهم  قتل یٰ  م أي  ،ذلک  ال  ف

ه  يقول مراجعته يتم کان شخص ة  صاحب  أوامر  أن م  شرطة  أن .شخص  أي .الجالل ول  کانت ( ق  )تق

ان  شخص  اي .ةالجالل  صاحب أوامر أنها ول  ُيراجع  ک ا  يق ة  صاحب  أوامر  کانت  أنه  هي  و .الجالل

ده  من الجاللة صاحب غير هناک ليس و ،هذا الجاللة صاحب أمر موجود اآلن والیٰ .کانت کذلک  بي

  .أعالمهم باب هي األمثال هذا .تلفزيونهم و اذاعتهم باب ايضًا هذا و .شيء

ة « اعطیٰ أنه يقول الذي األعالم هذا في .األعالم هذا في الشعب يمتلک حرية فأي  شديدة  الحري  ،»ال

 »شديدة « ألنها !يصيح أخذ و الشعب يتحملها لم واسعة حرية الشعب أعطیٰ !»الشديدة الديمقراطية«

 أن ،الحرية يمنح أن يريد أنه هو خالفهم أن و !األن الملک علیٰ يعترضان اليمن و اليسار أن و !جدًا

 



ه  حيث  ،»المتقدمة الدولة« أما و  اً « بنیٰ  أن دماً  مجتمع ة « بنیٰ  !»متق ة  دول سير  !»متقدم ده  ي  نحو  ببل

شأ  أن ،السابقة المرحلة تلک ففي ،هناک کان المعارضة منشأ أن !التقدم ضاً  المعارضة  من ذا  هو  اي  ه

ستطيع  ال معنیٰ »التقدم«ـل کارتر السيد منطق ففي !المعنیٰ ه  أن نحن  ن ا  و !نفهم ة  اّل ا  التي  فالدول  اينم

ذه  من  مکان اي في األن أنتم ،خراب تجد يدک تضع ورة  ه ا  يتحدث  التي  البيضاء  الث ذا  عنه و  ،ه  اأت

ام  الذي هذا بعمله ،الدولة هذهب هذا فعل ماذا لتنظروا و األنسانية المجتمعات الیٰ منها شئتم مادة بأي  ق

دم  و !رعايا و أرباب فيها يعد لم التي القضية فتلک ،ذلک الیٰ ما و الجيد به سيد  – باألساس  – انع  ال

 ذلک  في  بأستمرار يرددها کان التي الکلمات هي هذه أن ٢!احرار والفالحات الفالحون ١!المسود و

وه  لو أيضًا اآلن و ،الوقت يالً  ترک ال  قل ساکين  هؤالء  و الفالحين  هؤالء  أن ،يب ط .لق م  الم سهم  ه  أنف

اً  بلدنا زراعة سلب هي »األرضية األصالحات« اهذه .يملکون ما کل افتقدوا الذين  - باألساس  – کلي

ا  أن و بلدکم في زراعة تملکون تعودوا لم األن انتم ين  يکفيک  موجود  هو  م ين  و ثالث  أو لثالث  ثالث

  .الخارج من به تأتو أن يجب الباقي و ،فقط يومًا

                                                 
١
   .٤٨٨ ص ،٩ الملحق راجع . 
  .٥٢٤ ص ،١٤ الملحق راجع .  ٢

 



ياء تلک و  ریٰ األش يم جيش ،األخ ثًال ،التعل اذا جيش و ،١م دين جيش و ،٢ م ع  ،٣ال اس فجمي  الن

اء  اجل  من کلها هذه أن ،األرياف و القریٰ الیٰ هذا التعليم جيش ذهب لماذا أن يعلمون یٰ  الثن ذا  عل  ،ه

وا  أن أجل  من و ،متخلفًا الشعب هذا ُيبقوا بأن مأمورون کلهم ،للباطل الترويج اجل من کلها  من  يعمل

ل ون أن اج ؤالء يک اس ه ًا الن ابعين جميع ک ت واء« و للمل ر س ر أو اهللا أم ک أم ان »المل  منطق ک

 ،الخلف الیٰ ،الخلف الیٰ هؤالء ارجع قد ،البلد لهذا السيد هذا بها قام التي األعمال جميع أن .٤الشعب

 يخشون ،األنسان من يخشون هؤالء أن .مؤهل شخص لدناب في يظهر أن هؤالء يسمح ال .الخلف الیٰ

اذا  ،لماذا أن بوجوههم يقف و مؤهل شخص يظهر أن ون  لم م  هکذا؟  تفعل سمحون  ال أنه أّ  ي  نيکو  نب

ا واب لن ن ،ن ث م ه حي ا اذا أن ا م واب امتلکن يقفون ،ن وجههم س سائلونهم و ب اذا؟ ي  ارادت اذا و لم

ة اوز أن الحکوم ستوضحونها تتج یٰ ،ي اوز ذاا حت ک تج سألونهم المل ون ،ي ه يعترض  و ،علي

  .المجلس الیٰ نوابًا الشعب يرسل أن يدعون ال أنهم بالطبع .عليه يعترضون أنهم ،منه يستوضحون

دم  الملک  ،تقدمت أنها هو منطقهم اشياء جميع أن أي ،تقدم قد بلدنا ألن ايضًا هذا  ا  کل  أن ،اي ،تق  م

نفط  نهاب هو الذي ،کارتر أن بالطبع و !کارتر دالسي الیٰ سلموه قد البلد هذا يملک ول  أن يجب  ،لل  يق

  .الکالم هذا مثل يقول أن يجب بالطبع و ،نفطنا ينهب هو و ،النفط يريد أنه .الشيء هذا مثل

ذه  من  کل  ان انکم بالطبع ،ايضًا الثالث مطلبه و  ياء  ه ا  الحديث  يطول  األش ا  ،عنه  ،تعلمون  أنکم  اّل

ا  هو ،ايضًا الثالث مطلبه وي  ال أنن دخل  نن شؤون  في  الت ة  ال ذا  الداخلي د  له ران  في  ،البل دخل  ان ،اي  .نت

 هؤالء  جاء  لماذا و جيشنا؟ في مستشاروکم يعمل ماذا ؟فيه تتدخلوا لم الذي ما التدخل؟ تنوون ال أنکم

ذي  من  ،ايران جبال في القواعد بنيتم الذين انتم ؟يفعلون ماذا ؟المستشارون ا  ال ا؟ بن ولمن  ؟بناه  يتموه

دخل  هذا اليس دنا؟  شؤون  في  ت يس  بل ذا  کالمک  ال دخل؟  ه ذي  أنت  ألست  ت  أن في  الملک  ترغب  ال

                                                 
 في  البالد في األميين جميع متعلي اجل من تشکيله تم قد »البيضاء الثورة« الثامن المبدء عنوان( »التعليم جيش« . ١

 محتویٰ أن !أميين القرویين من بالمائة  سبعين من اکثر کان الجيش هذا نشاط علیٰ عامًا ١٥ مرور بعد و  أنه الَّا الظاهر،
  لصحالح ترّوج األمر واقع في کان ، األعدادیات خریجي من  الجيش هذا شباب  یلقيها  کان التي الدروس و التعليمية الکتب
  .القرویين ایمان من تبقیٰ محوما تستهدف التي األفکار  ترویج و ألشاعة وسيلة و النظام

  الشکل بهذا و :مختلفة جيوش بتأسيس تتعلق مبادیء أربعة  هناک کانت البيضاء، للثورة عشر التسعة المباديء بين من . ٢
 آخر مبدء »العمران الترویج جيش« الثامن المبدء و  »الصحة جيش« السابع المبدء و »التعليم جيش« السادس المبدء کان
  .»الدین جيش« کان  ایضًا

 الثورة« أو »الشعب و الملک ثورة« مباديء الیٰ  أضيفت التي المبادیء من »الدین جيش«  تأسيس مبدء کان لقد . ٣
 المقرران من کان و األوقاف، في موظفين کانوا الذین السالطين  وعاظ من  مجموعة من  یتألف کان الجيش  هذا و .»البيضاء
   .الخطة  هذه تنفيذه في النظام  ینجح  لم والعلماء،  الشعب  یقضة و  لوعي نتيجة و .األریاف الیٰ ُیرسلوا

  الملک و  رٌب اهللا أن حيث / الملک أوامر اهللا أمر  سواء  :ترجمة ما  قال حيث الفردوسي، شعر من مصرع شهرة الیٰ یشير . ٤
  .النظام  امين  ولوحات کتب اکثر في یشاهد  المصرع هذا  کان قد و  .أمير

 



 منح قد ألنه )قوله( هو کالمه في مضحک هو ما أن .تقدم هناک أن و ،حرية هناک أن تّدعون کيف 

ة شعب الحري ار و ،لل د س و بالبل دم نح ذه حصلت ،التق ات ه ذا أن و !الخالف صخب ه ذي ال ام ال ه ق  ب

ا  يهتف التي الهتافات هذه و الشوارع في الشعب ه  هي  ،به ة  اعطیٰ  ألن شعب  و الحري  أي !يرفضها  ال

ضاً  الصحف  في  ذلک ادرجوا لقد !دولة لجمهورية رئيس ،شخص به هيتفو الذي هذا مکال  ان دون اي

د  الکلمات هذه أن ...في تقال أن جبي األشياء هذه .بقول احد ذکره علیٰ يأتي ا  تحدث  ق ذا  به  ال( ،هک

ذلک  يتحدث  أن شاء  ،اآلن يتحدث أن شاء )بأس رح  ان اجل  من  ب سه ( يف ا  ،)نف وهم  کم  من  اّال و ،يت

  .المسائل هذه يجهل

أيران  تحل  التي   المصائب  جميع أن .هؤالء الدول رؤساء ،الرؤساء هؤالء من هي آالمنا جميع أن  ب

دان و شرق بل ي ،ال ن ه ؤالء م اءورؤ ه سمیٰ س ویٰ مات یٰ الق ؤالء أن .العظم اء ه دون األقوي  أن يري

ضعفا  يعمل ان اي ،الضعفاء مصالح سينهبون و الضعفاء يستخدموا سلمون  و ءال ابهم ( ي م  )اتع  أن .له

 



ه  و الملک  وضع هو األب ايران في السائد الوضع هذا أن هي األولیٰ خطوتنا أن  ه  و حکومت  وزرائ

د  هذا علیٰ نمفروضو و وضعهم هو هذا هؤالء کل و ،نوابه و شعب  و ،البل م  ال ين  ل اً  يع واب  ،نواب  فن

شيوخ )مجلس( م ال نهميع ل شعب ي ا ال ي کم وا ان ينبغ دما و ، يعين م عن س يکن ل شعب المجل أن ،لل  ف

ر  هم الوزراء دما  و ،شرعيين  غي وزراء  يکون  عن ر  ال أن  ،شرعيين  غي ع  ف داتهم  جمي ر  هي  معاه  غي

رعية ع ان .ش دات جمي ي المعاه دها الت ران وزراء يعق ع اي دان م ریٰ البل واء ،األخ ت س ا کان  امريک

ائر دول اوس افیٰ ال تورنا عم تتن ا ألن ،دس د قانونن ة رًّأم ق یٰ الحکوم اس عل صادقة اس س م  ،المجل

شعب  مع هو المجلس و ،المجلس هو فاألساس اذن ،المجلس تصويت ا  ،الدستور  بحسب  ال ين  لمفم  يع

اک  يکن  لم اذا و ،بمجلس ليس نهفأ ،ما مجلسًا الشعب أن  ،مجلس  هن وزير  ف ذي  ال وه  ال يس  ،يعين  ورئ

وزراة ذي ال وه ال يس ،يعين رئيس ل م اذا و .وزراء ب وزراء يکن ل رعيون ال أن ،ش ة ف ست الحکوم  لي

 اي ،األخریٰ  الدول مع ابرموها التي المعاهدات جميع فأن ،شرعية الحکومة  تکن لم اذا و ، يةعشر

دة دون معاه وا :يري دة ابرم ة معاه ة هي ،نفطي ا أن .باطل افیٰ جميعه ها ألن الدستور و تتن ر اساس  غي

  *...شرعي

                                                 
*

 کبيرة معاهدات في طرفًا کانت التي الجهات و الشرکات من الکثير الخشية  تملکت األمام، به أدلیٰ الذي الحدیث هذا بعد . 
  ابرمتم التي تلک حتیٰ  العقود  جميع ستلغیٰ الثورة، انتصار حال في و بأنه توحي الغربية الوسائل  اخذت و کما ،)ایران مع(

 و  خطبه في سماحته،  توضيحات باألخص و بيته و األمام سماحة  مکتب  اعضاء  توضيحات أن اال .هذا األمام انذار  قبل
  .الموضوع أوضحت قد الالحقة، الصحفية  لقاءاته

 



   
م ام احةس ي )ره(االم ًا يلق ي خطاب ع ف ن جم اء م دين علم ة و ال امعيين الطلب ين الج ي المقيم سا ف ة( .فرن ل قري  نوف

   )باريس ضواحي ،لوشاتو

 

 



  ٤٠ – هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا  .م ١٩٧٨ اکتوبر ٢١ ق ـه ١٣٩٨ القعدة يذ ١٨ لوشاتو نوفل / باريس

  .الکبریٰ القویٰ و الملک صحافة مرتزقة ذعاية مواجهة :المناسبة

  .األجنبية الدول في المقيمين الجامعيين من حشد :الحاضرين

  

  

  

  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

ع  في  هو  ،١٣٥٧ مهر ٢٩ في الثاني )س(الخميني األمام خطاب أن ة  الواق ه  تکمل  ففي  .األول لخطاب

ل ذا مث وم ه ة کانت حيث و ،الي ران جامع شهد طه اهرات ت ع تظ ن ةواس ل م ة قب امعيين الطلب  و الج

یٰ  الثورة قائد يتوجه ان الممکن من أن عن البالد صحافة تحدثت ،الشعب فئات مختلف  من  کشمير  ال

ة  تفرضها  التي  الکثيرة للقيود نظرًا کفاحة مواصلة أجل سية  الحکوم یٰ  الفرن ذا  و ،سماحته  عل د  له  فق

سلمي من عدد وجه دعوة کشمير م ام ال یٰ للتوجه لألم دهم ال ة من و .بل أن ،أخریٰ جه  األضراب ف

ة  وضع  قد ،عبادان مصفیٰ منها و النفط شرکة اقسام مختلف شمل الذي الواسع امي  شريف  حکوم  ام

ذا  نفس  في اضرابهم الداخلية وزارة موظفو بدأ قد و کما .للغاية محرج موقف في وم  ه النظر  و .الي  ب

 لهم سيوفر بأنه بأستمرار الوزارة موظفي يعد کان ،يةللداخل وزيرًا بأعتباره ،باغي قره المشير أن الیٰ

ان  اضرابهم  فأن ،مرفهة حياة دلّ  ک یٰ  ي ه  عل داً  يحمل  ال أن اً  بع أي  مادي  کذلک  و .األحوال  من  حال  ب

یٰ  توجهوا و اليوم هذا في اعمالهم البريطاني و األيراني البنک موظفي ترک ة  ال ران  جامع  حيث  طه

  .ذلک قبل العمل عن ضربوا .قد البنوک من آخر عدد موظفو کان و کما .المتظاهرون يجتمع

ران  من ،باريس الیٰ ميانجي ناصر و بازرگان مهدي المهندس توجه ،اليوم هذا في و   اجل  من  ،طه

اء ام لق ي األم ث و )س( الخمين ه التباح دما و .مع ه عن ل توج حيفة مراس ان ص سؤوال کيه یٰ بال  ال

ارة  اذهب « :التالي بالجواب األخير کتفیٰا ،باريس الی سفره اهداف عن بازرگان ة  سماحة  لزي  اهللا آي

 



ة  العلوم طلبة من و العلماء من اآلف عشرات فيه حيرز کان الذي الوقت في و ات  مختلف  و الديني  فئ

ان  في الحکومة اعلنت ،التعذيب تحت الملکي النظام سجون في ،المناضل الشعب ا  بي ا « له  تبحث  انه

ا  »السياسيين السجناء عن عام عفو اصدار امکانية د  و کم ال  ق امي  شريف  ق يس  – ام وزراء  رئ  – ال

ؤمن  حکومةال أن« :له خطاب في اً  ت ة  راسخاً  ايمان رأي  بحري ه  رالتعبي  و ال ذي  الوقت  في  و ».عن  ال

ان ه ک ريف في امي ش دلي ام ذا ي ان ،الخطاب به واب ک صوري المجلس ن د ،ال دءوا ق اد ب ل بانتق  عم

ة ة الحکوم ات و الحالي ي الحکوم بقتها الت س ،س واب اولئک نف ذين الن م ال وا ل د يکون وا ق ذ ،نطق  من

  !عنها ينوبون التي المناطق مشاکل يخص فيما حتیٰ بکلمة المجلس في ،اليوم ذلک الیٰ انتخابهم

الرغم و ن ب الن م ورايء اع ي الط ران ف دیٰ طه شر واح ة ع رة مدين لت ،کبي سيرات تواص  و الم

 و الملکي للنظام معادية بتظاهرة )بهشتي الشهيد( الوطنية الجامعة طلبة من الف خرج و ،التظاهرات

  .)س(الخميني لألمام تأييدًا يهتفون هم

***  

ا  الملک  مع  تباحث  و طهران الیٰ جاَء قد کان الذي ،*امريکا في ايران سفير ،زاهدي أردشير أن   م

ن  ،ساعة ١٤ مقداره ه  أعل یٰ  أن تعداد  عل ذهب  ألن اس یٰ  ي اريس  ال اوض  و التباحث  أجل  من  ب  مع  التف

د  و کما .زاهدي اردشير مع التباحث يرفض األمام أن األنباء کاالت و فأعلنت ،)س(الخميني األمام  ق

  .شريعتمداری  لسيدا ،ايران في أقامته خالل ،زاهدي زار

ة  لجنة« أن عن األنباء وکاالت تحدثت فقد ،اخریٰ جهة من و  د  راسل  محکم ی  وصلت  ق ران  ال  طه

ذه  في  و .ايران اوضاع دراسة اجل من اء  ه ال  ،األثن ضاً  - الملک  ق ة  في  – اي ه  کلم  مکافحة  ان« :ل

  !»مستمرة سياسة تکون ان يجب الفساد

                                                 
*

 السقوط، نحو فيها الملک یتجه کان التي شهراأل في« :یقول )١٢٥ ص( »للملک سفر آخر« کتابه في شوکراي وليام کتب . 
 و .لمرتين طهران الیٰ سافر و .المعقدة األخيرة األیام لعبة بریجسنسکي، مع و بالتعاون یلعب، واخذ  اللهو لباس  زاهدي خلع
 و الخارجية وزیر فانس، سایروس و کارتر المقابلة األبيض البيت الیٰ یذهب أن الثاني، سفره قبل بریجنسکي، اليه طلب قد

 ناحية من تقلق ال« :له قال حيث ما، حّد الیٰ للقطر ملفتًا تعهدًا کارتر له تعهد قد و .أي  آي السي رئيس ترنر، استانسفيلد
 .»سالينجر عن نقًال – !!هنا ألیران سفيرًا شخصيًا سأکون واشنطن،

 



شعب  انتفاضة  و العالمي العام الرأي من بالرغم ،للملک الشامل األمريکي الدعم کان لقد   األيراني  ال

ذه  في  )س(الخميني األمام ترکيز موضع ،المناطق کافة في الملکي النظام ضد ام  ه د  و .األي  وفرت  ق

  .الثورة قائد لسان من ايران في يجري ما حقيقة عالمال يسمع لکي الفرصة باريس الیٰ األمام هجرة

ارتر  أن يبدو کان  اظ  اجل  من  و ،ک یٰ  الحف ات  مصالح  عل ة  المتحدة  الوالي ستراتيجية  األمريکي  في  ال

ر  من  الرغم علیٰ ،للملک الشامل دعمه يعلن أن االًّ يملک ال ،ايران ان  األخي د  ک رأي  نظر  في  ،يع  ال

  .األخيرة حکمه سني خالل جرائم من ارتکبه لما المستبدين الحکام ءاسو من واحدًا ،العالم العام

د  ام وضع لق ي األم ي ، )س(الخمين ه ف بع ،الحاضر خطاب یٰ األص باب عل ويالت اس ي ال ت الت  حل

نفط  بيع فضح و ،للملک دعمها و المتکررة األمريکية المتحدة الواليات تدخالت أي ،بأيران شکل  ال  ب

ة  اعد القو تجهيز قبال في مفرط ران  في  العسکرية  و التجسسية  األمريکي ّدد  ،اي ائج  وع ة  النت  التخريبي

ذکر  ،األرضية  األصالحات و ،الزراعية و ،األقتصادية المجاالت في النظام لسياسات اذج  ب  حسية  نم

   :قال و ،الخصوص بهذا وشاخصة

ة الح الخيانة ارتکب الذي أن نقول نحن .البلد هذا عن الخونة أيد نکف أن يجب«  دنا  بحق  قيقي  هي  بل

 من  غصن  الملک  ،لها اوراق و األغصان ليسوا هؤالء و ،أمريکا مع هي اآلن مواجهتنا أن .أمريکا

  .».األصل هي التي – ايضًا – امريکا تذهب أن يجب نقول نحن ...عميل هذا أن ،أمريکا اغصان

ر  الذي األخير رترکا خطابه الیٰ اشارته معرض في ،األمام هاجم ،خطابه من آخر جانب في و   اعتب

دمياً  شخصاً  الملک فيه داً  و تق ة  مؤي اجم  ،!للحري اکر  المنطق  ه وق  الم سان  لحق  في  و .األمريکي  األن

د  ،خطابه من آخر مقطع د  أک ورة  قائ یٰ  الث افي  التحول  ضرورة  عل یٰ  و ،المجتمع  في   الثق وعي  عل  ال

   :اآلتي النحو علیٰ نهضةلل النهائية األهداف رسم و ،النهضة مواصلة و للشعب األسالمي

اه  رضا محمد سد مقدمته في الذي السد هذا ،- اهللا شاء إن السد هذا نحطم و بيد يدًا لنضع«  من  و ،ش

  .»السعادة امتحطيمه ففي ،هذين لنحطم ،کارتر سد ثم

ان  التي  ،المستمرة الحمالت و ،ايران في األمريکية السياسات فضح أن  شنها  ک ام  ي ر  و األم  عن  تعب

ا  الموت « شعار يصبح أن الیٰ أدت قد ، األيام هذه في ،األيراني الشعب مشاعر و سيساحا  »ألمريک

  .واسع بشکل و البالد انحاء جميع في المتظاهرين هتاف

 



اذج  رؤيتهم عند ،يهتفوا أن الیٰ بالجماهير دفع کذلک و  ة  لنم ذه « :،الملک  جرائم  من  معين ة  و ه  ثيق

ا  من  األمام واقفم تکن لم بالطبع ،»امريکا اجرام روق  ،امريک ات  لت ة  للفئ  تجعل  کانت  التي  الوطني

دفها ائي ه ن النه ضال م وف الن ه الوق تبداد بوج داخلي األس ا ،ال ات وأن کم ضايا طروح الم ق  االس

األخص  و – األخریٰ  األسالمية  الحرکات  بمصائر ايران ثورة عالقة و العالمية سطين  ب ضاً  – فل  ،اي

 کانت  ،الوراثي الملکي النظام ازالة أو بقاء و النظام معارضة ساليبا حول الخالف عن النظر بعض

  .اآلخرين و األمام انصار بين األساسية الخالف نقاط من

 

 



  ٤٠ – الخطاب رقم

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ائي  مصاص العدو ليس و ،الجميع دماء مصاص العدو ا  دم اء  اهللا يحفظ  *أن شعب  ابن ة  ال ع  .کاف  اهللا دف

د  وجود  عدو  هو  الذي هذ – للدماء المصاص العدو هذا )شر( دنا  وجود  عدو  ،البل  وجود  عدو  و ،بل

سلمين و األسالم ؤالء أن .الم وا ه ل ،قتل ام قب ال ،أي ن األطف سبعة ذوي م ة و ال وام الثماني ال ،أع  اطف

ع ا عدو أنه ،عدوي ليس أنه  **الملک جالوزة قتلهم لقد ،البنين و البنات من األبتدائية المدارس  ،لجمي

م  الذين مع وتتضامنوا ،بيد يدًا تضعوا أن يجب و الشرف عدو ،األنسانية عدو ران  في  ه د  في  ،اي  البل

ذي ف ال ة يق ه قاطب ا و ،بوجه ن واجبن ضًا – نح ذين – اي يم ال ي نق ارج ف ضم أن الخ یٰ اصواتنا ن  ال

سیٰ ،اصواتهم زول أن ع ذا ي دو ه اء إن الع ذا( أن .اهللا ش ر ه ٌب )األم م و ،اآلن قري ق ل ه يب ا علي  الَّ

ه  يقومون کانوا الذي الصخب ذاک اآلن لديهم يعد لم .اليسير ابقاً  ب ران  أن .س سير  اي  المنعطف  نحو  ت

ل  ال أن يجب ولکن .اهللا شاء إن ل  ال أن يجب  ،نحن  نغف ذين  نحن  ،نغف يم  ال  عن  ،الخارج  في  اآلن نق

ديني  واجبنا إن ،وجداني واجب لنا ،)اتجاههم( واجب لنا أن .البالد في الموجودين اخوتنا اخوال  أن ال

دعمهم ا ن عنا م دعمهم ان ،وس ًا ن دعمهم ،أعالمي ا ن عنا م ا وس تطاعتنا ،هن ل أن باس ک نفع ي ذل  ف

  .نستطيع ما کل نفعل أن .الصحافي االعالم في البيانات نصدر أن بأمکاننا .الصحافة

                                                 
*
 الموت، – اهللا حفظک خميني« :یهتفون کانوا الذین معيينالجا و الحضور هتافات و مشاعر علیٰ الرد األمام،  حدیث بدایة أن . 

 .»دمک مصاص لعدوک الموت
**

 منذ خصوصًا ایام، بعد و أنه اّلا ایام، لعدة حدما الیٰ هادئة المدارس کانت ،١٣٥٧ مهر من األول في  المدارس افتتاح بعد . 
 بادر و .المعلمين و الطلبة قبل من األضراب و  تظاهراتال  اندلعت  )س(الخميني األمام  بيانات  انتشار و مهر، من العاشر
 طلبة خرج ، ٥٧ / ٧ / ١٣ الخميني یوم في و  اشتباکات الیٰ القضية تطورت  المتظاهرین مهاجمة الی الحکومة رجال

 أخرون  أعتقل و  شخصًا ٤٨ جرح و الطلبة من  اثنان قتل الدرک و الشرطة رجال تدخل اثر و  بتظاهرة آباد خّرم في المدارس
 بين أشتباکات حصول الیٰ أدی و  کافة، البالد انحاء في  تظاهرات  أقيمت ،١٣٥٧ / ٧ / ١٥ بتاریخ و ).١٣٥٧ / ٧ / ١٥ کيهان(

 الیٰ یشير  األمام أن ویبدو  .آخرین اعتقال و عدد  جرح و  القتلیٰ من عدد  سقوط عنها نتجت  الشرطة رجال و المتظاهرین
 جریح و قتيل بين شخصًا ٢٤  السقوط الیٰ  آمل في الطلبة  بها قام التي التظاهرات أدت اليوم هذا نفس في و .الحادثة هذه

 -  ایضًا  - سنندج في و )٥٧ / ٧ / ١٦ کيهان( التالميذ من عدد اعتقال تم اصفهان في و ).١٣٥٧ / ٧ / ١٦ العربي کيهان(
 ٧ مغلقة کامل شبه و کامل شکل  البالد مدارس  کانت مهر من ١٧ و ١٦ وفي  ).٤٧ / ٧ / ١٦ کيهان( التالميذ من عدد اعتقل

 مغلقة البالد في المدارس غالبية کانت ،٥٧ / ٧ / ١٩ في و .شخصًا ٢٠ کانت جرح مهر، ١٧ في سنندج طلبة تطاهرات في و
 المناهضة  اطالق مغبة من يذالتالم امور اولياء لها بيان في قم في العسکریة الحکومة هددت وقد  .کامل شبه و کامل بشکل
 الجدیر من و للملک الموت هتاف المدارس، اغالق بعد قم، تالميذ اطالق اثر  البيان هذ صدر قد و ).للملک الموت( للوطن
 انحاء کافة في األلسنة علیٰ یجري »للملک الموت للملک، الموت للملک، الموت« هتاف أخذ التاریخ، هذا منذ و أنه بالذکر
 .االیراني الشعب  أذهان في عالقا الزال جميل و منسق کلبش أیران

 



ضاً  – الشخص  أن .١الشخص  بهذا مبتلية بأکملها ايران بالد أن .ُمبتلیٰ بلد هناک فاآلن  أمور  – اي  م

سمح  الَّا و يقمع أن في أن  ي ا  ،للخطر  األجنبي  مصالح  تتعرض  ب سمح  اّل أن  ب ه  .لکم  نفطکم  يبقیٰ  ب  أن

ة  و ،وطني  اجل  من يقول فعندما .العمل لهذا باألساس به جاءوا لقد .مأمور  و ،وطني  اجل  من  خدم

ل  من  ولکن  لوطنه مأمور أنه !صحيح ذلک فأن ،٢الوطني »مهمة« ا  قب ه  !امريک أمور  أن ل  من  م  قب

ذا  يوصل أن امريکا د  ه یٰ  البل ة  ال ه  .الالشيء  حاف أمور  أن أن  م ا  کل  يعطي  ب نفط  من  نملک  م یٰ  ال  ال

شتریٰ  التي األسلحة هذه أن .الحديد من مقدارًا ،بثمنه ،به ييشتر و ،امريکا ذه  أن اآلن ت د  التي  ه  يري

ا  بين ما حرب نشبت اذا ،ما مکان في اسلحة ديهمل تکون لکي ما مرکز في تکون أن هؤالء  و أمريک

د  التي  المراکز  أحدیٰ  هي  ايران  أن .مثًال ،السوفيتي األتحاد م  تکون  أن اولئک  يري ا  له  .اسلحة  فيه

 اجل  من  ايران في القواعد يبنون و ،ايران الیٰ ،هنا الیٰ بالسالح ألنفسهم ويأتون ،نفطنا يأخذون انهم

ا  حرٌب نشبت ما اذا لقواعدا هذه لديهم تکون م  تتصوروا  ال .م ا  اآلن أنه ل  أسلحة  يعطونن نفط  مقاب  .ال

ا دة فم سالح فائ ذي ال ستطيع ال ال تخدامه ن ه ؟اس الح أن ي س ران ف يس اي اک ل ن هن تطاعته م  بأس

ا .٣استخدامه د اسلحة انه ا تکون أن هؤالء يري م اذا هي و .هن ًا ايأخذو ل أنهم ،نفط انوا ف يأتون ک  س

یٰ  مبأسلحته ا  ال ئال  قواعدهم  يعززون  و هن ا  ل اد  جمهميه سوفيتي  األتح ا  وقت  في  ال م  األن و .م  هو  ک

م  ،قواعدنا و نفطنا يأخذوا أن أفضل دون  أنه ا  أن يري ستفيد  يجعلون دة  ن ا  فائ ال  في  م ا  أخذهم  قب  !لنفطن

  .النفط من نحن نجنيها التي الفائدة هي هذه .ايران في قواعد ألنفسهم يبنون انهم

بعض  ؟يأخذون  نفط ايُّ ،ذاک دعن و  ذين  األشخاص  ف وا  ال انوا  ،ذهب د  ک وا  ق سابق  في  ذهب  واألن - ال

 علیٰ األنابيب هذه في يدخل أن األنسان بأمکان أنه قالوا ،شاهدوا و – المسائل هذه من اکثر کان لعله

ائق  خالل  النفط من تمأل السفن أن – ذووحق اصبحوا کم !الکبر بهذا انابيب !طوله ذا  .تخرج  و دق  ه

ه  من البلد يعيش أن يفترض کان الذي النفط هو یٰ  ورائ ر  ال ول  فالملک  .األخي ذا  نأ يق نفط  ه ينفد  ال  س

ه  ؟هدُينف الذي من .عامًا ثالثين بعد ،ماعوا عدة بعد سأله  أن يجب  لکن  و ،دينف  أن ذي  من  ن ذ  ال ذا  ينف  ه

ذخير  هذه ؟النفط اش  أن يجب  التي  ةال ا  من  يعت شعب  ورائه بالد  تبقیٰ  و ل  بواسطة  تعمر  و مصانة  ال

 ،تنفدونه الذين انتم ُينفده؟ الذي من !عامًا الثالثين حتیٰ هذه .عامًا ثالثين بعد ستنفد أنها يقول ،ارباحها

                                                 
  .الملک .  ١
  .الملک الیٰ المنسوب لوطني، مأموریة أو مهمة کتاب الیٰ یشير .  ٢
  .٤٤٦ ص ،٧ الملحق راجع .  ٣

 



نفط  ازاء في  ايران الیٰ تأتي أنها تقول التي هي الدقيقة األجهزة فهذه ذا  أيعني  ...ال ر  ه ا  غي  قاعدة  أنه

م  !ايضًا ألنفسهم ارباحه يأخذون و ،طالنف ياخذون اي ؟ألنفسهم نفط  يأخذون  أنه اً  ارباحه  و ال ه  !مع  أن

د  هؤالء  عوهليف الذي هذا ما ندري ال نحن .ملکهم و  .نعرف  ال ،بالبل ذا  ذهب  فل يتاح  ،اهللا شاء  ان ه  س

ين دثوا أن للمطلع ديهم يتح ن ،بمال ائق ع اع( حق ران )اوض ن و ،اي ات ع ذا خيان شخص ه م ،ال  انه

ا  ان و .نعرف  ال لکننا .ذاک عند الديهمبم سيتحدثون سطحية  معلوماتن ا  هي  ال ریٰ  انن ه  ن د  أن  خرب  ق

ران  أن تتصورون  هل  و .»األرضية  األصالحات « بأسم  کليًا ايران في الزراعة  من  اآلن تملک  اي

ذا  قضیٰ لقد ؟الزراعة من شيئًا نفسها یٰ  ه راً  يتحدث  و ،الزراعة  عل ادير  عن  کثي ستوردة  المق  أن !الم

ياء  و ،الشعير ،القمح ،األشياء هذه يصدر کان بلدًا أن :حقًا الضحک الیٰ يدعو اهذ  األن و ،اخریٰ  اش

یٰ  قضیٰ الذي من األفتخار وليس العزاء الیٰ يدعو هذا أن ٢!نستورد نحن کم أن يفتخرون   زراعة  عل
                                                 

 امریکي ثباح کتب فقد .المتأزمة  الظروف في ألقتصادها دعمه هو ألمریکا، الملک  أسداها التي الخدمات اکبر من أن . ١
 عقد  اواخر في فيتنام، في األمریکية الحرب حدة خفت أن بعد شدید برکود األمریکي السالح صناعة أصيبت لقد« :یقول
 و النفط اسعار ارتفاع ادیٰ فقد أخریٰ، جهة من و .م ١٩٧٠ اوئل في الحرب، ساحة من المتحدة  الوالیات  خروج و م، ١٩٦٠
 مستویٰ برفع معالجة یجب کان و الخارجية، التجارة في شدید اختالل الیٰ النفط، ستيرادا اجل من األمریکي الدوالر خروج

 األحتالل هذا معالجة  یمکن  التي السبل من  واحد السالح تصدیر و التسليحية الصناعات تشغيل کان و .»األمریکية الصادرات
 منها یشتروا أن األخرین المنطقة رجعييي و الملک الیٰ  يةاألمریک  المتحدة  الوالیات  طلبت هنا، من و .بواسطته بالموازنة
 الیٰ دوالر مليار من السالح من األمریکية الصادرات ميزان ارتفع ،١٩٧٥ الیٰ ١٩٧٠  اعوام بين  الفاصلة الفترة خالل و السالح،

 »هالوک ریتشارد« کان و السالح ذاه اشترت التي  الزبائن  رأس علیٰ  السعودیة  العربية و ایران کانت و  !دوالر مليار ١٠
  کانت و .الصفقات علیٰ األشراف و السالح قوائم  بتنظيم  مکلفًا األمریکي،  الدفاع وزیر ،»جر سين شله«لـ الخاص  المبعوث
  خطة اساس علیٰ السبعينات،  عقد في المنطقة، في  لألسلحة  کبير مخزن الیٰ  بحاجة  األمریکية المتحدة  الوالیات

 قد ،»بکس أي« خطة بأستثناء المراحل، هذه جميع  تنفيذ ميزانية مراحل، عدة  الستراتيجية الخطة  لهذه کان و .راتيجيةست
 طول علیٰ للمراقبة  نظام تأسيس  مقررًا کان السریة، »بکس أي  »خطة اساس علیٰ و .االیراني الشعب کيس من  صرفت
 شرکة خبراء من ثالثة اغتيال  تم وقد  محطة ١١ الیٰ ٢ من ایران شمال  فقي اقبةالمر  محطات  تزداد ان و األیرانية، الحدود

   .الثورة عهد في المشروع تنفيذ توقيف تم و ،١٩٧٦ اوت شهر في  المشروع هذا في یعملون کانوا الذي »راکول«
 أولىٰ فأن الموجودة، والوثائق تقاريرلل وطبقًا .البالد داخل من الغذاء من ماتحتاجه  القدم، منذ تنتج، ايران آانت لقد . ٢

  أي األول، اصلها وتنفيذ »والشعب الملك« الصورية الثورة ثر وأ .والحيوانية الزراعية المحاصيل آانت األيرانية، الصادرات
 عجزت بل وحسب، التصدير امتياز تفقد لم قصيرة فترة وخالل االضمحالل، نحو ايران في الزراعة اتجهت األرضية، األصالحات

 ريال مليار ٦ / ٨ من ،١٣٥٦ الىٰ ش هـ ١٣٥١ عام خالل الغله، من االستيراد وصل بحيث ايضًا، الداخلية احتياجاته توفير عن
 عداد في آانت األستيرادي، النمو هذا بمثل البالد، الىٰ تدخل آانت التي المحاصيل غالبية وأن !ريال مليار ٣٨ / ٥ الىٰ

 آانت الزراعة، بشأن متبعة آانت التي السياسية أن اّلا اليها، الحاجة رفع حد الىٰ الداخل في نتاجهاا يتعذر ال التي المحاصيل

 



                                                                                                                                                                        

 



                                                 
  مسابح و الکولف و  للتنس  ساحات  جانبها الیٰ و  واسعة و کبيرة  بساتين طهران، شمال في البالط رجال بنیٰ لقد . ١

 و الوطني  المجلس و  الشيوخ مجلس الیٰ مةالقدی قصوره باع قد الملک کان وقد  .السونا حمامات و دافئة، و  باردة  بمياه
 گلستان، و نوشهر، و کيش، و نياوران، و مرمر، و أباد، سعد قصور کانت و  - جدیدة قصور في یعيش و المختلفة،  الوزارات
 في الشتوي قصره اجل من دوالر مليون ١٠ للسویسریين الملک دفع قد و .السنه اوقات مختلف في الملک ألقامة  اماکن

 بأشرف، خاصين  »نور« و » مروارید« قصرًا کان و  .بالثلوج المغطاة الجبال علیٰ یشرف مرتفع علیٰ یقع کان الذي سيویسرا
 البهلوي  النظام و البالط  اختالس و فساد علیٰ االطالع اجل من .للغایة فخم قصر في تسکن ایضًا الملک أم  کانت و کما
 ،٢١٦ الصفحات ،١ المجلد بهلوي، مملکة  سقوط و  ظهور کتاب في فردوست  الجنرال الملک، جلساء أقرب  اعترافات راجع
٢٦٢ ،٢٢٧.  

  .٤٤٨ ص ،١٢ الملحق راجع .   ٢

 



سان  کل  )منطق ( و .شخص  کل  منطق  انه و .يزول أن يجب الوضع هذا ان هو منطقنا أن   يجب  ان

شکل  بهذا مبتلیٰ بلدنا وضع ان يجب هکذا يکون ان ی  ال د  عل ذا  ي اة  و الشخص  ه  اصبحت  شعبنا  حي

یٰ ذا عل سلطنة زمن في النحو ه یٰ و األب من ال ذا حت د ه ول نحن ،الول ذا أن نق  أن يجب الوضع ه

زول يس و .ي دينا ل الم ل ر ک ا ان و .ذلک غي و کالمن ؤالء أن ه د ه انوا ق دنا خ م و .بل ضًا األن ه  ،اي

د  نکف  أن يجب نحن و بلدنا خيانة في منهمکون ة  اي ذا  عن  الخون د  نّکف  ان يجب  ،ه ة  اي  عن  الخون

ا  مع هو ابناحس فأن األن و .امريکا هي باألصل بلدنا خان الذي ان نقول نحن .البلد هذا ا  و ،امريک  م

ؤ وی الءه صن س ا و اهغ ک أن – فرعه و المل د ه ن واح ة م ا اجنح ه - امريک ل أن ل ،عمي  و ،عمي

  ..األصل فهي ايضًا امريکا تذهب أن يجب نقول نحن .يفعل أن يجب يهينونه انهم ،معذور المأمور

ات  یٰعل المعتاشة و المرتزقة الخائنة الفروع هذه - ايضًا – تذهب أن ويجب   د  أن .الفت دنا  البل  و ، بل

ديره  أن نريد سنا  ي ا  .بأنف ا  عمل  م تم  أمريک ستطيعون  ال ان صلوا  ان ت یٰ  ت ذا  أن !النضج  ال  مضحک  ه

  .جدًا

ول  کان ،ايضًا البارحة ،بصحيفة اليوم الي و جاء لقد  ا  يق سيد  فيه ارتر  ال ه  حديث  في  ک  الملک  ألن ل

ل یٰ يعم ي أن عل ًا !يبن دمًا مجتمع اک متق ه و ١هن د ألن نح أن يري ة يم شعب الحري ذا ،لل ه ل  يعارض

ا  ، يعارضه الذي الشعب هذا و ،کلها تعارضه التي الجماهير هذه أن !٢الشعب و  انم م  ذلک  يفعل  ألنه

نحکم  لکي سيدي يا دعونا يقولون ة  نم د  !الحري ا  أن صراخهم  عال  لق د  ال انن ة  نري  صياحه  أن !الحري

ال ن ع ب ذلک م واق ،الجان سيد منطق ببحس ،الملک اب ارتر ال ذي ،ک و ال تاذ ه م األس  نا ،األعظ

ه و منطق واق صياح أن ه ي( الملک اب محوا )يعن ي اس يدييا ل نحکم ان س اة ام ه حي ؤالء و !مرفه  ه

سيد  قال لقد !٣الحفر هذه في نعيش أن نريد نحن .نريد ال أننا يقولون ارتر  ال اذا  ،حسناً  .ک  مع  نفعل  م

 ،يدري ال اقول ؟ابدًا به التفوه عدم ينبغي و هذا يستأهله سباب اي ؟هذا کارتر مع ماذا و ؟الشعب هذا
                                                 

  .٥٤٥ ص ،٢ الملحق راجع .  ١
  .٤٥٩ ص ،٢٠ الملحق راجع .  ٢
 قابلة غير التي راضياأل في  تقع کانت المناطق هذه  غالبية و  .طهران مدینة جنوب في کانت التي  الکهوف  یقصد . ٣

  .القدیمة  النبيوت  بقایا من المتروکة الحفر مثل لالستفادة

 



ا  ون انن ل مبتل ذا بمث ودات هک ي موج الم ف ن .الع شعب نح ف ال ا المتخل و منطقن ا أن ه د مالن  أن نري

صرفه ن ن يدي نح ن .ياس شعب نح ذي ال ون ال ه تقول فتم أن عن ًا و .خل ون احيان ضًا – يقول  ان – اي

ول  شخصياً  الملک أن - للحرية اهًال ليسوا هؤالء ل  يق ذا  مث دنا  أن هو  و ه وه  بل وا  ال مواطن ر  زال  غي

ؤهلين  ليسوا جميعًا هؤالء ألن و .احرارًا يکونوا ألن مؤهلين وا  أن يجب  م سجن  في  يکون  أهؤالء  .ال

ؤهلين  ليسوا ،سيدي يا السجن في تکونوا ال أن يجب نقول ألننا مؤهلين ليسوا نحهم  ألن م ة  نم  ،الحري

دنا أن وه بل سوا مواطن ؤهلين لي نحهم ألْن م ة نم اذا؟ !الحري م لم ون ألنه صرخون و ،يهتف ة ،ي  الحري

  !؟مؤهلين غير ءأهؤال .الحرية نريد ،ياسيدي

ل  هذا أن - الکبار من تعلم أنه علينا ال - الطفل ذلک الیٰ أنظروا  الغ  الطف  سنوات  عدة  العمر  من  الب

ول ي يق ع ذو - ل وام االرب ا أع وق فم تقالل :- ف ة و ،األس ؤالء أن .الحري البون ه ة يط  ،بالحري

تقالل اهير .وباألس ا الجم ا :تهتف کله ب انن تقالل نطال ب ،باألس ة نطال ب .بالحري و ،طي م ل انوا أنه  ک

د؟  به طالبون الذي فما ،بالحرية يتمتعون ان  اذا و بع ذا  ک د  ه نح  أن يري ة  يم اذا  ،الحري اف  يعني  فم  هت

                                                 
  .٣٩ رقم الخطاب  هویة انظره  . ١

 



 ،ذلک  في  دخل  للشعب يکون أن دون ،بنفسه کالمل ينصبهم الذين النواب هؤالء أن تتصورون هل 

سفارات  أن ،کال  ذلک؟ يفعل الذي هو یٰ  هؤالء  بأسماء  جاءت  التي  هي  ال ا  ال  يصبح  ان قالت  و  هن

دة  ليست  القضية هذه .نوابًا هؤالء وم  ولي ل  ،الي ا  ب یٰ  موجودة  کانت  أنه  من  .خان  رضا  زمن  في  حت

ا  وقت  في  العمل بهذا ومتق کانت األنجليزية السفارة أن اّلا .السفارات د وال ،١م سفارة  أن ب  الروسية  ال

ه  قامت ابقاً  ب سفارة  اآلن و ،س ة  ال وم  األمريکي ه  تق م  و .ب انوا  لعله اً  ک ا  تفاهمت  :مع اد  و بريطاني  األتح

  .بينها فيما وأميرکا السوفيتي

م  هؤالء بنانوا أن .نفطه يأخذ هذا و ،غازه يأخذ هذا !٢ايضًا يتفاهمون الناس اموال نهب اجل فمن   ه

 ال اننا مع ،البالد أهل من فأنه يکن مهما طيب لقلنا – ايضًا – الملک من کان فلو .امريکا عمالء من

یٰ  ولکن ،هکذا يکون البالد اهل من شخصيًا نريد ذا  حت ول  ال ه ذا  أن ،ذلک  يق أتي  األمر  ه اً  ي  مکتوب

یٰ  يرجعه هو و ،نوابًا هؤالء يصبح أن يجب و هناک من زة  ال ة  األجه ا  التنفيذي ول  ،هو  کم  ليصبح  يق

شعب  يکون  من  .نوابًا هؤالء شعب  ؟ال اذا  ال ا  و ،م شعب  و لهمم شعب  .هؤالء  لل یٰ  ضربه  يجب  ال  عل

ذهب  منه يحصل الذي الشيء ..الغذاء و يعمل أن .شيئًا يأکل ال و يعمل أن يجب الشعب ،رأسه یٰ  ي  ال

                                                 
 قد و مباشر بشکل األنتخابات في بالتدخل المجلس، ألنتخابات السادسة الدورة اثناء العسکریة، قواته خان رضا أمر لقد . ١

 في و !الحراب بقوة المجلس في نوابًا خان، رضا الیٰ  بأسمائهم قائمة ارسلت قد  بریطانيا  کانت الذین األشخاص، أصبح
 بأسماء قائمة اعد قد و األنتخابات،  ادارة عن مسؤوًال للبالط، وزیرًا  کان الذین هزیر، کان عشر، السادسة الدورة  انتخابات
 انتخابات في و !المجلس في  نوابًا یصبحوا  ان اجل من ز،فل  کلنل  األنجليزي بحضور اصدقائه أحد  بيت في للنظام  الموالين
 القوات ارکان هيئة رئيس کروزن، اللواء من بتوصية المجلس الیٰ النواب من مجموعة ارسال تم عشر، السابعة الدورة

   ٣٨ - ٣٣ ص ،٥ ج ماضيين، العقدین ایران تاریخ راجع .البریطانية
 سيطرة الی سيؤدي الملک سقوط أن / قال قد کان الذي ،- انذاک – البریطانية جيةالخار وزیر قول علیٰ رده  معرض في . ٢

 تکون ان الممکن من« :»أي آي، سي،« األمریکي المخابرات جهاز رئيس قال / ایران علیٰ الروسيا الموالية اليساریة القویٰ
 تقوم ال !ذلک من واثقون نحن !ایران في النظام تغيير اجل من بشيء تقوم ال أنها اّلا األخيرة، ایران احداث في ید  لروسيا
 تسلط من عامًا ٢٥ راجع .»السوفيتي األتحاد مع تفاهمنا لقد !ذلک من واثقون نحن !ایران في النظام تغيير اجل من بشيء
  .١٦٩ ص ایران، علیٰ امریکا

 



ا ان  و کالمن ذا أن ه زول أن يجب الوضع ه ل ال .ي ذا الوضع يحتم ن ال .هک یٰ أن يمک ٌد يبق  ذو بل

سمة  مليون ثالثين ر  أو ن یٰ  الضغط  تحت  ،أکث د  ال ذا  أن .االب ذا  أن ،يمکن  ال ه  اي مع    يتطابق  ال ه

ون يکون ان منطق ون ثالث سمة ملي ضغط تحت ن ذا يعمل وان ١ال ع ه ًا الجم ذ و دائم  اآلخرون يأخ

تم  أن يجب  الوضع هذا أن .يصحح أن يجب )الوضع( هذا أن .أتعابه محصول ا  تصحيحه  ي  .سيدي  ي

ديهم  ؟هؤالء يقول ماذا .األسالم منطق هو هذا أن ا  أل ه  م ذا  مع  يقولون ون ت المنطق؟  ه  األسالم  أن قول

ه  معنیٰ  أن !»رجعي« أنه ؟يعنيکم ماذا ،رجعي د  أنني  ياسيدي  انت  اخرج  هو  رجعيت  اعيش  أن أري

ذا  أن ،»رجعي  االسالم « .هؤالء  عنها يتحدث التي الرجعية معنیٰ هو هذا .بنفسي حياتي  ان يعني  ه

يکم  يجب  .عليکم يناألخر سيادة حظر لقد .عليکم الغير هؤالء يتسلط ال أن يجب يقول األسالم  أن عل

ابعين  تکونوا لم ما و ،الرجعية يعني األستقالل هؤالء منطق في بالطبع و .مستقلين تکونوا ا  ت  ألمريک

م و ن ل ع تک يائنا جمي ت اش صرفها تح ا ،ت ون ال فأنن دمين نک ؤالء أن !متق دون ه ا أن يري  يجعلونن

دمين لوننا و متق یٰ يوص ة ال ضارة رواب نطقهم و الح ذا م ا !ه رق کهن ين ف ق ب ر و منط  ان .آخ

ة « الیٰ الوصول منطق أن .بعضها عن تختلف الناس مصطلحات ذه  هو  »الحضارة  بواب  )األمور ( ه

  !هذا هنا العملي الواقع الیٰ يحولها التي هذه ،ترونها التي

ول  نحن  .رشاشات .مصادمات توجد ايران في مکان کم في تصوروا ،هنا جالسين نحن حيث اآلن  نق

تم  اخرجوا ،»الحضارة بوابة« الیٰ توصلونا أن ريدن ال اننا سنا  نعرف  نحن  ،أن ذهب  .بأنف ا  لت  ،أمريک

ذهب شارون لي ان المست أذا ،األمريک ب ف شارون ذه ان المست ا ،األمريک ندير فأنن ا س سنا حياتن  بأنف

ا  ؟کمييعن  ماذا .بأنفسنا سنديرها ذي  الملک  أن کم د  ال د  ال نحن  ،»يم ين« أن يري ذا  نري  ذيال  النمو  ه

م  اذا و – بأنفسنا انفسنا ننمي استطعنا فاذا .ايانا يعطيه أن يريد ستطع  ل ا  ن د  فأنن  مجموعة  نحن  ...نري

ن ين م ي( الفالح د )رغبت زرع أن نري ة ن شعير او الحنط یٰ ال نا عل ه و أرض ن نأکل ت و .نح يد أن  س

یٰ  الدنيا من األخر الجانب من جئت الذي أمريکا ا  ال دک  وضعت  و ،هن روات  کل  تأخذ  و ي ران  ث  ،اي

دک  ارفع ،ايران أشياء کل و الفوالذ ،شيء کل و المعادن و النفطية الثروة ا  ،ي ا  نفعل  فأنن شاء  به  .مان
                                                 

 ،.ش ه ١٣٦٥ لعام السکان احصاء بحسب و .ةاألسالمي الثورة انتصار قبل ایران سکان تعداد الیٰ یعود مليون ٣٠ الرقم ان . ١
  .نسمه مليون ٥٠ من مایقرب یبلغ ایران سکان تعداد ان أعلن فقد

 



یٰ  مضیٰ لقد  ا  عل اً  سبعين  الجامعات  امتالکن ر  أو عام د  ،اکث ا  لق دارس  نملک  کن ذ  الجامعات  و الم  من

ة  هي ثقافتنا ان .الصحيح بالشکل تدرس ان الجامعات هذه تدعوا لم .١اآلن الیٰ و کبير أمير عهد  ثقاف

ة  هي  .استعمارية ا  صنعها  التي  الثقاف ا  .اولئک  لن دعون  ال .تأملوه بابنا  ي وا  ش م  ،يتعلم دعوننا  ال انه  ي

 تدعوننا ال انکم اّلا .ينمو ايضًا فاأليراني .هؤالء من بأقل ليس األيراني ان ،ايديهم هؤالء ليرفع .ننمو

و  ألننا ،ننمو ا  ل أن  نمون دون  انکم  .خطر  في  ستکون  مصالحکم  ف أکلوا  ان تري شرق  ت ه  ال وا  ،کل  وتبق

 تخلف علیٰ تبقون انتم و .الشرق اموال أکل هو التخلف علیٰ األبقاء من فالهد أن .متخلفًا کله الشرق

أمور « ايضًا بلدنا في ،مأمورًا مکان کل في وضعت قد و .يملکون ما کل لتأکلوا الشرق  اجل  من  الم

  .يفعل و فعل ما ترون الذي الملک هو »الوطن

ا أن  الم منطق ،منطقن و ،األس ه ه سلط ال أن يجب أن ر يت ي الغي سلطة تخضعوا ال أن يجب .کمعل  ل

ا  تکون  ال أن يجب  هو  کالمنا اصل وأن .لسلطة نخضع ال أن نريد ايضًا نحن و .الغير يس  .امريک  ل

ضاً  السوفيتي فاألتحاد ،حسب و أمريکا ا  أن .األجنبي  يکون  ال أن يجب  .تکون  ال أن يجب  اي  منطقن

 في و األوراق و االغصان اذن .ليقول منطقال هذا مع کالم ألحد کان ان .هذا ايضًا هتافنا و ،هذا هو

ة  اجل من دوالر مليون مأة يدفع الملک ان يقولون ما وبحسب - تروج التي الصحف هذه  من  ،الدعاي

ل اظ أج یٰ الحف وده عل صرف وج ل ي ام ک أة ع ون م الطبع !٢دوالر ملي ذا أن ب الم ه رج الک ي يخ  ف

 و .المعممون  هؤالء  .کيت  المعممون و ،رجعيون المعممون ،رجعيون ،کذا المعممين أن – الصحف

ين  و األسالم يشوهون و .هکذا األسالم أن الیٰ يذهبون ثم من اً  المعمم اذا  .مع ذي  ألن ؟لم  أن يمکن  ال

ذي  أن و .األسالم  هو  وجوههم  في يقف د  ال ه  يري م  هو  ،تحقيق م  .المعم دون  ال أنه ذا  يتحقق  ان يري  ه

شوهوا  أن يريدون أنهم .األمر وا  أن و ،األسالم  ي اهير  يرجع زوي  و ،األسالم  عن  الجم م  لين  – المعم

  .يشاءون من و ليبقواهم و ،جانبًا  - ايضًا

                                                 
 ١٣١٣ عام الثانی و .ش هـ ١٢٩٧  عام األول تأسس قد و طهران جامعة و المعلمين، دار العالي التعليم مرکز  بأسم مرکز . ١
 القدماء  اساتذتها کان و کما الفرنسي، النظام عن تقليدًا غالبه يف کان طهران، جامعة في التعليمي النظام ان ش هـ

 اقترب ایران، في أمریکا نفوذ تزاید و ١٣٣٢ عام مرداد من العشرین و الثامن انقالب بعد و .ایضًا  غالبهم في فرنسا خریجوا
  المقاعد من الکثير الماسونيون احتل قد و بالتدریج، األمریکية النماذج الیٰ – ایضًا – ایران في الجامعي التعليمي النظام

  .فيها الحساسة
  .١١٢ ص ،٣ الملحق راجع . ٢

 



ضاً  بجامعاتنا صنعوا هکذا  م  .أي ونهم  ال انه شکل  يتعلمون  يترک  التي  للضغوط  نتيجة  و .الصحيح  بال

ا ة و ،يعملونه الهم نتيج ة الفع ستطيع ال ،الکذائي وزرات ال األن ت ة الح ةالج و العلمي لة امع  مواص

اً  األضراب  تعيش فالجامعة .الدروس ریٰ  سنة  في  ١دائم م  ت ة  في  انه ستطيعون  ال .اضراب  حال  ان ي

داهمونها  اوانهم .عونهم البد ،يعملوا الون  و ،ي یٰ  ينه ساء  عل  )لکم ( اعرض  و بالضرب  الرجال  و الن

 نحن مدارسنا في الالح هو کذلک و .السجون في يرمونهم و القبض عليهم يلقون انهم او .يجرحونهم

ون  و ، يداهمونها انه .أيضًا ا  يفعل شاءون  م ين  .ي رة  ب داهمون  اخریٰ  و فت ذه  ي الون  و ،المدرسة  ه  ينه

ا ضرب عليه ا بال یٰ وم ک ال ب .ذل م طي ستطيعون ال انه نحن .ي ک ال ف واًء اآلن نمل ة اج ي هادئ  ک

ة  مدارسال حتیٰ و دروسهم الیٰ الجامعيين و الدينية العلوم طلبة فيها ينصرف ضاً  األبتدائي ذه  اي  هي  ه

یٰ  اآلن يضربون  أنهم .اآلن حالها ال  حت دارس  اطف ة  الم د  و ،األبتدائي وهم  ق د  .قتل ا  لق وم  اخبرون  أن الي

ددًا ن ع ات م صغيرات البن األمس ،ال وم و ب دد و ،الي ن ع ال م صغار االطف وهم ،ال ي قتل ان ف  المک

  ٢الکذائي

ة  من  و ،نموذجي  وضع – باألساس – اآلن ايران في الحياة وضع أن  ضاً  – اخریٰ  جه  نموذج  - اي

ة  وضع هو ذلک من اعلیٰ شعب  معنوي ذا  في  األيراني  ال شعب  أن .الوقت  ه ع  ال ات  يتمت ة  بمعنوي  قوي

ث ه بحي الرغم و ،ان ن ب دبابات م راب و ال ود ح اوم ،الجن دم و يق ضة يتق ة  بقب ار محکم  و باألحج

شاب سقط .األخ ذا ي ًا ه وت و ،أرض أتي و ،يم راآل ي يمأل خ ه ل ن و .مکان وا ل ذه و .يتراجع ي ه  ه

  .أنزلهم قد اآلن و يتراجعون تجعلهم فسو التي المعنوية

ذه  کل به اشاد الذي »- البعث – ستاخيز و حزب« معنوية هذه  ادة  ه ذا  کل  واصر  األش  األصرار  ه

ه  و ،يرحل أن يجب الحزب هذا في يدخل لم من أنَّ يس  ان أيراني  ل م  و ،ب د  ل ه  يع  أن يجب  و ،وطن  ل

                                                 
 اليوم، نفس في و أنه، اّلا .التأخير من فترة بعد بالدوام، الجماعات من مجموعة شرعت ،١٣٥٧ مهر من عشر الخامس في . ١

 افتتاحها، علیٰ واحد یوم بعد العمل عن المعلم أهيلت جامعة أضربت قد و .أبوابها  اغلقت و العمل عن الجامعات غالبية اضربت
 إلغاء حتیٰ الدروس الیٰ الحضور عن یمتنعون سوف أنهم لهم بيان في مهر، ١٥ یوم عصر في الحرة، تبریز جامعة طلبة أعلن و

 جامعة و اصفهان، جامعة و کرمان، جامعة و مشهد، في فردوسي جامعات، – باألساس – تفتح لم و العسکریة، الحکومة
 مدرسة و المعلمين اعداد طلبة  واعلن کما .أبوابها  الجامعات  هذه تفتح  لم رضائية جاممعة و کبير، أمير جامعة و شيراز،
  ).١٣٥٧ مهر صحف راجع( .الدراسة صفوف الیٰ یحضرون ال  سوف انهم اراک، في العليا  العلوم

  الطالبات من عدد  الهجوم جراء أصيب قد و .الشرطة رجال لهجوم بناتلل عبرت أعدادیة  تعرضت ،١٣٥٧ / ٧ / ٢٦ تاریخ في . ٢
  اصابة الیٰ ادیٰ مما أباد نازي اعدادیة طلبة اضراب انهاء اجل من  الشرطة و  الجيش تدخل  وکذلک  .اخریات واعتقلت  بجروح
 و الطالب،  من عدد الحریق صرحا التظاهرات، احداث في الهي اعدادیة في حریق شب قد و کما .بجروح الطلبة من عدد

  .الطالبات و الطلبة من عدد لها، المشابهة  الوقائع و  المذکورة األحداث في اليوم هذا في  السلطة رجال هجوم اثر أستشهد،

 



ذا  نريد ال يقول بأکمله بلد ؟هذا من أفضل استفتاء اذا  ،حسناً  .ه ول  م ا  تق دنا  ؟أمريک د  ال و بل ذا  نري  .ه

ذهب  .أخر واحد يک  ال .لي تم  ميعن ذين  نحن  .أن ين  ال د  کل  مصير  أن .نع د  بل ه  بي ا  .أهل د  ال أنن ذا  نري  ،ه

ذهب ا .لي ين انن دًا نع سنا واح دراتنا أن .بأنف ذه مق ب ه ون أن يج د تک خاص بي ًا أش وازين وفق  ،للم

   .للقوانين وفقًا و ،العقالئية و العقيلة الموازين

رانيين  ندعم أن هو ،الخارج في تتواجدون الذين أنتم و هنا الذين نحن واجبنا فأن ،حال أية علیٰ   .األي

ي أن تفض و ،نهض األيران ه اي ،ان د أن ضیٰ ق یٰ م ر عل ضة عم سة النه شر خم ًا ع ا ،عام ا الَّ  أنه

د )النهضة( صاعدت ق شکل ت وي ب ذ ق ام من شط أخذت أي ،ع شکل تن ر اآلن و .صحيح ب اريخ نم  بت

اريخ  في تکن لم ،تاريخ هکذا مثل أمتلکت قد تکن لم ايران لعل و .حساس ران  ت ل  اي ذا  مث اريخ  هک  ت

ساس ذا ،ح ع ه ذي الوض بحت ال ه اص ران علي ذا ،اي ،اآلن اي ع ه ذي الوض اهر ال ه يتظ ال في  اطف

د  ال نحن يقولون و ،اعوام ثمانية او – سبع العمر من البالغين االبتدائية المدارس  الموت  ،الملک  نري

ال  !للملک ذا  اطف أتون  و العمر  به ونهم  و )کالمل  جالوزة ( ي ون  .يقتل ذا  يقتل ل  ه أتي  و ،الطف  اآلخر  ي

                                                 
  .٣٨٤ ص ،١٩  الملحق راجع  .  ١
 و شاء، من کل ليأتي اي مل،شا الحزب أن قلنا  الوقت ذلک في« :الملک قال مرداد، ٢٨ بمناسبة له  صحفي  لقاء في  . ٢

  بالمائة  مائة الشعب یأتي أن  نتوقع  نعد لم الکبيرة، الحریات و المفتوحة باألبواب  یسمیٰ ما سياسة مع و أنه نریٰ  اآلن
 – بعد فيما ولکن – یستطيع ایضًا اآلن و بامکانه سيکون آخر، فکر له ما، لسبب یجد ال ما فشخص کال، الحزب هذا ویدخل
  .٥٧ مرداد ٢٩ ،٢٨ صحف راجع  ».یشاء ما یکتب أو یقول أن المتحضر،  العالم  لقوانين وفقًا بأمکانه، نسيکو

 



رک يمکن ال  ذا شعب ت یٰا هک ا ل ة ال م ث نهاي ستطيع ال بحي يش أن ي م ندو يع سکري الحک  و .الع

ع و ،اآلن م م شون انه ي يعي ل ف ة ظ سکرية الحکوم سطيعون ،الع ضًا – اليت ن ال .- اي ع يمک  وض

اً  هذا ليس .دائمًا الحراب بقوة ؟؟؟؟األبد الیٰ ما بلد رأس علیٰ عسکرية حکومة ؤدي  أن سویٰ  عالج  ي

ا  أيٌّ .عالج  اي هناک ليس .الوضع انهيار الیٰ سيد  اراد م ارتر  ال ضاً  – ک ه  - اي ول  وان ل  ،اآلن يق  ليق

ه  بذلک يقوم أنه !الحرية أجل من هو يحصل ما أن ،کال ،ماشاء یٰ  يهدف  ألن شعب  انضاج  ال ل  !ال  ليق

ذا  ا ه شاء م د األن الوضع ولکن ،ي شکل  أصبح ق ذي بال ه ال ران في األن الوضع علي سير ،اي  نحو ي

ه  ،التطور ا  ولکن  .بالضرورة  يالزم ا  نحن  واجبن دم  ان هن دعم  نق ه  ال  ،اتحدث  أن استطيع  أني  أي ،ل

ذا سان اتحدث هک تم ،قاصر بل ضًا أن ستطيعون ،اي دثوا أن ت وانکم تتح رين الخ وا أن ،األخ اذا تقول  م

ا  الوضع هو کيف اعرف ال انني .تستطيعون ما کل ،انشروا ،تفعلون وا  ولکن  ،هن ا  أدعم  استطعتم  م

اقکم وتکما ،رف ؤالء خ ذين ه ضوا ال ون و انتف دماء يعط م .ال دمون أنه ال اآلن يق صغار و األطف  و ال

ذا  نحطم  أن أجل  من بيد يدًا نضع و ...و نتحدث و ونتحرک نکتب أن علينا يجب ،الکبار سد  ه  أن ال

اه  رضا محمد أمامه الذي السد هذا - اهللا شاء ارتر  سد  وراء و ،ش تحطم  لکي  .ک ذا  ي ه  ففي  .ه  تحطيم

ه  تحطيم  ففي .سعادةال اً  سعادتکم  ،ذاک جانب اري  اسأل  و .شعبکم  سعادة  و جميع ارک  الب الیٰ  و تب  تع

 



 

 



  ٤١ – هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا   .م ١٩٧٨ أکتوبر ٢٢ ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ١٩ لوشاتو نوفل / باريس

   .المسلمين و األسالم قمع الیٰ الهادف ياألستکبار األعالمي الدجل :الموضوع
    .القرآن و لألسالم المعادية الدعاية مواصلة :لمناسبةا

  .الخارج في المقيمين أليرانيينوا يينالجامع من حشد :الحاضرين

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
ي  ر ٣٠ ف یٰ ،١٣٥٧ مه ام الق ي األم ابين )س(الخمين ين خط ضًا مهم ي و .أي ه ف ار ،األول خطاب  اش

   :وأکد .الملک تبوئه و الحکم الیٰ خان رضا مجيء قضية الیٰ و األيراني الشعب معاناة الیٰ سماحته

م  جيمعًا نحن ...«  شعب  أن ،نعل د  االيراني  ال وي  أسرة  سيطرة  تحت  رزح ق ر  بهل  خمسين  من  ألکث

راً  و ،الحکم  الیٰ به جاءوا الذين هم و ،البداية منذ لألنجليز عميًال خان رضا کان قد و .عامًا ذا  اخي  ه

یٰ  أنا اکون أن لحالصا من رأوا الحلفاء أن قال الذي هو .الميرکا عميٌل هو - ايضًا – الخلف الولد  عل

  .»...الحکم رأس

ي و  اب ف شرين کت ًا ع ن عام اريخ م ران ت الع ،اي ة وزراة أن ...« :نط ة الخارجي رف البريطاني  تعت

ران  شؤون  في نتدخل اننا ،بصراحة ذين  نحن  و اي ا  ال د  أتين وي  رضا  بمحم د  و .بهل  وزارة أوجدت  ق

ا  ةسياس سيرت ان اجل من ،لها کبيرًا جهازًا البريطانية الخارجية ام  بنجاح  الخفي  نفوذه الي  ال و .ت  نغ

ا اذا ه قلن ان أن ذا ک از له امض الجه وذ الغ ام نف ي ت ة ف بالد شؤون کاف سياسية ،ال ة و ،ال  و ،األجتماعي

ارة  من  کان هو و ،االخالقية و ،األدارية ام  في  ،المه ات  القي اة   بالواجب ه  الملق یٰ  ،علي ذي  الحد  ال  ال ال

   ١»...تصوره يمکن

                                                 
  .١٥ ص ،٢ج ایران، تاريخ من  عامًا عشرون :کتاب . ١

 



ذين  ،الحلفاء انتصر دماعن و  انوا  ال ألفون  ک ا  من  يت ا  و بريطاني يا  و اميرک ة  الحرب  في  ،روس  العالمي

یٰ  اجبرته ،الحکم الیٰ به اتت قد التي هي کانت الذي ،رضاخان بريطانيا أجبرت ،يةنالثا تقالة  عل  األس

اء ( کانت  ايران ان مع !موريس جزيرة الیٰ نفته و د  )الحرب  اثن سبت  ق  و »ألنتصار ا جر « لقب  اکت

  .حيادها – الظاهر في – اعلنت

ي و  هريور ٢٥ ف تقال« ،١٣٢٠ ش ا اس ان رض ة خ ل صرفه نتيج واه ک یٰ ق بالد عل الل ،ال دة خ  ع

اد  سعد قصر غادر فقد ، عاجزًا اصبح ،اعوام صباح  من  ،آب اکر  ال اً  ،الب یٰ  آتي ة  قصر  ال  من  و ،المدين

  .١»اصفهان الیٰ الملک توجه ثم من و .وّوَقع األستقالة کتابة تنظيم تم و رحاله جمع هنا

 جاء  فقد لذا – شاه رضا محمد – ابنه من أفضل رضاخان مکان يحل مناسبًا شخصًا الحلفاء يریٰ لم 

د  رضا محمد أن سویٰ .الحلفاء اراد کما السلطة الی األخير ع  ق یٰ  ترب ذه  العرش  عل رة  ه  بوساطة  الم

رئيس  اصرار  ةنتيج  و المنتصرين الحلفاء ذاک  – روزفلت  ميرکي األ ال رة  الخالف  - ان یٰ  الم  ،االول

ي اء الت ا ج ان رضا فيه یٰ خ سلطة ال أمر ال ة ب ة األمبراطوري ن ،البريطاني ادة م وات قي زوين ق  و ،ق

  .البريطاني الجاسوس »سايد أيرون« بوساطة

ذي  الموضوع  هو هذا و  شير  ال ه  ي ام  الي ه  في  )س(الخميني  األم ر  خطاب  .١٣٥٧ مهر  ٢٩ في  األخي

ام  ژاله ميدان في شهريور ١٧ مجزرة قبل ،الصيني الزعيم زيارة علیٰ بشدة االمام يحتج ثم نوم  ،بأي

ي و رض ف رحه مع داف ش ؤتمر أله ران م ف( طه ن المؤل يس م وزراء رئ ة ال ستون البريطاني  نون

تالين  جوزيف  السوفيتي والزعيم ،روزفلت فرانکلين األميرکي الرئيس و ،تشرشل دعو  )اس شباب  ي  ال

   :العالم اسماع الیٰ شعبهم مظلومية صوت يوصلوا أن الیٰ األجنبية البلدان في يمينالمق

ام  مسؤولون انتم و ،قيمته العمل لهذا أن ،تبلغوا ان بأمکانکم ...«  ا  تتصوروا  ال ،اهللا ام ا  اآلن انن  هن

وا  ان  تکونوا ما أين مسؤول منکم کل ،اهللا أمام مسؤولون فأنتم ،کال .براحه هللا الحمد و ديکم  تقول  مال

  .»...بهم تلتقون للذين

***  

 – اکبر اهللا« :بشعارات ،البالد انحاء کافة في ،تهتف المتظاهرة الجماهير فيه کانت الذي الوقت ففي 

ي د خمين ب و »قائ تقالل«ـب تطال ة و ،االس ة و ،الحري المية الجمهوري ث و »االس لون يبع  المراس

                                                 
  .٥٢٩ ص و ،٧ ص ،٢ ج المصدر، نفس . ١

 



ة  اعالن من جدویٰ ،ايام قبل الیٰ ،يریٰ يکن لم الذي ،ينيام علي الدکتور المخضرم السياسي أن   حال

ر  ،الطواري ه  غّي أة  موقف اريخ  فج اً  – ١٣٥٧ مهر  ٣٠ بت اهير  لتوقعات  خالف ره  کانت  التي  الجم  تعتب

سي  في  عضواً  لست  أنني ...« :قال و – صرفًا أميرکيًا عميًال يالً  و أي آي ال ا  عم دما  و .ألميرک  عن

ان  و !».مذابح و قتل دون ولکن ،الطواريء کومةح أويد الضرورة تتطلب دکتور  ک د  اميني  ال ال  ق  ق

ام  مع  مفاوضاتي  تحل لسوف و ،بشروط الوزراء رئاسة اقبل أنني« :ذلک قبل ع  ،الخميني  األم  جمي

  !»المشاکل

ع  أن ليحتمل  يکن لم ،بشدة أي آي السي في عضويته أنکر الذي ،أميني السيد أن شکال د  ،تق ام  بع  ع

ائق  ،بالضبط  ران  في  األمريکي  التجسس  وکر  وث دي  اي شر  و ،النظام  معارضي  بأي سلة  و ين  من سل

ائق ي الوث ت الت ه ُتثب ه و أرتباط ة عالقات از القديم سي بجه وان تحت األمريکي أي آي ال  الخط« عن

  !»الوسط

ة  موظفي  و قضاة أضرب شکل  العمل  عن  المحکم ة  رجال  غادر  .کامل  ب ذين  ،الطواريء  حکوم  ال

ا  شکویٰ  نتيجة ،المحکمة مبنیٰ غادروا .اليوم الیٰ المحکمة قصر تلونيح کانوا ضا  من  عدد  رفعه  الق

یٰ ر ال دل وزي ا .الع ن کم ر واعل ة وزي يم و التربي ا أغلقت مدرسة ١٦٧ أن التعل یٰ ابوابه ستویٰ عل  م

ة  أن المدن  من المراسلين تقارير فيه تحدثت الذي الوقت في هذا ،البالد دارس  غالبي ة  الم  أن و ،معطل

  .متفرق بشکل الشوارع في بالتظاهر منهمکن ،الدراسية صفوفهم  الیٰ يتوجهوا أن من بدًال و الطلبة

ري  في  النفط مخازن عمال استمرار و الشاحنات سائقي اضراب یٰدأ وقد  ی  ،االضراب  في  ال  أن ال

ران  تواجه صاً  طه نفط  في  نق ود  و ال شکل  الوق ان  و .محسوس  ب ام  شاهديُ  ک ة ت محطات  ام ود  عبئ  الوق

ة صفوف ن طويل سيارات م د و ،ال ک ق اس لَّش ام الن ع محالت ام نفط بي فوفًا ال ة ص ن طويل ل م  اج

یٰ الحصول نفط عل ازلهم ال م .لمن ران جو يکن ل اردًا طه رًا ب ان .کثي اس وک ون الن ن« :يقول ا ل  تتعبن

  !»ستستمر النهضة و ،النواقص

                                                 
  .١٣٥٧  مهر ٢٩ کيهان . ١

 



ي و  ة ف ون و االذاع ي ،التلفزي یٰ کانت الت ل ال ام قب ي أي ة ف ام خدم شکل النظ ل ب ات تبث و کام  بيان

ر  عدد  طالب  الطواريء  حکومة ان  في  ،الموظفين  من  کبي م  بي اد  ،له سياسي  بالحي ام  ال  و لألذاعة  الت

 ساحة  تحاصر ،المدرعات و ،بالرشاشات المزودة السيارات فيه کانت الذي الوقت في هذا .التلفزيون

  .کامل بشکل التلفزيون و األذاعة

ة «بـ اآلن ُتعرف التي ،الصناعية طهران جامعة شهدت قد و  لَّ  تظاهرات  ،»شريف  جامع ا  ق  نظيره

  .»الخميني عاش« و »للملک الموت« :الجامعة ساحة في يهتفون کانوا الذين الجامعيين للطلبة

ر و  ل ذک ان مراس ي کيه ر ف ه تقري ن ل اهرات ان اصفهان م ة التظ ي الهادئ ت الت ا قام اهير به  جم

د  ،للمدينة العسکري الحاکم ،ناجي اللواء أوامر نتيجة العنف الی تطورت قد اصفهان رق  وق  الجيش  ف

  .الهليکوبتر طائرات بواسطة للدموع المسّيلة القنابل مستخدمًا المتظاهرين للشعب المعادي

ة  من  انطلقت  التي  :التظاهرات وأن  م  مدين د  التي  و )٥٧( دي شهر  من  ١٩ في  المقدسة  ق ة  ُتع  بداي

د  و .توقف  بال  تتواصل تزال ال کانت ،األيراني الشعب أنتفاظ ارو  صحيفة  کتبت  ق ول  الفيغ د « :تق  لق

د  التي  ،المقدسة  قم مدينة تحولت ران  عن  تبع و  ١٥٠ طه راً  کيل رةً  ،مت یٰ  أخریٰ  م ر  ال  لمعارضي  مق

ة ة الحکوم ال أن ..األيراني دين رج ذين ،ال م ال ستغرقون اآلن ه ي م صالة ف دعاء ال سياسيه وال  ،وال

 و الشيوعيين تعداد ان و .الدين رجال سوی أخریٰ معارضة قوة هناک توجد ال األول :شيئين ادرکوا

یٰ  في  الغالب في يعيشون هم و اليدين اصابع يتجاوزا ال اللييراليين ذ  .المنف ر  ومن دو  ،شهر  من  اکث  يب

ه  االَّ  .الجبهات کافة   علی استسلمت قد الحکومة أن دما  أن ست  المرء  يتحول  عن درک  أن طيعي  همنم  ي

  ١»...األخير النفس الیٰ النضال

ة  األعالم  وسائل دعايات علیٰ الرد هو ،الحاضر خطابه في األمام لکالم األساسي المحور أن   الغربي

سعیٰ  کانت  التي  ،الداخل في المتغربة و اليسارية الفئات بعض و ام  تلک  في  ،ت ی  ،األي ل  ال  من  التقلي

اهير لج المتواصلة األنتصارات شأن شعب  م ادين  في  ال ة  مي ار  و ،المواجه ساريين  اظه أن  و الي م  ک  له

تهجم  خالل  من  ذلک  و ،فيها المؤثر الدور یٰ  ال یٰ  األسالم  عل اء  وعل دين  علم ام  .ال ه  في ( فاألم  خطاب

اء  سيطرة  من  معينة تاريخية  نماذج بين ُيقارن )هذا اء  و األنبي ين  و العلم اء  سلوک  ب دارس  زعم  الم

ة وی و المادي ی الق دافع و ،العظم ن ي ة ع ق حقاني ذي الطري ه ال شعب انتخب ي ال د ،األيران دة ينتق  ش

                                                 
  .١٩٧٧ اکتوبر ١٨ الفيفارو،  صحيفة . ١
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  ٤١ – الخطاب رقم

  
  الرحيم الرحمن اهللا مبس

يس  أنه السادة ليعلم .١به تأمر لما لالستجابة مستعدون نحن يقول السادة من البعض ي  ل  األمر  .أمر  ل

 نحن الذي ،اهللا أمر هو له نستجيب أن يجب و األن به مبتلون جميعًا نحن الذي فاألمر .أنا أمري ليس

  .بنعمائه نتنعم و عباده

ة  ظل في يعيش شعب هو ،مسلم شعب ،مستضعف شعب األيراني الشعب  اد  نحن  و ،اهللا عناي  اهللا عب

ادة  و نهي  و أمر  قضية  ليست  القضية و .نستطيع ما بکل ،کنا أينما ،ُنعينه أن يجب ر  و قي ادة  غي  ،قي

داً  يصبح  أن مطورحًا ليس ،البته ةمطروح ليست األشياء هذه داً  أح راً  آخر  و قائ اً  أو أم األن  .موجه  ف

وب  هو  ما يعلمون الشعب فئات جميع شباب  من  ،مطل ل  ،ال ال  من  و ب دارس  اطف ة  الم ی  و األبتدائي  ال

ة  و الجامعيين  الشباب وم  طلب سوق  أهل  کذلک  و ،األسالمية  العل زارعين  و ،ال م  و ،الم م  ه ودوا  ل  يع

   .يوجههم من الیٰ بحاجة اآلن

ذي  البالء هو ما الجميع يعلم فاآلن سلمين  يواجه  ال شعب  يواجه  و ،الم ي األ ال شعب  ،يران سلم  ال  و ،الم

د  واضح  المشاکل هذه لرفع السبيل أن و ،مشاکلنا سبب هو من و ،األسالم مبتلي هو بماذا ع  عن  الجمي

وي  أسرة  سيطرة  تحت رزح األيراني الشعب أن نعلم کلنا .شاء أن ما حد الیٰ ر  بهل  خمسين  من  ألکث

ة  في  .ألجانب ل عمأل کانوا أيضًا هم و مظالم من ماشاؤا به فعلوا و عامًا ان  البداي يالً  رضاخان  ک  عم

ده  اصبح اخيرًا و ،٢الحکم الیٰ به جاءوا الذين هم و لألنجليز ذا  ول ضاً  – ه يالً  – اي ا  عم  هو  .ألميرک

ان  ذلک أن !الحکم في انا اکون أن الصالح من رأوا الحلفاء أن قال الذي اً  ک ه  صرح  اعتراف  و ،هو  ب

  ٣هذا قال أنه اّلا ،فألغوها جدًا فاضحة رأوها ،الجملة هذه تبه في ،بعد فيما ،رأوا أنهم يبدوا ثم من

دوا  أن منذ قديم تاريخ لهذا أن ،للتو عرفناه جديد ابتالء ليسا هذا و ،األجانب هم ابتالئنا اساس أن  اهت

وا  ،الوقت ذلک منذ و ،الشرق احوال درسوا و ،الشرق الیٰ و ،ايران الیٰ )األجانب( شرق  ان ادرک  لل
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أتين  ألعواما هذه خالل ،طريقهم عن يزيلوا أن تمکنوا و کما ة  او الم ام  الثالثمائ وا  ،ع وا  ان تمکن  يزيل

د  .األسالم  هو  الموانع هذه من واحدًا ،الموانع طريقهم عن وا  لق ذه  خالل  عمل سنين  ه ة  ال  من  المتمادي

ل يم اج ذ تحط سد ه د .ال صوا لق الم شخ ه األس سد بأن ر ال ذي الکبي ول ال صالحهم دون يح ع و م  يمن

 .االسالم  ضد  يروجون  مروجيهم  اخذ  و ،خبرائهم رغبهم و روجيهمم جدَّ و .االستغالل من األجانب

د  .مخدر  مجرد هو ،األديان کسائر األسالم أن قالوا لقد .هو کما االسالم يعرفوا لم دين  حسبوا  لق  – ال

ان  سائر أو ،االسالم هذا أن و ،الشعب افيون أنه علیٰ – باالساس اس  تخدير  مجرد  هو  ،االدي  من  للن

سوا أن أجل تب ينب فه بن ا ش لب مهم نهم س ذا .م وا هک ذا أن اي ،االسالم عرف شيء ه ان ال رره ک  يک

ذي  شبابنا أن .بأستمرار الطويلة األزمنة هذه مدیٰ علیٰ ،االستعماريين و النفعيين مروجي هؤالء  ال ال

ون الم يعمل شباب ،االس ذين ال ون ال ال اس يعرف رهم – باألس ا – اکث و م رآن ه ا ،الق و م ویٰ ه  محت

يس  ،العصر قضايا يخص فيما القرآن برنامج هو ما و ،القرآن يدعو ماذا الیٰ و ،القرآن ديهم  ل یٰ  ل  ادن

د  ،آخر  بشکل األسالم ُيعرضوا أن علیٰ فقط جبرواُأ الذين اولئک ان و .معرفة ذلک  هؤالء  سمع  لق  ب

  .خدعوا و هؤالء صدق لقد .جذورها هي ما ،بالضبط القضية هي ما يفهموا ان دون

                                                 
*

 بهدف اسيا، خصوصًا و األخریٰ،  القارات فتح الیٰ األوربية الدول بعض اهتمام أتجه ایران، في الصفویة الحکومة تشکيل مع . 
 ایران، مع انذاک األوربية الدول تحالف و عالقات أن منها، کثيرة، لعوامل نتيجة  مامهماهت ایران لفتت قد و  شعوبها استعمار

 التي المصادر و االولية بالمواد یتزودوا أن لهم یتيح کان التحالف، هذا أن و کما العثمانيين، األتراک امام اقویٰ یجعلها کان
 و المصادر علیٰ یتعرفوا ان الیٰ ایران، مع  عالقاتهم بدایة نذم الغربيون، سعیٰ فقد لذا و ایران، طریق عن اليها یحتاجون
 .ایران في الموجودة المعادن

 



سان ریٰي اآلن و  ي األن ارج ف ران خ ي و ،اي ران داخل ف ضًا اي ي اي ان بعض ف ری ،األحي  بعض ي

 التي  االتجاهات  هذه ،سياسي اتجاه ذو فردًا يکون أن ال و ،اولئک سببها التي بأنحرافاتهم األشخاص

المعنیٰ  سياسي  أو علمي اتجاه ،فکري أتجاه ذو يکون أن ال ،شبابنا علیٰ عرضوها اه  الحقيقي  ب  لألتج

ا  من  يعملون خذواا و اتجاهات صنعوا لقد ،موضوعة أتجاهات بل ،السياسي الفکري  اجل  من  خالله

یٰ ال فسوف ،هو کما األسالم عرفوا اذا الناس ان رأوا و .االسالم عن الناس يحرفواّأ امهم  يبق  سبيل  ام

تعمار و لالستغالل م .االس یٰ ل م يبق بيًال األسالم له رآن هؤالء درس اذا و .س القرآن ،دًاجي الق يس ف  ل

ذين  ،األعراب  هؤالء حرک الذي الکتاب أنه .محرک کتاب القرآن ،مخدرًا کتابًا م  ال وا  ل وا  يکون  يعلم

رة  األمبراطوريات علیٰ ينتصرون جعلهم و ،الوقت ذلک في شيئًا ة  الکبي و  و .الظالم ان  ل رآن  ک  و الق

  .األمبراطوريات علیٰ بلتّغ و کله العالم شمل لما ،مخدر شيء مجرد األسالمية التعاليم

روب  ي الح ت الت دور کان ًا – ت ين - دائم الم ب سي أو االس الم مؤس سي أو األس ائر مؤس ان س  األدي

سالم  عليه ،موسیٰ أن .السالطين ضد الجماهير و األنبياء بين کانت حروبنا أن ،الموحدة و األلهية  ،ال

ا  يرعیٰ  الذي ،عصاه يحمل ه غ به یٰ  يتوجه  و ،نم دان  .فرعون  قصر  ال  و ،فرعون  قصر  يحطم  يري

ه  في  فرعون ليستمر الناس تخدير اجل من بموسیٰ جاء الذي هو فرعون ليس ه  .ظلم  عصاه  حمل  أن

ذي  ،)الحضور صلوات( )ص(،االسالم نبي أن و .ظلمه بساط عليه قلب و ضاً  هو  ،ُبعث  ال  حسناً  .أي

یٰ يجب رءان عل سب الم ر أن ،يح یٰ ينظ اريخ ال ریٰ ،الت ل لي يالن أن ه ّلی ب ل )ص(ص صالح عم  ل

اس  خدر و ،هناک و مکة و الطائف و الحجاز في کاألثرياء ه  ،ال أم ،اولئک  هؤالء  يأکل  لکي  الن  أن

 انتصر  أن الیٰ بهؤالء الحروب خاض و األثرياء هؤالء ضد الحفاة و المستضعفين و الضعفاء حرک

  .بعضهم هدیٰ و عليهم

ستمعون  عندما هکذا ، شبابنا هؤالء هکذا  اذا  يالحظوا  أن دون و ،يفکروا  أن دون ،سألةم  ي ول  م  يق

ؤالء دفهم و ،ه و ه رويج ه ر الت سي للفک ثًال ،المارک ا و ،م و م دف ه دف أن .اله ؤالء ه و ه  أن ه

م  الذي بالشکل المسلمين الیٰ االسالم و المسلمين ُيعرضوا  ليعرضوا  و .األسالم  عن  يعرضوا  يجعله

م  طيب  .بکلمه الناس ينبس ال و الناس األعيان و شرافاال هؤالء يرکب اجل من جاَء األسالم ان  انه

م العوا ل رآن يط روا الق اذا لي اء لم ل أن .األسالم ج ذه ک ات ه رة اآلي واردة الکثي ي ال ال ف  اسالم ،القت

 



د  ارض لق اء ع الم علم ي و ،األس الم نب ة و ،االس الم ائم یٰ ،األس دوام عل ؤالء ال سالطين ه ي ال  ف

سالطين  هؤالء  .سالطين  – ايضًا – عصورهم في کان لقد .عصورهم ذين  ال انوا  ال  بأسم  يحکمون  ک

ان  ألنه اعوام عشرة أو عامًا عشر خمسة )ع(جعفر بن موسیٰ األمام حبس هل و ،الخلفاء صلي  ک  !؟ُي

صليان  کانا نفسيهما المأمون و هارون أن ، ُيصلي کان هسنف هو ان  و ،ي ضاً  الجماعة  يأم  انيأم  و ،أي

ه  ام اهللا رسول أبناء من سيد ألنه اعتقلوه هل و !؟ُيصلي ألنه ذلک حدث فهل کذلک الجمعة ام  ان  !؟ام

 و .الطاغوتي  النظام  يعارض ،النظام ُيعارض کان جعفر موسی األمام ألن ،کال األشياء؟ هذه ألجلء

وه  الصالة يقيم کان ألنه ليس و ،للنظام معارضة کانت ابتالءاته اسباب ان ه  و .أعتقل ان  ألن  شخصاً  ک

ادون  کانوا أنهم .اهللا رسول أبن کان ألنه و ،طيبًا النبي  ين م  في  ب ون  و اذانه ه  يثن دما  لکنهم  و ،علي  عن

  .السجن في به يرمون و يعتقلوه ظامالن يعارض الشخص هذا يرون

اريخ  و .العصور  کل في و ،األن الیٰ و األول الصدر منذ علماؤنا ثار لقد انو  هؤالء  أن يوضح  الت  اک

ة  زمن في و .دائمًا يخفقون و يثورون ان  ،األئم ة  اوالد ک ورون  األئم شجيع  يث ة  من  وبت سهم  األئم  ،أنف

يئاً  يقول )ع( األمام کان احيانًا و .١األئمة علم دون ليس ا  ش ضاً  – م  ،أخریٰ  الجهات  أو لحفظه  – أي

یٰ  أثنوا کم .)ع( األئمة أجل من ثاروا قد و اولئک هؤالء کان ،الواقع بحسب و أنه الَّا د  عل ه  زي  لثورت

ه  اشاد لماذا اذن )األمام( رغبة بخالف عمل قد زيدًا کان فأذا .تلک ة  ب اذا  و ؟)ع(األئم فوا  لم ه  اس  علي

 هؤالء  عنهم  يقول الذين العلماء هؤالء – العلماء بها قام ثورات عدة لدينا عصرنا في نحن ؟*هذا کل

م اء أنه بالط علم اء و ال ذين العلم ي أعرضوا ،ال دمتکم ف ول ،خ نهم يق ساريون ع م الي ن أنه اء م  علم

م  تتيح ال اعمارهم ان کما ،يقرأوا لم هؤالء أن ،حسنًا  ٢البالط ذا  له دار  ه  – ًاايض  .اسماعهم  و ،المق

اه  رضا زمن في ،العلماء هؤالء ثار مرة کم يسمعون الذي احد الیٰ مفتوحة ليست یٰ  ش د  زمن  ال  محم

اه رضا وي ضد ،ش ذي بهل ان ال ق ک اس يخن ي األنف صدور ف ذي أن .ال ار و نهض ال ان ،ث اء ک  علم
                                                 

 أمویيون( زمانهم سالطين علیٰ خرجوا الذین )ع(األئمة اوالد من شخصًا ١٤٠ من اکثر اسماء الطالبين مقاتل کتاب ذکر لقد . ١
 و محمد ثورة و األمویين، زید بن یحيی ثورة و ،)ع(الحسين بن علي بن زید ثورة اشهرهم من و .استشهدوا و  )عباسيون و

  .العباش بني ضد  )الفخ شهيد( علي بن الحسين و الحسن بن  اهللا عبد ابني ابراهيم
*

 األمام حضور دون الجهاد أن المواجهة، ميادین من الفرار اجل من یقولون، کانوا الذین العلماء بعض علیٰ و األمام حدیث . 
 ).عج( األمام ظهور انتظار یجب و حرام، )عج(
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بالط  لصالح يعملون المنحرفين من نفر العلماء بين يوجد بالطبع البالط؟ علماء هؤالء کان متیٰ   و ،ال

 أو .التخدير  اجل من دين هو الدين هذا أن صحيحًا ليس أنه اآل ،الشيء هذا مثل بيننا يوجد ايضًا نحن

ذا  األمر  يکن  لم ،کال السالطين؟ انوار و الظلمة اعوان من کانوا ،عليه القائمين أن ذا  .هک رويج  ه  .ت

اهبي  أن ،اي ،هذا اذهانکم في القوا أنهم نفط  ن م  هؤالء  ال ذين  ه ان  فالن  ان جوا ور ال اً  ک ه  .انجليزي  أن

  .يقولوا بأن يوحي نفسه األنجليزي أن .تحطيمه يريد

ا  المرة هذه ،انجليزی أنه کال ،هذا .سافًال يصبح اليه أحد نسب اذا و سافل هو کم يعلم ألنه ا  أمريک  له

ضاً  شبابنا و .عّرفوهم هکذا احدًا و واحدًا ،واحدًا واحدًا ،هکذا و !العالقات في بماذا هذا ،عالقات  ،اي

ذين اولئک م ال ا حسنو ه د هؤالء أن .خدعوهم ،النواي وا ق ذه لعب د .االفکار به وا لق ا لعب  ال .سيدي ي

  .الفکر هو التوحيد فکر ،فکر هذا ان تتصوروا

ذي  ،النبي الیٰ ننظر عندما اننا :األفکار هذه زعماء الی نظرة القوا  ذا  جاء  ال یٰ  و ،الفکر  به ه  ال  حيات

ه  .حياته کانت کيف انظر ،بحق النبي خليفة هو الذي ،المؤمنين امير الیٰ ،هي کيف ان  أن اً  ک  و ،حاکم

ا  حتی  و الحجاز  من  ،بأضعاف ايران من اکبر ،جدًا واسعًا کان حکمه ذا  و افريقي د  ،ک ان  لق ه  ک  حکم

د  ،مکان  کل الیٰ يمتد یٰ  نظر نل ذاک عن ه  ال ان  کيف  و ،هي  کيف  حيات ه  يقضي  ک ان  کيف  و ،يوم  ک

ان  کيف  و ،عبادته کانت کيف و ،وضعه کيف و ،يعيش کان کيف و ،ليلة يقضي ه  ک اس  اهتمام  ،بالن

ان  لقد .الضعفاء يعامل کان کيف و ألم  ک ز  آکل  انني  أن يت شعير  خب اک ه يکون  أن أخشیٰ  و ،ال  في  ن

ه  يجد  ال من ،اين في ،مةاليما في ،الکذائية الحدود ه  يجد  ال ،کفاف أکلون  هؤالء  أن .األکل  من  کفاف  ،ي

ذي  الحد الی يأکلون ،انتم بهم ينخدعون الذين الرؤساء هؤالء صابون  ال ة  ي ذلک  ! ٢بالتخم رئيس  ف  ،ال

ذا  ،ألنسانية بالمح هذا أن ،قتالنا فوق يسير ،ايران الیٰ يرد عندما ،الصيني الزعيم د  ه شعبي  القائ  ،ال

ان  ،ايران الی جاء عندما ،الماضية القليلة األيام ففي  .قتالنا و انساننا فوق يسير  و .القضية  يعرف  ک

ا  ألن ،الشوارع من يأخذه ان يستطع لم الملک اهير  تهتاف ول  التي  ،الجم ذا  الموت  تق م  ،لک دع  ل  أن ت

د  .کايةالح هي ما يعرف کان – ايضًا – هو و .يأخذه وه  لق ة  حمل یٰ  اوصلوه  و اخذوه  و ،بالمروحي  ال
                                                 

  .٣٠٩ ص ،٤٢ الملحق و ،٣٠٩ ص ،٣٩ الملحق و ،٣٠٨ ص ،٣٨ الملحق راجع . ١
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ونکم هؤالء أن  ا يلعب ذلک !سيدي ي رئيس ف شيوعي ال ي ،ال ة الحرب ف ي ،العالمي ذکر أنن دًا ات  و ،جي

م ذکرون ال لعلک تم تت ي ،ان ذکر انن دما ات اء عن اء ج اء رؤس یٰ الحلف ران ال د ، ٢اي اء فق شرشل ج  ٣ت

سيارته ة ب ب و الخاص یٰ ذه اک ال ا ،هن د و کم اء ق ت ج ضًا -٤روزفل ب – اي ادي يترتي ا ،ع  أن اّل

ا  وقت  في ،يشرب لئال – ايضًا – ببقرته معه جيء قد ،٥استالين اً  ،م ه  يکون  حليب ا  اشکال  في د  !م  لق

ان  و .شخصياً  ذلک  رأيت  أنني !ايضًا ببقرته معه جاءوا ذي  ،المسموعات  من  ذلک  ک  في  أشتهر  ال

ه ،الوقت ذلک د بأن ه جيء ق ه مع ي .ببقرت شه نأ شخصيًا رأيت انن ياء أي ،جي ي األش انوا الت د ک  ق

لوها هم أن و ،أرس ن – جيوش ط م ق وس ان طري ًا خراس یٰ تقريب ر ال ان أخ ا و خراس ت اطرافه  کان

تهم  شخصياً  أنني  - السوفيتي لألتحاد ستجدون  رأي ان  ،الوقت  ذلک  في  .واحدة  سيجارة  اجل  من  ي  ک

ارداش « ألولئک  ُيقال ذي  األخ اخ؟ اي أخ !أخ !»ق د  ال ذه  ،يري يم  أن ،الفکر  به ساکين  هؤالء  ين  و الم

دما  هو  و ،الظالمين  اّلا رؤسائه يحارب لم الذي القرآن .القرآن وليس ،أفيون الشيوعية .منهم يأکل  عن

 وليس فکر ،الفکر هذا – الناس دون يعيش بل ،عادلة ليست الناس من وأقل عادلة حياة يعيش ،يعيش

أتي  الذي الفکر ذلک سه ( ي ه  )رئي ه  مع د  و ببقرت شرب  أن يري ه  ي د  و حليب ع  أن يري اس  يبل ه  و الن  ظلم

د  أنه قالوا ،إطارًا طرح قد لينين السيد أن !الجميع من اکثر راد  کل  ،من  ان ،إطاراً  وضع  ق  کل  ،االف

 اطروحة  هي  هذه !٦البحر في أرموه !اقتلوه أقل ينتج من و ،العيش حق له مصاريفه بمقدار ينتج من

سانية  المحب هذا شعوب  المربي  لألن ذا  !لل ذاک  ماله ذي  ،الفکر  ل تم  ال ضعفاء  يه ر  بال اء  من  أکث  األغني

ساکين ک وبالم ذين أولئ ستطيعون ال ال وا أن ي د و ،يعمل ديرهم أن يري ؤونهم ي يهم و ش ن يعط  م

  .مصاريفه

                                                 
  .٤٢٥ ص ،٢١ الملحق راجع . ١
  .٣٣٢ ،٣٢ الملحق راجع . ٢
  ).م ١٩٦٤ -١٨٧٤( الشهير االنجليزي السياسي تژشل، ونستون . ٣
  .أنذاک األمریکي الرئيس )م ١٩٤٥ – ١٨٨٢( روزفلت فرانکلين . ٤
  .٣٣٢ ص ،٣٣ الملحق راجع . ٥
  .٥٠٨ ص ،٣ الملحق راجع . ٦

 



یٰ  جاءوا الذين هؤالء أبناءنا لعبوا لقد .يلعبونکم أنهم شاهٌد اهللا ،سيدي يا يلعبونهم أنهم   أن .الخارج  ال

ران  في  الموجودين اولئک سوا  اي ضاً  – فأولئک  ،شيوعيين  لي ونکم  – اي  الموجودين  اولئک  أن .يلعب

نهم  الکثير و ،األمن جهاز في اعضاء ايران في ا  م ضاً  – هن م  – اي ون  هؤالء  أن ،کذلک  ه  في  يعمل

ذا  و .األمن  جهاز وا  له یٰ  ذهب ة  ال رة  – الزهراء  جن  ،شيوعية  شعارات  ورددوا – زهراء  بهشت  مقب

یٰ  األمن جهاز من جئتم انکم أن واخرجوهم أيديهم من الناس مسکهم ا  ال م  !هن دون  أنه لوا  أن يري  يرس

ذين  ،هؤالء  من  مجموعة الجامعة داخل الیٰ ون  ال از  في  يعمل رددوا  ،األمن  جه  .شيوعية  شعارات  لي

اس  يخيف  أن اجل  من  هؤالء  صنع  الذي هو األمن جهاز أن ،شيوعيين ليسوا هؤالء و  و الن م  ليق  له

ا اذا ة صاحب رحل م سوف ،الجالل ب ف دنيا تنقل صبح و ،ال يوعية ت ذا ليرحل کال !١ش  سوف و ،ه

سوف  و ،يضايقها الذي رحل قد بذلک ستکون أنه ،أي ،کثيرًا ايران تتحسن دير  ل سها  ت سها  نف  أن .بنف

داً  موجهًا و واحدًا قائدًا نمتلک أننا ليس اآلن األيراني الشعب مطلب ادر  الکل  ،واح  والکل  ،الکل  ،ةق

د  ال( اننا هو األيراني الشعب کالم أن .القضية يعلمون ل  )نري ذا  مث ع  نظام  هک ا  اوق ذ  ،علين ه  من  ،بدايت

ا  يعطي  بالمجان  کان ليته – بالمجان نفطنا اعطیٰ و ،مالدينا کل نهب و ،الظلم هذا کل وا  نفطن ه  ليبن  ل

ا  ،ما شيئًا ّأيعطونا من بدًال اي !قواعد وا ل سالحاً  يعطون ران  في  قواعد  يبن نفط  يأخذون  .اي ون  و ال  يبن

د ضًا – قواع سهم – اي شعب أن – !ألنف ي ال الیٰ األيران ره ،صوته يتع ا أن ،صغيره و کبي يدي ي  ،س

ة  نطالب  نحن  سيدي  يا أْن يهتفون أنها .علينا الويالت جلب الذي النظام لهذا الموت  خمسون  .بالحري

ا  ال و ،حرة  کانت صحافتنا ال :شيء اي في حرية لدينا تکن لم ،عامًا انوا  خطباؤن ة  يمتلکون  ک  ،حري

ا ال و انوا علماؤن ون ک ة يمتلک ا ال و ،حري ت جامعتن ة کان م ،جامع ن ل اک يک يء هن ن ،ش د نح  نري

يائنا  کل  تبقیٰ  أن يجب  :األستقالل  نريد و ،الحرية األخرين  مرتبطة  اش دير  أن يجب  .ب دنا  ن سنا  بل  انف

  .الحرية علیٰ الحصول اجل من هو هؤالء اتاستغاث أن .مستقلين بأنفسنا

سيد أن  ارتر ال د ،ک ي ذلک طالعت لق صحيفة ف ل و ،أمس ال ضًا – ذلک قب ان – اي سيد ،ذلک ک  ال

شعب  أن شديدة ديمقراطية منحهم ألنه »شديدة ديمقراطية« الشعب منح قد الملک أن« يقول کارتر  ال

ضج ل ي ذا ک ضجيج ه ه اي – ال نح ان شعب م ة ال ديدة حري شعب و ش ستطيع  ال ال ل أن ي ذه يتحم  ه

ان  أو طالعات ا  أمس  صحيفة  في ذلک کان لقد – ألن السبب هو يقوله ما أن .الحرية ذا  ،کيه  هو  ه
                                                 

 یؤدي وضعًا األحوال، من حال بأي یتحمل، أن  یستطيع ال أنه صحفي، حدیث في الملک قال ،١٣٥٧ اردیبهشت شهر في . ١
  .٤٢٧ ص ،٢٨ الملحق راجع !ایران علیٰ يةالشيوع تسلطه الیٰ بالنتيجة

 



وم  طالب  أنا ،اي ،مکلفون جميعًا نحن وقلت قيتهمالت الذين للسادة هذه أعلنت انني ،حال أية علیٰ   العل

تم  و ،هناک الجالس السيد ذلک و ،هنا أجلس الذي الدينية ا  ان ون  اينم یٰ  و تکون ون  ،حال  اي عل  مکلف

 و أوربا في موجودون أنتم .األن القائمة األيراني الشعب انتفاضة في تشترکوا بأن مکلفون ،أي ،األن

ا  يجاهدون  ساحة  )هناک ايران في( و ،لتدخلوها للمواجهة ةساح توجد ال تستطيعون ال ون  و فيه  يتلق

شاطکم  فبأمکانکم ،هنا کذلک ليس األمر ،دماء و قتلیٰ يعطون ،خدمتکم في أعرض ،و ،الضربات  بن

ذين  األوروبيين هؤالء من شخصًا لعشرين ،لعشرة ،منکم واحد کل ،القضية تشرحوا أن ،األعالمي  ال

م  أشرحوا  .األسالم ضد و ،ايران ضد بلغوا هؤالء أن .معهم ونوتتعامل تعرفونهم وا  و القضية  له  قول

ا  هو  األيراني الشعب جميع مطلب أن ،أياهها رفضنا و لنا الحرية اعطائهم حول ليست مسألتنا أن  انن

د  .نمتلکها ال و بالحرية نطالب وا  لق ة  ارتکب ا  خيان م  .بحقن ا  يعطون  أنه ا  أموالن  انفطن  يعطون  ،ألميرک

 ،الملک  يقول کما ،لدينا ينفد النفط يجعل مما الکثير النفط من يعطونهم أنهم ،هذا من اکثر و .ألميرکا

اد « بهذا لنا جاء الذي من !سيدي يا ينفد .عامًا ثالثين بعد ه  ؟»النف ذا  أن ا  أن .ه ذهب  نفطن دراً  ي  من  ،ه

ه  ،بالحساب منه يرسل ألنه هدره؟ الذي ه  يرسل  أن ر  من ود  ال کال  ،بالدال  حاجة  من  أکث  شيء  أي يع

ه یٰ من بالد عل اهير أن .ال ذه عن تتحدث الجم ات ه رفض و الخيان ؤالء ت ة ه ا و .الخون ول أنه  أن تق

  .الجماهير نداء هو هذا .نرفضهم نحن و خونة هؤالء

 



تم  و ،هنا الجالس الدينية العلوم طالب أنا و ،هنا الموجودة الجماهير أنتم ا  ان سادة  ايه سين  ال ا  الجال  ،هن

ک  و امعي  ذل ب  و الج د  طال ب  و ،المعه ة  طال ال  و ،األعدادي ساء  و الرج اً  الن انکم ،جميع  أن بأمک

ا  المتواجدين األيرانيين آالف شرح فلو .بهم تتصلون للذين ،موقعه من کل ،ايران قضايا تشرحوا  ،هن

داً  جواً  يخلق فلسوف شخصًا عشرين أو لعشرة منکم واحد کل شرح لو يس  .مفي  أن يالضرور  من  ل

  هناک؟ الیٰ انذهب بأستمرار يسألني البعض .ايران الیٰ نتوجه

وا ،کال ا أفعل ا هن درون م ه تق ذا و ،علي ه بحد ه ه دور ذات تم تلعبون ي المتواجدون أن ذا ف د ه ي ،البل  ف

نکم  کل  ليشرح ،مکان اي في ،اميرکا في ،مکان أي في و ،المانيا في و ،فرنسا ي  المدرسة  في  ،م  ال

ذهب ا ي ي و ،اليه ي المؤسسة ف داوم الت ا ُي شرح ،فيه ذين لي ي لل م يلتق دثوا ،يه يهم تح م ال ون انک  تعرف

م  تشرحوا أن يجب و ،اليهم تتحدثوا أنن بامکانکم و ،لغتهم وا  و ،له ران  في  الوضع  هو  کيف  تقول  اي

ه  و کارتر السيد سببها المشاکل ،الشعب مشاکل هي ما و ،اآلن ببها  ،امثال اد  س سوفيتي  األتح  ذاه  ...ال

اس  األشياء هذه قولوا .ينهبوننا أنهم ،النفط يأخذ ذاک و غازنا يأخذ ان  اذا .للن أثير  لألعالم  ک  عسیٰ  ،ت

ر  هؤالء  الیٰ مطاليبکم توصلوا أن ،قصيرة فترة بعد ...فترة بعد ، تستطيعوا أن شعب  هي ذين  ال  من  ال

  .حرفهم قد األعالم يکون أن الممکن

ورًا أن  رًا جمه ه کبي اهير ذهه إن ،بأمکان رة لجم تکون( لکبي ة )س م داعم م ،لک ضًا - أنه اس - اي  .أن

ا  خرب  قد أنه ...لمظلومًا ما لشعب يکون فعندما ا  و ،زراعتن ضاً  – نفطن ذهب  - اي  سنکون  و ،األن ي

شعب؟  هذا سيعيش فکيف ،نفط بال و ،زراعة بال أعوام عدة بعد داء  أن ال ذا  أن هو  شعبنا  ن  الخائن  ه

ب ل ّأ يج وت و يرح ذه الم ة له سوف و ،الملکي ل ل اء أن يرح ا اذا و .اهللا ش شعب اراد م يئًا ال  ،ش

سيتحقق اء أن ف انکم .اهللا ش شطوا أن بأمک ًا تن ذا أن و ،اعالمي ل له ة العم سؤولية و قيم ا م  ال .هللا امام

صوروا ا تت ا األن انن دهللا و هن احون الحم ال !مرت م ،ک سؤولون انک ام م ٌل .اهللا أم نکم ک سؤول م  أن م

م  يلتقي للذين يشرح و يتحدث ه  من  کل  ،به ا  عن  النظر  بغض  ،موقع وا  اذا م شطوا  .رفضوا  و قبل  ان

 أن الممکن من و ،اوربا في ،لأليرانيين داعمًا جوًا ،فشيئًا شيئًا ،ستخلقون و ،تأثيره فلألعالم ،اعالميًا

  .لنا التعرض عن التراجع علیٰ ،ما وقت في – ايضًا -رؤسائهم يجبر

دين  اشخاصاً  تکونوا أن )ارجو( .مؤيدون )الحضور شکر( اهللا شاء أن لیٰتعا اهللا فقکمو  ران  مفي  ،ألي

ذل  التي  ،الجماهير لهذه خدامًا تکونوا ألن اجتهدوا )الحضور أمين( لألسالم و دماء  تب رزح  و ال  في  ت

 



  

  
  طهران في آارتر، جيمي مع بهلوي ارض محمد لقاء من لقطة

 

 



  ٤٢ – هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا   .م ١٩٧٨ اکتوبر ٢٢ / ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ١٩ لوشاتو نوفل / باريس

  .بهلوي أسرة خيانات و مظالم بوجه هللا القيام وجوب :الموضوع

  .الملک قبل من اميرکا الیٰ الملکية المجوهرات من قسم نقل :المناسبة

   .البالد خارج المقيمين األيرانيين و الجامعيين الطلبة من حشد :الحاضرين
  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

ذي  الوقت  في  ان  ال ام  ک ه  ُيلقي  األم ذ  خطاب اريرهم  المراسلون  أرسل  ،ه شعبية  التظاهرات  عن  تق  ال

ة ي العارم دان ف یٰ هم ران ال د و .طه ارک ق ي ش ذه ف اهرات ه شرات التظ ن اآلالف ع ال م  و الرج

ساء وا و الن شعارات هتف ة ب ام معادي دة و الملکي للنظ ام مؤي ي لألم ي و .)س(الخمين ذه ف اء ه  ، األثن

 ،حدثت  التي  المصادمات  أثر و .المتظاهرين النظام ةمرتزق من مجموعة بمعية الشرطة رجال هاجم

  .١آخرون وجرح – عددهم يعرف لم – األشخاص من عدد استشهد

ة  في ،طالبوا و ،المدينة مساجد أحد في الدين رجال و العلماء تحصن ،المجزرة هذه أثر و  م  برقي  ،له

 سماعها فور ،آباد خرم في الجماهير خرجتو .قضيةال بحث المسؤولة الجهات و قم في الدين مراجع

أ ام مجزرة بنب ي النظ دان ف یٰ ،هم شوارع ال ي ال تنکارية تظاهرة ف ل من اآلخریٰ هي قمعت  اس  قب

  .٢الشرطة رجال

                                                 
 مشاهد اکثر من بأنها )مهر ٣٠( أمس تظاهرات صور، مع لها مثيرة تقاریر في اعتبرت، ،٥٧ / ٨ / ١ اطالعات صحيفة . ١

 ذلک من اکثر و المسؤولة المصادر بحسب أشخاص ٧ کان فيه القتلیٰ عدد أن قالت و البالد، في دمویة األخيرة الصدامات
 ٣٠ في لها تقریر في رویتر وکالة قالت کماو .المستشفيات الیٰ المنقولة الجثث الیٰ استنادًا و العيان شهود بحسب يربکث
  .الملک جالوزة قبل من کرمان بمسجد اليوم، هذا في النار، اضرام تم قد و کما .شخصًا ٤٠ الیٰ ٣٠ هو القتلیٰ عدد أن مهر،

 قائم( شاهي و سمنان، و کرمان، في التظاهرات اخبار عن مفصلة تقاریر آبان، نم األول في نشرت اطالعات، صحيفة . ٢
 و آباد، خرم و الیهجان، و شوشتر، و مهاباد، و رشت، و گرگان، آباد علي و یزد، اردکان و اراک، و تبریز، و مهشهر، و ،)شهر

  .بوشهر و عبادان،

 



اء  و ،واسع مستویٰ علیٰ المساجد في الجماعة صلوات وضعت قد و  ة  الکلمات  و الخطب  الق  الثوري

شديدة ة ال ن للهجم ل م ع و ،اظالوع قب ات توزي ام بيان ي األم ائر و )س(الخمين عٰ س  وضعت ،المراج

 من أکثر األوضاع تفاقم دون بواسطتها يحول طريقة عن البحث الیٰ دفعة و ،جمحر وضع في النظام

ک صدرت .ذل صفحات ت سية ال صحف الرئ ي ،لل ذه ف ام ه ارير ،األي ي التق ت الت دث کان ن تتح  ع

بالد  انحاء  افةک في الدامية الصدامات و التظاهرات دوائر  مختلف  في  المتواصلة  األضرابات  و ،ال  ال

  .١الحکومية

شعبية  التجمعات  اوساط  في يتواجد کان فقد ،المحلية الصحافة مراسلي الیٰ باألضافة و  شعرات  ،ال  ال

ضاً  – األجانب  المراسلين من اطق  مختلف  في  – اي ران  من م  و ،طه ون  ه ارير  اعداد  في  يعمل  و التق

  .صحفهم و وکاالتهم الیٰ حداثاأل عن الصور

ت و  ة کان ران جامع د طه ت ق یٰ تحول ز ال اع ضخم مرک اهير ألجتم ي الجم ران ف د ،طه ت فق  کان

 »لملک  الموت« هتافات صدیٰ تتردد و ،الملکي النظام جرائم حول ءالخطبا قبل من توالیٰت الکلمات

  .الجامعة سماء في مدوّية »الخمينی عاش« و

اً  حدادًا ،نماکر مسجد الملک جالوزة المهاجمة السابع اليوم ،کرمان علماء اعلن و  ة  في  عام  ،المدين

ان  مسجد فاجعة حول له بيان في و .اعمالهم الیٰ التوجه عن الناس امتنع و ال  ،کرم اء  ق ان  علم  :کرم

ان  في  المحالت جميع أعلنت ،الجاري مهر شهر من ٢٤ األثنين ميو في ...« ا  کرم  اجتمع  و ،ابوابه

 و ،بطهران ژالة ميدان لشهداء أقيم عزاء مأتم في الجامع المسجد في شخص الف العشرين ربيقا ما

ان  حيث و ،عشر الحادية الساعة في سون  المجتمعون  ک دوء  المسجد  في  يجل ام  به د  دون و ت  يأ تردي

وع ن ن شعارات م ادرت ،ال لة ب ن ش ة م رد ،المرتزق رع ان بمج ب ش الکالم الخطي یٰ ،ب راق ال  اح

اب  من  المسجد هاجموا و ،المسجد خارج للناس العائدة الهوائية و النارية الدراجات و السيارات  و الب

یٰ  انهالوا و ،السطوح اس  عل ة  األسلحة  و األعواد  و بالحصي  بالضرب  العزل  الن ذفوا  و الناري  في  ق

د  و ،الرضع  و الصغار األطفال حتیٰ يرحموا لم و ،للدموع المسيلة القنابل اوساطهم اء  أسمعوا  ق  علم

                                                 
 موظفي، و التربية، دوائر من مناطق و طهران، مدارس في علمينالم اضراب عن اخبار نشرت ،٥٧ مهر ٣٠ اطالعات صحيفة . ١
 و المهني، التدریب مرکز و طهران، مصفیٰ و األجتماعي، الضمان منظمة و باستور، مؤسسة و طهران، جامعة دوائر موظفي و

  العالج مرکز و العقاري، تسجيل دائرة و الوثائق ونک حضانة و ونک، في النفسي الطب مرکز و التغذیة، کلية و الطاقة، منظمة
 جامعة و الداخلية، وزارة و الرسمية، کانت و أميد  فنمان شرکة و الري، في العالي التدریب معهد آباد، یافت في الطبيعي
 مؤسسة و سایبا، و سيتروین معامل و الرکاب، نقل شرکات سائقي و السياسيين، السجناء عوائل و )بهلوي( شيراز

  .االیام هذه البالد  انحاء کافة في االضرابات من فقط نماذج هي هذه و .المالية ووزارة الکيمياویة الصناعات

 



ائهم  بعد و  ة  انته اجمون  وخرج  ،المسجد  مهاجم یٰ  المه شوارع  ال وا  و ،األسواق  و ال  و المحالت  نهب

  .»...النظام جالوزة حماية و رعاية تحت ،النيران فيها اضرموا

اء  من  مجموعة  اصدرت  بيانات في و ران  وعاظ  و علم ضاً  – طه ة  حول  – اي ان  فاجع دوا  ،کرم  اک

اً  المستضعفين  و المحروم  الشعب ضاق لقد أن« :فيها ه  کل  بتضامن  نهض  و ،ذرع ع  و ،قطاعات  رف

شکل  صمم و مستنکرًا صوته د  کف  یٰعل  حازم  ب شعب  أعداء  ي اهبي  و ال ه  ن  و صوصل ال من  ثروات

ضوحين ين و المف درات المتالعب شعب بمق بالد و ال یٰ ال ق حت ة تحقي تقالل و قالحري ة و االس  العدال

ديني  المرجع خصوصًا ،الواعين العلماء قيادة من باالستلهام ،األسالم لواء تحت األجتماعية یٰ  ال  األعل

  .»...خمينيال األمام العظمیٰ اهللا آية

اء  محطات  في  العاملون بادر ،للنظر ملفت ابتکار وفي  یٰ  الکهرب ار  قطع  ال ائي  التي ة  ،الکهرب  بطريق

دة  ،محسوبة ل  في  ساعتين  لم شرة  ت بث  وقت  - اللي ار  ن ون  من  اآلخب  اعالم  شل  اجل  من  – التلفزي

  .النظام

یٰ  هللا تقوموا أن بواحدة ظکماع أنما قل« باآلية ابتدأه الذي ،١٣٥٧ / مهر / ٣٠ يوم خطابه في و   مثن

اريخ  ابدال الیٰ اشار ثم من القيام )س( الخميني األمام أعتبر »فرادیٰ و اريخ  القمري  الهجري  الت  بالت

تاخيز ( حزب  تأسيس  و ،الملکي ا  ذلک  عن  النظام  تراجع  و )البعث  – رس د  فيم  معرض  في  و ،بع

ران  من  شاه رضا هروب احداث شرحه ة  المجوهرات  وجخر  من  سماحته  حذر  ،اي وال  و الملکي  ام

  .الملکي النظام انهيار اعتاب علیٰ )ايران خارج الیٰ( المنهوبة الشعب

ة  األعالم وسائل و األجانب المحللون لها يروج کان التي الشائعات من و  ذه  في  الغربي ام  ه  هي  ،األي

ل  حال في« أنه مقولة تتدخل  ،الملک  رحي ات  س ة  المتحدة  الوالي اد اال و األمريکي سوفيتي  تح شکل  ال  ب

ام  فأعتبر .»ايران تقسيم الیٰ ذلک سيؤدي و ،مباشر ه  في  ،االم ذه  ،بيانات دات  ه ا  التهدي  اساس  ال بأنه

 



ه  في األمام حديث بقية ترکز قد و ذا  خطاب یٰ  ،ه شية  األوضاع  عل ة  المؤسفة  المعي اء  لغالبي شعب  ابن  ال

رانيين  تضامن  ضرورة علیٰ و ،لجرائمه الملکي النظام مواصلة و ،الدامية انتفاضته و ،األيراني  األي

  .الشعبية النهضة مع تواصلهم و الخارج في المقيمين

 

 



  ٤٢ – الخطاب رقم

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

ل  ا ق م أنم دة اعظک وا ان بواح یٰ هللا تقوم رادیٰ و مثن د ١ف ين لق اريء ع الیٰ الب ا تع ا لن ول :تکليفن  يق

و  – فقط  واحدة  بموعظه  أعظکم انني للناس قل االکرم للرسول الیٰ  اهللا اعظال رم  الرسول  و ،تع  األک

غ  واسطة ا  ،فقط  واحدة  موعظة  – التبلي ول  .انم سماع  صائنة  االسماع  ،فقط  واحدة  موعظة  لکم  أق  ل

 .هللا تقوموا أن :واحدة الموعظة و ،بها الرسول أمر و يقولها أن اهللا يريد األهمية بهذه ،واحدة موعظة

أمر  – تعالیٰ – أنه هي الموعظة تلک .فرادیٰ و مثنیٰ ،اهللا اجل من تنهضوا أن هي الموعظة ة  ي  األم

ل  علیٰ شخصان شخصان ،هللا انهضوا و قوموا :هللا تقوموا أن )ص(الرسول بواسطة ل  ،األق  الجمع  اق

ان ان اثن شکل ،اثن ردي ب ضًا – ف و - اي يلة ه شکل .وس اعي ب یٰ اجتم یٰ حت  و ،شخصين شخصين ال

رادیٰ« د .»ف ر لق الم ،موسی أم ه اهللا س ذهب أن ،علي سه ي دعوة بنف ون ل ون ذلک .فرع ل الفرع  بک

ا  من اکبر سطوة لفرعون کان لقد ،جبروته ه  يتضح  مصر  مات اهرا من  و .٢فرعونن ان  ان  يمتلک  ک

أن  )موسیٰ( أمر !األلوهية – ايضًا -  يدعي کان و ،٣جبارًا ًاجهاز ذهب  ب رده  ي دعو  و بمف  !فرعون  ي

ا  اذهبا األمران جاء و .أزري ليشد ... - ايضًا - أخي معي ليکون )ع(موسیٰ فطلب ين  انتم اً  األثن  .مع

  .٤يخشیٰ أن ... عسیٰ ،رشده الیٰ يعود أن عسیٰ ،ادعواه و فرعون الیٰ اذهبا

 األمر جاءه و »فرادیٰ« األمر بداية في ،عليه اهللا سالم ،موسیٰ کان لقد ...هنا الفرادیٰ و المثنیٰ هذه 

ا  )تعالیٰ( له فاستجاب .أخي معي ليکون تعالیٰ و رکتبا اهللا الیٰ طلب ثم من و ،يذهب أن د  فيم  أن بع

يس  .الحق الیٰ ادعواه و فرعون الیٰ أذهبا ،األثنين انتما معًا اذهبا  اجل  من  نحن  تنتظر  أن صحيحاً  ل

ل وا ،الوفير المال و ،الوسائل تتوفر أن الیٰ ،هللا القيام ،القيام دبابات  و لقناب ا  و ال یٰ  م ان  اذا .ذلک  ال  ک

 .هللا يکون أن هو المهم و ،اهللا بعين هو ،هللا لقياما

 .المسلمين لمصلحة و ،تعالیٰ للحق نهضة ،نهضتکم و قيامکم ليکون
                                                 

  .٤٦ / اآلیة / سبأ سورة .  ١
  .الملک .  ٢
  .السبع الدنيا عجائب من مصر اهرامات .  ٣
  األدعاء .  ٤

 



م  و أصبح من .١المسلمين بأمور المرء يهتم أن هو و تعالیٰ و تبارک اهللا يريده الذي الشيء هو هذا  ل

ة  قضية  اآلن القضية  و المسلمين لحبمصا يهتم من هو فالمسلم .بمسلم ليس المسلمين بأمور يهتم  و أم

 مصلحة  المصلحة ،الشخصية لمصلحته ما شيئًا يفعل أن شخصًا يريد کأن ،شخصية قضية هي ليست

ة  مصلحة  المصلحة  .شيء کل من أعز هو الذي االسالم غ  أم ون  تبل اً  ثالث یٰ  تتعرض  نيف  و مليون  ال

ا  نحن  نجلس  حيث  فاآلن .يوم کل السجن و القتل الیٰ تتعرض و ،يوم کل الضغوط ا  نعرف  ال ،هن  م

صلنا  .ايران في األن يجریٰ اً  ت اراً ( يومي اهير  انتفاضة  عن  )اخب ة  في  الجم ة  المدين ة  و ،الکذائي  المدين

ة ة و ،الکذائي ة المدرس ة و ،الکذائي ة الجامع شعبية التظاهرات عن و ،الکذائي م .ال أت ل  التظاهرات ت

ًا ا ،اعتباط ة انه ضغوط نتجي ذه ،ال ة ضغوطال ه ي ،المتراکم وب ف شعب قل ذ ،ال سون من ًا خم  ،٢عام

ذا  ان و .عامًا خمسون عليها مضیٰ التي العقد هذه فک أجل من بالعمل و کلمته بوحدة اآلن يفرغها  ه

سلمين  لمصلحة ،هللا قيام هو القيام ة  اي انظروا  .لالسالم  ،الم ریٰ  جريم ذه  کب  التي  الجرائم  کل  أن .ه

ا  اعطائه من ،الرجل هذا ارتکبها التي الخيانات کل و ،الرجل هذا ارتکبها یٰ  نفطن  ومن  ،الخارج    ال

 و ،جانبًا األشياء هذه کل ضعوا ،نظامنا کرامة فقدان و ،ثقافتنا تخريب و ،الزراعية اوضاعنا تخريبه

ر  قضية اريخ  تغيي اً  الت ر  ٣جانب اريخ  تغيي ه  و األسالم  ت اريخ  ابدال و  المجوس  بت ة  في  وضعتموها  ل  کف

ياء  کل  و جرائمه و الشخص هذا خيانات و ،الميزان من واحدة دناها  التي  األخریٰ  األش سببه  فق  في  ب

شعب  وقوف ال لو بهذا سيکتفي کان أنه تتصوروا ال .ذلک أهمية لترجحت ،اخریٰ کفة ه  ال  أن .بوجه

 الیٰ وجدي لم – الملک الیٰ – اليه کتبوا - األزمنة تلک بحسب - شتيون الزراد اليه کتب الذي هو هذا

ذه  !النار عبدة خدم ،٤شتيون الزراد مذهب !أنت خدمته ما بقدر مذهبنا خدم من اآلن ه  کانت  ه  خطوت

ه  کانت و ،التاريخ فيها غّير األولیٰ ه  أو اخریٰ  خطوات  ل شعب  قف د  ال د  حده  عن یٰ  و .اهللا بحم ه  حت  ان

شعب ا من  اآلن تلقاها التي الضربة هذه أن !عليه کان ما الیٰ التاريخ أرجع ا  في  هي  ل یٰ  طريقه  أن ال

سوف  و ،تتحملوا و تصبروا أن يجب .األخریٰ بعد الواحدة ،اآلن الیٰ رفعها التي الرکائز هذه تحطم  ل

ذي  »البعث  – ستاخيز و حزب« قضية و .األخریٰ بعد الواحدة )الرکائز( هذه تتحطم و تنهار خ  ال  نف

ه  رغم  ،الماضية  األعوام  خالل  ،کثيرًا له طبل و فيه ان  أن ر  ک انوني  غي ضاً  - ق یٰ  ولکن  – اي ة  عل  أي
                                                 

  .٤٢٠ ص ،٨ والملحق ٣٤٥ ص ،١٤ الملحق راجع .  ١
  .٤٠٣ ص ٢٦ الملحق راجع .  ٢
  .٤٢٠ ص ،٨ والملحق ٣٤٥ ص ،١٤ الملحق عراج .  ٣
  .المجوس الیٰ اشارة  .  ٤

 



اريخ  اعاد و أخریٰ مرة ريخاالت غّير هکذا .األنهيار الیٰ طريقها في هي الرکائز هذه أن   و ،األول الت

ه زال ضًا – حزب ن – اي ود م ن .الوج ر ولک الي الخط و اآلن الح ضية ه ل ق وال نق شعب أم یٰ ال  ال

ران  من  اخبارًا :شخصان اليوم أفادني لقد ٢الخارج ا  ،اي سادة  احد  أن کم ا  ال ا  أخبرني  هن ه  بم  من  لدي

ذهب  کل  أخذوا  البارحة  أن قالوا السادة بعض بواسطة أيران من أخبروا .معلومات  المجوهرات  و ال

ا  و الملکية ا  و ،غيره یٰ  حولوه ا  ال یٰ  اميرک ا  عل دو  م ه  أن  ٣يب ضاً  – ابي  ،ذلک  فعل  خر اآل هو  – اي

دما اء عن اء ج وه و الحلف ن أخرج ران م ذلک أن ،اي ة ل ة حکاي ي ..طويل ل ف ذه ک ات ه د ...الحکاي  لق

 ثالث  من العالمية الحرب في اميرکا و السوفيتي األتحاد و بريطانيا ،کبيرة قویٰ ثالث البالد اجتاحت

ذا  ولکن  به تحدث هذا مکال نفس – کذا نعد لم نحن يقول رضاخان کان الذي النظام هذا و ،محاور  ه

ارغ  کالم  من  ذلک الیٰ ما و کذا الدول نعد لم نحن و کذا هو تضامنًا ان يقول اآلن و ،قليًال اقویٰ  - ف

وا  و واحدة  ساعة لعله حتیٰ يقاموا ولم د  .٤ذهب ذه  ان ،طيب  .جاءوا  لق د  مصيبة  ه شعب  حلت  ق  و بال

ده  الیٰ األجانب دخل ذا  ثحد  .بل وا  و ه روا  ان رادواوا بالحر  حال  في  دخل ستقروا  أن اي ،يعب  و ،ي

ا  من حربهم في انتصارهم جر هنا ليکون دالً  و ،ألماني دنا  يکون  أن من  ب اً  شعبنا  و بل م  ،حزين  اهللا يعل

ذا  اآلن محبوب هو مثلما !هذا »محبوبًا« کان هکذا .اخراجه تم قد رضاخان اآلن !َفَرح أنه  !األخر  ه

ة  أن مع  و انه حيث ،للملک حبهم کان ذاهک !»للملک محب« األيراني الشعب و د  دول ثالث  دخلت  ق

ان  و ،بالکامل عليه سيطرت و البالد الیٰ جيوشها رح  ،شيء  بکل  يحدق  الخطر  ک اس  ف  حسناً  أن الن

ذا  ذهب  و هؤالء  جاء حصل صونا  و أخذوه  !)الملک ( الرجل  ه وا  أن دون ،شروره  من  خل  ان يعلم

و  .الشخص  ذلک  عهد في الناس وضع کان هکذا .بأعمالهم يقومون أنما ،معه لهم شغل ال الحلفاء  ول

                                                 
  .٣٨٤ ص ،١٩ الملحق راجع .  ١
  .٣٦٠ ص ،٣٣٠ الملحق راجع .  ٢
 بشکل البالط من القریبين بواسطة البالد خارج الیٰ األثریة  واالشياء  المجوهرات و الذهب من کبيرة مقادیر اخراج تم لقد . ٣

  .ثمينة مجوهرات من اخته و الملک رأسها علیٰ و المالکة األسرة سرقته ما الیٰ اضافة سري،
  .١٣٨ ص ،٣٠ الملحق راجع .  ٤

 



ذه  من أخذوه و مأمورين کانوا لقد حسنًا !هنا الیٰ تعال و أنهض له قالوا ثم من و !الحيوان  سفينة  ه  ال

ا  اشياء هناک ،جدًا حسنًا :...الیٰ ضاً  لن الوا  .الحقائب  ،اي أتي  :ق ا  ن یٰ  أخذوه  .به اک  ال یٰ ( هن سفينة  ال  ال

راً  و .الوقت  ذلک  في  هذا بلدنا اخر هکذا و .ألنفسهم اخذوها .ايضًا الحقائب أخذوا و ،)خریٰاأل  اخي

ا  فعل  ذلک  مع  و ،ذهب  و ،أخذوه ذا  بن ه  حمل  حيث  ه ة  المجوهرات  من  حقائب  عدة  مع  و *الملکي

 حلوها و اأخذه ...الملکي والذهب ،الملکية المجوهرات أخذ ١قد أنه قالو و ،اليوم أتصلوا لقد ...هبت

ة  ستأخذها هو نصيبه من نصيبه من ستصبح کانت اذا ما ندري ال و .اميرکا الیٰ ة  الحکوم  ،األمريکي

م  .شعبنا  کيس  من  ذهبت لقد .ندري ال ستطع  ل ه  أن شعبنا  ي دعوه  ال أن ويجب  .يمنع ذهب  هو  ي  ال ،ي

 .اهللا اءش ان ،األشياء ذهه منه يأخذوا و يوقفوه أن يجب ،المؤذي الشخص هذا منع يمکن

ه  هو ،هنا المطلعين السادة أحد عليه اطلعني الذي و ،الواصل الثاني الخبر و د  )الملک ( أن اع  ق یٰ  ب  ال

ا  صرف  و القمار للعب بناها التي ،الجزيرة تلک في الموجودة األشياء جميع النفط شرکة الغ  عليه  مب

ة أتي أن أجل من ،طائل ا ي اء مختلف من اللواطون اليه الم أنح ار للعب الع ي و ،- القم ا الت  من بناه

ياء  و الشعب اموال من اي »بهلوي مؤسسة« اموال دة  األخریٰ  األش ا  العائ دنا  کله ال  ،لبل ه  ق ا  أن  باعه

                                                 
*

 أن الیٰ الوطني المجلس نواب أضطر  الذي الحد الیٰ شاه، رضا نفي  اثناء الملکية، المجوهرات سرقة خبر  اشيع لقد . 
  اجتماع في أنذاک، المالية وزیر گلشائيان، السد نفي  یستطيع لم و .الخصوص بهذا رسمي بشکل الحکومة یستجوبوا
  الکثيرون  کان التي الحقيقة  اخفاء  یستطع لم )احمدي مؤید( البنک ناظر تأیيد و ،٣٣٢٠  شهریور ٢٢ في الوطني المجلس

  .قرن بعر خالل اطالعات کتاب  کذلک و ،١٣٣٠ شهریور ٢٢ یوم جلسته في الوطني المجلس  مباحثات انظر .شهدوها قد
 خاص، مطار و ،)شایگان( طوابق عدة من  فندق و فخمة، قصور عدة بنی قد  الملک کان .کيش جزیرة الیٰ  األمام  یشير . ١

  .کيش جزیرة في القمار، للعب کبير وکازینو

 



 في لها مثيل ال نهضة أنها ،نادرة )نهضة( أقول ال انني .لها مثيل ال نهضة ،اليوم نهض قد شعبنا نأ 

شعب  ينهض ان ايران تاريخ في يوجد ال .ايران تاريخ ه  ال ا  هدف  سبيل  في  کل اک  کانت  إن و .م  هن

شيئاً  شيئًا و رشت و تبريز في الدستور حرکة ،طهران في کانت فهي ،نهضات  و اليب المط تحققت  ف

ا  – ايضًا – بها التحقت األخریٰ المدن بعض شاملة  النهضة  أم ة  ال صلنا  التي  و األن القائم ا  ت  اخباره

یٰ  التی المدن من مرة کل م  بنهوضها  سمعنا  األن ال سمع  اول  و التظاهرات  المدن  تلک  في  تخرج  ،ن

بهم  أن تجد  سألت  ما متیٰ و ذلک الیٰ ما و أشخاص فيها يقتلون ،أشخاص فيها يقتل  هو  و واحد  مطل

اريخکم  في ( الشيء هذا مثل تجدونه ال »هذا بهلوي لنظام الموت«  في  حدثت  التي  النهضات  أن .)ت

 أنحاء  کل  في  الشاملة العارمة الثورة هذه مثل أن اّلا ،ثورات ايران في حدثت قد و ،کثيرة هي ايران

بالد ي و ال ب الت شيء تطال د ب م ،واح دث ل یٰ تح د .األن ال صل لق ذ ح أرادة اه ق ب الیٰ الح يس .تع  ل

ذه  موجودة  ليست  ،ذلک  فعل من ليقولوا .العمل هذا بمثل لوحده يقوم أن البشر بأستطاعة سألة  ه  ،الم

 .حصل الباريء وبارادة ،هذا فعل الذي هو تعالیٰ و تبارک اهللا أن

ا  شعب يطلب فعندما  ه  م شيء  بأجمع ه  الوقوف  يمکن  ال ،واحد  ب ه  و بوجه ة  أعالن  بواسطة  ثني  حال

ياء  من  ذلک  الیٰ ما و العسکري األنقالب و الطواريء د  .األش شعب  تحرک  لق سيل  ال ارم  کال  من  الع

ل اث اج اس اجتث وي اس صل و .بهل ک سيح وهمکم ال .ذل وف ي ن الخ ا أن م وة اميرک یٰ ق  و .عظم

ل  يحدث  ال ،ذلک من تخافوا ال ،ذلک الیٰ ما و عظمیٰ قوة السوفيتي األتحاد ذا  مث شيء  ه  فبخال  ،ال

اً  هؤالء من أسألوا .صحيح و مشروع مطلب ،بأکمله شعب مطلب اذا  طيب  جميع دون  م اذا  و ،تري  لم

ذا  يرحل  ون  ،لشخص ه ذا  أن يقول د  الشخص ه ا  ق د .خانن ًا خمسون  اأمضين  لق ر تحت  نعيش  عام  ني

تبداداأل ت و س د و ،الکب ة أن .نتحرر أن نري دة الحري ن واح ور م ي األم سان حق هي الت  حق ،لألن

  .بلده في وحرًا ،اعماله في و ،رائهآ في حرًا يکون أن .عليه تحصل أن يجب لألنسان يطبيع

 



  ٤٣ – هوية الخطاب رقم

  

 .م ١٩٧٨ اکتوبر ٢٤ الموافق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ٢١ في لوشاتو نوفل / فرنسا

 الهي واجب البهلوية باألسرة االطاحة :الموضوع

  .الملکي المجلس و لالمعتد الجناح بين اتفاق مشروع :المناسبة

  .البالد خارج مينالمقي االيرانين و الطلبة من جمع :الحضور

  

  

 

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

ة  ة االّم ام  لتوجيهات استجابة و االيراني ي االم د الخمين ا  الحقيقي القائ  الوعود من ألي تصغي ال ،له

ا  التي اقةّرالب الکاذبة ة  أطلقته ا  حول  الحکوم ات  في  دةزي وّظفين  مرّتب  عن  الضرائب « وتخفيف  ،الم

ا  نصب  تجعل  و ،الرفاهية توفير و ،»العاملين ار  اشعال  و ،المرّوعه  شهريور  ١٧ مذبحة  عيونه  الن

ا  ،االخریٰ ايران مدن في الشعب بحق الدامية المذابح و ،کرمان مسجد في شد  أنه دفاً  تن داً  ه  :هو  واح

  .االسالمية العدل ةحکوم تشکيل و ،الملکي النظام تقويض

ا  ا انه زال م دمًا تمضي ت ي ق ا ف دامي طريقه دّوي ال ا ت دة فانه ر الخال ة غي ا مکترث ف يجری لم  خل

واليس ن ،الک صاالت م شبوهة ات ث م د حي سياسيين بعض يؤک ی ال ّل صنع و ضرورة عل ايی ح  نه

  .»لألزمة

ون  السياسيون کان االيام تلک في و سياسة  في  العريق االت  ةدبلج  في  منهمکين  ال شاريع  حول  المق  م

  .المجرمين بعض لمحاکمة اقتراحات و حّل

ات  سياسية المجموع د ال هاداتها تق ول ش ضالها ح سابق ن دکتور و ،ال ي ال ق أمين یٰ يواف ة عل  رئاس

  .الفعلية الظروف في الحکومة

 



اري  الیٰ يتوجهان اجينومي بازرگان السيد و  اء  سب ام  للق سياسيون  و ،الخميني  اإلم ة  يقترحون  ال  بداي

   ١»يحکم ال و الملک حيث جديد عهد

ي  ة وف ر خطاب ن االخي ام اعل ضه االم ل رف ذه لک ات ه ول و االقتراح ول« :الحل سادة بعض يق  ال

ل  مع و النظام اصل علیٰ االبقاء االفضل من :المقّربين ذا  رحي بعض  يصّرح  و ،الشخص  ه  اآلخر  ال

ذا  و يحکم  ال و يملک  فيبقیٰ بالدستور دهتقيي و ايضًا عليه االبقاء الممکن من أن :مواربة دون  أحد  ه

  .»...االخطاء

ة  خطوات  في  الحکومة اقدمت أخریٰ جهة من  دة  تکتيکي ل  في  وذلک  جدي ان  شهر  أوائ  و ١٣٥٧ آب

رأي ضغط تحت ام ال دمت الع یٰ اق راج عل جينا ١١٢٦ عن االف يًا س ان و ،سياس ين ک سجناء ب  من ال

  .الملک نظام معتقالت في سنة ٣٠ امضیٰ

 شديدة مصاعب تواجه الحکومة کانت و »االبطال السجناء يحيا« :شعار طهران شوارع في دّویٰ و 

   :فقد يوم کل

 -  .أيام ثالثة لمّدة همدان في »سينا بوعلي« جامعة في الطعام عن اضرابًا الطلبته بدأ

 -   .الوطني الشوریٰ مجلس اروقه في نفسه للملک و للنظام االنتقادات حّدة تصاعدت

نفط  تشاحنا سائقوا نفذ و کما -  ز  في  ال ال  تبري اء  وعم شاه  في  الکهرب اً  اضراباً  کرمن  طالبوا  و عام

  .االبرياء الناس بحق المذابح يقاف ال الرأي حّرية منح و العسکرية الحکومة بالغاء

 فيما -   ٢.للشعب خدمة عملهم استنفاف و اليوم من اعتبارًا اضرابهم البريد دائرة عمال انهیٰ

دة  نداء الشعب بّث قد و  ام  قائ تعلن  الفرصة  االحزاب  و التنظيمات  وانتهزت  ،االم ا  عن  ل  أو وجوده

ر  وجودات  لتشکل بعضها مع لتندمج ون  و« أکب اة  من  »التحّرري شرق  و الغرب  دع ذين  ال زووا  ال  ان

د  و االختناق أيام ذين  و عزلتهم  ينهون  االسود  العه ّروا  ال یٰ  ف ذين  أو الخارج  ال اون  ال  الحکم  مع  واتع

  .مةاأل صفوف الیٰ يعودون

                                                 
  .مصّدق حکومة خالل الوطنية الجبهة شعار . ١
 بين االمام  نداءات توزیع یعرقل سوف  االحزاب أن اوضحوا و باریس في الخميني احمد السيد بسماحة  المضربون اتصل . ٢

 في العاملين عودة علیٰ االمام وافق حيث ذلک علیٰ والده احمد السيد اطلع قد و المحافظات و المدن في الشعب صفوف
  .الثورة استمرار في مؤثر و بارز دور لهم کان و  نشاطهم  استأنفوا حيث  دوائرهم الیٰ  البرید

 



ت ادرک و  يض البي ضاً  االب رش أن اي ک  ع ز المل ف يهت ه  و بعن اجز أن ن  ع ة ع صالح  حماي  الم

شالز « بقيادة بعثة اميرکا أوفدت لهذا .االمريکية ل  »وانکن  ت دفاع  وزارة وکي رال  و ال  ارنست « الجن

  .طهران الیٰ البنتاغون في االسلحة مبيعات مدير »گريفز

زان  في  محتمل  تخفيض حول دارت الملک مع الوفد مفاوضات ان :رويتر ذکرت قد و   المبيعات  مي

غ ّد يبل ارات ةع ن ملي دوالرات م الل و ،ال ارة خ ن الزي شالز اعل ن و ت م انک ة االدارة دع  االمريکي

  .ايران في العسکرية للحکومة

***  

 المهندس  بين دات التي المفاوضات صنصو من أي علیٰ اطالع دون االجنبية االنباء وکاالت عّلقت 

ان دکتور و بازرگ نجابي ال ع س ام م ي االم ّدثت و :الخمين ن تح أثير« ع ات ت ي المفاوض ة ف  األزم

 العودة في الخميني االمام القناع تبذل جديدة محاوالت« :حول الوکاالت بعض تحّدثت کما »االيرانية

  .ايران الیٰ

 غير    :قائًال تصريحاته في للشائعات حّدًا وضع االمام أن

ل  ضرورة( الموضوع هذا في معنا يتفق ال من ان« ا  )الملک  رحي ا  خبيث  أو احمق  ام ا  ...النواي  انه

ه  من  البّد کّلا ..دماءها وهبت التي لالمة خيانة ضاء  يجب  ...رحيل یٰ  است ذه  عل ساللة  ه ران  ...ال  ال اي

  .الساللة هذه تريد

ادون  الذين للمحافظين لتيار ههايوج ضعفه بمثابة االمام تصريحات کانت و   ال و يملک  الملک (ـب  ين

  .)يحکم

 

 



  ٤٣ – الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ا  ،الکرام  الحضور  مع  الحديث  اطيل ان يل تسمح ال صحتی سوء ان ران  وضاع  ف ا ؤت اي ر  لمن  ،ًاکثي

 ابادة يرتکب و الناس ميهاج المجرم النظام هذا ،المنحط النظام هذا الزال و ،مجزرة ثمة يوم کل ففي

ردي  الیٰ تشير فهي ،مرضية االوضاع فان المجازر هذه رغم لکن ،االبادة تلو جماعية  نحو  النظام  ت

ه  ،٢ئسًااي يکون أن بدوال ،١يأسه عن يفصح هو ها و ،االحداث هذه ازاء يأس انه ،الکامل سأالي  لکن

ال  و ،٣البالد خارج  الیٰ الشعب اموال بتهريب يقوم االن نفس في م  يق وا  انه ة  المجوهرات  نقل  الملکي

طة ائرة بواس یٰ ط ارج ال ران خ ا  ،٤اي ر کم بعض ذک ر تلک ان ال ي ةالجزي ساد خصصت الت  و للف

ام  ،٥کثيرة مؤسسات فيها شيدت و القبيحة االعمال ا  الملک  ق یٰ  ببيعه نفط  شرکة  ال ا  وهربّ  ال  امواله

ضاً  الخارج الیٰ ه  و ،اي و  ألن اً  ميق شعة  مجازر ال بارتکاب  حالي رحم  ان دون الب یٰ  يجب  و !٦احد  ي  عل

ه  ان يجب  ،فرصة  اية يمنحه ال ان االيراني الشعب ده  يقطع  أن ...يعزل ه  و ي سلط  من  يحرم یٰ  الت  عل

                                                 
  .ملکال .  ١
  کان«  :مایلي جاردن دي تيري کتب الفيغارو  صحيفة في – الثورة  ایام في  - الملک مع  لقائه عن نشره مقال في . ٢

 ١٩٧٨ الثاني تشرین من الخامس في و »مرة عشرین عن یقرب ما » یأس« کلمة کرر مهزومًا، و اللون، شاحب نحيفًا، الملک
  .جدًا  متوترة  اعصابه و نفسه، علیٰ  السيطرة فقد الملک ان لندن في الصادرة  باحيةالص الصحف اکثر  ذکرت )١٣٥٧ آيان ١٤(

  یعکس  کالمه کان و ١٩٧٣ سنة منذ  السلطة  بجنون مصابًا الملک أن  :ایلول من الرابع في  التایم  صحيفة کتبت فيما
 کان :الملک معنویات بشأن ١٩٨٠ تموز من لعشرینا و  الثامن في  کتبت فقد الدتربيون هير انترناشنال صحيفة اما  جنونه
 حقارة عقدة و سابق وفشل  متراکمة  حقارات من ناشئًا  لنفسه مدحه کان و العظمة، بجنون مصابًا و مستکبرًا  الملک
  .دائم قلق و برعٍب مصابًا الملک کان :اللوموند  کتبت ١٩٨٠ تموز من العشرین و  التاسع في و داخلية

  .٣٣ امشه راجع .  ٣
   .١٠ هامش راجع .  ٤
 االخصائيون اعتبرها قد و »لنجة« ميناء قرب ساحلية منطقة في ایران جنوب في الواقعة کيش جزیرة هي المعقود . ٥

 في و للترفيه، فراغهم أوقات االجانب اسيادهم و النظام مسؤولو فيها یقضي مناسبًا موقعًا ش هـ ١٢٤٩ سنة في االميرکان
 مليارات عشرة لها خصص قد و الملک، بالط وزیر علم اهللا اسد امير الرئاسية )کيش بناء لجنة( تأسست ش هـ ١٣٥١ عام
 البنک سدد کما منه، ٪٢٠ العمران بنک سدد فيما بتسدیده، السافاک جهاز قام من المبلغ من ٪٨٠ أولي، کقسط ریال،

 ان علیٰ خاص، مطار و مقاٍه و اندیة و فنادق و قصور ءانشا لغرض کيش بناء للجنة کقرض ریال مليارد ستين مبلغ المرکزي
 و بالقوة، المنطقة اهالي تشرید تم أن بعد )عاشه( حي في و قصور مجموعة بياء تم و ش هـ ١٣٥٥ عام المشروع یکتمل
 الشرکات یٰاحد مع التعاقد کماّم الجزیرة، من تلفزیونية – اذاعية محطة لنصب االميرکية آي .سي .ار شرکة مع عقدًا وقع

 و عباس، بندر في المياه لتحلية ضخمة مصاٍف انشاء مشروع االیرانية الجویة للقوة نفذت أن لها سبق التي االسرائيلية
 التي االخریٰ المشاریع من و بالجزیرة، المحيطة المياه بتحلية للقيام معها التعاقد تم ...و بوشهر و لنجة ميناء و جاسک
 فخم مقهیٰ بناء اکذلک علم و هویدا من لکل آخرین قصرین و العهد لولي قصر و الملک قصر بناء کيش جزیرة في اقميت
 فيه، الهبوط الکونکورد طائرات تتمکن خاص، مطار و للترفيه ناٍد ١٣ و حلو ماء احواض و المنضدة کرة و الکولف مالعب و للقمار
 هي و »فيرجينا«لـ التابعة )مرکوري( شرکة بعهدة کان يرالکب المشروع هذا انشاء عمليات من ٪٩٥ أن الیٰ االشارة یجدر

  .للمشروع المنفذ المدیر منصف، محمود من متزوجة فرنسية
 قد و )الخطاب  هذا هویة راجع التفصيل من لمزید( البالد جميع شملت عارمة احداث ایران شهدت الخطاب هذا مع  تزامنًا . ٦

 و اندیمشک و  زفول و کرمان و طهران في خرجت التي  التظاهرات في  نآخرو  جرح کما الناس من کبير جمع  استشهد
  .النظام ازالم  بها قام التي کرمان في الجامع المسجد مجزرة هي فاجعة اکبر کانت و اخریٰ، مدن وعدة ميناب و زنجان

 



سلمٍ  اي ،حسنًا  ا  م ه  نيمک  من ل  أن ل ل  يقب ذا  مث راح  ه سانٍ  أي ؟االقت ل  ان يرتضي  منصف  ان ذا  يقت  ه

ان  و لشبابوا االطفال المجرم السفاک سه  هو  و ،الفتي ذي  نف ه  و بشخصه  تصدیٰ  ال  في  لماحدث  بذات

سان  الف عشر خمسة فان ذکر ما حسب و خرداد من عشر الخامس وا  ان اوامر  قتل ه  ب  يمکن  ال و ،من

ه  صدرت  اوامر  دون جم الح بهذا مجزرة ونكت ان دعي  أن يتجرأ  احد  فال  ،عن ق  ان ي ار  اطل  من  الن

 ال نفسه الملک و ،المتظاهرين قتل علیٰ ينص الملک من صدر قرار هناک يکون ان دون نفسه تلقاء

ن ه يمک دعي ان ل ل ال ان ي ه دخ ي ل ک ف زرة تل ا اذ ،المج ة انه شوفة جريم ع مک ذا ان و ،للجمي  ه

   شعبنا ضد المجازر ههذ کل ارتکب الذي الطاغية
                                                 

 السریعة الحرکة من الحد الیٰ تسعیٰ مختلفة فکریة  تيارات بروز الزمنية الفترة تلک شهدت اذ الخطاب، هذا هویة راجع . ١
   .اهدافها و هویتها کشف الیٰ االسالمية الثورة قائد دفع ما هذا و استسالمية، بمواقٍف االسالمية للثورة

 



ام و  ة ق شعب بخيان ة ال رة طيل ال دم اراق و ةمکح فت اء و اطف ذا ابن د ه ا يجوز ال ،البل  نغض ان لن

دأ  کي  الحکم  في  حاليًا ليبقیٰ حسنًا :نقول و هذه جرائمه عن النظر ستقر  و االوضاع  ته يکن  يا !!ت  ل

لطانًا رون و س دٌم االخ ه خ عب أي !!ل ن ش ل ان يمک ٍک يقب ا ذاکه بمل سان اي ،؟من ؤمن ان اهللا م  و ب

ول  نحن و ،المخطيء إال المخطط؟ هذا علیٰ يوافق ان يمکن االسالم ين  أولئک  لکل  نق ذين  المخطئ  ال

 اذا الشعب ان يدرکوا ان عليهم يجب ثانيًا و .اخطائکم من اخرجوا ان المخططات هذه لمثل يروجون

ضیٰ  و المجرم هذا أمهل اً  يکون  ان ارت ه  کم يح ان دون ملک د  و »اآلن« سيوافق  فان سه  اعرب  ق  بنف

ک( ي )المل ان ف انون ان :البرلم دد الق ي ح سؤولية ل الحياٍت و م ق ص ا اواف ه اال .عليه د أن  ان يري

ب م يتالع ب ،بک اهير يتالع روم و بالجم دعها ان ي شعار ،يخ ذه ف ورة ه ع و الث ائرين جمي و الث  ه

سلطة  الموت « و »للملک  الموت« ستبدة  لل ة  الم ا  و »الحاکم ورة  أخمدت  اذا فيم ن  ،الث ا  تتکرر  فل  له

ه  هي  کما المدآنية الضروف ذه  أن اي ،االن علي ورة  ه ع  الث ا  التي  الصعوبات  و المشاق  بجمي  تحملته

دافها  انجاز  عن  توقفت  اذا فيما ذروتها الیٰ الوصول من مّکنتها و مسيرتها في اس  انصرف  و اه  الن

د  من – الناس بقتل الملک حينها فسيبادر الهماشغ الیٰ باالنصراف اکتفوا و اعمالهم الیٰ ل ِق و – جدي  ت

  .االن من افجع بصورة له المعارضين جميع

یٰ  سوقه  و الشعب عدو دحر مشارف علیٰ اننا اي !هکذا؟ االمور تجري ان يسمح عاقل الناس اي   ال

د  فيما نحن نقوم فيما قواه يستعيد ان في الفرصة نمنحه ثم قبره ا  بانجاز  بع ر  خطوة  مهامن  !؟خطوة  اث

ذا  في جميعًا نساهم أن ..االستسالمية الحلول هذه جذور نقتلع ان ،المسألة هذه نحسم ان علينا يتعين  ه

ع  !األمر شترک  ان يجب  المجتمع  شرائح  جمي ذا  في  ت م  اذا و الموضوع  ه ا  يتفق  ل ا  فهو  احد  معن  ام

اً  کان اذا و ،جاهل ،يفهم ال انسان انه أو نية ءسو يخبيء ه  جب في جاه ا  .توعيت ان  اذا أم ة  سيء  ک  النيّّ

 الدم هذا کل قدم لشعٍب نقول أن لخيانًة انها .نواياه سوء عن يتخلیٰ حتیٰ وقوة بغضب محاورته فيجب

یٰ  أن ا نخطو  ان عسیٰ االن دورک عن تخل د فيم بطء  بع أني و ب ا  تکون ان و ،ت یٰ خطوتن  هي االول

ادر  ان أو .*علينا ملکًا يکون ان – ثانية – الملک تثبيت بالد  الملک  يغ رح  تحل  و ال ه  ف  أن اي ،محل

                                                 
*

 السلطنة  للملک تکون ان یجحب« هو و الشعار هذا عن یدافعون »الوطنيين« من جمع کان الخطاب، هذا القاء  زمان في . 
 .المجموعة هذه من الثاني الجزء  خاصًة الالحقة، الخطابات  هویات في الصدد بهذا اکثر توضيحات ردتو قد و .»الحکومة ال

  .واتباعه مرّوجيه التفکير، من النمط هذا حول مباحث الیٰ اضافة

 



م  کله الذي فالشخص  یٰ  رأسه  من  ظل ه  اخمص  ال ه  يجب  ،قدمي تالع  و ازاحت ه  ،جذوره  اق سوق  الن  ي

شاق  الناس بميسور يکون کي اسقاطه و ازاحته يجب ،الفناء و االبادة نحو ايران مسلمي واء  استن  .اله

انون  الشعب و عامًا خمسين فمنذ م  من  يع د  و والتعسف  الظل ائهم  ضحوا  ق رة  في  سواء  ،بابن  حکم  فت

ن أو *األب د و واالن ،االب شعب وصل ق یٰ ال ذه ال ة ه ام و المرحل ورة ق جاعة بث سمع ،ش دوث ن  بح

م  في  البنادق صوت دوي عن االخبار تحکي – هنا سوية نجلس حيث – فاالن ،ايران في ضجة  و ،ق

ة  ثورة همدان في شيء  نفس  حدوث  يحتمل  و عارم ان  في  ال ران  في  و ،کرم دوماً  طه ة  ف  حداث ا ثم

 اجل  من  مصاعبها  و مشاقها جميع تحمل و المسيرة لمواصلة مستعدون اسالن فجميع االن و ،ساخنة

                                                 
 فرح ان الملک مع و معها اجرته الذي اللقاء في شبيغل مجلة لقاء اثبت قد و .السلطنة نائبة منصب تتولیٰ فرح کانت . ١

 بتلک القيام تتولیٰ کانت القرارات اتخاذ عن عاجزًا الملک کان عندما و الملکي، العرش لصيانة صالحيتها جميع من استفادت
 لذهبت لي االختيار کان ولو رغبتنا، خالف عطلة لقضاء فرح و انا ارسالي یریدون :القاء هذا في الملک یقول بنفسها، االعمال

 – البلد من الملک خروج منعت قد کانت ان فرح الصحفي سأل و .البقاء علیٰ زوجتي ازغمتني لقد .الخریف اواسط في
 قانون« يقرر ال أن تريد فرح آانت اذ فقط، السفر موعد بخصوص معه تختلف آانت انها وقال غاضبة بنظرة زوجها  فرمقت
 شك بدون آال آال، آه، :اجابت الرجعة،ب سيكون سفرآما ان تعتقدين هل الصحفي سألها ولما سفرهما، موعد »الشارع
 حسنًا البلد، نغادر ان يصرون الناس ...البلد آرسي و تاج وينحو الشارع فورة تخمد ان الىٰ فقط طويلة بعطلة أفكر أنا !)وترديد

 هذا آل الشعب من تتوقعون آنتم هل :الصحفي سألها ثم !عودة دون من ليس ذهابنا ان الناس ليعلم ولكن سنذهب
 هذا في ومشاعره احساسه عن للملك سؤاًال شبيغل صحيفة مراسل وّجه وعندما .آثيرًا تحيرت لقد ابدًا، :فأجابت رفض؟ال

 اصاب الذي اليأس مقدار اللقاء هذا من نستنتج ان ويمكن .للغاية متعب انني عليَّ يسيطر شديد حزن :الملك فقال الحال
 طريقة باية الثورة واخماد البقاء علىٰ مصممة آانت فرح أن إال اليران، مغادرته وحتمّية السلطة في بقائه استحالة من الملك
 الدسائس بانواع »الشارع قانون« علىٰ تتغلب ان يتزلزل الظلم ايران آان وحينما  االخيرة، االيام في تحاول آانت فقد ممكنة

 السلطنة وسقوط »ظهور« آتاب راجع فرح ةبشخصي يتعلق فيما .بارزة غريبة سياسية شخصيات مع واللقاءات والمخططات
  .٢١٠ ،١ ج فرودست حسيني مذآرات »البهلوية

*
  .شاه رضا . 

 



سادة  ايها انتم و ،نتعاضد و نتکاتف أن علينا تملي اآلن نعيشها التي المرحلة أن   خارج  الموجودين  ال

دم  يضحون فهم ،شعبکم و وطنکم اعينوا ،قوة من ماوتيت ما بکل وطنکم و شعبکم ساعدوا ،البلد  و بال

وا  ،شعبکم نقاذال سبل من تعرفون ما بکل و بالقلم أسعوا انتم ذه  شعوب  في  اخطب دان  ه  حدثوهم  ،البل

ضايا  عن وهم  وطنکم  ق ا  واطلع ران  في  يجري  عم شها  التي  المصائب  وعن  اي  االضطهاد  عن  ..نعي

یٰ  تقف  و – اهللا شاء ان – تستيقظ أن االخریٰ الشعوب لیفع ،شعبکم ابناء له يتعرض الذي والظلم  ال

انبکم ال ،ج شعب ان اآلن فيق سي ال ق الفرن یٰ يواف ن الملک خروج عل ران م م و ،اي ي صادقون ه  ف

 االيراني للشعب کثيرة نداءات فهناک ،معهم التحدث يجب ،فاکثر اکثر توعيتهم  يجب ولکن .**ذلک

نکم ا و ،الصحف و الماالع خالل من تعکسوها ان يمک ر ان ربم دان شعوب من الکثي ة البل  الغربي

ارتر  اما ،االيراني الشعب مطالب يجهلون ذي  ک دعي  ال نح  الملک  ان ي ة  شعبه  م ر  حري  الحد  من  اکث

اس  يطالب  ان يمکن فهل ،جزاف قول فقوله عليه الثورة و له الشعب معارضة ذلک فسبب الالزم  الن

اد  و .السيادة و له عبيدًا جعله الملک نمستاءال الشعب !؟لهم منحت بحريٍة بالد  ق یٰ  ال ة  ال  الهالک  حاف

ده  سيقضي  فانه – اهللا سمح ال – الحکم في بقي اذا وفيما .الدمار و یٰ  سنوات  عدة  بع نفط  عل ن  ،ال  ول

یٰ ديکم يبق ن ل نفط م يئًا ال م ،ش وا ألنه ة فتح ب کاف نفط انابي صالح ال يادهم ل ا ،اس يدمر کم ة س  الزراع

ا اذاف ،بکامله يبقیٰ م ا س ضب ان لن نفط ن رت و ال ة؟ دم يء ال !الزراع ي .ش د انن یٰ ان أوک ذا بق  ه

  .الشعب سيبيد و ،الهالک الیٰ بنا فسيؤدي اخریٰ سنوات الشخص

ا  نضع  ان ،نتکاتف  ان االن علينا  ادي  ايادين بعض  باي ذا  جذر  نقطع  و االخر  ال البالد  ،الطاغوت  ه  ف

ا ا الحق و بالدن سليمة شاريعالم نمتلک نحن و معن صالحون الرجال و ال د ألدارة ال دنا ،البل راد لي  اف

                                                 
**

  باجراء بباریس  الصادرة الصحف بعض قامت اذ جيدًا، اثرًا المتوالية،  محاضراته و  رسائله و باریس في االمام  لحضور کان . 
 االیراني الشعب و )س(األمام لجانب تقف الفرنسي الشعب من الساحقة یةاالکثر وکانت  البلد هذا في العام للرأي استفتاء
 العلمية  الشخصيات بعض و اليين الليبر ان المدهشة المفارقة لکن .ایران الملک یغادر ان علیٰ عزمه في  تؤیده و المسلم

  .الملکي الدستور استمرار و الملک بقاء بضرورة الضروف تلک في تداعي ایران في

 



ساعداتنا  و ،ايران في اخواننا نعين ان جميعًا البونمط – الحضور السادة ايها فنحن .حال کل علیٰ   م

نکم  کل يصبح ان اي ،الحقة قضايانا لصالح االعالم نوظف ان هي – الغربية البلدان في – هنا لهم  م

دکم  اوضاع  عن حدثوهم هناک تجدون و مدارسکم الیٰ تذهبون فحينما ،خطيبًا و مبلغًا ا  بل  يطالب  وم

ه عبکم ب روهم ،ش الجرائم اخب ي ب ا الت ذا يرتکبه رم ه سفاح المج انتم .ال ن ف م مم ة له ة الدراي  الکافي

  .باالحداث

سکم  اعدو  و ،اهللا شاء ان سلمکم و وحفظکم ًاجميع اهللا فقکمو  و  انف ستدخلونه  ،طنکم  ل شاء  – ف  اهللا ان

  .بوجودکم زاهيًا البلد سيکون و ،سالمين ،سويًة –

  ).الصلوات الحاضرون يردد( 

 

 



  ٤٤- هوية الخطاب رقم

  
سا اريس / فرن ل / ب اتو نوف ي لوش دد ذو ٢١ ف ق ق ـه ١٣٩٨ العق شرين المواف  ٢ .م ١٩٧٨ االول ت

  .ش ـه ١٣٥٧ آبان

   .الحاکمة وزمرته للملک الجماهير رفض اسباب :الموضوع
بة  اظم :المناس سبة تع ل ن اء قت ي االبري ران ف ا و ،اي دة التومح سافاک جدي یٰ لل اعة ال عارات اش  ش

  .ملالسال منافية

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

اد  خرم  ففي  .معّطلة شبه ايران في المدارس غدت و ،الجامعات و المدارس االضطرابات شملت   ،آب

شرطة  و االمن  رجال  قبل من عنيف بهجوم مواجهتها تّم واسعة بتظاهرات المدارس طالب قام  و .ال

د ذه أسفرت ق اهرات ه شهاد عن التظ ةثال است ة جرح و الطالب من ث نهم مجموع ا ،م  اصبحت کم

ران  في المدارس تباکات  محالً  طه ين  لالش وات  و الطالب  ب یٰ  عالوة  .األمن  ق د  ،ذلک  عل  شهدت  فق

ة ران جامع اهرة طه فرْت ضخمة تظ ة عن أس ديدة مواجه ين ش ة ب امعيين الطلب اهير و الج  من الجم

  .شديدة بجروح المتظاهرين من يرغف عدد فيها اصيب ،اخریٰ جهة من االمن قوات و ،جهة

ع و  ل م وم ک ان ي دد ک اهرين ع ضربين و المتظ ضاعف الم صوصًا ،يت د خ ضم أن بع یٰ ان  ال

ا  و .مشهد  في  الرکاب  نقل شرکة و )شهرکرد( و )محال چهار( بلدية في العاملون ،المتظاهرين  بينم

ر  أوين ديفيد هاجم ،ايران أنحاء جميع تسود الملک ضد المظاهرات کانت ة  وزي  ،البريطاني  الخارجي

ورة شعب ث ي ال سلم االيران ه ضمن ذلک و ،الم ده و دعم ال اذ ،للملک تأيي و اآلن :ق ذي الوقت ه  ال

  .!لها صداقتنا مصداقية لها لنثبت االيرانية الحکومة دعم علينا يتعين

 



اهيري  الرفض مع البريطاني الخارجية وزير خطاب تزامن قد و ارم  الجم ذي  و الملکي  للنظام  الع  ال

دان  و جرجان  و قم و دزفول من کل شوارع شهدت اذ ،بالرصاص الحاکم النظام عليه يريد کان  ،هم

  .األبرياء المتظاهرين دماء من روافد

ران  جامعة باتجاه ضخمة بمسيرات وقاموا مدارسهم الیٰ الذهاب عن المدارس طالب امتنع کما   ،طه

  .المتظاهرين صفوف الیٰ هناک انضموا حيث

ع  من يتوافدون کانوا الذين االمام زائري ،اعداد کانت أخریٰ جهة من  الم  انحاء  جمي ارة  الع د  الزي  قائ

ات  و المصاعب  رغم يوم بعد يومًا يتضاعف لوشاتو بنوفل مقره في االسالمية الثورة ة  االمکاني  القليل

رة  مسيرة تنظيم المتوقع من کان و .السفر لهم تتيح التي ران  في  کبي ع  و طه ة  لمدن ا جمي  في  االيراني

وم د ي ًا االح ع تزامن ذکریٰ م سنوية ال شهاد ال ام نجل الست ي و ،االم ت الظروف تلک ف ة نف  الحکوم

ة  االنباء وکاالت له رّوجت الذي الخبر کذبت و الهندية ذي  و االجنبي زعم  ال ام  ان ي وي  االم ة  ين  االقام

  .بکشمير

ورة  جذور بتحليل )س(الخميني االمام قام خطابه في  شعب ا ث یٰ  اشار  و االيراني  ل ذي  التصريح  ال  ال

ة  دعم علیٰ فيه اکد الذي و البريطاني الخارجية وزير به ادلیٰ ة  الحکوم ا  .للملک  البريطاني  شجب  کم

ا  علیٰ وردًا .االيراني الشأن في انجلترا و اميرکا و السوفياتي االتحاد تدخل )س(االمام ه  م  الملک  قال

   :االسالمية الثورة قائد قال ،شخصي اختالف من ناجم هبان لنظامه االمام رفض وصف الذي

ول  هو  معي  شخصيًا اختالفًا للخميني ان وقولک ،معلک عائلي أو شخصي اختالف اي لدينا ليس   ق

ة  قضية  اصحاب  نحن  الشعب اخاطب انني ...؟معک لي شخصي اختالف اي و ..بالمعنیٰ  جماهيري

شعب  جل ا من  هو نزاعنا و ،شخصية بقضية ليست و حقة دد  فالملک  ،االسالم  اجل  من  ،ال ع  يب  جمي

  .ذلک نرفض نحن و .لآلخرين يمنحها و الثروات

شباب  حّذر و ،للشعب الملک خيانة و لغدر )سره قدس( االمام تطّرف کلمته في و   المحاوالت  من  ال

رة سافاک االخي ي لل اعة ف عارات اش شعارات من و ،لالسالم ةمنافي ش ي ال ان الت ا ک دد يردده  نم ع

  .اليسارية الحرکات قبل من المخدوعين و المغفلين

ي و  ام ف د الخت ام أک یٰ االم رورة عل ف ض ة توظي ُسبل کاف ات و ال صال االمکاني ار إلي ورة أخب  الث

  .وطني واجب و شرعي تکليف بأّنها المهمة هذه واصفًا العالم اسماع الیٰ ايران في االسالمية

 



   ٤٤ – الخطاب رقم

  
  لرحيما الرحمن اهللا بسم

اً  ناشهد و غدونا لقد  داثاً  يومي ا  اح ع  کن وم  عشرين  أو شهر  کل  تحصل  ان نتوق رة  ي سابقاً  .واحدة  م  ف

ران  فاوضاع اليوم اما .اخریٰ و مجزرة بين اسبوعًا الشعب يمهلون کانو شنجة  اي ة  مت  نفس  ففي  للغاي

ام  ةثالث منذ و .همدان في اضطرابات هناک – اآلن - معکم فيه اتحدث الذي الوقت یٰ  اي ا  ال ذا  يومن  ه

  .العسکر و الناس بين اشتباکات توجد

انبين  من  أو واحد  جانب  من تحد ال لحکومته و للملک الجماهير رفض قضية ان  شعب  .ج شهد  فال  ي

ياده  و الملک  رأسه  علیٰ و الظالم النظام هذا قاد لقد .الُصعد جميع علیٰ النظام هذا ظلم ان  اس  االميرک

سوفيات و لَّ ال زةاالج ک ي ه ان الت ان ک ستثمرها ان باالمک شعب ي ا ال یٰ قادوه ادة ال زوال و االب  و ،ال

تمکن  و الثقافة الیٰ بحاجة الشعب ه  ي اة  يعيش  ان بثقافت ليمة  سياسية  حي ة  لکن  .س ا  روج التي  الثقاف  له

ة  هي  الحاکم  النظام د  ثقاف يس  و لالستقالل  تفتق ا  ل اط  اي له اهير  مع  وصلة  ارتب تم  اذ ،الجم ا  ي  ادارته

ين  فينقمث لنا يقدمون ال ،سليمة ثقافة لنا يقدمون ال فهم لذا و باوامرهم تنظم و ،االجانب بايادي  .حقيقي

ة  ال و ينبغي کما عملهم يواصلوا ان يتمکنوا لم الجامعات فاساتذة اتهم  يواصلون  الجامعات  طلب  دراس

یٰ و عل وب النح د .المطل ع اصبحت فق سات جمي سات المؤس دح مؤس ق و م کللم تمل البون و .ل  يط

 تثمر ال ثقافة ،مشلولة ثقافة نحو ُيساق الشعب :به يقبل و للظلم .يخضع واحدًا صوتًا يکون ان الشعب

ریٰ  الجيش الیٰ ننظر حينما و .الشعب تقدم في دور اي لها ليس ثقافة :ابدًا ه  ن ل  جيش  ان ديره  .متطف  ي

شار الف ستون ي مست شارين هؤالء أغلب و اجنب ذين المست ام وامسک ال ور بزم ون الجيش ام  يحمل

ویٰ  کل جّندوا لقد .شعبه اجل من يعمل ال و ،الشعب من االوامر ياخذ ال الجيش .االميرکية الجنسية  ق

ذه  کل ينفذ الملک .به المرتبطة االجهزة من و الملک من باوامر الشعب هذا لقمع الجيش  الکوارث  ه

دون  ال هوالء  من کثير و .اعوانه أيدي علیٰ ون  ال و يري ام  يرغب ذه  القي ال  به اک  لکن  ،االعم وة  هن  ق

 علیٰ الحفاظ اجل من يعملون و يأمرون الذين االميرکان المستشارين سلطة هي و ذلک علیٰ ترغمهم

  .البشعة جرائمه کل رغم الحکم دست علیٰ بقائه و الملک

 



ا  ال و ،اناير في ،هناک مصالح لدينا« :فحواه ما البريطاني الخارجية وزير صّرح االمس في   يمکنن

ضاً  نحن  .مصالحهم يؤمن شخص .»مصالحنا يؤمن لشخص الدعم تقديم عدم ن  اي  يقي  الملک  ان نعل

أمين  اجل من الفترة هذه کل الحکم في ة  المصالح  ت ة  و االميرکي ه  وهو  ،البريطاني د  ذات رة  صّرح  ق  م

وا  الحلفاء أن« :قال حينما بذلک ا  طلب اءوان  من ولیٰ  البق ام  نت یٰ  ان يا »االمور  زم د  تبق وي  عائل  البهل

ة هي ي الحاکم ران ف ي .اي اء هؤالء اهللا عنلفل ذين الحلف ّلطوا ال ا س ذا علين وحش ه ا و .ال د م ه نري  قول

د  هذه نفس من نابعة معاناتنا و آالمنا ان ،البريطاني الخارجية وزير به صرح لما قريب  هي  و المقول

دنا ان دار بل ن ُي ل م ه جل ،شخص قب وان اهتمام ؤّم ه صالح ني ب م ف ان و ،االجان دِّ و يتل ل ديب  ک

دينا ن مال رات م صالحکم خي يکم ١ل ا فيعط ا و نفطن ضّحي و معادنن ن ي م م ا أجلک سعیٰ و بثقافتن  ي

وم  کما ،مواجهتکم الیٰ تسعیٰ سليمة ثقافة کل اجهاض الیٰ باستمرار يلکم  يق  ال و االسالم  بتهميش  عم

اء  قدرة من يضعف أن المشؤومة أهدافکم عارضُي النه الصحيح بالشکل االسالم يظهر ان يسمع  علم

ه  يفضحوا ال کي بالجماهير يتصلوا ان لهم سيمح ال و االسالم ارات  يقمع  ..جرائم سياسية  التي  ال ...ال

دي  ان الناس من الحد يسمح ه .ر يب ة  ال و الکسبة  من  ال ،ي ا  و ... ال و الجامعيين  الطلب ع  اذ فيم  ارتف

دان  في  جریٰ ماذا انظروا .مرتزقتهم و الخاصة قواتهمي ونهيقمع فانهم ما مکان من صوت  قالت  ؟هم

يهم  بما الناس باعتقال االحداث واجهوا االمن رجال ولکن ،رأيها ابدت ،کلمتها الجماهير ات  ف  و .الفتي

صابها  تم أن بعد انتحرت قد الفتيات احدیٰ ان يقال ل  من  اغت وات  قب ا  ،من  أل ق یٰ  االحداث  أّدت کم  ال

  .آرائهم و وجودهم عن يعلنوا ان ارادوا الناس الن ،اآلن لحد شخصًا خمسين من اکثر داستشها

ا  سنوات  ثالث أو سنتين قبل ربما ،سابقًا اهحدوث توّقعت قد کنُت االمور هذا و  ا  ان اعلنت  حينم  علين

امهم  في  الطغاة هوالء من نحذر أن رة  اي م  ،العمر  من  االخي ذه  في  النه ام  ه ونهم  يجنّ  االي د  ،جن  فحم

 منذ مجانين کانوا االخر بعضهم و شاه نادر کذلک عمره اواخر في مجنونًا اصبح القاجار خان دممح

 ال و ،عصبية  و هشتيريا بحالة اليوم يعيش و ،االولیٰ ايامه منذ مجنون فهو !شاه رضا کمحمد البداية

اءات  في يقول ما يعي ا  التي  اللق ه  يجرونه ذي  فالشخص  .مع  امس  اول أو أمس  مع  جواراً  اجریٰ  ال

ول ي يق ع اتحدث کنت انن ا الملک م ان فيم اور ک سه يح تمرار نف د و ،باس وم اطلعت ق یٰ الي ذا عل  ه

                                                 
  البریطاني  التلفاز شبکة عرضته لقاء في صرح الذي أوین دیفيد البریطاني الخارجية لوزیر  خطابه االمام  السيد  یّوجه اهن . ١

 اضافًة انه القول یجب الصدد هذا في و االنسان، بحقوق یتعلق فيما مرن رجل انه الملک أثبت« :مایلي ،١٣٥٧ مهر ٣ في
 الوقت حان لقد ..الشيوعيين أو ...الماللي حکومة علیٰ حکومته نفّضل فاننا البریطانية حالمصال لتأمين مناسبًا شخصًا  لکونه
  .المتينة صداقتنا مصداقية لها نثبت ان و االیرانية الحکومة لدعم

 



ذا  شفاء  ،الشعب هذا عن يديک ترفع أن ،البالد تغادر أن هو الوحيد الحل أن حسنًا  شعب  ه  يتحقق  ال

ذهب  تنهب  تزال ال لکنک ،بمغدرتک ل  قامت  طائرة  ان امس  اطلعت  .١المجوهرات  و ال ومين  قب  ي

ده  .البالد خارج الیٰ ايران من المجوهرات من حمولة قلبن ضاً  وال ام  اي نفس  ق ذه  ب سرقات  ه ا  و ،ال  هن

  .النهب و الجرائم بن يشبع ال يحکمه من أن هي و ،الشعب مصيبة نمتک

الطبع  يس ب ي ل ائلي أو شخصي خالف أي ل کال ةصح ال و ،معک ع ي أن« :دعائ ًا للخمين  خالف

 اضطهدته شعب معاناة و آالم اشارت و ،الشعب اخاطب انني ؟معک لي خالف فاي .»معي شخصيًا

دک و أنت م ،اب رة فک ي الجرائم هي کثي ا الت ذا بحق ارتکبتموه شعب ه يس ،ال اک فل  خالف من هن

ا شخصي و ضدک صراعنا أن ،بينن ّدد فانت ،االسالم اجل من ه ع تب روات جمي ران ث دَّمها و اي  تق

ذا  يحصل  ال أن يجب  نقول و نعارضک نحن و ،لالجانب نعم  أن يجب  ،األمر  ه شعب  يت ه  ال  ،بثروات

اع  شباع ال الثروات هذه تصرف أن يجب شعب  جي دفنا  أن اذ ،ال ذرين  هؤالء  اشباع  هو  االول ه  المع

ذين ون ال ة يجول شوارع و االزق ون ال و ال ویٰ يملک اة س اذا .اآلالم و المعان دمتم م ين ق ذين للفالح  ال

اجراء  بشرتموهم ان  ؟»اعي رالز حاالصال  مشروع « ب أمين  هو  المشروع  ذلک  هدف  ک  المصالح  ت

ة اظ و االميرکي ا الحف انجزتم ،عليه ه من ف ة خالل ا أو مهم يکم کلته ا ال تم و ،أميرک د جعل ًا البل  محتاج

  .شيء کل في لالجانب و الميرکا

شعب  معاناة أن  ذي  ال ه  دّویٰ ال ع  ان و ،اآلن هتاف ة  تطالب  شعارته  جمي  ال حن ن ،االستقالل  و بالحري

ا  ابيدت لقد ،بالنفط حينها نکون و عامًا عشرين بعد ثرواتنا منابع تجف أن نريد روة  وال زراعتن ا  ث  لن

اه  مسؤولون نحن .القادمة االجيال ستعيش کيف و ثروات؟ الب شعب سيعيش فکيف .االن ال  تج  االجي

ا  کامل نوظف أن يجب .القادمة د  لقطع  قوان شعب  مخازن  عن  هؤالء  ياي ا  وکي  ال یٰ  فظنح نفط  عل  ال

ران  في  النفطی  يوجد بالطبع .القادمة لالجيال رة  اي ه  لکنهم  بکث ه  و ينهبون يادهم  يقدمون اً  الس  و .مجان

ت یٰ يالي يادهم اکف ذه اس ًا باخ نهم .مجان شيدون لک ًا ي ه عوض د عن سکرية قواع ضمن ع صالحهم ت  :م

                                                 
  .للملک المقطع هذا في خطابه االمام یوججه  . ١

 



 في  عسکرية قواعد النفسهم االسلحة لنا يصدرون ،ببضاعتهم االيراني النفط يعوضون انهم بحجة و 

ن  خائنٍ  حاکم  وجود  في نمتک شعب معاناة أن .اراضينا وه  ،خائن  أب ضاً  اب ان  اي اً  ک د  ،خائن  ضجر  لق

ال  من  - فالجميع ،وجوده يطيق يعد لم و الديکتاتور هذا من ،اآلن الشعب یٰ  االطف سنين  لرجال ا ال  الم

شعب  ١وجوده علیٰ يوافق من هو فالملک ،بملک ليس أنه اليوم يقولون – ا  و ،ال ع  يرفضه  حينم  جمي

شعب ف ال ن فکي ون أن يمک ًا يک س و !؟ملک ضًا المجل يس اي س ل م و ،بمجل ل ل صداقية يحم ذ م  من

 عبر الحکم لیٰا خان رضا مجيء منذ االحداث اتذکر و ٢هؤالء بتاريخ تام اطالع علیٰ أنني ،تأسيسه
                                                 

 
١
 من الملک الیٰ فوضت ودیعة هي السلطنة :مایلي علیٰ – السابق – الدستور تتمة من الثالثين و الخامسة المادة تنص .
  .الشعب قبل
 من  جملة  حياته في وقعت قد و )ق هـ ١٣٢٠( قاجار شاه الدین مظفر سلطنة زمان في الخميني االمام سماحة ولد . ٢

 و لعاما نفس في الحکم شاه علي محمد تولي و شاه الدین مظفر موت و )ش هـ ١٢٨٤( المشروطة دستور کإقرار الحوادث

 



ع  أن دون و الملک من بامر المجلس الیٰ ذهبوا أنهم نعلم ولکنا ،خونة المجلس اعضاء جميع أن   يطل

رد  اشکال  أول أن أعمالهم سير علیٰ الشبع یٰ  ي م  المجلس  أعضاء  عل انوا  أنه ين  ک یٰ  مطلع  مجریٰ  عل

ساهمين  ضمن  يکونوا لم أنهم القول يمکن ال اذ ،االمور م  أو االحداث  صياغة  في  الم  من  جاؤوا  انه

ضباب وراء م ال ون فه ر مطلع ن أکث شعب م ون و ال ضورهم أن يعلم ي ح ر ف س مق م المجل ن ل  يک

م  و السفاراة احدیٰ من قائمة اعداد تم لقد لهم الشعب بانتخاب نکم  ت یٰ  تعيي تم  و .ضوئها  عل  تعلمون  ان

  .المجلس مقر في حضرتم ذلک ورغم بذلک

کال نأ ذي االش رد ال ی ي ؤالء عل ذين و ه ّد ال ة االن عوني و الوطني بب ه ابهم س یٰ ذه س ال  ،المجل

يقولون ا س رغمين کّن یٰ م م لکن ،ذلک عل رکم ل دان يجب ي تحضروا أح د ،المجلس ف تم لق ّرد کن  مج

 ان تريدون کنتم ،واهية تبريرات تقدمون اليوم و ،األعمال جميع علیٰ وافقتم و ذهبتم لکنکم مرشحين

  .وجاهة و مکانًة النفسکم توفروا

                                                                                                                                                                        

 و  االمام السيد عائلة تتبوأها کانت التي البارزة المکانة علیٰ تدل االمام شباب لفترة تاریخه یرجع شعري کراس یوجد و 
 الشعراء اشهد لکراسا هذا قصائد نظم قد و ،– انذاک – السياسية بالحياة الشریف عمره بدایة في هو و  سماحته معرفة

 مابين هو و القصائد هذه کتابة  االمام اعاد قد و .المتأزمة االجتماعية و السياسية لألوضاع قصائد في تطرق و االیرانيين
 و روسيا و النجلترا قبل من االیرانية االراضي من جزء احتالل هو القصائد احدیٰ موضوع کان و .العمر من العشرة و التاسعة

 بملک الملقب بهار تقي محمد االیراني الشاعر نظم من هي العقيدة ان یذکر االعداء، مواجهة و الثورة علیٰ نييناالیرا حث
  .الشعراء

 مجلس النتخابات أجريت ش هـ ١٢٠٤ عام في »الوطني الشورىٰ مجلس« دستور من االولىٰ المادة علىٰ  المصادقة بعد . ١
 – سابقًا – وافقوا الذين االشخاص انتخاب يحق وآان البهلوية، العائلة الىٰ اريةالقاج السلسلة من السلطة لنقل المؤسسين

 لهم ويقدمون االقتراع صناديق الىٰ بالقوة الناس تقود آانت العسكرية القوات ولكن القوات قائد منزل في البهلوي الحكم علىٰ
 وآان القوات قائد منزل في أعدت التي االولىٰ المادة علىٰ الموافقة تمت آما الصندوق، في وضعها علىٰ الناس يرغمون قائمة

 المؤقتة الحكومة تستلم وان القاجارية السلسلة انقراض الشعب باسم الوطني الشورىٰ مجلس يعلن :يلي آما مضمونها
 مادةال هذه في وآل آما المؤقتة الحكومة بهلوي رضا السيد ويرأس المسّنة والقوانين الدستور ضمن وتعمل الحكم شؤون
 المتممة المواد في النظر اعادة عن مسؤوًال يعتبر والذي التاسيسي المجلس راي الىٰ  للحكومة، النهائي المصير تعيين

 المقرر من آان المجلس تشكيل قبيل و شاه احمد اقالة تقر التي المادة علىٰ المصادقة وبعد .٤٠ ،٣٩ ،٣٨ ،٣٧ ،٣٦ :للدستور
 الشعب مجلس بدأ أن بعد ولكن بعد، فيما له نائبًا الشعب مجلس يعّين أن الحياة مدىٰ آمًاحا القوات قائد الشعب ينتخب ان

 مجلس أمر واخيرًا، ساللته، في ارثًا الحكم وحصر الدستور من األولىٰ المادة خان رضا نقض اليه أوآلت التي ممارسة
 مجلس ان يذآر ومائلته، بهلوي رضا يرانا في الحكم يستلم ان علىٰ ووافق الدستور من االولىٰ المادة المؤسسين
  .الدستور متمم من ٣٨ و ٣٧ و ٣٦ المواد حّرف المؤسسين

 



 الذي الدستور يخالف اساسه في هو مجلس في حضورکم هو عليکم يرد الذي الجوهري االشکال أن 

اس  الدستور منح اذ ،الشعب انتخبهم الذين من اعضاؤه يکون أن علیٰ ينصر ة  للن  ال و االنتخاب  حري

  .الحرية هذه الناس تسلب أن ةطسل الية يحق

 ،الخائن  عزل  يجب  و ،خائن الملک أن ،مناصبه جميع عن مقال و ،الدستور حسب مجرم الملک و 

اً  هو  و ،الدستور له کلها أو التي للصالحيات خالفًا و الشعب لمصالح خالفًا يعمل فالملک يس  أساس  ل

و ،بملک و و ،ناهب و غعاصٌب فه ال أن يعارض االن ه ي ،مناصبه من يق ا يجب حين ف  أن علين

  .الشعب ثروات ناهب و خائن النه نعزله

ا  االجانب  نصبه الذي السارق هذا فضح هو هدفنا أن و  ا  ،علين ده  فاميرک ا  ،جانب  من  ،تؤي ده  کم  يؤي

يس  اذ مصالحهم عتن الدفاع الجل السوفياتي االتحاد و الصين من کل اک  ل ادم  من  هن ر  خ ة  اکث  حماق

شعب  ُملک هو الذي الطبيعي فالغاز ،بالمجان الشعب ثروات منحهم في يضاهيه من يوجد ال و منه  ال

نفط  من حصتها انجلترا و أميرکا تتقاسم فيما السوفيتي االتحاد ينهبه ،االيراني ا  ،ال  اراضينا  غدت  کم

صبة ة الخ ة هدي را لملک خاص و انجلت رين اش ات و .آخ ي المعلوم لتني الت ًا وص شير قريب یٰ ت  أن ال

  .أجنبية شرکة الیٰ الشخصية غاباته منح الملک

 اصبحجت هکذا و ،جهته الیٰ يجّرها کٌل ،صوب کل من الکالب تحيطها کفرية الثروات اصبحت لقد

 أجرائية سلطة بواسطة النفط من حصته يصمن ان يحاول کل و ،المستغلون يحاصرها سٍةيکفر ايران

  .»البهلوية العائلة« اسم عليها يطلق تنفيذية

ضاً ا المؤلم من و ،المؤلم الوضع هذا نعارض نحن  نح  الملک  ان يصرح  راح بعضهم  أن ي شعبه  م  ل

ة  اية لکن ،١!للشعب الحرية منح في تسّرع ،محلها غير في حرية ّدعونها  حري م  و ي ذين  ه  خططوا  ال

 شاع  لقد ،کرمان في ايام عدة قبل ارتکبوها التي بجرائمهم يعلم ال منا َمن ،همدان في الجرائم بشع ال

سلطة  اعوان  ايدي علیٰ الناس قتل ران  کل  في  ال د  و .اي ن  ق ارت  و الملک  ُج ذا  و اعصابه  انه  فهو  ل

  .منه يتخلص و بسرعة الشعب يخلعه ان يجب و االيراني الشعب علیٰ کبيرًا خطرًا لکيش

  .الخطأ يعيشون الذين شبابنا بعض من و – االستغراب کل – الجيش من استغرب اأن و 

ياده  اهداف  اجل  من ،يةالشخص اهدافه اجل من الجيش لسمعة اساد قد فالملک   فللجيش  ،االجانب  اس

معة االن يئة س صيت س و ،ال ذ فه ا ينف ه يخطط م ب ل يلهم و االجان ا ،الملک عم ع الملک أن کم  يقم

 



تغرب و  ن اس بابنا بعض م ذين ش دعهم ال از خ ن جه کا الملکي األم ل و لباش ة حي د مختلف  وّرط لق

اس  بين يبشوا و ،الوطنينة و االسالم تنافي شعارات الجامعات في يرددوا أن الشباب هؤالء الکبار  الن

  .شيوعيًا بلدًا ايران ستصبح :کأن ،البالد الملک غادر اذا فيما مخاوفهم يثير ما

د  ؤالء اصبح لق شباب ه ًة و اداًد ال د لعبت ار بي ال کب ابرات رج ؤالء و ،المخ ذون ه ي المتنف از ف  جه

سافاک( سوا )ال شوعيين لي ا ب ّدعون انم شيوعية ي ث ال ضي حي ؤدوا ان الظروف تقت ذه ي ة ه  و ،اللعب

ان  من  اميرکا ّنتمک شيوعية شعارات ترديد علیٰ شبابنا يرغمون فهم بالنتيجة ادرة  االدعائ  الملک  مغ

ران يجر  الي ران  س و اي سکر  نح تراکي  المع صّور و .االش بعض  يت أً  ال ذه نأ خط ضية  له لةً  الق  ص

شعب  جميع بات إذ ،هؤالء من ستغرب ال انني و ،)توده( بحزب و بالشيوعية ه  من  االيراني  ال  اطفال

صالح  ترتکب  لحماقة أنها ،الشباب هؤالء ينخدع فلماذا الثورة بحقيقة يقلم الطبقات جميع و کسبته و  ل

  .لکيالم النظام بها يستثمرها ان المسلمون يسمح لن و الملک نظام

سادة  ايها انتم منکم اتوقع انا و یٰ  و االفاضل  ال ارکم  عل ة  شريحة  اعتب ة  و واعي ذوا  أن مثقف بابنا  تنق  ش

ذين دعهم ال م و خ ال ورطه ام رج د ،النظ أوا لق م ،أخط رأوا ل ام يق المية االحک ون ال و االس  أن يعلم

م  مصارعة صوب يقوده و ،الکمال نحو به يسمو و االنسان يبني نالقرا یٰ  القضاء  و الظل زور  عل  ،ال

 االحداث  في شارکوا لقد و ،االسالمي االقتصاد علیٰ لديهم اطالع ال و المسائل هذه يعلمون ال هؤالء

ون ة آذان و بعي د و ،مغلق دعهم ق خاص خ دون اش سط يفتق ات ألب ن المعلوم الم ع د و االس  العقائ

رون  اسيادهم ان ،االسالمية شيوعي  الخطر  عن  الحديث  يکث م  و ال دو  ه شباب  يخدعون  رهمب ذه  ال  به

باال تم و ،کاذي ا ان سادة ايه ون اشخاص الحضور ال سلمون و مثقف ون و م ذوا ،وطني ا فانق  ال ،ابناءن

يس  و األمن  رجال قبل من مدبنر فخ أنه ،المجرمين اولئک فخ في يسقطون تزکوهم خ  ل شيوعية  ف  ،ال

ونهم  الشعارات بهذه شبابن علیٰ يقضون أنه ا  ويرغم م  ،عليه سهم  ونيقوم  ث ال  نف شباب  باعتق ة  ال  بتهم

  .شيوعية شعارات ترديد

 



صالح  تجري  االحداث تدعواال  ك  ل صالح  و المل ا  ل اد  و اميرک سوفيتي  االتح ائر  و ال ویٰ  س ذوا  ،الق  انق

ه  نحن  مطالبون  آخر تکليف ثمة و ،الشباب ذين  نحن  ،ب شعب  أن هو  و ،الخارج  في  نعيش  ال اً  لل  حق

سکب  االن هو ف ،علينا ه  ي ا اج من  دم شّبانه  ييضحّ  و لن م  االن ،ب ران  ارجاء  کل  االضطرابات  تع  .اي

اک ورة هن ة ث شعب و ،حقيقي صد ال ي ي ًا ف ة مطالب ن و بالحري ن يعل ض ع سلطة ه٢ رف ة ال  البهلوي

ة ذه أن اذ ،الحاکم ة ةالعائل ه ت الظالم رواتنا نهب لمتها و ش د س ب بي ذين نحن و .االجان يش ال ي نع  ف

ارج ران خ دينون اي ضحون ذينال الولئک م الي ي يس و بالغ ن ،النف سؤولون نح د م الیٰ اهللا عن  و تع

دعم  أن شعبنا البناء العون غّديد أن يجب .شعبنا تجاه بدورنا بالقيام مطالبون ذي  ال ا  ال ه  أن يمکنن  نقدم

ا  تدرسون  التي  المعاهد و الجامعات ففي ،الحقة بقضيته العالم نعّرف ان هو لشعبنا  اصدقاء  لکم  ،فيه

ين  اشخاص  عشرة  رايتم انما و ،کثيرون ّدثوهم  مجتمع ران  اوضاع  عن  فح ع  ألّن اي شوقون  الجمي  مت

ة  علیٰ اطلعوهم .ايران الخبار لالستماع ا  التي  المجازر  و الجرائم  و الملک  حقيق  .باستمرار  يرتکبه

د  الحل  ان و الملک وجود في تکمن انها و االيراني الشعب معاناة علی أطلعوهم ادر  أن هو  الوحي  يغ

بالدا الج أي و ،ل ضل الع داث االف و لالح ع أن ه ادي ترف ارتر اي اء ک ادة و ال وزعم رملين ق  و الک

اذا  .مصيره تقدير في حريته علیٰ الشعب يحصل ان اي ،الشعب أمور عن انجلترا د  ّأ يعني  فم  من  تف

ة  اياد العالم أقصیٰ ا  لنهب  أجنبي اً  نفطن ل  ،مجان ذه  عن  أفصحوا  !المجان  من  أسوأ  ب ع  االمور  ه  لجمي

ذين االشخاص ونهم ال واء تلتق ي س ا ف ي أو اميرک ا ف روا ،أورب ة اخب امعيين الطلب ذين الج ونهم ال  تلتق

داف عبکم باه ل أن ،ش تحدثونه شخص ک ذه س ور به يقوم االم دوره س ي ب شرة اطالع ف  أشخاص ع

 ستخدم هما ،ايران في يحدث ما بحقيقة واع تيار ايجاد في الکبير العدد هذا سيساهم نذ بعد و ،آخرين

وا  أن ثانية ادعوکم انني و ،االيراني الشعب قضية الجهود هذه ه  من  کل  من  تطلب  مع  لتضامن  تلتقون

شعب ي ال د االيران ه بع یٰ اطالع داث عل ة ان االح لة الموفقي ي الحاص ذا ف شأن ه تجعل ال شعب س  ال

ة  الحقيقي الوجه يکتشف و االيراني الشعب مع يتضامن االميرکي شعة  اتالممارس  و لحکوم  التي  الب

م ا ل شعب ضد تکبه ي ال يعرف و ،االيران صورة س سيئة ال ة ال ة للحکوم ي االميرکي ان ف شعب اذه  ال

  .بالتدريج لتحقيقه نسعیٰ عظيم انجاز هذا و .االيراني

اً  اهللا وفقکم  ة  حفظکم  و جميع سلم  شعبکم  و االسالم  لخدم وم  ذلک  اهللا بعون  سيتحقق  و الم ذي  الي  ال

   .)اهللا شاء أن :الحاضرون( ،المستغلين االجانب طرد و شعبکم أبناء تخدمون و بلدکم فيه تديرون

 



  ٤٥ – هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا  .م ١٩٧٨ االول تشرين ٢٥ الموافق ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذو ٢٢ في لوشاتو نوفل / باريس

   .االولياء طريق و االنبياء سيرة ه اهللا سبيل ف التضحية :الموضوع

   .السياسيين السجناء من عدد سراح طالقا :المناسبة

  .البالد خارج في المقيمين االيرانيين الجامعيين الطلبة من جمع :الحاضرون

  

  

  

  جهئنتا و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

سجناء  من  عدد  سراح اطالق خبر علیٰ الخميني االمام أّطلع ١٣٥٧ آبان ٣ في  سياسيين  ال ذين  ١ال  ال

وا ذي اصناف الق یٰ بالتع دي عل ي أي سافاک مجرم د و ،ال ام خصص ق زءًا االم ن ج ه م ذا خطاب  له

   :قائًال .الموضوع

ات  و السجون في مسلم أنسان عمر من أکثر أو سنوات خمس يهدرون االن ،حسنًا  ة  الزنزان  ،المظلم

ون  کأن ،مهم بشي ذلک يعتبرون ال ثم االنسان عمر من أکثر أو سنوات عشر أو خمس يهدرون  يقول

شعب  من ويريدون !!!بساطة بکل المشکلة انتهت و ،حر اآلن أنت :له دأ  اًن ال صالح  ان و يه م  يت  معه

م  سجناء  سراح  باطالق قاموا أن بعد م  يکن  ل دون  ،ذنب  أي له صالح  أن يري م  يت شعب  معه د  ال  أن بع

  !!السجناء سراح اطلقوا

د و ع ق ام اطل ي االم یٰ الخمين ر عل الق خب راح اط سجناء س ن ال ة م یٰ و ،جه ریٰ عل داتث مج  االح

ة  المصالحة « حکومة قوات أن مفادها التي و ،أخریٰ جهة من ايران في االخيرة  – واجهت  »الوطني

اهرات – بعنف سلمية التظ د و ،ال شهد ق دد است ر ع ن کبي اهرين م ي المتظ ل ف ن ک دان م م و هم  و ق

                                                 
 في سراحهم اطلق الذین االشخاص مئات أسماء نشرت )اطالعات( صحيفة أن علمًا الخطار، هذا من )١( الهامش راجع . ١

   .١٣٥٧ آبان من الثالث

 



املهم  من  الواقعة المسافة بقطع المتظاهرون قام قد و  یٰ  مع ة  مدخل  ال م  و المدين رددون  ه  شعارات  ي

اهير  هاجمت  کما .المدينة مدخل في الشرطة مع اشتبکوا و ،بحقوقهم فيها يطالبون  في  الغاضبة  الجم

 الظالمة القرارات التخاذ األمن رجال فيه يتواجد مرکزًا کان الذي و »رستاخيز« حزب قرم )رشت(

  .الشعب بحق

ذي  البريطاني  الخارجية وزير تصريح :االيام تلک في المهمة االحداث من و  ع  ال ه  توق ار  ان في  انهي

ة  ضربة سيوّجه الملکي النظام ا  لمصالح  قوي ا  و بريطاني اء  ففي  ،اميرک ه  صحفي  لق ن  ،مع ر  أعل  وزي

د  أن البريطاني  الخارجية ة  سقوط  بع امي  شريف  حکوم يتولیٰ  ام اح  س شدد  الجن ام  المت م  االمور  زم  ث

ه  و الشعب شعارات يتجاهل البريطاني الخارجية وزير کان و .الحکم علیٰ الشيوعيون يسيطر  مطاليب

  .الخميني ماماال لقيادة اطاعته و )االسالمية الجمهورة ،الحرية ،االستقالل(ـب المتمثلة

ة  المخابرات وکالة أما ،االسالمية الثورة احداث جراء حيرة في يعيش العالم کان  ة  المرکزي  االميرکي

)C.I.A( اع  کل  في بالثورات نتنبأ أنها عنها المشاع من کان التي و الم  بق ديها  أو ،الع  کامل  اطالع  ل

 الجواب ففي .بالحيرة اصيبت قد االخریٰ هي کانت – االقل علیٰ – النهضات و الثورات جذور علیٰ

سر  سؤال علیٰ االميرکية المخابرات وکيل قدمه الذي ه  استف  معارضة  سبب  عن  الصحفيين  بعض  في

ة ( المحافظة  العناصر  هم ايران احداث في الرئيسي السبب أن« :قال ،للشاه االيراني الشعب  )المعتدل

ة  الثورة أن الجميع يعلم فيما !!»تمونين شرعية اية الیٰ أو بالمعتدلين يقعد من يوضح أن دون  االيراني

ع  ثورة هي ذين  جمي اروا  ال م  ضد  ث ذي  الملکي  الظل ام  ال اً  خمسين  دئ روة  هي  و ،عام ذين  اولئک  ث  ال

دخل  ضرب و ايران من طرده و الملک لعزل تضحياتهم و بتظاهراتهم يسعون ة  و االميرکي  الت  اقام

  .فيعةالر االسالمية االسس و العدل قوامها حکومة

                                                 
  .١٣٥٧ آبان شهر من ثالثال و الثاني بتاریخ الصادرة الصحف راجع . ١

 



دافها  تحقيق و ذروتها من يوم کل تقترب ايران في االسالمية الثورة کانت فيما و   رؤساء  اجتمع  ،اه

 و ،اآلخر  بعضهم صافح أن بعد ،السالم معاهدة عقدوا و ،ديفيد کامب في اسرائيل و مصر جمهورية

وق  تجاهلوا أن بعد ين  حق سطينين  مالي د  و ،الفل ان  ق اط  واضحاً  ک  المشترک  المصير  و الوثيق  االرتب

سطيني  الشعب خاصة – مةلالمس الشعوب بقية و االسالميد الثورة بين ذا  و – الفل ا  ه ه  افصحت  م  عن

شعارات ي ال ان الت ا ک اهرون يردده ي المتظ ة ف ران جامع ث طه وا حي اک هتف وت« :هن ؤالء الم  له

  .»بيغن و السادات و کارتر الثالثة المفسدين

ة  رئيس نائب – کمبار حسني وصل االيام تلک في و  ا  المصرية  الجمهوري یٰ  – حينه ران  ال  و طه

  .ساعات عدة بعد طهران غادر ثم ،ديفيد کامب اتفاقية نتائج علیٰ الملک لَعأْط

اداته  و الخميني  لالمام الفعال للحضور کان لقد ه  و ارش ة  توجيهات ارز  دور القيم ر  و ب اط  في  کبي  احب

ان  التي  ،المؤامرات جميع ا  يخطط  ک ورة  ضد  اءاالعد  له ان  اذ ،االسالمية  الث ام  ک  )س(الخميني  االم

شعوب  جميع مسامع الی االيراني الشعب صوت يوصل سلمة  ال شعب  مع  تتضامن  راحت  التي  الم  ال

ي سلم االيران ضيته و الم ة ق ان و .العادل سطيني شبعال ک ن أول الفل ام م اهرات ق عة بتظ دعم واس  ل

ة  االنباء وکاالت بثت قد و ،االسالمية الثورة ر  العالمي ذه  خب رة  التظاهرات  ه ة  من  ١الکبي  اخری  جه

ران  في  ذلک  و ،کرمان مجزرة شهداء ارواح علی الفاتحة مجالس اقامة استمرت اقي  و طه  المدن  ب

 يائسة محاولة وفي .الملک نظام جرائم سائر و المجزرة هذه علیٰ الضوء الخطباء سلطة و ،االيرانية

 أن طهراني عاملي السياحة و االعالم وزير أعلیٰ – االوضاع علیٰ رةللسيط يوفَّق عّله النظام بها قام

  .الوزراء رئيس الیٰ قريبًا يسّلم تقرير في ستقدم کرمان فاجعة يخّص شامًال تقييمًا هناک

ا صيل أم ي التح د الدراس ارف فق ل ش ام التعطي ي الت ات ف ران جامع ة اذراح ،طه امعيون الطلب  الج

رددون  ثم الجماعة صالة هناک يقيمون و امعةالج ساحة في يوم کل يجتمعون  النظام  ضد  شعارات  ي

  .الظالم الملکي

 األمن قوات مقر علیٰ وهجموا النظام ضد واسعة مظاهرة بترتيب کرکان اهالي قام آخر صعيٍد علیٰ 

د  تفرقوا ثم المدينة مرکز في تح  أن بع ار  النظام  ازالم ف يهم  الن  رجال  طوق  في  ،المبنیٰ  نفس  من  عل

  .بالمبنیٰ المحيطة الشوارع رطةالش

                                                 
  ).فارسي مصدر( آخر سال دو کتاب من ٢٠٧ و ٢٠٥ رقم الصفحتين و ١٣٥٧ ابان / ١ بتاریخ الصادرة الصحف راجع . ١

 



ا   ا  بخصوص  أم سمیٰ  م المجلس  ي وطني  ب ه  يباشر  فکان  ال ة  المضحکة  اعمال سات  بإقام رأُ  جل ا تق  به

لفاً  مدّبر مفحک برنامج في و .الفارغة البيانات ةٍ  مجاميع  االعضاء  شّکل  س ة  أکثري اجموا  و ،واقلي  ه

  .لها الجماهير فضر رغم الحکومة يدعم أن اآلخر بعضهم اصر فيما الحکومة

ة  السياسية مواقفها في تتخبط فکانت أمامي شريف حکومة أما  اً  ،المقتلب دُ  فأحيان اهير  َتع إجراء  الجم  ب

أ  أحيانًا و ،الخونة جميع معاقبة و الموظفين حقوق تأمين و ،اصالحات یٰ  تلج د  ال  و التخويف  و التهدي

  .الدماء اراقة

ا و دول کانت فيم ریٰ ال ا الکب راوان کاميرک ن ،١جلت ا تعل سياسة دعمه ان ،الملک ل ام ک ي لالم  الخمين

ة مة الکلم ي الحاس ة هي الت ة الحقيق اهير کلم سلمة الجم ان و .الم د ک ورة قائ ل يحبط االسالمية الث  ک

 في )س(االمام أقوال من .بفرنسا نائية قرية في بسيط بيت هو الذي مقره من االستکبارية المخططات

   :الحين ذلک

شعب  نحقق  ان نريد نحن ... د  ،استقاللية  لل ة  من  نتحرر  أن نري ا  هيمن را  و اميرک يا  و انجلت  و .روس

  ..باالرواح بالتضحية اال االمر هذا يتحقق ال بالطبع

وف ال و  دينا خ ن ل سجون م ا و ،ال دمت مهم دول ق ریٰ ال ا الکب ذا دعمه ام له رم النظ يعمد ،المج  س

اال  فهذا »کال« الشعب يقول أن .الملک لعميلهم و لهم رفضه معلنًا و بوجههم ستطيع  م دافع  ال ت  و الم

   :هو الشعب شعار أن .عزمه من تقلل أن أو بوجههه تقف ان الدبابات ال

  .اليوم بعد الرّشاشة و الدبابة و للمدفع تأثير ال

 

                                                 
 الیٰ تسعیٰ االميرکية المخابرات ان السوفياتي االتحاد في الحاکم الشيوعي الحزب بلسان الناطقة موسکو اذاعة  اعلنت . ١

 الذي الوقت في ایران احداث من الحياد موقف أتخذت قد السوفياتية السياسة أن علمًا ایران، في عسکریة حکومة ایصال
 اذاعة کانت السقوط وشک علیٰ ة الملکي السلطة کانت الذي الوقت ذات في و االیرانية، المدن جميع في تراق الدماء کانت

 الضوء اعطاء بمثابة الموقف هذا کان و ایران، تجاه فياتيالسو لالتحاد السابقة المواقف في استمرارها علیٰ تؤکد موسکو
 آبان ٣ بتاریخ الصادرة اطالعات جریدة من االولیٰ الصفحة راجع التفصيل من لمزید .اکثر و اکثر بجرائم ليقوموا لالميرکان االخضر
١٣٥٧.  

 



  ٤٥ – الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم 
سجناء  بعض  سراح اطالق عن اليوم أعلن  سياسيين  ال رر  من  و .ال تم  أن المق راج  ي  بعضهم  عن  االف

  .١اآلخر

تفحص  ذا لن ه هل و ،العمل ه ل أن بإمکان اذا !...؟جرائمهم من يقل ي م سجنوا أن يعن دة شخصًا ي  لم

نقص  أو ذلک  عن يزيد ما أو سنوات عشر أو خمس ه  و ،ي واع  کل  يعذبون ذيب  أن سلبون  و التع ه  ي  من

  !!٢يحصل لم مهمًا شيئًا کأن و ؟حر ناآل انت ،أخرج :ذلک بعد من له يقولون ثم ،حريته

دون  ا يري رض ال أن من یٰ نعت رائمهم عل د ،ج وا أن بع راح اطلق دد س ن ع اء م رين و العلم ن آخ  م

شرائح  مختلف ا  ،ال دون  کم شعب  من  يري دأ  أن ال صالح  أن و يه م  يت ة  في  .معه  ال االوضاع  ان الحقيق

وم  يشبشون أنهم و التعذيب اصناف شتیٰ يمارسوا أن اليوم لهم ممتس اذ  شيء  بکل  الي سهم  إلنق د  أنف  فق

سجناء  سراح اطالق مجرد أن ،ضدهم الشعب جميع اتحد و تکاتف سياسيين  ال  يعّوض  أن يمکن  ال ال

ذه عن  ي الجرائم  ه ا الت اء ضد الملک  ارتکبه سلم شعبنا  ابن ذا  .الم ذي الملک فه ران يحکم  ال ذ اي  من

 الناس من سلب و المسلمين من کبيرًا عددًا قتل اذ ،انخ جنکيز حکم االذهان الیٰ أعاد قد عامًا ثالثين

ول  و المشروعة  مطالبهم  من  حرمهم  و الطبيعية حقوقهم د  حسناً « :اآلن يق ا  لق سجناء  سراح  أطلقن  ال

  !؟»االن بعد من تطالبوننا فبماذا السياسيين

سنوات  منهم واحدًا تعّوض أن بامکانک فهل العمر من سنوات بعضر يطالبونک أنهم لبتها  التي  بال  س

  ؟١المظلمة الزنزانات في يقضيها جعلته و ،منه

                                                 
 و الف سراح سيطلق الملک، ميالد یوم آبان، من الرابع بمناسبة(  :مایلي ١٣٥٧ / ٨ / ١ بتاریخ اطالعات صحيفة کتبت . ١

 و الطالقاني اهللا آیة من کل کان و ).البالد بأمن االخالل بتهمة اعتقالهم تم الذین السجناء من شخصًا وعشرین  ستة و مائة
 لمخابراتا رئيس عن نقًال ١٣٥٧ / ٨ / ١٠ بتاریخ الصحيفة هذه ذکرت و عنهم، أفرح الذین  السجناء بين من المنتظري اهللا آیة

   .١٣٥٧ آذر شهر من عشر التاسع حتیٰ عنهم االفراج سيتم السياسيين السجناء من شخص ٦٠٠ هناک أن قوله )السافاک(
 تم ١٣٣٥ عام في و ،)السافاک( عليها اطلق قد و البالد بأمن  تعني منظمة بتأسيس الملک أمر ش هـ ١٣٣٥ عام . ٢

 و النظام معارضية یعتقلون المنظمة هذه اعضاء کان و - الملک من بامر – الشرطة و السافاک من  مشترکة منظمة تشکيل
 و الضرب و کالشتم الروحي و الجسدي التعذیب أنواع شتیٰ السجناء یذیقون و السياسية السجون الیٰ ینقلونهم

 الرجل و اليد کسر و کهربائي منقل علیٰ اجالسهم و ایام لعدة النوم من السجناء منع و المستمرة الطویلة االستجوابات
  بواسطة المعذبين اصوات السجناء اسماع و بالسقف االرجل شد و الکهربائية، للصعقة تعریضهم و االظافر، قلع الیٰ اضافة
 السجين أقدام یدخلون کانوا أنهم  السافاک جالدو یرتكبها کان التي االخریٰ الوحشية االعمال من و .الصوت تسجيل  آالت
   .انسانية الال القبيحة االعمال من االخریٰ االنواع مئات و المغلي لزیتبا مملوء قدر في

 



شعب  ابناء أعمار من السنين عشرات ضّيعَت ،شعبهم خدمة في يقضوه ان ارادوا عمرًا منهم سلبت  ال

  هذا؟ من اکثر تريدون ماذا تقول و سراحهم تطلق االن و

التعويض  نطالبک سنين  عن  ب لبتها  التي  ال اء  من  س شعب  ابن وه  رٍمج  اي دون ال شعب  ،أرتکب ضاً  ال  اي

درتها  التي  االعوام  عن تعّوض أن منک يريد ه  عمر  من  ه ذا  و ،ابنائ ذه  في  يمکن  ال التعويض  ه  ه

  .الدنيا

ارک  اهللا أن تبثت  التي البينة االدلة أحدیٰ أن  الیٰ  و تب الم  في  الظالمين  هؤالء  ويعاقب  يجازي  تع  الع

ی  الظالم  حصول عدم هو اآلخر ه  عل النحو  جزائ ذه  في  لکامل ا ب دنيا  ه تم  انکم  فافرضوا  ،ال  و اجتمع

ه  حين  في  واحدًا ظالمًا حقيرًا  انسانًا قتلتم جينذاک فانکم ،اربا اربا شاه رضا محد بتقطيع قمتم ام  أن  ق

اس  من اآلالف بقتل شرفاء  الن ل  ،ال ر  قت بابنا  من  الکثي و  ،؟ش ساناً  أن فل ا  ان ل  م  فجزاء  آخر  شخصاً  قت

ل  قد کان لو فماذا ،راآلخ هو يقتل أن القاتل راً  عدداً  قت اس؟  من  کبي ه  أن يجب  !الن الطبع  نعاقب  بأشد  ب

ا الجزاء  ع – ولکنن د نکون ال – ذلک  م ع عن  عوضنا ق ه جمي ه  أن ،جرائم امما ادل ال قتل ه ق  من ب

ه  القصاص اجراء فأن واحدة شريفة عائلة قتل قد کان لو أنه و .مجازر ن  علي ه  بحجم  يکون  ل  جريمت

واً  اصدر أنه نفرح أن لنا يمکن کيف و .شريفة عوائل قتل دق و به فکيف ذين  أن !؟عف تهم  ال م  اعتقل  ه

  .٢أهمية اية يعيرونه ال و بعفوک يهتمون ال أناس

 .سراحهم  اطالق  علیٰ مرغم أنت أنما .الشعب علیٰ منک تفضُّل کأن و ،عضو قضية القضية ليست 

سجن  في  يقضوها  أن – قانوني غير بشکل – ةالمقرر المدد انتهت قد کانت المسجونين من فکثير  ،ال

  .بالسجن الحکم فترة مدندته و ،سبب بالدي اکثر لمدة نموه أحتجز ولکنکم

م  و السجون ابواب بفتح السافاک جالوزة قام لقد  سهم  ه ذين  أنف وا  ال ذه  اکل  ارتکب شعة  الجرائم  ه  ،الب

امر  الزنزانات من االبرياء هؤالء أخرجوا و لقد دعون  و ،الخائن  من  ب د  المشکلة  ي يس  و ،انتهت  ق  ل

اک ن هن رر م ورة مي شعب لث ي ،!!ال ين ف ا ح ي انن ة ف ضية بداي اکم أن فيجب ،الق شعب يح ؤالء ال  ه

االوزة و و .الملک اي االول المججرم يعاقب أن و ،الج شعب ان فرضنا ل د ال يهم اجریٰ ق م عل  حک

ذي  المتکافیء  الجزاء  عن يعبر ال الحکم هذا فان االعدام ستحقونه  ال و  ،ي ا  فرضنا  فل ا  أنن يهم  طبقن  عل
                                                                                                                                                                        

 أبسط و الضوء الیٰ تفتقد کانت التي و )مربعين مترین اقل بمساحة( الضّيقة االنفرادیة  الزنزانات هو هنا المعقود  . ١
 بعض قضیٰ قد و المکان، ضيق بسبب واقفين نصف فيها یناموا ألن یضطرون کانوا السجناء أن حيث الصحّية، االمکانيات
  .فيها عمرهم من طویلة سنوات السياسيين السجناء

  .المجرم الملک هو هنا المخاطب . ٢

 



٢.  

                                                

م  الرصاص  ّيدو حيث ،عنيقة حداثًا قما مدينة تشهد هذا يومنا حتیٰ و االمس منذ و  ع  يع  أرجاء  جمي

ضاً  زنجان في الشهداء عدد بعد يعلم لم اللحظة هذه الیٰ و ،٣المدينة ا  ٤االمور  نفس  تحدث  اي  في  کم

 کل  في .کرمان في االخيرة االحداث علیٰ جميعًا اطلعتم کما ،االخریٰ االيرانية المدن سائر و کرمان

ة  هي  أخيرًا حدثت التي الجريمة و .مستمرة جرائم و مجازر ثمة ايران في مکان و  اصدار  جريم  عف

 قاطال  علیٰ مرغمون أنهم الحقيقة في و !!عفوًا يصدرون ثم الحماقات کل يرتکبون .المسجونين عن

ة  الثورة فلوال السجناء سراح و  و الجماهيري ا  ال ل داه  م شعب  اب اد  و تکاتف  من  ال ا  ،تضحية  و اتح  لم

 ذاته بالقدر يتم ان يمکن ال المجرمين هؤالء بحق القصاص اجراء أن ،عفوًا يسمونه ما هؤالء اصدر

ادالً  القصاص  يکون  ان يمکن  فکيف .الجرائم فيه ارتکبوا الذي ا  شخص  باعدام  متع ل  مق  اآلالف بقت

ن اس؟ م ذا و الن ر ه دل االم یٰ ي ود عل الم وج ر ع ذَّب آخ ه ُيع ون في اقبون و المجرم یٰ يع در عل  ق

  .جرائمهم

 أن الصحيح من فليس ،باألمل تبشرنا الوقت نفس في ولکنها للغاية مضطربة ايران في االوضاع أن 

ا  رغم  ذاکه  مضطرب  وضع ازاء نفعل ذاما :بالتساؤل نکتفي أن و جهادنا نوقف ریٰ  انن  الملک  أن ن

   .جنونية بتصرفات حاليًا يقوم

  .برکاته و اهللا رحمة و عليکم والسالم
 

 الناس من کبير عدد فيها تعرض حيث ،١٣٥٧ شهربور من عشر السابع في حدثت التي السودائـ الجمعة  مجزرة المقصود . ١
  .منهم االشخاص آالف استشهد و العسکر، لهجوم )ًاسابق حاله( الشهداء ساحة في اجتمعوا الذین

 علیٰ النار الملک مرتزقة فتح مهر / ٣٠ ففي ،١٣٥٧ آبان و مهر شهر في ذلک و همدان في متوترة االوضاع کانت . ٢
  .١٣٥٧ / ٨ / ١ اطالعات صحيفة راجع التفصيل من لمزید المتظاهرین من غفير جمع استشهد قد و المتظاهرین

  التظاهرات بدأت .یور شهر من عشر السابع منذ اضطرابًا االیام اکثر ١٣٥٧  آبان شهر من الثاني في قم دینةم شهدت . ٣
  اشتبکت و  الشواع في الغاضبة الجماهير احتشدت قليلة ساعات خالل و اليوم ذلک صباح من والنصف  الثامنة الساعة في
 المدن اکثر قم کانت ١٣٥٧ آبان شهر من الثالث فی و .ظاهرینالمت بعض جرح عن اسفرت و  الشرطة و  االمن قوات مع

 من  لمزید الجرحیٰ من کبير عدد الیٰ باالضافة شخصًا ثالثين من اکثر اليوم ذلک تظاهرات فی أستشهد فقد اضطرابًا االیرانية
 کانت اذ الثورة ایام طيلة  ساخنة احداثًا عاشت قم أن علمًا ١٣٥٧ آبان ٤ و ٣ بتاریخ  الصادرد اطالعات صحيفة راجع التفصيل
 فيه یقع الذي الحي و جهارمردان و آذر شوارع خاصًة النظام، رجال مع الثائرة الجماهير الشتباک محًال  شوارعها و ساحاتها

  .»قاضي یخجل« بحي المعروف القائد، االمام بيت
 المدارس طالب الیٰ باالضافة التعليم وزارد في العاملين جميع و المعلمون اجتمع ١٣٥٧ مهر من العشرین و الثاني في . ٤

  .المدینة شوارع في بمسيرة قاموا ثم فقرة ٢٦ من بيانًا قرأوا و زنجان في التعليم و للتربية العامة المدیریة امام

 



  ٤٦ – هوية الخطاب رقم

  
سا اريس / فرن ل / ب اتو نوف دة ذو ٢٣ لوش ق ق ـه ١٣٩٨ القع شرين ٢٦ المواف  ٤ .م ١٩٧٨ االول ت

  .ش ـه ١٣٥٧ آبان

  .الجرائم جميع اساس هو الملک :الموضوع

  .المشؤومة الملک والدة لتاريخ المصادف آبان من الرابع :اسبةالمن

  .البلد خارج المقيمين االيرانيين و الجامعيين الطلبة من جمع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

ام  کل  من  آبان من الرابع في  ذکریٰ  النظام  يف يحت ع يم  الملک  والدة ب ة  مراس  ضجة  تصحبها  مفتعل

ةا ة عالمي وال صرف و مکثف ة ام در طائل ارات تق االت بملي یٰ يفرض و ،الري دوائر عل ة ال  الحکومي

رون  – عام کل في و – الشرطة رجال کان کما ،المناسبة بهذه تحتفل أن الرسمية الي  يجب سبة  و اه  ک

دن واحي و الم ریٰ و الن یٰ الق م و الملک صورة نصب عل یٰ الرسمي العل واب عل اجرهم أب ي ،مت  ف

  .البرامج هذه من اي يحصل لم ١٣٥٧ آبان من لرابعا

وم  هذا في استياءهم طهران شباب من کبير عدد اظهر قد و امج  في  ذلک  و الملک  نظام  من  الي  برن

سجم  و منّظم دوا  ،من ه  ارت سجناء  المظاهرات  في  شارکهم  و الحداد  مالبس  في سياسيون  ال ذين  ال م  ال  ت

ات  حملوا و سوداء مالبس الخرونا هم أرتدوا قد و ،مؤخرًا سراحهم اطالق اً  ورود باق دماء  تکريم  ل

ال  و الموظفين  بعض  حضر کما .الزهراء روضة صوب اتجهوا و الشهداء ون لالت و االذاعة  عم  فزي

دياً  أن اليوم ذلک احداث من و .الحداد مالبس مرتدين عملهم محل في اً  جن دعیٰ  شجاعاً  مکلف  حسن  ي

  .يذکران و )نادور( جهرم لمدينة العسکري الحاکم بحق الثوري االعدام حکم نفذ اسدي فرد

 



ادور  ان ن صرف ک یٰ يت ساوة بمنته الي ضد الق ذه أه ة ه رة خالل ذلک و المدين راء فت ام اج  االحک

ة ا ،العرفي ان کم د ک ام ق ذا ق رم ه ادور( المج اء )ن ر باعط وات أوام سکرية للق تح الع ار بف یٰ الن  عل

  .البطولي العمل هذا منفذ الاعتق تم لالسف و ،کرارًا ،المتظاهرين

 غفير عدد فيها جرح و استشهد واسعة تظاهرات قيام عن الصحفيون ارسلها التي االخبار أفادت کما 

ة  تظاهرات  شهدت فقد زنجان اما البالد جنوب في فارس اقليم و دزفول في ذلک و االبرياء من  دامي

ة  تالمؤسسا  و البنوک و الفساد مراکز فيها المتظاهرون احرق ر  في  ذلک  و الحکومي  نقطة  من  اکث

ة  في  م  و ،المدين ن  ل شهداء  عدد  عن  يعل ة  من  .الحوادث  تلک  في  المجروحين و ال  کانت أخریٰ  جه

ة  لتظاهرات ساحة طهران جامعة د  و الجامعيين  الطلب تح  ق ار  النظام  جالوزة  ف یٰ  الن ة  عل ذين  الطلب  ال

یٰ  فورًا نقلهم و الجرحیٰ باخراج اخرون طلبة قام قد و بالرصاص صابتهمال نتيجة منهم عدد جرح  ال

  .المستشفيات

اطالق  يرأسها  التي القوات يأمر کان فقد )ناجي الفريق( أصفهان لمدينة العسکري الحاکم أما  ار  ب  الن

ذه  في المتظاهرين علیٰ ة  ه ذه  نتيجة  و ،المدين ة  له د  الجريم شهد  فق ر  عدد  جرح  و است الي  من  کبي  اه

شفيات  لکن  اليوم ذلک في الشهداء عدد يحدد لم و ،الشوارع في الدماء سالت و اصفهان ة  مست  المدين

وم  ذلک  في  اصفهان شهدته فانما الصحفية التقارير حسب و ،بالدم التبرع الناس تطالب کانت  من  الي

داث ة اح ان دامي ل ک ر يمث داث أکث ة االح ي دموي اريخ ف ذه ت ة ه ا المدين د م الن بع ن االع ة ع  حال

  .الطواري

ة ( رضائيه  و کرکان و آباده و مشهد و قم في و  اه  و )ارومي اد  ش اد  اسالم ( غرب  آب ان  و )آب  و بهبه

ة  المظاهرات  انتهت  فارس آباد فيروز و مياندوآب و سرورود ايالم و يزد تباکات  الجماهيري  مع  باش

  .المتظاهرين من کبير عدد جرح و استشهاد عن اسفرت و النظام جالوزة

اس  استقبلهم قد و السياسيين المعتقلين من عدد عن فراجاال اليوم هذا احداث ومن  اوة  الن دير  و بحف  تق

ات توجوههم و د و ،الزهور من بباق اد ق سجناء ع یٰ ال وائلهم أل د من ع نين بع ي قضوها طوال س  ف

  .المجرمين السفاک رجال ايدي علیٰ التعذيب أصناف شتیٰ فيها قواوال السجون

ی و  ي اقيمت آخر صعيد عل ران ف اهراتت طه عة ظ ملت و موس اطق ش دة من ي عدي ذه ف ة ه  المدين

وات  برصاص  استشهدوا المتظاهرين من ستة أن الصحفية التقارير ذکرت و .الثائرة ة  الق  و الحکومي

 



 بالسابع مرورًا و خرداد من عشر الخامس في ساحنة واحداث تظاهرات تشهد کانت فقد قم مدينة أما 

ان  و ،١٣٥٦ دي شهر  من عشر ة  ک ع  في  للمدين ان  من  الراب اً  ١٣٥٧ آب ذاباً  وجه دیٰ  اذ ج  اغلب  ارت

اس س الن داد مالب صبوا و الح الم ن سوداء االع یٰ ال واب عل اجرهم أب وتهم و مت ًا ،بي داء أن علم  ارت

ة  البيانات بواسطة اشيع قد السوداء المالبس ا  التي  الخطي اء  من  جمع  کتبه دين  العلم م  في  المجاه  و ق

ول  الفکرة هذه حظيت قد و ،طهران العاصمة فيها بما ايران ارجاء جميع في البيانات هذه وزعت  بقب

  .فريدًا حدثًا اعتباره علیٰ الخبر هذا االنباء کاالت و مراسلوا ارسل قد و .الجماهير

ع  عمت  التي التظاهرات في و  ة  المدن  جمي ذا  في  االيراني وم  ه ان  الي شاه  الموت ( شعار  ک ة تح( )لل  ي

ة  و تزداد کانت الجماهير ان و خصوصًا مدويًا )للخميني اً  عزيم د  يوم وم  بع ة  ،ي  للنظام  رفضها  معلن

  .الحاکم

امي  جعفر الوزراء رئيت قال ،الملک بوالدة االحتفال مراسيم في و  رن ( :ام ع  يتق ان  من  الراب  من  آب

سائل  بعض  الی االحتفال هذا يف الملک اشار و !)المعتقد و الرأي لحرية التام التنفيذ مع العام هذا  الم

وا  قد الناس من عددًا أن أيضًا الموکد من کما .االخطاء بعض حصلت قد أنه المؤکد من( :قائًال  أنحرف

 )اصالحها  و تالفيها يمکن امور هذه ولکن منظمة غير امور هناک کانت کما ،الصحيح الطريق عن

ه  من  أخر مقطع في و د ( :الملک  أضاف  حديث یٰ  يجب  ولکن  االخطاء  ضبع  حصلت  لق د  عل  إن البل

ن و يتماسک ن نح دين م ة المعتق اح و بالحري سياسي االنفت دال و ال ن ب ة م تم و ،الحري رون ان  ان ت

  .)الحرية وجود علیٰ واضح مؤشر هذا و االمور لکل تتطرق الصحف

انو  الذين االشخاص االف عن االفراج تم( :قال و السجناء االف بوجود الملک اعترف و  ين  اک  معتقل

اح  باعينکم سترون و موآتية فرصة أقرب في سنکرره و االن العمل بهذا قمنا قد و السجون في  االنفت

  .١)التعددية و السياسي

                                                 
  .١٣٥٧ آبان  / ٥ کيهان صحيفة . ١

 



اء  تأمل  االميرکية المتحدة الواليات کانت أخری جهة من  یٰ  الملک  بق سعیٰ  و الحکم  دست  عل یٰ  ت  ال

   :آبان من الرابع بمناسبة الملک الیٰ هابعث رسالة في کارتر قال لذا و ،الطرق بشتیٰ ذلک

شکالت أن(  ة الم تزول الراهن ن س ب ع وف و قري ر س شعب يظه ي ال ًا االيران ي قوي ل ف دم ظ  التق

 المتحدة الواليات ان أخریٰ مرًة لکم الؤکد أستأذنکم انني و ،تطبيقه و باجرائه تقومون الذي السياسي

  .١)ايران مع القديمة و خةالراس لروابطها فائقة أهمية تولي االميرکية

ا  ل بعث کم ن ک يس فالترشل م ة رئ ا جمهوري ة الماني و و الغربي يم اکوفنک ه صين زع ات ال  برقي

دة  الشخصية  هو  فنک اکو هو ان االشارد من بدال و ،والدته ذکری بمناسبة للشاه تبريک  التي  الوحي

وم  هو  و ١٣٥٧ شهريور ١٧ في ذلک و الملک علی رسميًا ضيفًا وحل آنذاک طهران الیٰ وفدت  الي

یٰ  االخریٰ  المدن  و طهران في االشخاص االف استشهاد شهد الذي دي  عل د  و ،الملک  جالوزة  أي  بع

 رسميًا فيها اعتذر االسالمية الجمهورية مسؤولي الیٰ رسالة اکوفنک هو بعث االسالمية الثورة انتثار

  .المتأزمة االيام تلک في للشاه زيارته علیٰ

یٰ أضافة  ارتر ال و و ک د اکوفنک ه ل بعث فق ن ک ف م يم برجني اد زع سوفيتي االتح وک و ال  و مل

 کوريا و غينيا و بنغالدش و وهولندا اندونسيا و سوريا و مالطا و المغرب و کندا جمهوريات رؤساء

شمالية وب و ال ا جن ر و افريقي رين و قط ت البح سنغال و والکوي ا و ال وريس و بلغاري ا و م  الماني

ه  الملک الیٰ برقيات فرنسا و البانيا و فيتنام و عمان و تونس و الغربية ا  يهنئون د  فيه يالده  بعي د  و م  ق

  .أخریٰ ايام لعدة مجازره و الملک حکم استمرار في البرقيات هذه ساهمت

ع  في  ان  من  الراب یٰ  ١٣٥٧ اب ام  الق ة  )س(الخميني  االم ة  کلم ة  من  جمع  في  مهم  و الجامعيين  الطلب

ه  محل  في  و الخارج  في  يمينالمق االيرانيين ل  في  اقامت اتو  نوف اريس  لوش ا  اشار  بب یٰ  فيه  جرائهم  ال

ة  البرامج و الملک ة  و للنظام  المغرضة  االعالمي ا  لالسالم  المعادي یٰ  تطرق  کم داء  ال صارخ  االعت  ال

ان  في الجامع المسجد علیٰ ا  و ،کرم ام  دع ع  االم یٰ  المجتمع  شرائح  جمي  مواصلة  اجل  من  الوحدة  ال

  .الحاکمة الطغمة ضد ادالجه

ذا  الخميني االمام اعلن – للشاه المشؤومة الوالدة ذکریٰ – ١٣٥٧ آبان من الرابع بمناسبة و  وم  ه  الي

   :قائًال واکد عامًا حدادًا

                                                 
  .المصدر نفس . ١

 



ان  من  الرابع يوم ان(  وم  هو  آب شعب  حداد  ي ة  و ال شعب  بؤس  بداي وم  االيراني  ال  أن يجب  و ،المظل

سلب عبنا ي وم ش ع المظل اتا وجمي ارات و لحرک ة التي درة لالسالم الوفي ر ق دو من التفکي قاط الع  واس

  .)الظالمة حکومته

 

 



  ٤٦ – الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
اهيري  استياء و واسعة تظاهرات ،ايران اذاعة ذکرت کما و ايران في ١آبان من الرابع يصادف   جم

ع  في ذلک و ،الحاکمة السلطة من مشهود ة االي المدن  جمي اً  و ،راني ار  وفق شرة  لالخب د  المنت دیٰ  فق  ارت

اطق  بعض  و طهران شمال و قم اهالي صبوا  و الحداد  مالبس  االخریٰ  المن ات  ن سوداء  الراي یٰ  ال  عل

  .٢المتاجر و البيوت ابواب

والدات أن  ة ال اک مختلف ة والدة فهن راق تحث ر اش ات و الخي ة ،البرک يم بداي ان تحط م  ارک  و الظل

ار  و االوثان معابد تحطيم بداية و مقارعته رم  الرسول  ةکوالد  الن ل  حيث  )ص(االک د  ان قي ار  معب  الن

  .الحوادث هذه التاريخ يوکد و کسریٰ طاق اعمدة انهارت و انطفأ قد )بارس(

اک  کانت  ،سابقًا  ا  هن داهما  نقوت ل  اه وة  تتمث ة  بق ائرة  حکوم دة  سلطة  هي  االخریٰ  و ج ار  عب  و ،الن

 التي  کسری طاق اعمدة انهارت فقد القدرتين هاتين اندحار بدء )ص(لرسولل المبارکة الوالدة بحلول

سلطة  قدرة تمثل ة  ال ا  ،الحاکم ول  ام ة  الق ذي  و انوشيروان  بعدال ادل  شيروان بانو ُلقب  ال ول  فهو  الع  ق

سالطين  مع  يقارن حينما لکن و للدماء سفاکًا ظالمًا رجًال کان اذ الحقيقة ينافي جزاف ذين  ال بقوه  ال  س

  !؟٣انوشيروان عند العدالة فاين اال و ،شرًا اهون انوشيروان يکون لحکما في

شرک  نيران انطغاء و واالضطهاد الظلم اسس انهيار بداية )ص(االکرم الرسول والدة کانت لقد   و ال

ة  واصيبتا السلطتان تلک تاخسر لقد ..النار عبادة ساحقة  بالهزيم د  و ال شر  ق د  انت یٰ  – التوحي دي  عل  اي

وة  نور سطع اذ .العالم ارجاء جميع في – االعظم الرسول اً  – ارسل  النبي  ان و خصوصاً  النب  اساس

دم  و الظالمين  المتکبرين لمحاربة – راج  ه دة  و اب م  اعم  باستغالل  شّيدت  التي  القصور  تلک  و الظل
                                                 

 کان و – المدن شوارع باضاءة )الملک لوالدة السنویة الذکریٰ( عام کل من آبان من الرابع في یامر الحاکم النظام کان . ١
 واداء الریاضية القاعات الیٰ بالذهاب الطالب یامر النظام کان کما متاجرهم، أبواب علیٰ البلد علم نصب علیٰ مرغمين الکسبة
 و )حاليًا شيروري، الشهيد ملعب( امجدیة ملعب في عائلته و الملک یحضر و ریاضية، استعراضات و کالرقص مبتذلة عروض

  الشرطة جامعة طلبة و المحليون الریاضيون و المدارس طالب فيهم بما  االوالد و الفتيات بعض تجریها التي البرامج یشاهدوا
 و  النظام مسؤولي کبار و  الوزراء یستقبل الملک کان النهایة في و بالنار اللعب مراسيم تقام کانت االحتفال ختام في و

 الشعب ثورة اثر متأزمة اجواء في و قصره في لوالدته سنویة ذکریٰ باخر الملک احتفل قد و وفدوا  الذین االجانب  راءالسف
   .المشؤومة والدته یلعن و الملک ضد یهتف راح الذي المسلم االیراني

  .الخطاب هذا هویة راجع اليوم هذا في ایران  باحداث یتعلق فيما . ٢
 في قتل و م ٥٣١ عام العرش علیٰ جلس الساسانية، السلسلة مالک من ،٩ العادل  انوشيروان(بـ  قبالمل االول خسرو . ٣

 ثمانين عن یزید کان عددهم ان یقال و مزدک، اتباع  جميع واحد یوم في قتل کما الذکور، اوالدهم و أخوانه جميع  حکمه بدایة
 و ١٠٥٤ ص زرین المعارف دائرة راجع التفصيل من لمزید العالم، وزیره ، بزرکمهر قتل ایضًا، الظالمة،  اعماله من و شخص، الف

  ).فارسية مصادر( ابدیت فروغ کتاب و معين قاموس

 



ع  في الملک کوالدة ،)ص(الرسول والدة عکس علیٰ والدة هناک و  ان  من  الراب ا  ،آب ذر  وان  من  اعت

ين  اقارن حينما )ص(االمجد الرسول ه  ب ذا  والدة والدت  الملک  والدة اذکر  لکنني  و )الملک  الظالم  ه

 المشؤومة  الملک والدة أن اذ .)ص(ماالکر الرسول بوالدة المتمثلة النور لوالدة نقيضًا اعتبارها علیٰ

دة  عدد  ان و خصوصًا ،الظلم اسس رسخ کما ،النار عبدة طقوس احياء و النار عبادة انتشار تمثل  عب

د  يومًا يتضاعف النار وم  بع دنا  في  و ي یٰ ع بل زد  ففي  ،الخصوص    وجه  ل ا  ١ ي  عدد  يوجد  واطرافه

ين  الزرادشة  من  عدد اخيرًا کتب قد و ،منهم کبير ا  في  المقيم الة  اميرک یٰ  رس ا  حسب  – الملک  ال  م

  .مثله يدعمهم و دينهم يکّرم قبله شخص يوجد لم انه معلنين فيها الملک شکروا – الصحف تناقلته

ه  تحقيق  فرصة الظالم هذا يمنح ال أن و شعبنا يثور ان اهللا شاء و  سيير  و أهداف بالد  امور  ت  حسب  ال

 استمراره  و الملک وجود علیٰ وافق قد الشعب کان ولو ،اؤهميرثا و اميرکا زرادشة عليه يفرضه ما

ا  يصعب  التي الکوارث و المصائب من الکثير سبب قد سيکون الملک فان الحکم في  التي  و ،تالفيه

  .أحد ذهن علیٰ تخطر ال قد

اريخ  حذف  و النار عبدة مکانة تعزيز هو الملک به شرع ما أول أن  تبداله  االسالمي  الت اريخ  واس  بت

 للرسول اهانًة هذا لهمع يعتبر کما ،االسالم ضد المجرم الملک بها قام کبریٰ جريمة هذه و الزرادشة

شع  هو اهذ عمله أن اذ ،سببها التي المجازر جميع تفوق التي الجرائم من و )ص(ماالکر ع  من  اب  جمي

اريخ  حذف  فقد .المسلم شعبنا بحق ارتکبها التي الجماعية االبادات و المجازر  و لالسالم  الرسمي  الت

ه  الملک  قام و ،التوحيد رمز هو الذي ذا  بعمل سوق  ه اس  ب یٰ  الن ادة  ال ار  عب ا  ،الن یٰ  يهدف  کم  محو  ال

د  من ،االسالمية الشعائر ازالة و االسالم عظمة ا نف نهب  أن بع ياده  اعطاه  و طن ذه  و ،االجانب  الس  ه
                                                 

 
١
 معبد یحظیٰ و )االسالم قبل االیرانيون اعتنقه الذي القدیم الدین( الزرادشة مرکز هي و ایران، جنوب في یزد محافظة تقع . 
 خالل من یسعیٰ النظام کان و ایران زرادشة  باهتمام و – هذا یومنا الیٰ – واسعة بشهرة  المدینة  هذه في الکائن النار
  الدیان و للزردشتية المروجة االعالم  بوسائل باالستعانة و ایران في الملوکية تاریخ علیٰ عام ٢٥٠٠ بمرور  االحتفال أقامة
 و مکانتها  اضعاف و االخریٰ لالدیان  مرادفة  جعلها أو اسالمية الشرعية علیٰ قضیٰ قد یکون بذلک و کالبهائية،  أخریٰ  مزیفة

 و مؤتمرات اقامة خالل ومن المغرضة، السياسة هذه ضوء علیٰ  اعمالها  تبرمج االعالم وسائل کانت و الناس، عند  اهميتها
  .السنة طوال علیٰ و الصدد هذا في عدیدة ندوات

 ایران  زرادشته أن بالذکر جدیر و ذاتها، الزردشتية التعاليم االحایين اغلب في فيینا کان الملک له یروج کان ما أن علمًا 
 نائب  یمثلهم و الدینية طقوسهم و  بمراسيمهم  القيام في أحرار هم و  االسالمية الجمهوریة دستو في  دینية اقلية یعتبرون

   .االسالمي الشوریٰ مجلس في

 



ان  و التوحيد الیٰ امته دعا آله )ص(الرسول جاء حينما و  اس  مع  يتصرف  ک ذميين  مع  حتیٰ  و الن  ال

ذين  و )الذمة اهل( انوا  ال یٰ  ک دين  مع  خالف  عل یٰ  ،االسالمي  ال وقهم  يراعي  و حسن  نحوٍ  عل  و ،حق

االخالق  عنملنت سامية  ب ان  التي  ال یٰ  ک ا  يتحل ة  به ار  األئم املهم  في  )ع(االطه اس  مع  تع ل  ،الن  ان فينق

 :معناه ما )ع(علي االمام فقال )نصرانية او يهودية( ذمية أمرأة حجل سرقوا معاوية جيوش من جيشًا

  .٣فعل ما لحسُن المرأة لتلک الحجل أعادة سبيل في يضحي رجًال أن لو

                                                 
 )الکل( الالتينية اللغة في )بان( لفظ یعني و .االیرانية واالعراق  االقوام جميع اتحاد مهاقوا سياسية عقيدة ):ایرانسيم بان( . ١
  ثورات و  نهضات أحداث في  ساهمت و العشرین القرن بدایات و عشر التاسع القرن في الفکرة هذه  ظهرت قد و )العموم(  أو

 هو ذلک معنیٰ و الدین، أو العرق أو البلد اسم بدایة في )بان( مفردة تأتي و افریقيا و آسيا قارتي في ثم اوربا في سياسية
  . سياسة، أو وطنية بوحدة المطالبة واحدة لغة أو وطن او دین او عرق الیٰ ینتمون  الذین االفراد  لجميع یحق أن
 و )ایرانسيم ابان(ـال تساهم کانت و اليها، یرمز واحد علم لها یکون و ایران تتوحد أن أخص بشکل تعني )ایرانسيم بان( و
 في )بان( مفردة راجع .بينهم الحروب فتيل اشعال و  المسلمين تفرقة في )ترکييسم بان( و )العربية( )عربيسم بان(الـ

  .المسياسية  القواميس
 أعلیٰ ثاني یمثل الکهنة رئيس کان و الکهنة، قبل من یصادر الزراعية االراضي محصول عشر کان الساسانيين، زمان في . ٢

 منصب کان و – المجوس أو )مغان(الـ اسم عليهم یطلق الناس من کبيرة طبقة یحکم کان و الملک، بعد من البلد في منصب
 معتقداتهم و االیرانيين افکار الکهنة  وجه قد و اشرافه، تحت کانت المعنویة  المسائل جميع ان علمًا وراثيًا، الکهنة رئيس
 کانت و .معابدهم  خزائن من أحيانًا یستقرض الملک کان الذي الحد الیٰ ثریًة الکهنة  کيةمل کانت و الزمن، من قرون الربعة
 أو مصهور معدٍن علیٰ قدمه یضع ان  المتهم من یطلب :االتي النحو علیٰ تتم الکهنة عند – المتهمين محاکمة و معاقبة طریقة

  .براءته  اثبات اجل من مسمومًا طعامًا یتناول أن
 في  یقابله ما و ١٢١ ص و ،١٧٤ - ١٧١ ص الساسانيين زمن في یران .بحضارة یتعلق ما دورانت،  لویل  الحضارة تاریخ راجع 

  ).فارسي مصدر( .٨٤ الیٰ ٨١ ص کاشاورز ترجمة ایران تاریخ کتاب و العربية،  الترجمة
   .الثاني المجلد / آشوب شهر ألبن طالب ال مناقب  راجع . ٣

 



ن  ب ونح م نطال ستمد اسالمي بحک ن رؤاه ي م م ول حک رم الرس ة و )ص(االک ار األئم  و )ع(االطه

ذي  )ع(المؤمنين بامير الحکم في نقتدي ان نطالب ه  شمل  ال ر  حکم دان  من  کثي یٰ  الحجاز  من  ،البل  ال

ة  مشاعره  يبدي )ع( کان و مصر الیٰ ايران اه  النبيل ه  تج اه  و رعيت ذين  اولئک  تیٰ ح تج م  ال وا  ل  يعتنق

ام  مبايعتهم الناس اتم اليوم نفس في و ،المبين االسالمي الدين ي  لالم صبوه  و )ع(عل ة  ن م  خليف  أخذ  له

دما  و ،جبينه عرق من يعتاش و هناک يعمل کان حيث الصحراء نحو واتجه فأسه )ع(االمام ر  عن  حف

 هذه لالمام بارک ما شخصًا أن ،قيل ،توًا مذبوح بعير رقبة من الدم يتدفق کما الماء منها تدفق و بئرًا

راء  وفقًا جعلها )ع(ماالما لکن ،للورثة بورکت قال و البئر وذين  و للفق  بحاجة  و نطالب  نحن  و .المع

رویٰ  الذي )ع(علي باالمام تقتدي حکومة الیٰ ه  ي ه  عن ان  أن ساً  ک وم  ذات جال ال  تبي  في  ي  يحسب  الم

ان  ذلک  في خدمةتالمس المصابيح تلک من مصباحًا أوقد قد کان و المسلمين اموال  تلک  في  و ،الزم

اء ل االثن یٰ دخ ام عل ٌل االم س ان اراد رج دث و يجل ام يح امور االم ت تخص ال ب ال بي أ ،الم  فاطف

 ،الخاصة شؤونه في مالهاستع االمام يريد ال و المسلمين أموال من کان النه المصباح ذلک )ع(االمام

وم  ان يمکن  ال عظيم  عمل  لهو  کهذا عمل ان ه  يق الم  في  شخص  اي ب ر  الع ا ل ،)ع(المعصوم  غي  کنن

 الملک  وسرق  نهب ما بقدر الشعب اموال من نهب حاکمًا التاريخ في نجد قلما و ،لص بحاکم مبتلون

م  ال و ينهب ال بحاکم نطالب و ،رضا محمد شعب  يظل یٰ  ال ذا  ال ذي ا الحد  ه ه  نهب  ل م  و الملک  في  ظل

  .الناس

ُت  والدة أن قل رم الرسول ب أت )ص(االک د واظلمت انطف ارا معاب یٰ وضح مؤشر كذل و لن دء عل  ب

شعل  أن يريد الملک لکن ،الظلم اماکن انطفاء ذه  ي ران  ه د  و ،الني شي  بعض  انجز  ق ه  من  ال ذا  عمل  ه

وي  کان و ايضًا التاريخ حّرف قد و ،ذکر ما حسب ،يزد في النيران معابد اشعال اعاد حينما ام  ين  القي

  .الخبيثة اعماله انجاز يمهله لم الشعب لکن ،فخطوة خطوة االعمال بهذه

   .الظلم زوال حتمية الیٰ يشير رمز هو )ص(الرسول والدة اثناء کسریٰ طاق انهيار أن

شهدون  انکم  ،الکرام  الحضور  ايها  وم  ت ال  الي شعة  االعم ا  يالت  الب م  اي و الملک  يرتکبه احش  ظل  ف

ه ه الزال و ارتکب شعب ضد يرتکب و االن و ،ال ظ فه ه يلف رة أنفاس اول االخي شبث ان ويح ال يت  باعم

ه  في االعمال بعض خطرت قد و ،فاشلة ان  في  فأعدّ  ،ذهن ا  و الغجر  من  مجموعة  کرم نحهم  لربم  م

ضية  مدرسة وزتهالج داهم حينما سابقًا ذلک فعل کما الناس قتل اليهم اوکل و االموال من مقدارًا  الفي

 



یٰ  اننا حين في ؟حقًا هکذا هو الفالح فهل ،القرآن يريدون ال الفالحين هؤالء ان النظام اعلن و  ا  مت  م

ألنا  ه  عن  الفالح  س القرآن  عالقت شهدناه  ب رآن  متعطشاً  ل  من  أن ،لالسالم  عاشق  هو  و ،االسالم  و للق

دثون ّدعون و نهمع تتح م ت ستاءين انه رآن و االسالم من م م الق سوا ه ين لي زارعين و الفالح ل الم  ب

ام  شهدنا اذ .القرآن احراق اجل من ربيتموهم الذين الکوماندوس قوات ا  ب ة  تلک  اعينن ا  .الحادث  فحينم

م  و قاصمة ضربة لهم وجهت ،بيتي في حينها کنت و تصرفاتهم عن ُأخبرت م  ل ا  يتصرفون  ادعه  کم

ولهميح د .ل ان لق اک ک ي هن اديء ف ر ب ًا االم ان و اجتماع ررات من ک ي المق اء يلق ًا العلم ذه خطاب  به

صلوات  يردد البعض أن شهدنا و ،المناسبة بهذه کلمة القي أن ايضًا اان انوي کنت ربما و ،المناسبة  ال

ي ر ف ا غي ذلک داع اي دون و محله ت ،ل د فقل ل و أذهب االصدقاء الح م ق م أن له شيروا نأ اردت  ت

اس  کالمي  اقول و هناک المنبر ارتقي و )س(المعصومة السيدة صحن الیٰ فسأذهب هنا الفوضیٰ  ،للن

 و .٢انصرفوا و المجلس ترکوا ،الوضع هذا مثل في به يقوموا أن يجب عما اطالع لهم يکن لم لما و

 بتلک و البشعة ئموالجرا االعمال بتلک قاموا و ٣ الفيضية مدرسة داهموا اليوم ذلک نفس عصر في

  .الفالحين و للمزارعين نسبوها التي الفضائح

الغجر  يستعينون راحوا و ،اعمالهم يکررون اليوم هاهم و  سبون  ٤ب يهم  جرائمهم  ين د  و ،ال اجموا  ق  ه

شابهاً  وضعاً  تعيش  ايضًا زنجان ان االخبار تذکر و ،مفجع بشکل همدان في الناس علیٰ ا  م  حدث  لم

                                                 
  .١٩ الهامش راجع . ١
 ،)ع(الصادق االمام استشهاد بمناسبة )س(الخميني االمام منزل في مجلسًا ١٣٤٢ فروردین من الثاني یوم صباح عقد . ٢

 الصلوات بتردید المجلس حضروا الذین النظام جالوزة بدء المنبر، الوعاظ أحد ارتقیٰ عندما و ٢  الناس و العلماء من جمع حضره
 و االسلم حجة فأمر االمام، االسماحة الخبر هذا وصل قد و المجلس، ضطربی  کي محلها غير في و متواصل بشکل

 الحجة اتم  االن انني :مایلي  )س(الخميني االمام فيها یقول التي الرسالة هذه الحاضرین یّبلغ ان خلخالي صادق المسلمين
 بالمجلس الئقة غير حرکة ایة منهم صدرت ذاا فيما انه المجلس هذا في الفوضیٰ واثارة  باالخالل ُکّلفوا الذین االشخاص علیٰ

 الیٰ مباشرًة سأذهب فانني محاضداتهم اداء من الخطباء السادة منع أو والفوضیٰ  االخالل الیٰ تؤدي و محلها غير في و
    .النظام سافضح و عليه یطلعوا ان الزمًا  اعتبره ما للناس واقوال  )س(المعصومة  للسيدة المطهرة  الصحن

  .٩ رقم الخطاب  هویة جعرا . ٣
 ١٧ شهداء اربعينية مراسيم القامة الجامع المسجد في کرمان مدینة اهالي اجتمع ١٣٥٧ مهر من والعشرین  الرابع في . ٤

 مسامير ذات هراوات ایدیهم في یحملون کانوا الذین الغجر من مجموعة و الشرطة و السافاک رجال هاجم فجأة و شهریور،
 کان فيما المسجد داخل في للدموع مسيًال غازًا الشرطة رجال القیٰ و المسجد، في الحاضرین اخریٰ، ةقتال  واالت مدببة

 



د  و ،الحداد مالبس الناس أرتدیٰ مافي ،االبرياء بقتل ميالده بيوم الملک احتفل قد و  ار  ذکرت  ق  االخب

اهير  ةانتفاض  تشهد اخریٰ مدن الیٰ اضافة مراغه کمدينة اماکن عدة في ساخنة احداث بوجود  و الجم

یٰ  سنطلع  و الکافي  بالحد  هو  المدن  تلک في المستحدثة الوقائع عن ينقل ما ان اتصور ال ائق  عل  حق

   .بعد فيما االمور

ا  و )ص(االکرم الرسول بوالدة تحققتا مهمتين جد مسألتين هناک ان أقول ،دءب علیٰ عودًا اد  :هم  اخم

اً  الظلم اعمدة انهيار و ،أوًال ،النار عبادة و الشرک نيران ا  ،ثاني د  الملک  والدة في  ام د  رضا  محم  فق

 أذ شيطانيةال  خططه بقية لنفذ ،الملک الشعب أمهل لو و ،نيرانها وُأشعلت نشاطها النار معابد عاودت

اکن  المساجد في الحرائق اشعال و التاريخ تحريف الیٰ الظالم هذا يسعیٰ کان اً  .اخریٰ  ام ا  حق  ذنب  م

یٰ  ذهبوا الذين المساکين أولئک سينما  ال اً  ،١ال سينما  طبق ران  في  ال اً  ليست  اي ذ  مکان ذهاب  ُيحب ه  ال  ،الي

دور سينما ف ضي ال شباب ّعت سدهم ال ذين اولئک لکن وتف وا ال یٰا ذهب سينما ل ي ال ا وقعت الت  تلک فيه

ل  قد و ،ابرياء کانوا .المؤلمة الحادثة واب  الملک  جالوزة  اقف سينما  اب تمکن  ال کي  ال اذ  من  احد  ي  انق

اس اء الن ي المتواجدين االبري ا ف ا ،داخله ام کم اء الجالوزة هؤالء ق واد باخف تعال سريعة م ي االش  ف

ة  هذه کل و ،رماد الیٰ حّولوهمي و مساکين اناسًا بها ليحرقوا السينما داخل ا  الجريم شوهوا  ارتکبوه  لي

                                                                                                                                                                        

 خطتها أعدت التي البشعة الجريمة هذه في ١٣٥٨ مرداد ٢٨ في وقعت التي ابادات في رآس سينما  فاجعة الىٰ اشارة . ١
 بهذه قامت المعارضة تشكيالت أن فورًا اعلن ذلك اثر فجيع، وبشكل احياء شخص مائة اربع من اآثر احراق تم قبل، من

 االبواب جميع انتآ السينما قاعة داخل النيران أشتعال وحينه )١٣٥٧ مرداد ٣١ بتاريخ الصادرة اطالعات صحيفة راجع( الجريمة
 القضائيين المسؤولين ان آما طويل تأخير بعد الحادث محل الىٰ الحريق اطفاء سيارات وحصلت أقفلت، قد الخارج الىٰ  المؤدية
 .البشعة الجريمة هذه دّبر الذي هو النظام أن علىٰ ذلك يدل مما الحادث، هذا شؤون متابعة في باستمرار يتملصون آانوا
 غاليًا سيكون الحرية اجل من سندفعه الذي الثمن ان اصتور اآن لم( :قائًال الشعب الملك خاطب بيومين ثةالحاد هذه وقبل
 الناس وعدنا نحن( :قال أنه اذ يخالفه من مصير ومن الدين علماء من الناس يرعب ان يحاول الملك وآان )الحد هذا   الىٰ

  .القادمة االيام في جديدة ومجازر جرائم  وقوع هذا بحديثه يمّهد انآ آما )والخوف بالرعب اعداءنا ووعدنا آبيرة بحضارة
 المسؤولين لكن العراق الىٰ هرب قد آان انه وادعىٰ الجريمة مسببي أحد علىٰ القبض القىٰ انه النظام اعلن االيام تلك في

 ادلة الىٰ واستنادًا االسالمية الثورة صارانت بعد اجريت التي التحقيقات اثبتت وقد .الصدد بهذا تقرير اي ينشروا لم القضائيين
 اتهمهم الذين المسلمين الثوار وجه لتشويد منه محاوله في الجريمة بهذه وقام خطط الذين هو الملكي النظام أن آثيرة،
  .السينما بتفجير

 



ة  النظام قام کرمان وفي  د  اخریٰ  بجريم م  فق ه  داه اس  جالوزت وهم  الن الغزات  وخنق ة  ب وا  و الخانق  قتل

م  اوًال نهبوها ،االسواق داهموا ثم المسجد في ما کل واحرقوا .الشيوخ و النساء و االطفال من جمعًا  ث

م  .االخریٰ  وهي حرقوها دعي  ث ه  النظام  ي ان  ان رران  من  ک ه  يرسل  المق ات  في  دوري شرطة  دوري  ال

ق ن ليتحق ة م ي هوي ة مرتکب ي و ،الجريم س ه ة نف ي الدوري ا الت یٰ بعثوه ادا ال شف نآب ة لتک  هوي

ي ة مرتکب سينما جريم ال و .ال د الملک أن يق ي يعاقب أن يري ي !!الجرائم مرتکب ام من ان حين ف  ق

ذي  و الملک  شخص  هو البشعة الجرائم بتلک سب  هو  ال ع  ّبم م  کل  و الجرائم  جمي  واالضطهاد  الظل

  .المسلم شعبنا ضد

سه  يشرف الملک کان خرداد من عشر الخامس في و  یٰ  بنف وا  عل  المجزرة  تلک  ارتکبت  التي  تالق

اة  بداية تمثل والدته ان و الجرائم کل سبب هو الملک أن .١الکبيرة شعب  معان  ان نأمل  و االيراني  ال

 رأسه ذبحوا حيوان يشبه اليوم الملک و )آمين :الحاضرون( عاجًال الظلم هذا يمحو و تعالیٰ اهللا يزيل

یٰ  االيراني  الشعب صوت نوصل ان مکلفون وکلنا رجليه و بيديه فيرفس الم  اسماع  ال ع  ان و الع  نطل

روا  ،ايران في يدور بما ،هنا الصادرة المجالت و الصحف دارس  في  اصدقائکم  اخب  الجامعات  و الم

ا  ليست  القضية  ان لهم قولوا ،الثائر شعبکم اهداف و ايران احداث عن ساند  االعالم  يصورها  کم  الم

ا  في للشعب حرية الملک بمنح تلخصها و اميرکا تزعم کما ليست و للشاه ل  و محله ول  قب ا  حل  ،أوانه

یٰ  حصل لما ثار الشعب ان أو ة  عل ستحقها  ال حري ذا  ليست  فالقضية  ، ي داً  هک  يمکن  فکيف  اال و ،اب

یٰ  حصل لشعب ة  عل یٰ  يخرج  ان الحري شوارع  ال اً  ال ة؟  مطالب رّوج  الصحف  بعض  و !بالحري ذه  ت  له

ة  الحضارة تلک هي اين و ،اطالعات و کيهان کصحيفتي کذوبةاال ا  وعد  التي  العظيم  !؟٢الملک  به

ف ادري ال و روق کي والء ي اة له صرحوا ان الطغ صريحات ي دیٰ ت ا ين ين له د الجب ال فق ک ق  المل

وءاً  مناخًا هيأ أنه ٣آبان من الرابع في ميالده عيد بمناسبة ة  ممل م  ،بالحري ّدد  ث اهير  ه ائالً  الجم  ان« :ق

م ن ل ا اک یٰ أن م عل س الحک شيوعية تحکمکمف ر ان قاصدًا ،»ال ذعر يثي ي ال وب ف اس قل ن الن  خطر م
                                                 

  .رقم الهامش راجع . ١
  .رقم الهامش راجع . ٢
 شيوعية، حکومة مجيء من الناس تخوف تثير کانت التي و  الشيوعيون لها  یرّوج کان التي اليساریة الشعارات الیٰ اشارة . ٣
  .الملک تحویرات و  أدعاءات تؤید کانت اخریٰ جهة من هي و

 



  .١الفاسد النظام هذا خدمة في دهرال

                                                

د و  ام ق ار ق شيوعيين کب ذه ال ال به ززوا االعم ن ليع ة م ک مکان دعوا و المل بابنا يخ شعارات ش  ب

 االسالم  روح فيهم تسري زالت ال شباب هم الشعارات هذه يرددون الذين الشباب هؤالء أن ،منحرفة

 من  يبغون  و االطروحات لهذه نهميدعو ذينال المجرمين أولئک يترکوا أن عليهم و ،انخدعوا ولکنهم

ة  المسالة لهذه ينتبهوا أن عليهم و الحکم في الملک ابقاء خاللها سعیٰ  االعالم  وسائل  أن .المهم  هي  ت

شبث  و ،حملته طريقة باية الملک بقاء الیٰ الشعارات لهذه بالترويج االخریٰ ع  ذلک  اجل  من  تت  بجمي

ه  ،الخدع و الحيل بابنا  فلينتب یٰ  ش ذه  ال ضايا  ه دوا  و الق ائق  من  ليتأک ه  ،االمور  حق ة  لمن  فان  أن الحماق

ا  علیٰ خطرًا ّلتشک الشيوعية ان يدعیٰ ذه  من  يقصد  و ،بالدن شعارات  ه اس  استغفال  ال  ليتوحد  و ،الن

صف د و ،ال وات لتتوح ت االص ة تح الم راي د و االس دوا التوحي ًا توح ضعوا وال جميع ة تخ  ،للتفرق

الخال سبب فف ة ي يکن ،لالسالم و ملک هزيم ع راشع ول و الجمي  لکل الموت و »للملک الموت« ه

ذين دمون ال ه يق دعم ل ناد و ال ارتر االس باهه و کک افوا ال ،اش ن تخ ذه م ات ه ة االطروح  و المزيف

ذه  من  تخافوا ال ،الکاذبة ا  التي  الضجات  ه ة  يمکن  فال  النظام  يفتعله درة  الي يئاً  تفرض  ان ق یٰ  ش  عل

عب  ار  ش ًا ث ه بحق مطالب ق  ان ،وق ام تطبي ة  االحک و العرفي ر  ه م  االخ تمکن ل ن  ي ة م  ارادة زعزع

 
 ليس أنه کاملة درایة علیٰ النظام کان و للملک، المساندة االعالم  صائل و تکرره شعارًا )الشيوعية اخطر عبارة کانت . ١

 هم باهري، محمد و نهاوندي هوشنگ و نيکخواه برویز و کجعفریان  فاشخاص الشيوعيين بلق من یواجهه خطر من هناک
 و  لالطفال الفکریة التربية مرکز و التفزیون و االذاعة في الملک لخدمة النظام  وظفهم توده، حزب في رسميين اعضاء

 هؤالء بعض ید علیٰ یدار کان لنظام التابع )خيزرستا( حزب في بارزین  اعضاء أن علمًا السينما، و دواللصحف في و الناشئين
  .الشيوعيين

 



د  داخل  في  اخواننا لجميع السالمة تعالیٰ و تبارک اهللا أسأل  يعهم  خارجه  و البل  اجل  م ونحيض  فجم

ه  المضجي  شعبنا  دعم  في  ةالجدي  االيراني الشعب جميع من اطلب و ،االسالم نکم  اطلب  و ،بدمائ  م

زوا  أن الحضور السادة ايها یٰ  ترک اً  االعالمي  الجانب  عل شعب  دعم وات  يواجه  ل شعة  ق وات  هي  ب  ق

دوس ر أو الکومان رائم أن اذ ،الغج ي الج دعیٰ الت ر ان ي د الغج اموا ق ا ق ي به رائم ه وات ج  ق

وا  ،االبرياء دماء يسفکون اتلذين نفسهم الکوماندوس ة  االعالمي  الجانب  وّظف م  و شعبکم  لخدم  بالدک

  .الممکنة الطرق بشتیٰ

  ).الصلوات الحاضرون يردد(

 

 



  ٤٧ – هوية الخطاب رقم

  
سا  اريس / فرن ل / ب اتو نوف دة ذو ٢٥ لوش ق ق ـه ١٣٩٨ القع شرين ٢٨ المواف   ٦ م ١٩٧٨ االول ت

  .ش .ـه ١٣٥٧ آبان

   .االسالمية الحکومة خصائص و االسالم في العبادية و السياسية االبعاد :الموضوع
   .االسالمية الحکومة من الناس تخويف في الفاشلة محاوالتها و النظام اعالم وسائل :المناسبة

   .البلد خارج في المقيمين االيرانيين و لجامعيينا الطلبة من جمع :الحاضرون
  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

دة  ذي ٢٣ في  أصدره  الذي )س(الخميني االمام بيان وصل ١٣٥٧ ناآب من السادس في  الموافق  القع

 في تکثيره تم و طهران الیٰ ،االيرانية المدن باقي و کرمان مجزرة بمناسبة بباريس ١٣٥٧ آبان ٤ لـ

 نظراً  و .الناس بين توزيعه الیٰ اضافه ،االزقة و الشوارع وجدران االبواب علیٰ لصقه و کثيرة نسخ

   :االسالمية الثورة قائد قال ،الحوادث بسير معرفته و االمام تجارب الیٰ

شديد  قلقي  اثارت ايران في المستحدثة االوضاع أن  ؤدي  أن اخشیٰ  ،ال یٰ  العصبي  الضغط  شدة  ي  عل

ه و الملک یٰ ذوي شديد ال اتهم ت شية هجم ة و ،الوح د اراق ن المزي اء م عبنا دم ريء ش المجزرة ،الب  ف

ان  في  الملک  عمالء ارتکبها التي الوحشية سلمين  مسجد  احراق  و کرم اک  ،الم ل  رتکاب وا ،هن  القت

ي سجد داخل ف ة سوق نهب و الم ذلک المدين ابهم ک ل ارتک شع القت ي الب دان ف دن و م ا اخریٰ م  کله

د  الملک  ان علیٰ مؤشرات ئس  ق يدفعه  يئاسه  أن و ،الحکم  في  استمراره  من  ي یٰ  س ام  ال  بمجازر  القي

  .اخریٰ

   :قائًال ،االمور أهم علیٰ الشعب القائد االمام نّبه ،بيانه من آخر مقطع وفي 

 



یٰ  هّرب  و ،اخریٰ  خيانة الملک ارتکب ،االخيرة المدة في ة  المجوهرات  الخارج  ال  يه  التي  الملکي

اموال  أسست  التي  المؤسسات  االمالک باع و الشعب ملک الحقيقة في شعب  ب ل  و ال ا  نق یٰ  امواله  عل

یٰ ضًا ذووه ،الخارج ال شغلون اي وال تهريب و بالنهب من شعب ام یٰ ال  يمهل ال ان يجب ،الخارج ال

سلمية ا ،التظاهرات  و االضرابات  مواصلة يجب ،المجرم هذا الشعب ا  ل شع  ،الغاضبة  و منه  اراتفال

د  التي  و ،التيارات بعض تطرحها التي واالطروحات ا  تؤک یٰ  فيه سعي  عل اد  ال  مع  صلح  صيغة  اليج

ا  بالدستور  العمل و بالحرية الرضیٰ و النظام ة  هي  انم یٰ  العطف  بمثاب وحش  نمر  عل د  مت ة  وتع  خيان

  .غارهاص تربية و االفعیٰ بقتل شبيه امر هو الملک مغادرة و النظام فبقاء ،الوطن و لالسالم

 اهللا سبيل  في  االموال و باالنفس التضحية من تخاف ال ان الجماهير ،بيانه في الثورة قائد طالب کما 

  .الصالحين االوصياء و االولياء و )ص(االکرم بالرسول الطريق هذا في وايقتد ان و االسالم و

ة  برقيات في السوفياتي االتحاد و انجلترا و اميرکا من کل رؤوساء عّبر ،أخریٰ جهة من   التي  التهنئ

 مما ،کاملة البرقيات هذه نص االعالم وسائل نشرت قد و ،لبرامجه دعمهم عن عبدوا ،للملک بعثوها

ة  ببعض دفع ع  ان يتصوروا  أن الجهل د  الملک  موق ر  ترسخ  ق ا  اکث ان  مم ه  ک ابقاً  علي د  و ،س  تطرق  ق

   :يليما بيانه من الثانية النقطة في واکد الموضوع هذا الیٰ االمام

ذي  الدعم من و السوفياتي االتحاد و وانجلترا اميرکا تصريحات من تخافوا ال ه  ال ة  للملک  يقدمون  بغي

وم  شعب  قلب  في  اضطرمت التي النار تطفي ان قوة اية تتمکن فلن مصالحهم علیٰ علیٰ الحفاظ  مظل

ار ن ث ل م صول اج یٰ الح ه عل تقالله و حريت عبنا ،اس ق ال ش ک يطي ق ال و المل هخ يطي  أن و ،يانات

 نطالب نحن ،منه يتوقعونها التي المصالح من بکثير اکثر سيکون الملک مويدو سيالقيه الذي الضرر

ل احقو بکام ه و قن ون نهحن ي محق ضيتنا ف د و ق ا اهللا ي درة و ،معن وق اهللا ق ل ف ویٰ ک درات و ق  ق

  .المستکبرين

ام  جهو ،خطابه من آخر مقطع في  د  االم ة  القائ یٰ  کلم شرت  اذ ،الجيش  ال ارير  ن ذاک  الصحفيين  تق  آن

ستعينين  ،الجيش  معسکرات  في منشورات وّزع قد الثائر المسلم الشباب من عددًا ان مفادها أخبارًا  م

شعب  الیٰ انضموا الذين  الطيارون به قام الذي البارز الدور اليها يضاف شتیٰ بطرق ا  ،ال لوا  کم  ارس

ار  مما عناوينهم علیٰ حصلوا أن بعد ،العالية سکريةالع الرتب ذوي من الجيش قادة الیٰ البيان نص  اث

  .العسکريين القادة قلوب في الذعر

 



ضمانات  من  بالرغم و  دمتها  التي  ال ة  ق یٰ  تنص  التي  و االعالم  لوسائل  الحکوم ة  عل  الصحافة  حري

صوصًا ل أن و خ ن ک ر م ريف جعف امي ش يس ام وزراء رئ وچهر و ال ون من شار آزم ور مست  االم

ذي  و االخير التعهد امضوا قد السياحة و االعالم وزير طهراني عاملي دکتور و التنفيذية زم  ال ه  تل  في

ة سها الحکوم دخل عن نف ي الت ؤون ف صحافة ش م ،ال ل رغ ذه ک دات ه دد التعه اء ه ة رؤوس  الحکوم

سکرية ة مجلس الع ر رئاس صحف تحري انيهم بقصف ال دافع مب ا بالم شروا اذا فيم ق المقطع ن  المتعل

الجيش ن ب ان م ام بي د و ،االم شلت ق ة ف م الحکوم ساخ اذت سخ االف استن ن الن ان م ين وزع و البي  ب

  .الجماهير

   :قائًال ،العسکرية القوات القائد االمام خاطب ،بيانه في 

یٰ  انضموا  ،شعبکم  االيراني الشعب و ،وطنکم ايران  شعب  صفوف  ال انتم  ال ر  ف اس  اکث  مسؤولية  الن

  ..االسر سالسل قّطعوا و شجاعة بمهمة قوموا ،القادمة االجيال و شعبکم امام و تعالیٰ اهللا امام

 ،التظاهرات  في  ساهموا  و معسکراتهم من الجنود من کبير عدد هرب ،المهم البيان هذا صدور بعد 

ذين  العسکريين القادة علیٰ النار بعضهم اطلق کما انوا  ال أمرونهم  ک ابقاً  ي اطالق  ،س یٰ  الرصاص  ب  عل

ع  في  االحداث  فورة من .کرمان مسجد مجزرة بمناسبة الصادر البيان هذا نسخ قد و ،الجماهير  جمي

  .ايران ارجاء

وم  کل  يّوضح  راح بل عنه االعالن و البيان باصدار )س(الخميني االمام يکتف ولم  ابالت  في  ي  المق

اءات و ي اللق ت الت ریٰ کان ه تج داف ،مع ور اه ل و ةالث اب يزي ن النق ع ع وامرات جمي ام م  و النظ

  .االسالمية المسيرة عن المنحرفة التشکيالت و المؤسسات

دور  االوضاع  حساسية  الیٰ تشير ١٣٥٧ آبان ٨ في )س(لالمام متوالية خطابات ثالثة ان  ارز  وال  الب

  .االمام لقيادة

 و االسالمي  الدين شمولية علیٰ يؤکد و االسالمية الحکومة ابعاد الثورة قائد يشرح ،الخطاب هذا في 

  .مؤکدة تاريخية حقائق علیٰ مستندًا المجتمع دارةا کيفية

اً  خطابًا االمام القیٰ ١٣٥٧ آبان ٦ في ة  من  جمع  حضرة  مهم رانيين  و الجامعيين  الطلب ين  االي  المقيم

ذا  صادف  قد و ،البالد خارج وم  ه ل  الي یٰ  االشخاص  عشرات  جرح  و قت دي  عل  و النظام  جالوزة  أي

ک ي ذل م ف ودر و ق ک کب فهان و آهن ول و اص رد و دزف هر و بروج ا ش د و رض ارس اقلي د ،ف  بع

 



اس  قتل علیٰ )ملي بانک( الوطني البنک في العاملين احتجاج وأثر   لت عط ،للجروح  تعرضهم  و الن

یٰ  باالضافة  معطلتين شبه کانتا الوطنية الجامعة و طهران جامعتي ان کما ،البنک هذا فروع جميع  ال

  .ايران في ةاالعدادي مدارس أکثر

ة  من عدد باستئجار السلطة رجال قام قد و  ة  في  المرتزق اه  مدين اد  ش اد  اسالم ( غرب  آب اً  ،اب  و )حالي

سندها  تظاهرات  بترتيب  همأمرو وا  ت شرط  تق ان  و ةال ة  ک رددون  المرتزق صالح  شعارات  ي  النظام  ل

اهير  لکن  بکرمان الجامع المسجد مجزرة تکرار مبتغين م  تصدت  الجم اءت  و له اولتهم  ب شل  مح  بالف

 الثائرة الجماهير فضح عن أسفر لذلک مشابهًا عمًال شهدتا سمنان و رودسر مدينتي ان ُيذکر ،الذريع

  .لمرتکبيه

وم  ذلک  احداث من و  ة  ناعال  الي ة  الجبه ات  عن  الوطني  االعضاء  أحد  – انآ بازر المهندس  مباحث

ين  مع - الجبهة في البارزين ة  الحرکات  من  آخرين  ممثل ا  ،الملکي  للنظام  المعادي  وکالت  ذکرت  کم

 تباحث و الخميني االمام مع مرات ثالث باريس في الماضي االسبوع خالل التقیٰ انآبازر ان االنباء

  .ايران في خيرةاال االوضاع حول معه

ام  خطاب  من  ليلة قبيل و  شبکات  احدیٰ  اجرت  ،االم ة لالت ال اءاً  فزيوني د  مع  لق ورة  قائ  ،االسالمية  الث

أ  التي االساسية التغييرات و الثورة اهداف الیٰ و ايران في الراهنة االوضاع الیٰ االمام فيه تطرق  تنب

ة  اذ ،النحو بهذا تستمر نأ الحالية لالوضاع يمکن ال :)س(االمام قال اذ ،حدوثها رات  ثم  اساسية  تغيي

  .الحدوث شک و علیٰ

  

 



  
  

شاهي  النظام  ضد  المنتفضين  الشعب ابناء و المسلحة القوات منتسبي بين الوحدة و التالحم صور من صورة  الشاهن

 .١٩٧٨ عام

  
  

 

 ٤٠٧



  ٤٧ -الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
بعض  حصرها  کنيم ال االنسان يعيشها التي الجوانب أن .. اک  اذ ،الظواهر  ب ة  هن اط  ثم شترکة  نق  م

سان  تخصر  امور هناک و ،ايضًا الحيوان بها يشترک کما ،النبات و االنسان بين  وفقت  و ،فقط  باالن

ز  ما هناک و ،الحيوانات عند الطبيعة عالم في االنسان حياة يشابه ما فهناک آخر منظور سان  يمي  االن

اة  ،الموجودات  سائر عن یٰ  حکراً  يست ل فالحي سان  عل ا  و االن شارکه  انم ا  ي ات  فيه وان  و النب  و ،الحي

ات  جميع بين من االنسان يمتاز ة  الکائن ة  الحّي ة  بالمنزل ة  و الروحي ة  المنزل ة  کذلک  و المعنوي وة  ثم  ق

 منازل الیٰ الوصول و الطبيعة عالم اجتياز من تمّکنه – بالقوة -االنسان بها يتسم العقلية المنزلة تفوق

اک  ان کما و ،االنماء و التربية الیٰ بحاجة االنسان جوانب جميع و ،تصورها يمکنها ال اليب  هن  و اس

ة  مع تتناسب طرق اة  أو الطبيع ان  الحي اک  ف ضاً  هن اليب  اي ا  يتصف  التي  المراتب  مع  تتناسب  اس  به

اء  الیٰتع  و تبارک اهللا بعث قد و ،اکثرها لربما او بعضها يدرک ان االنسان بامکان و ،االنسان  االنبي

و  احد  عليها أطلع قلما التي الکمال مراتب أعلیٰ الیٰ ايصالهم و البشر تربية و اعداد ألجل الرسل و  ل

یٰ  ّفالتعر  يتم مومال )ع(لالرس و االنبياء ال داء  عل اء  و ،بالمعالجة  المباشرة  يمکن  ال ال  جاءوا  االنبي

سان  اليصال یٰ  االن م  التي  المراتب  تلک  ال تمکن  ل ا  ي ة  ءعلم شافها  من  الطبيع ا  اکت اء  عمل  فمهم  علم

الم  لخصائص ادراکهم يتجاوز لن اليه يتوصلوا ان يمکن ما غاية فان الطبيعة ة  ع اذا  ولکن  ،الطبيع  م

الم عن اوراء ع ة م ذا !الطبيع ا ه م يمکن ال م دموا ان له ة يق ة اي ه اجاب ه اذ .عن الم عن يختلف ان  ع

ارات  من سموًا اکثر اعتبارات الطبيعة عالم في کفهنا .المراتب و الکماالت حيث من الطبيعة  االعتب

 المراتب هذه الیٰ يصل ان االنسان بأمکان و بالعين رؤيتها يمکننا ال و عنها غافلون نحن و ،الدنيوية

يس  و الرسل  و االنبياء له رسمه الذي المستقيم الصراط علیٰ السير و المجاهدات خالل من  بامکان  ل

ة  اجل  من االنبياء بعث تعالیٰ و تبارک اهللا فان ،الدور بهذا وايقوم ان عاديين أناس ذا  تربي سان  ه  االن

  .الهية تربية التربية لتکون و ،الطبيعة ماوراء مراتب الیٰ يصل کي

ة  اعتبرکم انا و بالدکم خارج حاليًا تعيشون ،الحضور السادة ايها انتم و  ائي  بمثاب نُّ  و ابن  کل  لکم  اک

دير  و المحبة ا  و ،التق د  م ه  ان اري رون  انکم  هو  لکم  أقول ة  االن ت الم  من  الظاهرة  الهيئ ة  ع  و الطبيع

ب شاطاتکم اغل ق ن ذا تتعل الم به ب ان و ،الع ور اغل ي االم شاهدونها الت ذا صلة ذات هي ت الم به  الع
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ي و ل الت ًا تمث ًا عالج ن حقيقي اء م ين أطب اذقين و حقيقي ي ح م ف اء ،عمله اؤوا اطب صالکم ال ج یٰ ي  ال

ارق  عندما و ،العالم هذا في تحيون دمتمما بها االخذ و منها االستفادة معليک يتعين و الکمال منازل  تف

الم  هذا ارواحنا الم  نحو  ترحل  و الع اة  و آخر  ع ا  ستکون  أخریٰ  حي ستمة  حينه ة  م  الصحيحة  بالتربي

اة  في  سعيدة  حياة لنا تضمن التي ا  و االخرة  الحي ه  يؤسف  مم  من  تقصير  وجود  عن  سمعت  انني  ل

ذه  العمل  في شبابنا جانب ام  به اداء  االسالمية  االحک ا  التي  الصالة  ک ة  له رة  اهمي  و ،االسالم  في  کبي

ل  فهلموا ،اهميتها و بقيمتها معرفتکم عدم اثر العالجية الوصفات هذه اهملتم – اهللا حسم ال – ربما  قب

د  ال و ،الندم فيه ينفع ال يوم قبل و االوان فوات م  المسيحية  بخالف  االسالم  ان االشارة  من  ب تن  ل  يع

یٰ  واحد بعد و بجانب ة  حساب  عل اد  بقي ا  التي  الجوانب  و االبع سان  يحتاجه ه  في  االن ام  ،حيات  فاالحک

ا جاء التي  ا سواء  ،السالما به ق م ا يتعل شؤون منه سياسية  بال ام او ،ال ة أحک ا ،االسالمية الثقاف  فکله

سجم ع تن ات م سان احتياج دار ،االن ة فبمق سان حاج یٰ االن ة ال د الطبيع اک توج ام هن ة احک  خاص

ة الط ماوراء الیٰ هذه االنسان حاجة عن غافلون – لالسف و – نحن و ،بالطبيعة  االمور  نجهل  و بيع

  .سعادتنا تحقيق و سليمة تربية بتربيتنا الکفيلة و ،اليها الحاجة بامس نحن التي المعنوية

ا  لهم حاجة ال ايضًا )ع(االنبياء ،عباداتنا و اعمالنا عن غني تعالیٰ و تبارک اهللا ان  دما  و ،باعمالن  عن

م  نجد  ،االنبياء تاريخ و حياة نراجع د  انه ذلوا  ق ا  کل  ب وا  و بوسعهم  م اء  من  تحمل ا  العن وا  م  في  تحمل

ا سبيل  دما ،سعادتنا  و تربيتن اة  تراجعون أو تدرسون  فعن ي حي ي و )ع(موسی  النب سی النب  أو )ع(عي

د  االنبياء بعض ان تجدون ،االسالمي التاريخ تراجعون عندما أو ،خاصة )ص(محمد نبينا حياة ام  ق  أق

ة ت و دول ديهم کان لطة ل یٰ س اس عل ن و ،الن م هملک وا ل صرفون يکون ا يت صرف کم اء يت  رؤوس

  .اليوم السياسيين الزعماء و الجمهوريات
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الته  حياته في بسط قد کان )ص(اهللا رسول أن مع و  یٰ  رس الد  عل دان  بعض  و العرب  ب  االخریٰ  البل

 المسجد  في يجلس حينما )ص( کان و العالم زعماء و جمهوريات رؤوساء به يقوم بما يقوم لم ولکنه

 و المسجد  خارج  من القادمين بميسور يکن لم بحيث تواضع بکل معهم يتحدث و اليه اصدقائه يقرب

  .اآلخرين من )ص(الرسول يمّيزوا ان الحين ذاک الیٰ الرسول يرووا لم الذين

ذا  مثل علیٰ يجلس کان انه تتصوروا ال ،الصحابه معايشته و عشرته کانت النحو هذا علی  د  ه  المقع

ل  .ليهع اجلستموني الذي ان  ب یٰ  يجلس  ک ساط  عل بيه  ب ذا  ش ساط  به ذي  الب ستم  ال ه  جل ان  بحيث  .علي  ک

  .)ص( عليه التعرف عناء يجد ئالمسجد خارج من القادم

اً  وسهولة بساطة بکل به يلتقي ان اليه الذهاب يروم من بامکان کان و  ات  لرؤوساء  خالف  ،الجمهوري

شقة  يتحمل ان بهم يلتقي ان يريد من کل علیٰ اذ اليوم اء  و الم د  و العن ه  تتحقق  ال ق داً  امنيت ع  .اب  فجمي

ه  يسمعون و معهم يتحدث و )ص(الرسول يحدثون کانوا الناس ی  اجابت ئلتهم  عل ا  ،اس ه  عن  أم د  بيت  فق

ان  فقد ،الحالية المدن مساجد يشابه المسجد ان تتصوروا ال و المسجد لصق )ص(منزله کان اً  ک  اساس

ة ا ارض قطع ات دخول لتجنب االشجار ناغصا و بالخشب احاطوه م و ،الحيوان یٰ ل ي يبن ه ف  داخل

سيطة  اشياء سویٰ الرسول مسجد في يکن لم و .بالطين بنوها غرفتين أو غرفة سویٰ ان  اذ ب ه  ک  منزل

   .بيوتنا في الحال هو کما ال للغاية بسيطًا

ه  و حکومة نفوذ بسط فقد )ع(علي االمام المؤمنين امير حياة عن أما  یٰ  امامت الد  عل  شملت  شاسعة  ب

ان  و سوريا و العراق و الحجاز ارجاء جمعی ران  و مصر  و لبن ذه  کل  توحدت  و اي دان  ه  تحت  البل

د  فقط  يمتلک )ع( کان ؟االمراء لحياة مشابهة کانت هل ؟حياته کانت ياتریٰ فکيف ،لوائه  خروف  جل

ه يًال يفرش ا حسب – ل ذکر م اريخ ي ام و – الت ه ين و علي ه و ه ي و ،زوجت ارالن ف ان ه د يحشي ک  جل

اة  يحفر )ع( کان و .البعير بها ليعلفوا علفًا الخروف ده  القن سماحته  ،بي وم  ذات في  و ،ب ذي  الي  تمت  ال

ذي  العمل  عاود )ع(له المسلمين مبايعة فيه ان  ال ه  ک م  و يعمل سه  اجل  من  يعمل  يکن  ل  اجل  من  و نف

ل  الخاصة منفعته ر  ب ا  و اًةن ق حف اً  جعله راء  وقف ا اي نحن  و .للفق سادة  ه د  ال اً  نري دي  حاکم  بالرسول  يقت

ي  االمام و )ص(االکرم ذين  نحن  ،)ع(عل ا  ال ا  و المشقات  تحملن ا  عانين ا  م دما  و عانين م  عن  شعبنا  نکل

  .خائفًا يکون ال بحاکم مطالبتنا هو مانريد خالصة فان المسلم
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اس  يدفعه ان يجب ما مقدار و کالزکاة المال بيت عوائد يحسب کان انه )ع(االمام عن ينقل و   من  الن

ت ضرائب ال لبي ان ،الم صابحه ک ي م ده الزيت ضیء بي ه لمي ان ب ا و المک و بينم ًا ه داد منهمک  باع

ا  حسب  شخص  جاء  فاتالکشو ذکره  م ة  ت ان  و ١الرواي ه  ک ام  مع  خاص  حديث  ل أ  ،االم ام  فاطف  االم

  .يحدثه راح ثم المصباح

تم االن و  اذا تالحظون ان ل م ؤالء يفع سالطين ه نن و ،ال م ح ع ل یٰ اال نطل ل عل ن القلي رائمهم م  ،ج

 مع  يتصرف کيف و البالد في فسادًا يعيث وکيف ٢المجرم هذا يفعل ماذا لتروا ايران احداث راجعوا

ساءلون  الذين الحکام هؤالء ان .المسلمين بيت :المال بيت ة  عن  يت يهم  سالم اال هوي درکوا  ان عل  ان ي

ان  يتصورون مما العکس علیٰ و ،شيء کل يهّدم و ينسف ان أو يخرب ان يريد ال االسالم  االسالم  ف

الم  تطهير و الطبيعة نظم علیٰ للحفاظ يسعیٰ ا  الع ق  مم ه  عل د ال و دس امف من  ب ة  من  ب  اسالمية  حکوم

سلمين  کانت قد و ،شعبها تخون ال و تسرق ال حکومة ،العظيم الهدف هذا تحقق ة  للم  سلطة  و حکوم

ة  و بالسل أو النهب اعمال ترافقها لم اً  و ،الخيان د  ذلک  من  انطالق ة  من  الب  وجود  و اسالمية  حکوم

  .٣اسالمي نظام و اسالمي حاکم

ة  االطاحة  و ،اسالمية حکومت بوجود مطالبتنا اسباب أحدیٰ أن  ة  بالحکوم ذرة  الملکي ا  هو  الق م  انن  ل

ا  الحکام و السالطين من احدًا أن التاريخ کتب في نقرأ ولم نر ان  مهم اً  ک اً  و متغطرس  يخون  ان ظالم

م  لکن الناس علیٰ يعتدون و فاسدين جبابرة کانوا الحکام اکثر ان صحيح ،وطنه و شعبه  دأح  يجرو  ل

ر  يقدم ان احدهم يقدم لم و ،االجانب الیٰ وطنه يبيع ان منهم یٰ ا شعبه  واتث اً  ،االجانب  ل  ولکن  ،مجان

ذه  انحصرت و )الملک( الرجل هذا زمان في حصل قد االمر هذا ات ال ه دد  اذ الفاسد  بشخصه  خيان  ب

شون  هم ،نمتلک ما کل زمانه في االجانب اة  يعي ة  حي شعب  و ،مترف ة  يعيش  ال ر  حال د  و ،شديدة  فق  لق

ّيد  قد الملک شقيقات احدیٰ أن اخيرًا اطلعت فقد ،مرة من اکثر االيام هذه خالل الحديث هذا کررت  ش

در  قد و ،االن حد الیٰ ثمنه يقدر لم قصرًا لها ستقبل  في  يق غ  الم ر  بمبل ول  يحي  خمسة  ان اذکر  و ،العق

ذي  المصباح  يطفيء کان بحاکم تديقن اننا حين في ،بستنته و تزيينه علیٰ صرفت قد دوالر ماليين  ال

                                                 
  الثاني المجلد اشوب، شهر البن طالب  ابي ال مناقب راجع . ١
  .الملک . ٢
 و وظائفها و اوصافها و االسالمية الحکومة نمط الیٰ بالتفصيل فيه تطرق فصًال القائد االمام خصص »الفقيه والیة« کتباة في . ٣

 سائر عن االسالمية الحکومة اختالف الیٰ الفصل هذا في تطرق کما )االسالمي الحکم نمط( بعنوان عنونه قد و اهدافها
  .الغيبة فترة في الحاکم شروط و االخریٰ الحکومات

 ٤١١



د  للملک  المجرمة األخت أما  ذرت  فق ين  خمسة  ب وال  في  دوالر مالي شعب  أم ال  في  ال  و تلحيظ  اعم

م  التي  العقار کلفة الیٰ باالضافة ،قصرها بستنة ن  ل ا  يعل د  و ،عنه رأت  ق ة  الصحف  في  ق  ان امس  ليل

راد  بقية هرب اذ ،فقط فرح أخته بصحبة آبان من الرابع ليلة أحتقل قد الملک ة  أف ة  الطغم یٰ  الحاکم  ال

وا  أن بعد الخارج وال  نبه شعب  ام ا  و ال یٰ  هربوه ا  ال ال  و اميرک م  يق صلوا  انه اً  ات ل  هاتفي ام  عدة  قب  اي

ه  يحتمل  الملک  ال و .اميرکا الیٰ نقلها و بالمجوهرات ةطائر بشحن امروا و بايران  االطاحة  و نهايت

  .موسعة نهب بعمليات قام لذا به

سمح  ال و اسالمية  حکومة بقيام نطالب نحن  بعض  ،الفوضیٰ  بحدوث  ن ول  ال ا  يق دون  انکم  لن  ان تري

وا ة تقيم المية حکوم توقف اس ة س دم عجل د تق ذه و البل ي ه اعات ه ة اش روج مغرضة و باطل ا ي  له

د  انما و .االعالم دم  عجالت  نحرک  أن نري یٰ  و ،التق وفر  نحو  عل  و ،االجانب  مصالح  ال مصالحنا  ت

شترط  و ،النفط من معقوًال مقدارًا بتصدير سنقوم ،زهيدة باسعار أوربا الیٰ نفطنا بيع دو سنحول  ان ن

 ونحن .اميرکية عسکرية قواعد النفط بعائدات يبتنوا أن ال ،النفط بعائدات التصرف في أحرارًا نکون

ةٍ  احة لالط نسعیٰ الوقت نفس في لکنناو الفوضیٰ ضد ا و تخون  و شعبنا  تنهب  بحکوم  نطالب  و طنه

ه  لمجرد  شعبها  تقتل ال بحکومة نطالب و المسلم لشعبها مخلصة اسالمية حکومة بقيام  ضد  يهتف  ان

ه  اسيتاءه و تذمره يعلن و الملک ول  خالصة  و ،من روا  ال أن ارجو  الق ذعر  يثي يکم  ال ة  من  ف  الحکوم

سعیٰ  هي و ،العدالة حکومة هي االسالمية الحکومة الن ،ةاالسالمي یٰ  ت اة  تحقيق  ال شعبها  سعيدة  حي  ل

  .آجًال غير عاجًال الحکومة هذه تحقق ان تعالیٰ اهللا من نأمل و ،تعالی اهللا شاء أن

(   .)اهللا شاء ان :الحاضرون
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  ٤٨ – هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا  م ١٩٧٨ / ١٠ / ٢٨ الموافق ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ٢٥ في لوشاتو نوفل / باريس

   النهضة آفة المعنوية الجوانب عن الغفلة :الموضوع
   المعنوية بالجوانب ةااللتقاطي التيارات استهانة :المناسبة

   ايران خارج المقيمين االيرانيين و الجامعيين الطلبة من جمٌع :الحاضرون
  

  

  

  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

ذه  من االول الجزء في عناتاب  ائع  من  المجموعة  ه ام  نهضة  وق د  التي  الخميني  االم  في  جذورها  تمت

ذ  االسالمية  الثورة حوادث تابعنا کما ،أوليائه و اهللا النبياء االصالحية النهضات  الخامس  إنتفاضة  من

اريخ  سبقت  التي  الوقائع الیٰ م ١٩٦٣ حزيران من ذه  ت ة  ه ابع  الجزء  ذاه  في  و الخطب ائع  نت ذه  وق  ه

ذي  العظيم  الرجل هذا أحاديث و الموثقة الوثائق و التأريخية الشواهد الیٰ إستنادًا االسالمية النهضة  ال

  .نهضتها وقاد التضحوية االسالمية الثورة حوادث عاش

زامن  اريخ يت ة ت ع الخطب ام م ذکریٰ أي سنوية ال ة ال ة للخطب ي التأريخي ا الت ام ألقاه ي اإلم  ضد الخمين

 تصاعدت  حيث ترکيا الیٰ االمام نفي ذکریٰ و ايران في العاملين لألميرکان القضائية الحصانة قانون

دول  قبل من المدعوم الملکي النظام ضد ايران أرجاء شهدتها التي الشاملة النهضة وقائع ة  ال  و الغربي

  .أمريکا

ه  استمراراً  الخميني  االمام إستقر  ل « ضاحية  في  المصيرية  لهجرت اتو  نوف سية  »لوش  جعل  و الباري

یٰ  حولها و أخبارها لکثافة لألنظار إستقطابًا العالم بقاع أکثر منها  !االعالم  وسائل  لمراسلي  مرکز  ال

یٰ  المفروض  االعالمي الحصار ضعف قد و ر  االنتفاضة  بفضل  النهضة  عل شعب  ةاألخي  االيراني  لل

  .التضحوية النهضة هذه مشاهد بعض تنقل الصحف فأخذت
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د  الملکي  النظام  أرکان کافة و األمن منظمة و البالط و الملک و »إمامي شريف« ةحکوم کانت و  ق

ذلوا صاریٰ ب ودهم ق ة جه قوط دون للحيلول ام س ن النظ دویٰ دون ولک ث ج ت حي ة بلغ ام أزم  النظ

 ساسة سائر و ةالمتتابع کارتر تصريحات و انجلترا و أميرکا سفراء مساعي کافة ُتسفر لم و ،ذروتها

د  عن  سویٰ  الملک  دعم  في  غربيةال الدول ان  التي  المجازر  من  المزي ا  ک ة  جالوزة  يرتکبه  الحکوم

  .الشعب هذا مظلومية تجلي الیٰ أّدیٰ مما العسکرية

 و بالحديد الشعبية التظاهرات و المسيرات يواجهون العسکرية الحکومة جالوزة کان االيام تلک في 

دان  ينةمد ففي ،- سلمية و ئةدها کانت مهما – النار ثالً  – هم انوا  م ون  ک اس  يالحق ر  الن ة  عب  و األزق

یٰ  الصحف  إحدیٰ  مراسل  – بأضطراب  – أرسله تقرير في نقرُأ ،بالرصاص يرمونهم  المحررين  ال

   :يقول حيث المدينة هذه من الصحيفة في

د«  بحت لق ذه أص ة ه ل المدين عيد مث ربالء ص م ،ک ون فه ل يرم رک ک ة و بالرصاص متح  المدين

ة  ل ب ومعطل وات  و ،الکام ة  الق شاهد  المدرع ي  ُت ة  ف ا  کاف دباب  أرجائه درعاتها  و تهااب ا  و م  حافالته

سکرية د و ؛الع صم ق ة إعت امين کاف ي المح ة ف ي المدين ر ف دعيها مق ام م وا و الع م أعلن ن أنه وا ل  ينه

ذه  عن  المسؤولين  معاقبة و تحديد بعد اال إعتصامهم ل  المجازر  ه م  ب ن  انه ادروا  ل ة  يغ  المدعي  غرف

  .النهار في ال و الليل في ال العام

دما و  سأل عن دعي ي ام الم يس الع شرطة رئ دد عن ال یٰ ع یٰ و القتل رود بکل يجيب الجرح رح :ب  ُج

شرطة  مراتب  من  ثمانية ان  و ال ن  و !!ضباطهم  من  إثن یٰ  عدد  أن يعل  ستة  هو  المتظاهرين  من  القتل

ائر  و العام المدعي لکن ،أشخاص اس  س د  أن يعلمون  الن ر  دالع ذا  من  أکب رقم  ه ر  ال د  و ،بکثي  کتب  ق

سماح  بعدم أمر و الشرطة لرئيس اللهجة شديدة رسالًة العام المدعي یٰ  ال ادرة  للجرح شفيات  بمغ  المست

  .»الحوادث هذه إرتکاب عن المسؤولين لمعرفة الالزمة التحقيقات إجراء بهدف

ة  في  العالي المعهد طالبات من فتاة ١٣٠«  دان  مدين  ساحة  في  ويتظاهرن  الدراسة  عن  يضربن  هم

ربين  أحد عن باريس من رويتر وکالة تنقل و ؛المدينة أهالي قتل علیٰ إحتجاجًا العالي المعهد  من  المق

دان  حوادث  في  قتلوا قد شخصًا )٤٠ – ٣٠( ،أ )س(الخميني االمام ة  هم ال  و ،الدامي ذا  ق  الشخص  ه
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ام  بنت فاطمة السيدة حرم أن )اليوم ذلک في( قم مدينة من الواردة االخبار ذکرت کما  – الکاظم  االم

د  تظاهرات  خروج شهدد قد – عليها اهللا سالم ة  بع شاء  و المغرب  صالتي  إقام ا  الع وم  تظاهر  کم  الي

 مدينة في الدراسية المعاهد أکبر اليوم ُأغلق و ،المدرسة مبنیٰ خارج الصناعية و الفنية سةالمدر طلبة

تهم  حيث  ،)١٦٠٠( طالبها عدد يبلغ التي »نظامي حکيم« ثانوية هو و قم شرطة  منع وم  صباح  ال  الي

ن دخول م یٰ ال ة ال سبب المدرس اهرات ب ي التظ انوا الت ون ک ا يخرج ًا فيه ل و يومي لون نق  أن المراس

سمع  )١٦٠٠(ـال  الطلبة هؤالء هتافات سافات  من  ت دة  م ردد  هي  و بعي  »الخميني  يعيش « شعارات  ت

ة  هؤالء  لکّن المدرسة إغالق سویٰ العسکرية الحکومة أمام يکن لم و ،»للملک الموت« وا  الطلب  نزل

  .٢المدرسة بدخول لهم ُيسمح لم عندما الشوارع الیٰ

د و  ع ق ر دف ود خب ي القي تها الت ة فرض سية الحکوم یٰ الفرن ام عل ي االم أن )س( الخمين راء ش  إج

ث صحفية األحادي ع ال لي م االت مراس اء وک ضاة ،االنب ة ق ي العدلي ران ف یٰ اي ال ال الة إرس یٰ رس  ال

رئيس سي ال ذاک الفرن سکار« آن ستان جي روه »دي ا ذک ات فيه ة بالتوقع شعب العادل ي لل شأن االيران  ب

سلمين  دينيًا قائدًا ليس الخميني العظمیٰ اهللا آية« أن و خاصة الحقيقي ممثله مع المناسب التعامل  و للم

  .»األخيرة السنين في لالستعمار المعادي الوطني للکفاح کبيرًا قائدًا هو بل حسب

ان  ذلک  خضم  في  ساسة  ک ا  – المخضرمون  ال انوا  کم ون  – ُيوصفون  ک  نظرهم  وجهات  عن  يعرب

ةٍ  في  بختيار شاهبور قال فمثًال ،إيران مستقبل تجاه ان  صحيفة  مع  مقابل ستقبل  أریٰ« :کيه اً  الم  مظلم

ة ع و للغاي ه أریٰ ال األسف م صيٍص أي في ن ب ور م م إذا الن شهد ل د ي وًال البل يًا تح ا إذا و ،أساس  م

دام  مع و المنوال هذا علیٰ االوضاع إستمرت ةِ  انع شعب  ثق از  ال إني  الحاکم  بالجه  أریٰ ال لألسف  و ف

ائالً  أضاف  و »لالمستقب في اشراقًا ر  أجل  من « :ق ة  ينبغي  األوضاع  تغيي ي  اوًال بالحکوم  عن  التخل

 کوجه إعداده تمَّ قد بختيار کان الفترة تلک نفس في و »!الشعب بثقِة يحظون أشخاٍص لصالح موقعها

  .الخصوص بهذا مفاوضات مع أمريکا و النظام اجریٰ فقد إحتياطي

                                                 
  .کيهان صحيفة أرشيف کذلک و )سابقًا بارس وکالة( االسالمية الجمهوریة أنباء وکالة أرشيف . ١
  .م ١٩٧٨ ُأکتوبر ٢٨ و ٢٧ ميیو الصادرة الصحف ُتراجع . ٢
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شوریٰ  مجلس في نائب هو و »مظهري« توقع قد و  وطني  ال ذاک  – ال وع  – آن ة  حربٍ  وق ا  أهلي  فيم

ر صحفي إعتب و« ال ضلا اب مي لف ل أن »قاس ن الح ي يکم رار ف ة إق تور حاکمي ق و الدس  تحقي

سياسات  بعض إنتقد فقد »طهراني عامل« آنذاک السياحة و االعالم وزير أما ،الديمقراطية سابقة  ال  ال

ول  بعض  قدم و م  الحل ق  ث ه  عل یٰ  آمال ة  عل ال  و ألمن ا منظم دثني  قلبي  إن« :ق ستقبل  أن ىيح ران  م  إي

  .»!!مشرقًا سيکون

ا  ت کم ار حمل لة األخب یٰ المرس صحف ال ي ال وم ذلک ف اوين الي ن عن ل م املو – ك قبي شرکة ع  ال

ة دمات الخاص ة بالخ رکة( النفطي سر ش يوم کن ابقًا س ضربون )س ن الم ل ع البون العم اخراج يط  ب

  .ةالنفطي الصناعات مجال من األجانب

 مقتل -  آباد خرم مدينة تظاهرات في إثنين

ن اآلالف -  ة م دارس طلب ون الم یٰ يتوجه کل عل اهرات ش اق تظ اهرات لإللتح امعيين بتظ ي الج  ف

  .طهران جامعة

 -  .شاملة تظاهرات في يخرجون »بروجرد« مدينة أهالي

  .الشرطة عنف علیٰ تحتج همدان مدينة في الدين علماء جماعة -

  .شاهرورد مدينة في ومعلميها المدارس طلبة تظاهرات خروج -

ام نهضة  ستعد أخذت االم ي ت ا لجن صار لحظات و ثماره رب االنت ام و ،تقت ي االم  يفکر )س(الخمين

شباب  دخل فقد ،بزمامها سيأخذ الذي الجيل تربية و ةالثور بمستقبل ادين  في  ال ة  مي شکل  المواجه م  ب  ل

ؤمن  ال التي  ماتالمنظ و االحزاب إنبرت فيما ،مثيل له يسبق ة  باألصول  ت يم  و االخالقي ة  الق  المعنوي

المية یٰ ؛االس تغالل ال ورات إس دة التط ذت و الجدي ن أخ ن ُتعل سها ع ک و نف ي تنهم تقطاب ف  إس

  .األنصار

ضجة  ة ال ي الدعائي ا الت ة أثارته دين منظم شعب مجاه افقين( ال ذين أصوات ضيعت )المن صدوا ال  ت

ة  في تظهر التي العقائدية لالنحرافات وا  و المنظم م  دفع اً  أرواحه ذا  ثمن  التصفيات  خالل  الموقف  له

ر  االلتقاطية التلفيقية االفکار رواج ذلک نتيجة کان و ،المنظمة داخل جرت التي الدموية  األصيلة  غي

ة  في  تتحقق  لالنتفاضة  المنتصرة النهاية أن يرون فکانوا القوميون أما أوساطها بين تبداد  إزال  و االس

ة ةال إقام ة حکوم ت و ،الديمقراطي ة کان داث حرک سياسية االح ز ال سرعة تتمي روز و بال ب ب  الجوان
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ة  عليها تشتمل التي المهمة القضايا من و  د  الخطب ام  تأکي یٰ  )س(الخميني  االم  في  العمل  ضرورة  عل

ة  الخضوع و الطاغوتي النظام مجاهدة جانب الیٰ النفس جهاد أي »االکبر الجهاد« مجال ام  لکاف  أحک

  .اآلخرة و الدنيا في لإلنسان السعادة تحقيق أسباب لکونها بها العمل و الباطنية و الظاهرية السالما

 االنحراف من متهاسال حفظ أجل من بالتحديد التوجيهات لهذه الحاجة َأمسِّ في آنذاک کانت الثورة و 

اد  تبدو الن أدیٰ قد الثورة أوار تأجج ؛مسيرتها إستمرار و ة  االبع ة  المعنوي دیٰ  خافت شبان  ل  ظلّ  في  ال

ان ضايا طغي سياسية الق ث ،ال دث أن أن بحي ن التح ور ع ة االم ة االخالقي ان والمعنوي ر ک ذاک يثي  آن

الجمود  لإلتهام يتعرض األمور هذه مثل عن المتحدث کان و إنتقاداتهم و المثقفين بعض إعتراض  و ب

ان  الخميني  الماما لکن ؛الواقعية الثورة حقائق معرفة عدم و الفکري التحجر اه  يتحرک  ک  هدف  بأتج

ين  سياسي نظام إسقاط مجرد من أسمیٰ ذه  و ؛مع ة  ه ة  الخطب ام  األخالقي ائع  تصاعد  ذروة في  لالم  وق

ورة ي الث وذٌج ه نهٍج نم ي لم ریٰ التحرک ف صاديق أوضح ن ه م ي تجلي ة الخطب ف ام العرفاني  لالم

  .هليلت و عاشوراء يوم في مناجاته و دعاِئِه و )ع(الحسين
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  ٤٨ – الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
سبب  فهو لذا ؛١صغير المنزل  سادة  األذیٰ ي وقرين  لل م  أتمنیٰ  ...الم ة  له سالمة  و الموفقي ا  واوّد ،ال  هن

  .الضرورية األمور ببعض – الشبان کذلک و داخله و البلد خارج في – السادة تذکير

 من المختلفة الفئات بعض و العلم اهل إهتمام کان سالم؛اال ظهور علیٰ أمٍد إنقضاء بعد و ؛السابق في

اس صبًا الن یٰ من ة الجوانب عل م ،االسالم في المعنوي انوا فه ات ونميهت ک شريفة االحاديث و باآلي  ال

  .الطبيعة ماوراء و النفس تهذيب و المعنوية الجوانب عن المتحدثة

  .کثيرة – الغيب عالم من نسانيةاال بالوجهة أي – المعنوية بالقضايا المرتبطة اآليات و 

یٰ  الوضعُ  بقي  قد و ذه  عل داً  الحال  ه ان  و طويالً  أم ام  ک ام  االهتم ة  باألحک سياسية  و االجتماعي  في  ال

  .معدومًا أو قليًال االسالم

ضايا  و السياسية و االجتماعية بالقضايا تهتم فئآت – فشيئًا شيئًا -ظهرت ثم  ة  الق ا  لکن  الراهن  أفراده

یٰ  المقابلة الجهة في وقعوا امهم  أن أي لألول ذه  إنحصر  إهتم ضايا  به ام  و الق شؤون  بأحک ة  ال  الحکومي

انوا ي ينظرون فک ة من اآلخر الجانب ف ط الورق ا فق ان فيم ال ک فة أمث اء و الفالس صوفية و العرف  ال

دعون  إليها و األسالم من المعنوية الجوانب في أحاديثهم تنحصر و ،فقط األول الجانب الیٰ ينظرون  ي

شريفة  األحاديث تفسير الیٰ يسعیٰ کان بعضهم إن بل .الناس ات  أو ال االمور  المرتبطة  اآلي ة  ب  الطبيعي

ضايا و ة الق سياسية و االجتماعي ضايا ال ة بالق ذه المعنوي صنفونها و ه ًا ي من جميع ذا ض ب ه  الجان

  .القرآن و لإلسالم الباطني

                                                 
 تصرف تحت صغيران منزالن ُوضع باريس الفرنسية العاصمة من آيلومترًا )٢٥( بعد علىٰ الواقعة لوشاتو نوفل ضاحية في . ١

  .ومرافقيه )س(الخميني اإلمام
 للمنزل المقابلة الجهة في يقع نوآا – الثاني المنزل أما عائلته، افراد مع االمام فيه يعيش وآان جدًا صغيرًا آان االول المنزل
 الجماعة صالة فيه يقيم االمام وآان االمام، مكتب وألعضاء االيرانيين الجامعيين وللطلبة لالجتماعات مخصصًا آان فقد – األول
  .الليل نافلة فيه يصلي آان آما
 الشهيد وآان الخميني، االمام لزيارة يأتون آانوا الذين والمسافرين الجامعيين الطلبة ألستراحة آفندٍق آخر محٌل ُأستأجر آما

 في ليلتهم شخصًا ثالثين الىٰ عشرون يقضي آان المكان ضيق وبسبب .المحل هذا إدارة مسؤولية يتولىٰ العراقي مهدي
  .واحدة غرفٍة
 اليسمح آان الراحل اماالم أن هنا بالذآر والجدير .ليلتين لمدة المكان هذا في البقاء يستطيعون اإلمام لزيارة القادمون وآان
 المتمكنون آان لذا الشرعية، الحقوق صرف في ٍ دقة من به ُعرف لما )الخمس( االمام سهم من المحل هذا إيجار قيمة بدفع
  .االيرانيين الجامعيين الطلبة علىٰ توسعة االيجار قيمة دفع يتولون االيرانيين من ماليًا
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الطبع  إبتالء هذا کان و  ام  حصر  ألن ،ب ة  الجوانب ب االهتم ة  و المعنوي ضايا  عن  الغفل ة  الق  االجتماعي

واردة  رآن في ال ات عن و ،الق ار و اآلي واردة األخب شأن ال سياسة االسالمي الحکم ب  و االسالمية وال

ه  و االسالم  عن غفلٌة هي ؛العالم هذا إعمار و االجتماعية القضايا دٍ  في  تحجيم ة  و واحدٍ  بع  عن  الغفل

ه ي عالم د ،الطبيع وا فق الم أن عن غفل تم االس الم يه ة بع ضًا الطبيع ل و أي ور بک ي االم ا الت  يحتاجه

  .االنسان

الکالميين  – االشخاص  أولئک  مساعي  هي ،االسالم بها ُأبتلي التي المشاکل فأحدیٰ لهذا و   أشد  و ک

اء  هؤالء  من أشد و الفالسفة منهم صوفية  و العرف ذين  – ال انوا  ال دون  ک یٰ  يعزمون  و يري  صرف  عل

ات  حتیٰ  إرجاع  الیٰ يسعون کانوا و بل ،المعنوية الجوانب الیٰ کافة القرآنية تاآليا ار  و اآلي  أو األخب

ات ة الرواي ن المتحدث شؤون ع ة ال ن االجتماعي الم وع ة ع یٰ الطبيع ور ال ة االم افلين المعنوي ن غ  ع

د  ،شموليته  و االسالم انوا  فق ين  ک ه  بأحد  مهتم افلين  بعدي د  عن  غ یٰ  ينظرون  ؛اآلخر  البع اطن  ال  و الب

  .الظاهر عن يغفلون

یٰ  االسالم  إبتالء أصبح فقد اليوم أما  سعیٰ  حيث  ،آخر  نحو  عل باننا  ي شبان  -ش ون  و ال ذين  و المثقف  ال

وا ب بلغ ة مرات ي عالي م ف وم تعل ة العل یٰ – الطبيعي اع ال ة إرج ات کاف ث و اآلي شريفة األحادي یٰ ال  ال

ة  األمور ذه  الطبيعي ون  ه ة ا الجوانب  عن  فيغفل م  و لمعنوي یٰ  يرجعون  ه ات  حت ضايا  الخاصة  اآلي  بالق

افلون  لکنهم  مباالسال  يهتمون  أيضًا هؤالء و ،العادية و الطبيعية المسائل الیٰ المعنوية یٰ  غ م  بمعن  أنه

  .االخریٰ عن غفلوا و االسالم صفحتي إحدیٰ قرأوا

ال و  اتين ک ائفتين ه م الط ا ل ة تعرف الم حقيق ل االس دعوة ،بالکام ب ال تنحصر ال الماالس ف  بالجوان

ل  ،فقط المادية بالشؤون ال و فقط المعنوية ا  ب شملهما  انه اً  ت رآن  و سالم اال أن أي ،مع  جاء  الکريم  الق

  .الجوانب کافة في االنسان تربية و لبناء

 نبات أي فبذرة ،النباتات سائر عن نشوئِه أصل في يختلف ال تجدونه االنسان ماهية تالحظون عندما 

ة  في تودع – غيرها أو التمرة ةکنوا – ين  محل  في  ؛الترب ا  مع ا  ،منه وان  حال  کذلک  و ؛فتربيه  الحي

ة  و نمو  محل فاألرض فيه تنمو و - البذرة مثل – الرحم في نطفته تقع ذرة  تربي ة  الب رحم  و ،النباتي  ال

ة  و نمو  محل ة  تربي وان  نطف وا  إذا و ،الحي اد  من  تمکن وفر  مناسب  محيط  إيج ه  تت  صخصائ  نفس  في

ة  الممکن  من صبح ال النطفة تربية و لنمو الرحم ة  تربي سان  نطف رحم  خارج  االن  االصل  في  فهو  ؛ال
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زرع  التي البذرة  دريجياً  تنمو  االرض في  ُت ا  ت یٰ  لکنه ة  حدود  في  تبق ة  الحال یٰ  النباتي ة  ال یٰ  النهاي  حت

 الحيوانات حال هو کما – الرحم في ُتزرع التي النطفة أما أيضًا؛ نباتيٌة فثمرتها ،ثمرتها تعطي عندما

یٰ  النباتية المرحلة من تدريجيًا تنتقل فأنها – االنسان بضمنه و کافة ةٍ  ال یٰ  مرتب  هي  و – فتحصل  أعل

 في  المشترکين  أن حيث  ؛النباتية الموجودات سائر عن بها تمتاز حيوانية روح علیٰ – الرحم هذا في

اً  و حساً  الحيوانية الروح دما  و ،حرک د  عن ذا  في  أحدهم  يتول الم  ه ذا  و األول همحل  عن  ينفصل  الع  ه

ا  عن  فصلوها لو التي النباتات عن لهم إمتياز یٰ  محيطه ا  ألنته ات  أّن حين  في  ،أمره  تنفصل  الحيوان

ا  تظهر  و کمالها الیٰ النباتية حالتها تصل حيث ،المناسب الوقت في ة  مرتبته ا  فتنقطع  الحيواني  حاجته

شارک  و العالم هذا فتدخل ،للرحم ائر  ت ات  س شرب ا و األکل  في  الحيوان شهوات  و ل ا  و ال  فال  ،أمثاله

  .النواحي هذه من الحيوانات سائر بين فرق

 يفهم فهو غيره من أقویٰ مثًال القرد في أنها حيث اإلدراکية القوة في بينها فيما تتمايز الحيوانات لکّن 

یٰ  صوله و بأمکانية الحيوانات سائر عن يمتاز فهو اإلنسان أما ،ما شيئًا دة  مراتب  ال  ،لرقي ا من  عدي

و و ا يختلف ه ي عنه ات ف ي و اإلدراک ات ف ات غاي إن و ،اإلدراک سائر ف ات ل ویٰ الحيوان ة ق  إدراکي

اً  محدود غير للتربية إستعداده و إدراکاته أّن القول فينبغي االنسان أما ؛محدودة ه  ،تقريب ا  کل  فل  في  م

الم ي الع ه و الطبيع ضًا ل ياٌء أي افية أش شترک ،إض ا ي ع فيه ة م ود کاف ن – اتالموج ات م  و الحيوان

 وجود  هي  بأضافٍة عنها يمتاز لکنه ،وجودية کماالت من به تمتاز بما – أمثالها و المعادن و النباتات

  .الموجودات تلک لدیٰ توجد ال فيه أسمیٰ وقوة عاقلة قوة

ذي  الحد الیٰ ينمو اناتالحيو سائر مثل االنسان کان إذا  ه  تنمو  ال ائر  إلي ات  س ا  ؛الحيوان ة  تکان  لم  ثم

الم  هذا الیٰ يأتي االنساُن کان إذا لألنبياء حاجتنا فما ،االنبياء حاجة ل  ليعيش  الع ات  مث  و يأکل  الحيوان

يس  االنسان ألّن لألنبياء بحاجٍة إننا !؟يموت ثم ينام سائر  ل ات  ک ا  ينتهي  التي  الحيوان  في  هي  و أمره
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ة و  سان تربي ن االن ة م اده کاف ةالر و الجسمية أبع ة و وحي ا و العقلي ا م ٌر فوقه ه ال أم ات تطيق  الطاق

ا  تربية يفيةک و االنسان بأحتياجات للعلم فاقدٌة النها البشرية رتبط  فيم ا  ي ة  وراء بم و  ،الطبيع تم  فل  جمع

ذا  خواص  حتیٰ بل الطبيعي العالم هذا نفس خواص من أکثر إدراک إستطاعت لما البشر قویٰ کافة  ه

ة  بحدودٍ  إنکشفت  قد فهي للبشر بالکامل ُتکشف لم العالم ان  إن و ، معين ة  ک رة  االون د  األخي  شهدت  ق

د  تکتشف لم االمور من الکثير هناک الزالت لکن و ،الجانب هذا في کبيرًا تقدمًا ا  شفت ستک و بع  فيم

د ع و ،بع یٰ ذلک م ذه تبق شفات ه ي المکت دود ف ة ح ذا و الطبيع الم ه ادي الع ذا و الم ب ه ن الجان  م

  .الصحيفة

ه  قوة تسعه ما و البشر إدراکه يستطيع ما إن  ة  إدراک ذا  هو  الطبيعي الم  ه  من  يخرج  فال  الطبيعي  الع

دوده یٰح ح و ت سان أدرک ل ًا – االن ة – فرض ذا خصوصيات کاف الم ه شف و الع ل إکت ا ک رتبط م  ي

ا  جاهًال ظلفي ،تطورات من فيها يحدث ما و الطبيعة بکمال ا  بم ا  و ورائه ه  م ا  .في ا  أن کم ستطيع  م  ي

ده  قصاریٰ  بذل لو حتیٰ -يدرکه أن ا  – جه رتبط  فيم العالئق  ي ة  ب ين  القائم ياء  ب  حدود  يتجاوز  ال األش

ياء  بين الطبيعية لعالئقا ل  ،االش والت  و کالعل سببات  و االسباب  و المعل ذا  و ؛الم یٰ  األمر  ه یٰ  يبق  عل

 علمه يتجاوز فال العالم هذا شؤون کشف الیٰ يصل و العلوم يکتسب و االنسان يتقدم عندما حتیٰ ثباته

  .أجزائِه بين العالئق کافة کتشافإ و خصوصياته بکافة الطبيعي العالم هذا إدراک حدود

ا  و زمن و باالرض الزلزلة عالقة معرفة يستطيع مثًال فهو  د  و قوعه ة  تحدي ا  کاف ا  و نتائجه  و آثاره

اً  إتجاهها و مقدارها اً  أو أفقي ا  ،عمودي ستطيع  کم ة  ي ة  معرف ة  العالق سان  طبيع شيء  و االن  و الفالني  ال

ا  مجهوالً  أمامه يبق لم و جميعًا أدرکها أنه فرضنا فلو ،ذلک أمثال ه  منه الم  حدود  في  هو  فإدراک  الع

داه ال الطبيعي ی يتع ِه ال ستطيع ال و ماورائ ذک و ،ذلک ي ٌة أنکرْت ل فة من طائق فة – الفالس  الفالس

اتج  االنکار  هذا علیٰ دليل دونما الطبيعة ماوراء – الطبيعيين اوراء  أّن مجرد  من  الن الم  م ة  ع  الطبيع

ثالً  المجرد  کالعقل – نره لم لکوننا :قالوا نهما أي ،بالعين إدراکه يمکن ال و حسيًا ليس العين  – م  و ب
                                                 

 الجنبة في منه البشریة الجنبة فناء أي )تعالیٰ و تبارک اهللا(  الحق في عبدال فناء یعيني عرفاني مصطلٌح »الفناء« . ١
  .٢٠٧ ص الهدایة مصباح کتاب یراجع التوضيح من للمزید .تعالیٰ اهللا الیٰ العبد سير نهایة هذا و الربوبية،

 :هي نشئآت أربع أو عوالم أربعة دبوجو اإلسالميون الحکماء و الفالسفة یعتقد و .األفعال و  الصفات و الذات  عالم هو و . ٢
  .الالهوت أو  األلوهية عالم و الجبروت، أو العقول عالم الملکوت، أو المثال عالم الناسئت، أو  الطبيعة عالم
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ذا  الیٰ وصلوا هؤالء  م  من  الحد  ه ة  حدّ  هو  و العل هُ  ال ،الطبيع و  حتیٰ  يتجاوزون م  إنکشف  ل ةُ  له  کاف

ين  العالقات و قواها و طاقاتها و خصوصياتها ا  ب ستطيعون  فال  أجزائه وفير  ي ر  ت  الطموحات  من  أکث

سان  الطبيعية ا  و لإلن ة  حاجاتن ة  و ؛الطبيعي ا  أن األمر  غاي دار  مع  يتناسب  توفيره ویٰ  مق ة  الق  الطبيعي

ا  يکتشف  قد و الطائرة بواسطة اليوم و الجمال بواسطة للتنقل حاجته يلبي کان فسابقًا ،المختلفة  هو  م

  .الطبيعية االحتياجات و الطبيعة حدود في يبقیٰ التطور ولکّن منها تطورًا رأکث

و و  ان ل سان ک ی منحصرًا االن ه ف ة حقيقت ي الوجودي دود ف الم ح ي الع ا الطبيع ت لم ة کان ة ثم  حاج

سان  من  الطبيعي غير البعد تنمية او لتربية الغيب عالم من له شئٍ ِإلرسال سان  ولکن   .االن داً  لإلن  ُبع

ردًام ودًا ج یٰ موج و عل ة نح دل الحقيق ه ت الم خصوصيات نفس علي ي الع ذا و الطبيع د ه ده البع  تؤک

سفية  البراهين ة  الفل سان  أّن تثبت  و ،الثابت القوة ( باإلمکان  – لإلن ستقبالً  سيصبح  مجرداً  عقالً  – )ب  م

  .تامًا مجردًا

ر ( المعنوي البعد هذا بتربية يتکفل الذي و  سان  )الطبيعي  غي اً  يکون  أن يجب  لإلن اً  عالم اً  علم  حقيقي

 يمکن  ال العلم هذا و .اآلخر العالم بهذا االنسان عالئق فهم علیٰ قادرًا )الطبيعة ماوراء( اآلخر بالعالم

شري  االدراک الن البشر في توفره ستطيع  ال الب م  ي ارواء  فه ة  م ا  الطبيع إن  بصره  دق مهم اوراء  ف  م

  .أخریٰ إمورًا يحتاک کهإدرا و بالمجهر رؤيته يمکن ال الطبيعة

 کل  خالق  فهو  تعالیٰ و تبارک اهللا هو بها العالم وأن ،البشر علیٰ خافية العالئق و االمور هذه ألن و 

ال  وصلوا أشخاٍص بواسطة االلهي الوحي عالم وبين االنسان بين ما عالقة ُتقام لذا ،شٔي  وسعوا  للکم

  .االنسان في الثاني البعد تنمية و لتربيتهم الناس الی فيبعثون ،عرفوها و المعنوية للکماالت

ٌي اهللا و  ا غن ا نوِع عن ضره ال ،تربيتن ون أن ي ًا نک شکرين جميع ه ال و م صبح أن ينفع ًا ن  جميع

اء  وبعثُة ،بنا متعلق النفع و فالضر ،موحدين ا  أجل  من  هي  االنبي ة  و نحن  تربيتن د  تنمي وي  البع  المعن
                                                 

 کتاب عن نقًال عملية فلي سکينتي تحت إکتشفتها إذا إال الروح بوجود أؤمن لن :»بروسي فرانسو« الفرنسي الطبيب قال . ١
  .الفارسية الطبعة من ٦٢ ص ١ ج المادي المنهج و فةالفلس أصول
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وي  الجانب  في  – تعالیٰ اهللا من بوحي و – تربيتنا أجل من االنبياء جاء لقد  ا  و المعن  بصورة  – نقلن

ا  تکون  لکي  فينا المعنوي البعد تقوية و ذلک الیٰ الطبيعة عالم من – تاريخية الم  في  حياتن  اآلخر  الع

درک  ال حيوانات لکنا األنبياء ال لو و ،إليه ننتقل ما بعد سعيدة ر  ت ذا  من  أکث الم  ه ة  .الطبيعي  الع  فبعث

اء ا االنبي یٰ تهدف إنم ة ال سان تربي ستعد االن ي الم یٰ للرق ا ال وق م ة ف ة المرتب ه لتکون الحيواني  حيات

ة  کانت  إذا کذلک  تکون التي الطبيعي العالم في حياته حال هو کما أيضًا سعيدة األخروية ه  کاف  أحوال

  .التربية لهذه المستعد باالنسان تعالیٰ و تبارک اهللا من لطٌف هذا و يريد ما وفق علیٰ فيه

شتمل  ة ت وحي تربي ي ال اء و االله سا األنبي یٰ نلإلن ان عل ق تبي ين العالئ ذين ب المين ه ال الع  واألعم

الطبع  .بها القيام الیٰ دعوتنا و – بها قمنا إذا – المعنوية تربيتنا في المؤثرة نحن  وب ة  نعرف  ال ف  عالق

ة صالة إقام سعادة ال ة بال ا اهللا لکن ،األخروي ا ،يعرفه ي مثلم تم أنن ة نجهل وأن ذا عالق دواء ه ذي ال  ال

 التأثير هذا أدرک الذي الطبيب و ،مؤثٌر دواٌء لکنه أطباًء لسنا لکوننا يالفالن رضبالم الطبيب يعطيه

  .المرض من نبرُأ لکي الطاعة علينا و الدواء هذا بتناول أخبرنا

صالحة  أعمالنا بآثار – االلهي الوحي بواسطة – العارفون هم االنبياء و  یٰ  ال الم  سعادة  عل  اآلخر  الع

د اؤا وق وا ج ا ليقول واق :لن ل وم ي بالعم و الفالن ي فه م يرب ؤثر و روحک ي ي اتکم ف ة حي  و االخروي

عادتها ا .س ا کم ن نهون ال ع ة االعم دمرة المهلک اة الم ة للحي ا ؛األخروي د فمثلم ياء بعض توج  االش

الم  في  توجد  کذلک ،أکلها إذا االنسان تهلک التي السامة الطبيعية او  ع ة  راءم الٌ  الطبيع دٌ  و أعم  عقائ

ا  و بها؛ قام أو إعتقد إذا لإلنسان القاتل سمال بمثابة هي ضاً  مراتب  لتأثيره ا  أي سم  مع  الحال  هو  کم  ال

ي ارًة ،الطبيع ن فت ة يمک سان معالج ن االن اره م سمية آث ارة و ال ریٰ ت ستحيل أخ الج ي ادیٰ إذا الع  تم

  .السامة االشياء هذه تناول في االنسان

الطبع و  إن ب ر بعض ف واهي و أوام اء ن رتب االنبي يم طت الم بتنظ ة ع اة و الطبيع ة الحي ه االجتماعي  في

ذا  يتعلق ال منها کبيرة قيمًا ولکن ل  الجانب  به ا  ب ة  وراء بم سان  ،الطبيع اج  موجود  فاالن یٰ  يحت  کل  ال
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ه  فال  ،االسالم  بحقيقة جاهلتان الطائفتين هاتين فکال إذن  ذين  يعرف ه  أخذوا  ال و  جانب وا  و يالمعن  ترک

ه  أخذوا الذين ال و ،االجتماعي جانبه اعي  جانب سياسي  و االجتم وا  و ال ده  ترک ا  ؛اآلخر  بع ارف  أم  الع

و باالسالم ذي فه ال يعرف ال ه ک وي بعدي اهري و المعن ادي الظ ذي و ؛الم د ال ة يعرف أن يري  حقيق

ات  علیٰ فيعترف معًا البعدين هذين علیٰ يتعرف أن فعليه االسالم ات  و اآلي ام  و الرواي واردة  االحک  ال

ة  الشؤون في دار  – المعنوي ذي  بالمق سعه  ال ه  ت یٰ  يتعرف  کذلک  و ،معرفت وارد  عل ا  ال  مجال  في  منه

 فقد – لإلنسان الممکن بالمقدار – البعدين هذين عرف فمن ،لحکما و والسياسة المجتمع شؤون تنظيم

  .االسالم عرف

الم  يس االس ل ل ة مث سيحية الرهباني الطبع و – الم د ب وا فق ن حرف سيح دي و اال و الم م فه صر ل  يح

ام  فيه يطغیٰ الذي ١موسیٰ دين مثل ليس أنه کما ،- فقط بالمعنويات إهتمامه  الطبيعي  بالجانب  االهتم

ا( سان )ديالم الطبع ،لإلن ان وب یٰ ف ن )ع(موس اء م ام االنبي ن و العظ ي م زم أول ان و الع سانًا( ک  )إن

سالم  عليه( عيسی کتاب .مثل کتابه ولکن االنسان يحتاجة بما جاءت شرعته و ،کامًال د  )ال ا؛  ق  إندرس

سا  انها علیٰ متنيهما يدل اآلن منهما والموجود وراة  لي ل  ال و األصلية  الت ا  ،لياألص  االنجي ا  أم  ٢کتابن

ر  بخط منه نسٌخ توجد و بل ،محفوظًا البداية منذ و الزال – الحمد هللا و – فهو ؤمنين  أمي ا  و الم  ماالم

  .أصًال يتغير لم و القرآن نفس هو أيدينا بين فما ،٣السجاد

ه  لم إذا و ،تربيتنا هو االسالم فهدُف ،حاٍل أّية علیٰ و  ه  نتبع اده  بکاف ن  أبع یٰ  فل  لکم  ينبغي  ال و ،نترب

اد  من  هي و – المعنوية الجوانب عن الغفلة االعزاء الشبان ايها ر  الجه سبب  – االکب شغالکم  ب  اآلن إن

                                                 
  .»المسيح«بـ سوًا تلفظها المتن في ورد . ١
   .الکریم القرآن . ٢
  روایات الیٰ إستنادًا و .العالم و إیران متاحف و  مکتبات في )ع(علي اإلمام الیٰ تنسب الکریم القرآن من نسخ عدة توجد . ٣

  القرآن نسخ و – فرجه اهللا عجل – الزمان إمام عند موجود اإلمامة مواریث من هو الذي )ع(علي  مصحف فإن عدیدة
 بسورة تبدأ و جلد علیٰ الکوفي بالخط مکتوبة هي  )ع(الرضا اإلمام حرم متحف في الموجودة  النسخة :هي )ع(له المنسوبة

  .»طالب أبي بن علي کتبه« نهایته في  ورد و الکهف سورة نهایة الیٰ  هود
 في کتبت و الکوفي بالخط الجلد علیٰ مکتوبة هي و األشرف النجف في  المؤمنين أمير مکتبة في الموجودة  خةالنس 

  .»الهجرة من أربعين سنة في طالب أبي بن علي کتبه« العبارة هذه  نهایتها
 ذهبه و کتبه « نهایتها في ُکتب و الجلد، علیٰ الکوفي  بالخط مکتوبة هي و »القدیمة ایران« متحف في الموجودة النسخة
  .»طالب أبي بن علي

 بالخط أیضًا مکتوبة هي و )ع(السجاد اإلمام الیٰ کتابتها ُتنسب الکریم القرآن من نسخة الرضا اإلمام حرم في توجد کما 
  .»لبطا أبي بن علي« إسم عليها کتب و القرآن نهایة الیٰ البقرة سورة من ١٨٠ اآلیة من تبدأ و غزال جلد علیٰ الکوفي

 ٤٢٤



ة  الجوانب أقبل إني :يقول أن للمسلم يصح فال ،اهللا أحکام بجميع االهتمام عليکم   االسالم  في  الجهادي

ا  ذاالخ  يجب بل ،الجهادية دون المعنوية جوانبه أقبُل :يقول أن ال و ،المعنوية جوانبه ندو اً  به  ،جميع

  .به يعمل و )ص( االکرم لنبي به جاء ما بجميع يؤمن الذي هو المسلم الن

سان  روح علیٰ تأثيرها ُيعرف ال التي الظاهرية مااالحک بهذه يستخفوا فال هذا علیٰ بناًء و   فهي  ،االن

أثير ذات م ت يکم مه یٰ و عل اتکم عل ي حي ا ف اتکم وراء م ة حي أکملوا ،الطبيعي ادکم ف اهريال جه  و ظ

ومکم ة عل ة و الظاهري ابعوا و الطبيعي ور الوقت نفس في ت ة األم ة الجوانب و المعنوي  لتکون االلهي

  .نصيبکم السعادة

ا  للعمل  يوفقنا أن و السعادة جميعًا يرزقکم أن تعالیٰ اهللا أسأل  شرعية  بواجباتن دعم  أن أحدهما  و ،ال  ن

ش  التي  النهضة و الحرکة هذه – هنا نستطيع بما – ران  هدهات اً  اي دفع  حيث  حالي اء  ين شعب  أبن  اآلن ال

 الحاضرون السادة أيها أنتم عليکم و ؛الطريق هذا في االعزة و األبناء و األموال و باألنفس للتضحية

ا  في ؛فيها تقيمون التي الدول أهالي من معارفکم و أصدقائکم تطلعوا أن ،الفئآت مختلف من هنا  أورب

ا أو یٰ ؛أمريک ا عل ران يف يجري م ا اي تم کلم م إلتقي ي به ل أي ف وهم ؛محف یٰ أطلع رائم عل ة ج  العائل

ر  هو هو و الملک هذا و البهلوية ةً  أکث اً  و خيان ة  من  إجرام سالطين  کاف ذين  ال بقوه  ال  أليست  ال؟ أم س

 إيران تخريب الیٰ اآلن يعمد أنه حيث ،الخيانية االعمال من الکثير إليها مضافًا جرائمهم مثل جرائمه

ذهبون  عندما الحقائق هذه علیٰ أصدقائکم فأطلعوا ،يرحل أن قبل يدمرها أن يريد فهو یٰ  ت دکم  ال  معاه

 وعسیٰ  المنصفين  من و حکوماتهم من يرانا يدعم تيار - اهللا شاء إْن – بينهم يظهر أن ىٰعس العلمية

شيئة  شره  استئصال و ،الملک هذا شرور دابر قطع الیٰ ذلک يؤدي أن ران ا تصبح  و اهللا بم  و لکم  ي

  .بأنفسکم تديرونها و فيها الحکم بزمام فتأخذون االجانب شرور عنها ُتقطع

 ٤٢٥



   ٤٩ – هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا  م ١٩٧٨ أکتوبر ٢٩ الموافق ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ٢٦ في لوشاتو نوفل / باريس

    يرانياإل للشعب المشروعان و األساسيان المطلبان هما اإلستقالل و الحرية :الموضوع

    الزکية و المؤمنة للکوادر الثورة حاجة و النهضة إستمرار :المناسبة

  إيران خارج المقيمين واإليرانيين الجامعيين من جمٌع :لحاضرونا 

  

  

  

  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

ا  و النفط شرکة في العاملين إضراب أدیٰ قد و طهران أنحاء مختلف في متواصلة التظاهرات  ع  م  تب

 عضون  في  البنزين؛ محطات مقابل العجالت من طويلة طوابير إيجاد الیٰ البنزين في شحة من ذلک

ا  األخریٰ  المدن في التظاهرات و المسيرات بلغت ذلک دت  و ذروته ة  ب دان  مدين ة  هم  بالکامل  معطل

  .الدامية تالتظاهرا و النار إطالق من ساعات عشرة بعد

اد آ خرم  مدينة شرطة أفراُد  أوا  ب یٰ  لج ق  العنف  ال ين  لتفري ذ  و المعلم ذين  التالمي آت  مع  خرجوا  ال  فئ

شرطة  لها تصدیٰ مسيرات في الشعب أبناء من أخریٰ اه  بخراطيم  ال ة  أوًال المي م  المتظاهرين  لتفرق  فل

شرطة  إستخدمت  عندها و يتفرقوا ل  ال ازات  قناب سيلة  الغ دموع  الم ا  لل رهم  و المتظاهرون  فواجهه  أکث

سيارات  إطارت  في النار بأضرام الطلبة من ازات  مفعول  إلبطال  ال سيلة  الغ دموع  الم م  ،لل ا  ث  جمواه

ة  و ،زجاجها حطموا و المصارف من عددًا ة  شبه  المدين د  و معطل دبابا  تمرکزت  ق درعات  و تال  الم

  .منها متعدد نقاٌط في

 ٤٢٦



ا  تبک کم اهرون إش ع المتظ ال م شرطة رج ي ال ة ف ول مدين ضًا دزف د و أي رح ق ي ُج شرطة سرئ  ال

یٰ  قد و الحادثة شهود إفادات في بالتحقيق مشغول العالم اإلدعاء محقق و النارية بالعيارات  محامو  أثن

  .األهالي حقوق الحقاق تحرکه علیٰ له بعثوها برقية في المدينة

ي و  دن ف شک م شاه و انديم ي کرمان اد وعل ان آب نجان و جرج رج أرس شرات خ ي اآلالف ع  ف

اهرات وا تظ عارات افيه أطلق ب ش قاط تطال م بِأس وي الحک ا البهل هدت کم ة ش شهد مدين ة م  المقدس

ة  مبنیٰ مقابل إجتمعوا وقد ،اآلالف عشرات فيها شارک سلمية تظاهرات ر  و البلدي ة  محافظ  مق  المدين

ا  طالب کلمة الدين علماء أحد ألقیٰ وقد شهدائهم صور يحملون هم و ة  فيه ل  عن  المسؤولين  بمعاقب  قت

د  أنه القرائن تدل و کرمان راور لمدينة الجامع مسجد في حريق شبَّ قد و ؟ّزلالع األهالي د  و متعم  ق

  .النار أخمدوا و المسجد الیٰ األهالي و اإلطفاء رجال سارع

ة  ديل تفکر أخذت الحکوم ة الوجوه بتب د ،العميل د فق ر عم ة وزي رال الداخلي ره «الجن اغي ق یٰ »ب  ال

وم  في  المحافظين من خمسة تغيير م  عين  و واحد  ي اً  محله دة  وجوه م  و جدي ه  محافظوه  ه  و کهکيلوي

  .بختياري محال چهار ،مازندران ،لرستان ،أحمد بوير

ن  األوضاع هذه خضم في  يس  اعل ة  و رئ ة  المخابرات  کال ة ياألمر المرکزي  صحيفي  تصريح  في  کي

اد  يکون أن لالمحتم من« :أن عن سوفيتي  لإلتح ا  دوٌر ال ة  باتاألضطرا  و الحوادث  في  م  في  القائم

ران ه »إي ال لکن ي ق اد إن« :الوقت نفس ف سوفيتي اإلتح ذل ال ساع اليب ة م ة مکثف ة لإلطاح  بالحکوم

ة اف و »اإليراني ول أض ی يق صريحه ف شاکل إن« :ت ة الم ي القائم ران ف د إي دتها ق ر أوج  العناص

ة  الصحافة أما »البلد لتحديث الهادفة اإليرانية الحکومة مساعي لعرقلة المحافظة د  البريطاني  أخذت  فق

یٰ  حرصها  عن تعرب ستقبل  عل ران  م ول  و إي ة  سقطت  إذا« :تق ة  الحکوم ران  في  الحالي سلط  اي  فسيت

امج  في  »أوين ديفيد« اإلنجليزي الخارجية وزير حرص و ؛»اليساريون عليها وني  برن  في  ُبثّ  تلفزي

دن ائًال لن ين االصدقاء إن« :ق سان الحقيقي م لإلن ذين ه ون ال یٰ يقف ه ال دما جانب وم يتعرض عن  و للهج

دعم  أن يجب  أننا أریٰ و ،نختار أن علينا أّن أعتقُد و ،إليهم يحتاج ة  ن ة  الحکوم  تواصل  لکي  اإليراني

ات  من المزيد إعطاء و التحديثية جهودها سمح  ال و الحري ا  ن ذا  عن  بخروجه  أن ينبغي  فال  المسار  ه

   .»نسترضيهم و الرجعي اليمين عمالء نساوم

 ٤٢٧



ة  المخابرات وکالة رئيس تصريحات کّذب فقد السوفيتي تحاداإل أما ة  المرکزي  وجود  نفیٰ  و األمريکي

دخل أي وفيتي ت ي س وادث ف رة الح ي األخي ران ف ت اي ة وقال اس وکال اء ت ات إن« :لألنب ين العالق  ب

م  »الداخلية الشؤون في التدخل عدم و المساواة ئمباد علیٰ قائمة ايران و السوفيتي االتحاد  اجمت ه ث

ة  الشرکات الوکالة ة  اإلحتکاري ذ  تنهب  التي  األمريکي روات  سنين  ُمن ة  الث ة  اتهمت  و ،اإليراني  حکوم

ا  بالکامل  تناقض التکاليف باهضة تسليحية برامج إيران علیٰ فرضت بأنها اشنطنو ة  حاجاته  الدفاعي

  .ثقيًال عبئًا إقتصادها بذلک محملة

دير و  ذکر الج ة أن بال ة الحکوم سکر  األمريکي ي والمع انوا الغرب سعون ک یٰ ي ر ال شل تبري ة ف  کاف

 حصلت  التي الوقائع بنسبها )س( الخميني اإلمام لنهضة الجديد التصاعد لمواجهة نفذوها التي الخطط

 جرائم تجاه بالالمباالة يتظاهر کان الذي السوفيتي األتحاد أن حين في ،الخارجية القویٰ الیٰ إيران في

یٰ  بالحصول إهتمامه يحصر کان اإليراني النظام ر  عل درٍ  أکب ضاً  المصالح  من  ق  ذلک  سبيل  في  خائ

  .. أمريکا – الغربي منافسه ضد حربًا

شوارع  في مظاهرات في فيه يخرج اإليراني الشعب کان الذي الوقت في و  ة   ال  و المدن  في  واألزق

دن  في ُأقيمت « :التالي الخبر تنقل البريطانية ةاإلذاع کانت الجرحیٰ و الشهداء يقدم و القریٰ  أمس  لن

م دودة مراس اًال مح بة إحتف دء بمناس شار ب ة إنت بوعية المجل شهر « اإلس تط »ايران ع ال ي ُتطب دن ف  لن

شاعر  إدارتها ويتولیٰ د  اإليراني  ال د  و ،شاملو  أحم ال  مراسم  حضر  ق وا  االحتف  الصحف  بعض  ممثل

 . . ساعدي  حسين غالم االيراني المسرحي بالکات بينهم اإليرانيين األدباء من مجموعة و البريطانية

د و . د رفض ق املو أحم اء ش شأن توضيحات إعط شؤون ب ة ال ة المالي یٰ و للمجل القول إکتف د :ب  توج

  !!المجال هذا في دور لها خارجها و إيران داخل من مدعومة خاصة اهلية شرکة

 :قائًال النواب جمعية رئاسة أيضًا يتولیٰ کان الذي – نائيني جاللي السناتور صرح ذلک غضون في 

ة  شيئًا تحقق لم المساعي هذه کل ولکن »الساخطين تهدئة الممکن من « شعب  فکلم ة  واحدة  ال  – ثابت

  .أنملة قيد الموقف هذا عن للتراجع مستعدًا يکن ولم »الملک يرحل أن يجب« هي و لقائده تبعًا

ام  ي اإلم ستند الخمين ي ي ذه ف ة ه یٰ الخطب ين عل ذين شروعينالم المطلب دهما ال و أک ة و ه ذ األم  ُمن

ا  ،»االستقالل  « و »الحرية« الثابتان األصالن وهما )حزيران ٥( خرداد ١٥ إنتفاضة ين  کم ا  يب  فيه

ة ام أن حقيق م نظ المي الحک ذي اإلس ب ال ه تطال ة ب شعب أغلبي ي ال ف اإليران ن يختل ة ع  األنظم

 ٤٢٨



ا  شير کم ام ي ي االم ذه ف ة ه یٰ الخطب شي الوضع صعوبة ال شعب المعي ياال لل ب و يران ذي النه  ال

ه تتعرض ه ل ن ثروات ل م ماليين قب م الرأس اجم ث وة يه دأ بق ة مب صالح حماي رفين م رين المت  و الموس

ة  الحکومات  سمات  من يعتبره و المعدمين الضعفاء حقوق سحق و الرأسماليين الم  في  القائم وم  ع  الي

ع  يجب  .... عادل  نظام االسالمية الحکومة« :يقول ثم م   األجانب  نهب  من وال  وعمالئه شعب  الم  ،ال

روات  تکون  فال المساکين و الفقراء بأمور االهتمام يجب ،رفاهية في الناس يعيش أن يجب دي  الث  بأي

  »... وحدهم الموسرين

ي و  ة ف ة نهاي ذک الخطب ضرورة ّري ة ب ام رعاي ة األحک ول و اإللهي ا« :يق دون مثلم  تدرسون و تجاه

ا ب أوصیٰ التي االعمال تؤدوا أن عليکم ارک  اهللا ه الیٰ  و تب ستخفوا  ال و تع ا  ت وا  ،به  ال و الصالة  أقيم

 االستقالل  لکم حقق و شر کل عنکم دفع و أّيدکم قويًا تعالیٰ باهللا إرتباطکم جعلتم إذا ... ؛بها تستخفوا

  »...الحرية و

 

                                                 
  الحکام یدعيه  الذي االسالم  یعتبر و الشریف عمره  نهایة الیٰ  الموقف  هذا علیٰ  یؤکد  )س(الخميني االمام ظل . ١

 ١٤٠٧ سنة حج موسم في االمام  نظرة  صوابية علیٰ عمليًا دليًال العالم  شاهد قد و  »امریکي  إسالم« بانه السعودیون
 في  غيرهم و اإلیرانيين من الرحمن ضيوف من اآلالف جرح و  أربعمائه  بقتل  هویتهم  حقيقة  سعود آل فضح حيث  للهجرة
   .السرائيل  الموت و  المریکا الموت  هتافات المشرکين من  البراءة  مراسم في یرددون کانوا  ألنهم اآلمن المکي الحرم

 ٤٢٩



  ٤٩ – الخطاب رقم

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

دني  وضعف  سني  لکبر الحاضرين بالسادة تقاءاالل کثرة علیٰ قدرتي عدم عن کثيرًا أعتذُر   ولکن  ،ب

ة  ليس نکم  و بيني  حجاب  ثم ا  بي سادة  أيه ين  و ال نْ  ب ه  َم ا  ،معي  عمل  لدي تقبل  فان ع  إس ا  و الجمي  أٌخ أن

ذين  السادة أيها لقائکم في وأرغُب ،للجميع تم  و شعبکم  و االسالم  تخدمون  ال دکم  خارج  أن  لکن  و ،بل

رة  عن  يمنعني ا  الخروج  کث رةُ  ئکمللق دم  و الوقت  ضيق  و ١مشاغلي  کث سن  تق دني  وضعف  ال  عن  ب

یٰ  أکون أن أود إني بل فيه رغبتي عدم ليس و ذلک مٍ  إتصال  عل ة  دائ سادة  بکاف  لکم  شاکرٌ  إني  و ،ال

دکم  خارج  أنتم و – جمعکم علیٰ المسلمون الفتية أيها ين  - بل ساب  ب م  إکت ين  و العل ة  ب  و االسالم  خدم

  .المسلمين

 التي – االسالمية النهضة هذه انطالق بداية ُمنذ قلناها ،ثابتة واحدٌة فکلمتنا ،جديٌد حديٌث ينالد ليس و 

سرعة  بعضها في تحرکت مختلفة مراحل طوت بطء  بعضها  في  و ب د  و ب د  هللا و اآلن وصلت  ق  الحم

شعب  نريد أننا قلنا و تابعناها و أکثر أو عامًا ١٥ قبل قلناها - ذروتها الیٰ ين  يااليران  لل ا  مطلب  کالهم

  .االنسانية الصبغة عن تنحرف لم التي المجتمعات کافة تؤيدهما نمشروعا

 االضطهاد القمع أجواء في يعيش مليونًا الثالثين و الخمسة أو الثالثين ذو الشعب فهذا ؛الحرية األول 

شامل  ذ  المجاالت  لمختلف  ال ه  ال و حرة صحافته  فال  ،سنة  خمسين ُمن ة  و إذاعت ديره  طني شعب اي  ال

  .الشرطة ضغوط و إرهاب تحت ُتدار الوسائل هذه فکل ،يقولون فيما أحراٍر خطباؤنا ال و بنفسه

                                                 
 کان لوشاتو نوفل في مقره في إليهم تحدثه و وغيرهم  يينالجامع بالطلبة – مرة من ألکثر و – اليومي إلقاِئِه الیٰ إضافة . ١

  :التالية باألعمال  اليومي  أعماله جدول  ضمن بنفسه  یقوم  الخميني  اإلمام
  کتابة   .الشرعية األسئلة و  االستفتاءات علیٰ األجوبة

  .المهمة السياسية تحليالتها و  وتقاریرها  األجنبية الصحف أخبار ترجمة مطالعة 
  .البلد وشؤون  الثورة بمسيرة المرتبطة  والتطورات  إیران من  الواردة  والتقاریر  األخبار ودراسة  قراءة 

  .منها المهمة  الرسائل علی اإلجابة و  خارجها و  إیران داخل من الدینية و السياسية  الشخصيات  رسائل  مطالعة 
 اإلعالم وسائل مراسلي  أسئلة علیٰ األجابة و  الصحفية  المقابالت و الشخصيات مختلف مع  الخاصة  اللقاءات عقد  

   ).باریس في إقامته مدة خالل له مقابلة ١١٣  االسالمية الثورة طليعة کتاب في نشرت قد و( األجنبية و المحلية
  اوقات ضمن یوميًا القرآن من جزء تالوة و النوافل و الفرائض أداء الیٰ إضافة الثورة، مراحل مختلف في البيانات کتابة 

  .عائلته  بأفراد اإللتقاء و منظمة؛

 ٤٣٠



ه  من  عامًا الخمسين حقبة طوال – الثالثين بماليينه – محرومًا کان الشعُب هذا  ذا  المشروع  حق  و ه

د ًا اآلن تفضإن ق ه مطالب و و ب ول ه ن :يق د نح ه نري ذا و الحري ٌب ه ليم مطل دهُت س ة ؤي لالم کاف  حاف

  .مشروعيته علیٰ أحٌد يعترض ال و االنسانية

اني المطلب  شعب الث ي لل ذي االيران ه نتحدث ال ا هو عن ُد أنن سابقة بالحق فطوال ،االستقالل نري   ال

 ال و – بلدنا شؤون کافة کانت ،االبن هذا عهد في السيما و ،١إبنه و االب هذا حکم عهد في وخاصة

م  ،تسلطهم بسبب مضطرٌب فأقتصادنا ،األجانب لطلتس خاضعة – زالت ا  يأخذون  وه  يقيمون  و نفطن

وا  و متخلفة ثقافتنا جعلوا قد و ؛فيها لهم قواعد لصنع أسلحة يبيعونه فهم إيران في له قواعد بثمنه  منع

  .سياساتهم يعارضون من ظهور من خشية العلوم إکتساب من شباننا

شعب  لعزل بدعاياتهم يسعون و ،االنتشار من االسالمية ثقافتنا يمنعون هم و هِ  و االسالم  عن  ال  علمائ

 في  – الحقيقية بصورته – االسالم تطبيق تحقق فلو ،الهدافهم مضادين علمائِه و االسالم يرون النهم

درات  في التدخل من األجانب بمنع يحکم فاالسالم ،لألجانب محٌل فيها بقي لما غيرها في أو إيران  مق

وه  و االسالمي  الحکم  هذا بنسيان سمحوا لما الالزمة القوة سالماال علماُء ملک لو و ،المسلمين  ،لطبق

ه  و االسالم  أي – القوتين هاتين تحطيم ضرورة األجانب أدرک لذا و ا  – علمائ شکالن  ألنهم ةً  ت  عقب

ة  سنين  بعد إليها توصلوا النتيجة هذه و ،مطامعهم بوجه ا  أجریٰ  طويل راؤهم  خالله ذا ب دراسات  خب  ه

   .العقبة هذه تدمير أيضًا فيها حددوا الخصوص

ة  وجود  أن حقيقة الیٰ دراساتهم خالل توصلوا لقد  ة  األصيلة  الثقاف د  في  الفاعل  جامعات  وجود  و البل

وادر  تربية الیٰ يؤدي طفيلية غير مستقلة سليمة ليمة  ک اء  و س ستقلين  علم اً  م ستغلين  يمنعون  فکري  الم

  .إستغاللهم أمام المجال لفسح االستقاللية الثقافة هذه دور تعطيل يجب لذا ،إستغاللهم ممارسة من

ذي  االسالم  فهي  مطامعهم علیٰ االخریٰ العقبات جميع من األخطر هي و األخریٰ العقبة أما  ع  ال  يمن

شويه  يجب  هذا علیٰ و إستغاللهم سلمين  أعين  في  صورته  ت ه  عزلهم  و الم إن  ذلک  لتحقيق  و ،عن  ف

ار مروجي باأل أفک ون جان ي يروج ل ف ان ک يلة بکل و مک ة وس واًال ممکن ن أق ل م الم أن قبي  االس

ه  العمل و رجعي أنه و ، الحاضر العصر في مجدية غير فهي سنة )١٤٠٠( قبل لما شريعة  تخلفٌ  ب

  .الخاوية االقوال هذه أمثال و

                                                 
   .بهلوي رضا محمد ابنه و رضاخان یقصد . ١

 ٤٣١



ال  باألمس و !!اآلخر هو إستبدادٌي االسالم أّن من أخریٰ طائفٌة تقوله ما أيضًا منها و  ا  شخصٌ  ق  :هن

دو  - يقولون ه  ويب ول  أن أراد أن سه  عن  يق ه  نف ا  – خجل  لکن ا  إذا إنن ذا  أطحن ديکتاتور  به  فسسنبتلي  ال

ديکتاتور المي ب ُت !!إس ه فقل وذج أي و :ل وه نم یٰ رأيتم صداق اآلن ال ة کم المية للحکوم یٰ االس  حت

تم ا فهم ة أنه ل !؟ديکتاتوري ا أنق ين هن ضح لکي تحضرني روايت ق يت ل عم ؤالء جه سادة ه ذين ال  ال

  .ديکتاتوري االسالم حکم أن يتوهمون

ة  و ،االطالق  نحو علیٰ االسالم رئيس هو و )ص(االکرم االسالم عن االولیٰ الرواية أنقل   عن  الثاني

  .)ع(المؤمنين أمير

ة  االکرم للرسول کانت عندما سلمين  حکوم ام  في  و ،الم رة  االي ه  من  األخي ة  حيات یٰ ا حضر  المبارک  ل

د  المسجد ان  وق ضاً  ک ر  فصعد  مري اس  في  خطب  و المنب نهم  طلب  و الن رئيس  مصداق  هو  و – م  ال

ه  ليقتَص عليه حٌق له من يقوم أن – !!بالديکتاتورية السيد ذاک يصفه الذي االسالمي ام  ؛من  أحدهم  فق

ه  أن رهفأخب لذلک منه يقتِص أن )ص( فدعاه الفالني؛ المکان في سوٍط بضربِة أصابه أنه ذکر و  کتف

ا  و الرجل فقام بالسوط ليضربه کتفه عن )ص( فکشف السوط ضربة أصابته عندما عارية کانت  قبله

   .١أخریٰ تفصيالت نقلوا کما

رئ  ذاک ديکتاتور هو فهل ذي  يسال ول  ال يقم  يق ه  من  کلُ  ل يّ  حقٌ  ل ه  ألخد  عل و  حتیٰ  حق ان  ل اً  ک  مبلغ

سوط  ضربة ضيةق ذکر الذي و أحٌد يقم فلم ،ذلک غير أو يسيرًا ذا  أراد ال ر  العمل  به  أن الصحيح  غي

 تلک  و العالم حکومات کافة قادة بين من هذا مثل يفعل حاکمًا تجدون فهل ،مباشرة الرسول بدن يقبل

ه  أمام السلوک هذا بمثل يقوم َمن وجدتم لو !؟ديمقراطية حکومات يسمونها التي ه  و أمت وا  ،رعيت  فقول

  .داديةإستب االسالم ةحکوم إن حينئٍذ

                                                 
 الناس؛ أیها« :وقال المسلمين في وخطب  وفاته قبيل  المسجد الیٰ جاء أنه  )ص(األکرم الرسول وفاة حوادث ضمن روي . ١
 مني فليقتص مظلمة أو تبعة قبلي له کان فمن مظلوم  قصاص عن یعفو ال و  ظالم ظلم  یجاوز ال  أن حتم و  أقسم ربي إّن
  ».اآلخرة قصاص من إلي أحبُّ  الدنيا في  القصاص  فإن

  بيدک و العضباء  ناقتک علیٰ أنت و الطائف من أقبلَت لما  اهللا رسول یا  :له فقال  قيس بن  سوادة له ُیقال رجٌل  إليه فقام 
 أکون أن  اهللا معاذ« ):ص( فقال .خطأ أو عمدًا أدري فال بطني فأصاب الناقة ترید  القضيب رفعَتف الممشوق ُیقال القضيب
 :له قال و القضيب فناوله به وجاء فذهب الممشوق، القضيب یجلب و فاطمة بيت الیٰ یذهب أن  أصحابه أحد أمر ثم »تعمدت

 علیٰ فمي أضع أن لي أتأذن  :له فقال ففعل،  نکبط عن لي إکشف :سوادة له فقال  »ترضیٰ حتیٰ مني  أقتص و قم«
 ):ص( فقال ... القصاص من و النار من باهللا أعوذ :قال و )وقبلها( اهللا  رسول بطن علیٰ فمه فوضع ،»لک أذنُت« :فقال بطنک،

 وفاة کتاب راجع »نبيک عن عفا کما سوادة عن أعفو اللهم« ):ص( النبي فقال أعفو، بل  :فقال »تعفو؟ أم  أتقتص سوادة یا«
  .١٠٣ - ١٠١ ص ١ ج  اآلمال منتهیٰ کتاب  کذلک و قم طبعة من ٤٣ – ٤٢ ص النبي

 ٤٣٢



یٰ  يهوديٌ  ذهب ،المسلمين خليفة کان فعندما ،)ع(علي االمام المؤمنين أمير عن هي الثانية الرواية   ال

ام  نصبه الذي القاضي سه  االم ع  و ،بنف ضائية  دعویٰ  رف ام  ضد  ق شأن  االم ان  درع ب ام  بحوزة  ک  االم

یٰ  جلس  و فحضر االمام القاضي فأستدعیٰ ان  و اليهودي  جانب  ال ام  ک یٰ  القاضي  هينب  االم ة  ال  رعاي

ثالً  فنهاه اليهودي المدعي يبن و بينه التمييز عدم و القضاء آداب وقيره  عن  حتیٰ  م ر  ت وقير  من  أکث  ت

 تجدون  فهل !!لليهودي الدرع يعطي أن المؤمنين أمير علیٰ  القاضي وحکم المحاکمة بدأت و خصمه

س  بحيث ،االمر هذا بمثل يقوم َمن ،العالم حکومات جميع بين ذي  القاضي  الستدعاء  الحاکم  تجيبي  ال

صبه سه ن س و بنف ع يجل صمة م ودي خ ي اليه ضور ف ذي القاضي ح م ال صالح يحک صم ل ر خ  أمي

ؤمنين ا !؟الم دة أرون ن واح ذه م ات ه ة الحکوم وم الديمقراطي ل تق ذا بمث م ه وا ث ان قول ة ب  الحکوم

  !!إستبدادية االسالمية

ذه  لکنّ  الحجاز في القائمة الحکومة هذه ثلم هي االسالمية الحکومة أن توهمتم لقد ؛أجل ة  ه  الحکوم

ل  أو ؛١باالسالم  يتسترون ديکتاتوريون حکامها و االسالم عن غربية ذي  العسکري  ذاک مث  ظهر  ال

  .٢شيئًا االسالم عن يعرف ال هو و الباکستان في

ه رع أفراد أدنیٰ مع الحاکم فيها يتساویٰ التي تلک هي االسالمية الحکومة إن ؛کال  وق  في  يت  و ؛الحق

دما  نحن  و ؛النحو هذا علیٰ الحاکم سلوک يکون ن  عن ة  نعل يئاً  تخشوا  فال  االسالمية  الحکوم دافع  ش  ب

وهما ا أن لت ي قيامه اس رواحال التعرض يعن دمير و الن افتهم ت یٰ إرجاعهم و ثق وراء ال ذه کال !!ال  فه

اس  إستغفال بهدف أطلقوها جوفاء أقوال ادهم  و الن شويه  و ماالسال  عن  إبع ه  صورة  ت یٰ  علمائ  آل حت

سماح  عن يمتنعون االجرة سيارات أصحاب بعض معها أصبح درجٍة الیٰ رضاخان زمن في الحاُل  ال

ياراتهم  برکوب االسالم علماء للسادة د  ؛أجل  !!س انوهم  لق یٰ  أه ذه  ال یٰ  الدرجة  ه ال  حت سائق  ذاک ق  ال

دما  ألحدهم ستقل  أن أراد عن يارته  ي سمح  ال نحن  :س ةٍ  و لکم  ن ذلک  أخریٰ  لفئ ذا  !!٣ب ان  هک  الحال  ک

  .خانرضا عهد علیٰ

دَّ  بلغت و مکثفة واسعة دعاياتهم کانت لقد  ول  ح اء  الق شعب  البن شباننا  و ال أن  :ل ي  هؤالء  ب م  المالل  ه

بالط  هؤالء تحدیٰ کيف إذن !البالط عمالء من ذه  !؟صالبة  بکل  ال اهير  فه  قبضات  رفعت  التي  الجم

                                                 
  .سعود آل العزیز عبد بن خالد آنذاک  ملکها و السعودیة العائلة الحکم یقصد  . ١
   .ميةإسال حکومته أن إدعیٰ قد و آنذاک الباکستان في العسکریة الحکومة  رئيس الحق ضياء جنرال یقصد . ٢
  .الحق خطاٍب في الحادثة تفصيل سيأتي آخر خطاب في اإلمام ذلک الیٰ أشار کما البغایا یقصد . ٣

 ٤٣٣



اء  عن  عزلکم  بهدف دعاياتهم روجوا لقد  وة  الّن العلم اء  ق صلت  إذا العلم وة  عن  ُف شعب  ق  عجزا  ،ال

ذه  ؛شئٍ تحقيق عن کالهما اتهم  روجوا  و وضعوها  خطةٌ  فه اوين  تحت  دعاي ة  عن  عزل  بهدف  مختلف

  .يردون ما کل لفع يستطيعون عندما و علمائِه و االسالم عن عزلکم و شباننا

د  حالٍ  أّية علی و  ران  في  تفجرت  فق ذه  اي ذه  و االنتفاضة  ه زداد  التي  النهضة  ه ساعاً  ت وم  کل  إت  ؛ي

ر  في  جرةٌ فمت ثورة فهناک ران  مدن  من  الکثي وا  و اي ه  أعلم سون  نحن  حيث  و أن ا  جال إن  هن رانُ  ف  اي

شهد رخات ت تباکات و ص ًا و إش ورًة و حرب ي ث ان ه ذي کالطوف رف ال ک يج يجرفه و المل ع س  م

  .اهللا بمشيئة هیٰسُتن و االستغاللية ممارساتهم إنهاء فيجب هوجود من المنتفعين

ا  بلدنا يکون أن نريد نحن  ديره  و لن سنا  ن اء  أرث فهو  بأنف د  و األجداد  و االب رئيس  يرسل  أن النري  ال

ه  أعضاء قائمة و الحکم جهاز له يرسل و يديره َمن االمريکي ه  برلمان ه  من  فيدخل دار و ،١يختارون  ُت

أ  البلد جامعات د  نحن  .مرهب ابي  المجلس  أعضاء  ننتخب  أن نري سنا  الني ارهم  أن ،بأنف م  ،شعبنا  يخت  فل

ران  في حقيقي نائب لنا يکن اً  خمسين  طوال  اي م  و عام ررات  العمل  يتحقق  ل ة  بمق  الدستورية  الحرک

تبداد  عصور  من  أسوء حالة و إستبداد کله فبلدنا ،اآلن الیٰ ظهورها بداية ُمنذ ذه  شهدت  فمتیٰ  االس  ه

 أي ال و الجامعي  ال و سياسيال  ال و الدين عالم يستطيع ال بحيث القمع و االرهاب هذا مثل لعصورا

ةٍ  ال و التفوه يستطيع أحد من فما ؛آرائهم عن التعبير آخر شخٍص ذا  ؛واحدةٍ  بکلم ان  هک یٰ  الحال  ک  ال

  .ما بمقداٍر همأرائ عن يعبرون الشعب ءأبنا أخذ و بمقدار تقدموا فقد اآلن أما عامين؛ قبل ما

سلمين  و االسالم  عن  شخصٍ  کل  عزل و الجميع تفريق ارادوا بينکم الفرقة بثَّ أرادوا لقد   تحت  الم

د  ليفعلوا ما بنحٍو و ما شعاٍر اؤا  ذلک  بع ذا  و ،ماش اموا  الهدف  له ة  الممارسات  بمختلف  ق  و المنحرف

                                                 
 أوصل و اإلنتخابات في مباشرة تتدخل العسکریة قواته رضاخان بجعل النيابي  للمجلس السادسة الدورة إنتخابات في . ١

 السادسة الدورة في أما الحراب، بقوة البرلمان عضویته الیٰ بأسمائهم فائمة اإلنجليزیة الحکومة أعطته الذین االشخاص
 بحضور و أصدقائه أحد منزل في أعد و اإلنتخابية العملية إدارة مهمة »هجير« آنذاک الملکي البالط وزیر تولیٰ فقد عشرة

 من عدد إرسال تم اکم !!للشعب کنواب  المجلس عضویته الیٰ سيرسلون الذین بأسماء قائمة »ویلز« الجنرال االنجليزي
 کتاب الخصوص بهذا راجع !!البریطانية الملکية  األرکان هيئة رئيس »کروزن« الجنرال من بتوصية البرلمان الیٰ االشخاص

   .٣٨ - ٣٣ ص ٥ ج بالفارسية »ایران تاریخ من عامًا عشرون«

 ٤٣٤



ديل  يجب  االسالمية  العدالة العدالة؛ إقامة يجب :يقولون االسالم؛ علماُء يقوله ما هذا تفادة  تع  من  االس

وال رؤوس ذه األم ل يجب ،ه ام العم الم بأحک و ،االس دلنا فل ل ع ع التعام وال رؤوس م ت االم  لزال

ز  فهو فعًال القائم النظام من خيٌر هو و عادٌل نظاٌم االسالمية کومةالح .بالکامل هذه النهب أشکال  ٌهمن

ع  و الظواهر  هذه منع يجب ،األکراه و الغاب بمنطق العمل و االنحرافات و النهب و السرقات من  من

وال  نهب من عمالئهم و األجانب شعب  ام تعهم  و ال ا  تم اس  يعيش  أن يجب  ،به ة  في  الن  يجب  ،رفاهي

روات  تکون  فال  المعدمين األکواخ سکنِة من المساکين و الفقراء بأمور االهتمام دي  الث  الموسرين  بأي

دهم ع ،وح ات فجمي ل الحکوم ن تعم ل م صالحهم أج ي م ين ف ل أن ح ة عم ون أن يجب الحکوم  يک

دعايات  تصغو فال المناسبة لألوضاع توصلهم لکي أکثر للضعفاء تعمل أن يجب بل ،الجميع لصالح  ل

  .عمالئهم و األجانب أولئک

ة و  ر ثم ر أم ر أن يجب آخ ه أذک سادة؛ ب و و ال وا أن ضرورة ه ا يقوم داهم بم الم ه ه االس ن إلي  م

ا  جاء التي األحکام ألن صالحهم ذلک ففي ،أعمال ا  االسالم  به ستهدف  إنم ة  ت اد  و أروحکم  تربي  إيج

ة  حالة ديکم  معين ؤهلکم  ل اة  ت سليمة  للحي سعي  ال الم  في  دةال ذه  فکم  ،اآلخر  الع ام  ه  أجل  من  هي  األحک

  .لکم السعادة تحقيق

ا  أوصي  التي األعمال تؤدوا أن أيضًا عليکم ؛تدرسون و تجاهدون مثلما و  ارک  اهللا به الیٰ  و تب  و تع

ربيتکم  تبتغي  األحکام سائر و الصوم و فهي بها؛ تستخفوا ال و حتمًا الصالة أقيموا ؛بها تستخفوا ال  ت

اً  منکم أرجو فاني لذا و ؛السعادة و الکمال مدارج الیٰ إيصالکم و ايتکمهد و اً  أوصيکم  و جميع  جميع

 ٤٣٥



  .جميعًا أيديکم و اهللا فقکم و المسلمين و لإلسالم العظمة و لکم السالمة تعالیٰ و تبارک اهللا أسأل 
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  ٥٠ – هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا  م ١٩٧٨ اکتوبر ٢٩ الموافق ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ٢٦ في لوشاتو نوفل / باريس

   الحالي المأزق من للخروج الوحيد السبيل هو إيران من الملک إخراج :الموضوع

  عسکرية ةحکوم مجٔي بشأن الشائعات إنتشار :المناسبة

   ايران خارج في المقيمين اإليرانيين و الجامعيين من جمٌع :الحاضرون

  

  

  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

اول  ذه تتن ة ه ان ضعمو الخطب ٍة اإلتي سکرية بحکوم ي ع ران ف رد و إي یٰ ت صريحات عل ک ت  المل

ا التي  اإليراني  ل  أطلقه ة  قب ام ثالث أريخ  من  أي ة ت دما  الخطب ان  زاره عن ه أرک ديم  نظام اني  لتق ه الته  ل

 ولکن  الماضي  في  أخطاٌء أرتکبت لقد« :معهم حديثه من جانٍب في قال حيث ،والدته ذکریٰ مناسبةب

یٰ ت أن يجب الدولة ابع  و ؛»بق ه  ت ول  حديث رُّ  نحن « :ليق سلطة  بأعطاء  نق ضائية  ال دَّ  الق یٰ  الح  من  األعل

سليم  أجل من کثيرًا نضغط أن يجب حيث ،اليوم خاصًة القوة ة  لقبضة  المنحرفين  ت ي  و ،العدال  أن أمل

  .»المهمة بهذه القيام جميعًا تتابعوا

راراً  قلنا لقد ...« :الوطني لمجلسا رئيس ِةتهنئ علیٰ رده في المستبد الحاکم هذا قال و  ا  م ق  فيم  يتعل

ي ن أن ،بالماض د م اًء أن المؤک د أخط صلت ق ک ال و ،ح بعض أن ش د ال وا ق ن إنحرف ادة ع  ج

 و تصحيحها  يمکن  التي األمور من هذه لکن و ،العام للنظام اإلنتهاکات بعض وقعت کما ،اإلخالص

ه  إصالح  و الفساد مکافحة أي ،وةق بکل به القيام نتابع أن يجب ما هذا و ،إصالحها ر  اإلمور  کاف  غي

  »الصحيحة

سرعة  اآلن نتحرک  نحن « :بالتوبة المتظاهر بأنفعال قال ثم  اه  ب سياسية  األجواء  باتج  و ،المفتوحة  ال

ة  علقيت فيما أنتم  بالکتاب اً  ف یٰ  شهودٌ  جميع ع  الصحافة  أن حيث  الوضع  عل ة  بکامل  تتمت ّدها  الحري  وح

إن  بالطبع و ... السجناء من اآلالف سراح طلقُأ قد و ... األعلیٰ ضاً  الواجب  من  ف  المصالح  حفظ  أي

 ٤٣٧



یٰ  الرد في – للملک اإلستبدادية بالماهية العارف هو و – )س(الخميني اإلمام يقول  ذه  عل وال  ه  :االق

 التوبة إدعائِه في صدق إنه لنفترض ولکن ؛بصادق ليس و – يقول فيما صادقًا کان لو حتیٰ و .... «

وا  أن يمکن فهل - بالدستور سيعمل أنکه و السابقة أفعاله ارتکاب يکرر لن إنه قوله وفي  توبتک  يقبل

  »!؟الشعب بحق ارتکبتها التي المجازر و الجرائم هذه کل بعد

ان  التي  الساعات تلک نفس في و  ون  بالملک  المرتبطون  ک ه عل يثن اتهم  ي ة  بکلم د  هو  و المتملق  يتعم

ران اء بجب سابقة األخط وات کانت ال ره الخاضعة الق ق ألم یٰ الرصاص تطل اهرات عل سلمية التظ  ال

ة  ة و باإلستقالل المطالب ي و الحري دن في خرحت الت اد خرم م م و إصفهان رضا شهر ،آب د و ،ق  ق

ارير ذکرت لين تق ٍذ المراس دد أن يومئ شهداء ع ذين ال اتهمه حددت ال غ وي تة بل ا أشخاص س ل فيم  نق

ول  و ،المستشفيات الیٰ المصابين و الجرحیٰ من العشرات ة  في  صحفي  مراسل  يق م  مدين  :المقدسة  ق

ا  المسؤولون طرظإ قد و الجرحیٰ معالجة و استيعاب یٰلع قادرة تعد لم المدينة مستشفيات إن یٰ  فيه  ال

  .المستشفيات أروقة في الجرحیٰ وضع

ي  ر الق ذلک غضون ف امي شريف جعف يس – إم وزراء رئ ًا – الماسوني ال د« :الملک مخاطب  لق

دأ  الکامل بالتجسيد العام هذا في الملک والدة ذکریٰ آبان من الرابع إقترن ة  لمب سان  حري دة  و الل  العقي

م و و و القل ر ه ذي األم یٰ ال ام يحظ ة صاحب بأهتم م الملک الجالل ي و ،١»...المعظ  الوقت نفس ف

سالح  المدججة  العسکري  الحکم  قوات کانت اجم  بال ازات  ته سيلة  بالغ دموع  الم ارات  لل ة  والعي  الناري

 شارع( رضا الملک شارع فی خرجوا الذين األهالی و المدارس طلبة و الجامعيين الطلبة من االآلف

الب ًا إنق وا و )حالي ل تجمع ة مقاب ران جامع د و ،طه وم أدیٰ ق یٰ الهج ابة ال شرات إص ن الع  م

  .ينالمتظاهر

                                                 
  )١٩٧٨ / ١٠ / ٢٦( بتاریخ الصادرة اإلیرانية  إطالعات صحيفة . ١

 ٤٣٨



ات  ذلک  خضم في و ارير  ذکري سنين  من  العشرات « أن المراسلين  تق يهم  ُأغمي  الم سبب  عل ة  ب  کثاف

ازات سيلة الغ دموع الم م و لل ودوا ل ستطيعون يع رک ي د و ،التح ادر ق اهرون ب ی المتظ سعي ال  ال

  »يتعقبهم النظام قوات رصاص کان حيث الموت خطر متحدين المواجهة ساحة من إلخراجهم

سابقة  األخطاء  وإصالح  التصحيح  وعود  يطلق الملک فيه کان الذي الوقت نفس في ؛أجل   کانت  ،ال

اجم  العسکري  الحکم  قوات ل  ته ازات  بقناب سيلة  الغ دموع  الم ة  في  لل م  مدين ات  المقدسة  ق ة  طالب  ثانوي

ن  هن  و کامل  وبحجابٍ  السوداء باأللبسة خرجن اللواتي »مهران« ام  صور  يحمل  )س(الخميني  اإلم

نهن  مجموعةٌ  ُأصيب قد و ،سلمية ةمسير في ذا  خالل  بجروح  م ا  الهجوم  ه ان  شهود  ذکر  فيم  أن عي

شفيات  في  للمعالجة المجروحات نقلت قد و الحادثة هذه خالل أستشهدن قد منهن عددًا  و کامکار  مست

  .سهامية و نيکوئي

 في  بيکدلي قزقا في الثانوي الخامس الصف في طالب هو و بور عبدي أحمد أسمه شاب ُأستشهد و 

الي  علیٰ الرصاص إطالق بسبب إمرأة أستشهدت کما ،برصاصة إصابته إثر أيضًا قم مدينة  من  االه

القرب  العسکري  الحکم  عناصر قبل سيدة  حرم  من  ب ة  ال ام  بنت  فاطم یٰ  االم د  و ؛)ع(الکاظم  موس  ق

ارير ذکرت لين تق ي األوضاع أن المراس ة ف د المدين ة تأزمت ق ةحر أصوات ان و ،للغاي دبابات ک  ال

  .المدينة في التظاهرات منطلق هو و »مردان چهار « شارع في متواصلة الرصاص وإطالق

  !المزعومة؟ الملک توبة يرفض أن الشعب ممثل هو و الخميني لإلمام يحق أال ،ذلک کل قبال وفي 

ضاً  خطبته في أکد اإلمام ة  مجئ  جدویٰ  عدم  أي ا  أزمات  من  أيًّ حلّ  في  عسکرية  حکوم ن  مالنظ  ول

ا  دعمُ  – الشعب مطالب مقابل في – أيضًا نفعًا يجديه اد  و أمريک سوفيتي  اإلتح را  و ال وات  و إنجلت  الق

  .العسکرية
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  .الشعب ابناء من المتظاهرين يقمعون هم و الشاهنشاهي النظام اعوان العسکريين من عدد
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  ٥٠ – الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ا  ما االنجليزي الخارجية وزير کشف لقد  د  کن اه  ق راراً  قلن ذ  و م ة  ُمن سابق  الملک  أن من  البداي ذ  ال  نف

دما  ٢موريس  جزيرة الیٰ أخرجوه ثم ،١مصالحهم لخدمة جاء و االنجليز من بأمر إنقالبه  إرتکب  عن

ًأ یٰ و خط ره أنته ا أم کال أن کم ا مل اء ليالح م ج ي للحک ران ف ة اي اء مصالح لخدم اد – الحلف  االتح

 نحن  :قال و البريطانية الخارجية وزير کشفها الحقيقة هذه نفس و .٣- بريطانيا و أمريکا و السوفيتي

ستطيع ال زم أن ن صمت نلت ال ال ذا قب ذي الوضع ه ر ال ه يم شخص في ذي ال م ال ران يحک  أجل من اي

ًا و مصالحنا ا دفاع شعب لکن !!٤عنه ي ال تفض االيران ذا نفس ضد إن دور ه ذي ال ر يتحدث ال  وزي

صباتها  المهمة ايران مدن کافة في متفجرٌة فالثورة ،به الملک قيام عن االنجليزي ةالخارجي  هي  و وق

ة  ؛الشعب هذا شبان من الکثير قتلوا قد و بالدماء مضرجة ا  زنجان  فمدين رق  برمته ا  -٥تحت وا  کم  کتب

                                                 
 بين »الدولة وثوق « آنذاک اإلیراني الوزراء  رئيس باسم المعروفة اإلتفاقية عقد شاه أحمد القاجاري الملک دعه في تم . ١

 تنظيم قوتي و إسترليني جنيه مليوني یبلغ إلیران قرض  باعطاء  بموجبها إنجلترا تعهدت قد و )م ١٩١٩ سنة(  انجلترا و ایران
 النفوذ علیٰ  الطریق سدت و البریطانية السلطة تحت عمليًا ایران االتفاقية هذه  وضعت بذلک و اإلیراني، الجيش إدارة

 الحکومة  المعارضة هذه دفعت قد و لشرحها، هنا المجال  یتسع ال ألساب االتفاقية هذه شاه أحمد عارض قد و الروسي،
 سنة انقالب نفذت لذلک تذکر، شعبية بقاعدٍة أیضًا یحظیٰ یکن لم الذي القاجاري المک هذا  باسقاط للتفکير اإلنجليزیة

 أعدت و شاه أحمد إسقاط عن فضًال القاجاریة الساللة حکم إلنقراض مهدت بذلک و »ميربيخ رضاخان « بواسطة )١٩٢٠(
  .إیران عرش علیٰ رضاخان جيزة و فترٍة بعد فأجلست البهلویة الساللة لحکم الالزمة  المقدمات

 الفاتحين مع بالتحالف یحلم کان و األولیٰ العالمية الحرب بدایة في االلمانية لإلنتصارات کبير بأعجاب ینظر خان رضا کان . ٢
 للعمل األلمان الخبراء من مجموعة دعیٰ الثانية العالمية الحرب  بدایة مع و حكمه أواخر في و العالمية، الحرب في المنتصرین

 الخبراء  بأخراج أمروه لذلک إیران عرش علیٰ  أجلسوه الذین اءالحلف سياسة مع منسجمًا  یکن لم الذي األجراء ایران، في
  .رضا محمد  بأبنه  إستبدلوه و السلطة في إبقائِه علیٰ  یوافقوا لم انهم إال  أمرهم  أطاع أنه  رغم و فورًا،  األلمان

 ١٣٤١( سنة بهمن من ادسالس ذکریٰ بمناسبِة )م١٩٦٥ / ١ / ٢٦( بتأریخ للشعب وجهه بيان في رضا محمد الملک قال . ٣
 – أیضًا  أبنه هو و – خليفته أّن في الحلفاء فکر قد و یرحل أن )رضاخان أي( عليه کان« ):م١٩٦٣ / ١ / ٢٦( الموافق )ش هـ

 ایران یحتلون کانوا الذین الحلفاء لدیٰ کان هذه؟ الحال و إذن  العمل فما بالفعل الحاقل کان  هکذا و مشاعره نفس یحمل
  عمله لکن و الملک ليبق حسنًا :قالوا ثم ،- حکومتي أي – الجدید االیراني النظام معرفة  بشأن  ثالث أو یومين  إستمر شک
 و  وجمعوا  اإلعتراف هذا علیٰ  التعتيم الیٰ بعد فيما االیراني النظام سعیٰ قد و »... المؤثر غير اإلشراف في ینحصر أن یجب
 ص ١ ج فردوست حسين السابق الجنرال  مذکرات هي و  بالفارسية  »البهلویة لسلطنةا  سقوط و ظهور« کتاب راجع .ثائقه
١٠٠.   

 جدد قد و م، ١٩٧٨ سنة أکتوبر شهر في »أوین دیفيد« آنذاک األنجليزي الخارجية وزیر مع مقابلة  البریطاني التلفزیون بث . ٤
 حفظ  لموضوع األستجابة  تجاه  مرن أنه اإلیراني الملک  ثبتأ لقد« :قال و ایران في الملکي النظام دعم علیٰ  التأکيد فيها

  عن الدفاع زمن هو اآلن و ...الشيوعيين حکم أو الماللي حکم علیٰ  سلطنته  نرجح  فإننا البریطانية القومية  المصالح
  .»... صداقتنا إثبات و اإلیرانية الحکومة

 في والتعليم   التربية دائرة مقر أمام زنجان  المدینة في المدارس بةطل و معلمو  إجتمع )م١٩٧٨ / ١٠ / ١٤ »تاریخ في . ٥
 حالًة زنجان  شهدت یومی، بعد و المدینة  شوارع في  مسيرات في تحرکوا ثم مادة )٢٦( علیٰ  إشتمل بياٌن  ُتلي و المدینة

 الشهداء من  العدید فيها  قدموا الذین  األهالي و الشرطة بين  إشتباکات نشبت حيث صباحًا التاسعة الساعة ُمنذ عادیة غير
  .بالدماء  للتبرع  بحاجة  المدینة مستشفيات أن  یومئٍذ المحلية  اإلذاعة  أعلنت و الجرحیٰ، و
 استولیٰ قد الدمار أن الصحف  کتبت حتیٰ األهالي و  الشرطة بين شدیدة  إشتباکات  أیضًا زنجان  شهدت أیام عشرة بعد و 

 المدینة  شوارع في طافوا ثم للحریة طلبًا صالة رکعتي فيها  أقاموا  تظاهرات في المدارس  طلبة خرج اکم المدینة، علیٰ
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ویٰ  أصبحت لهمدو أن لمجرد العالم کل يلتهموا أن عليهم توهموا الکبریٰ القویٰ قادة إن  ریٰ  ق  و !!کب

اء  يملک  ما کل يقدم أخذ و شعٌب إنتفض إذا لکن یٰ  الحصول  إبتغ  يمکن  فال  ةي الحر و االستقالل  عل

ة  إعالن و بالحراب إنتفاضة أوار إخماد ذا  و ،العسکرية  الحکوم دون  حيث  هؤالء  أخطاء  من  ه  يري

ل  ١العسکري  الحکم  ةحال  رسميًا تعيش مدينة عشرة إثنتي إن ؛عسکرية بحکومة االتيان ران  إن ب  إي

ا م تحت هي کله ر العسکري الحک ن غي ة ،المعل ي فالحکوم ران ف وم إي شعب لکن عسکرية الي  ال ال

ا  کل  عن  الطرف  عضّ  َمن الحکومة هذه مثل يرهب فال ،لها يخضع ؤثر  ال و ،يملک  م یٰ  ي ذا  عل  ه

ين  فرق فال ٢لشخصا هذا مثل للحکم عسکري مجٔي و – فرضًا عسکري إنقالب وقوُع الواقع ذا  ب  ه

  .ذاک و

ران  في  الحکم إن  شعب  لکن  ،اآلن بالفعل  عسکريٌ  هو  اي ه  يطالب  هو  و صامدٌ  ال  يطلب  ال و بحق

ر  أمرًا ل  ،مشروع  غي هُ  يطلب  ب اؤه  و المشروع  َحق ون  أبن د  :يقول اً  خمسين  عشنا  لق  و القمع  من  عام

اة  علیٰ أعينهم بنائناأ من عامًا خمسين أو أربعين يبلغون الذين فتح فلقد ،تعبنا ذه  القمع  حي شعب  و ه  لل

يس  الملک  هذا إن :هو االول ؛مطلبنا ل  الدستورية  ملک  ل ستبد  ملک  هو  ب د  و م  ال جرائم  إرتکب  ق

ول  فيما صادقًا کان لو حتیٰ و عنها العفو يمکن يس  و يق ل  ولکن  بصادق  ل ه  لنق  في  فرضاً  صادقٌ  إن

ه  و السابقة أفعاله إرتکاب يکرر لن إنه قوله و التوبة إدعائِه  يمکن  هل  ولکن  ،٣بالدستور  سيعمل  أن

                                                                                                                                                                        

  التظاهرات من یومين بعد )م١٩٧٨ / ٨ / ١١( بتأریخ العسکري الحکم فيها ُأعلن التي األولیٰ اإلیرانية المدینة نإصفها کانت . ١
  .آخرین إعتقلت و المتظاهرین من أعدادًا وجرحت قتلت و النظام قوات لها  تصدت و واسع نطاٍق علیٰ األهالي بها خرج  التي

  الساعة من التجول منع الخصوص بهذا  )ناجي رضا الفریق( إلصفهان  العسکري الحاکم  أصدره الذي األول البيان في و 
 الحکم ُأعلن کما ،  عنوان أي تحت أشخاص ثالثة من أکثر  إجتماع منع کذلک و مساًء، الثامنة الیٰ صباحًا السادسة
  .واحد بيوم ذلک بعد إصفهان من القریبة آباد نجف مدینة في  العسکري

 الیٰ  إضافة – العسکري الحکم )م١٩٧٨ / ٩ / ٨( بتأریخ الحکومة  أعلنت  التظاهرات إقامة  وإستمرار  نهضةال إتساع إثر و 
  .قزوین مدینة و کرج أهواز، آبادان، کازرون، شيراز، مشهد، تبریز، قم، طهران، مدن في – إصفهان

  .»امامي شریف« آنذاک الحکومة رئيس یقصد . ٢
  إتباع أن الطبيعي من« :رضا محمد  الملک قال الوطني الشوریٰ مجلس  إفتتاح بمناسبة و م ١٩٧٨ االول تشرین في . ٣

  السياسات و المعنویة، األسس ترسيخ طریق في جميعًا  ملهمنا و  دليلنا سيکون السامية اإلسالمية االصول و الشعائر

 ٤٤٢



ًا نحن  ُم جميع سلطنة أن نعل ة ال م البهلوي م ل یٰ أصًال ُتق وانين أساس عل تورية( الق دأت فهي ،)الدس  ب

ذي  انخرضا  نقذه الذي ٢باالنقالب ل  ال وة  إحت صباً  الحراب  بق اً  من نفس  و معين ذه  ب  أصبح  الحراب  ه

ة  في حقيقته علیٰ االيراني الشعب يتعرف لم و ؛المؤقتة الحکومة رئيس ثم للحربية وزيرًا  حيث  البداي

ة  أضاع  فقد شئٍ عن يتورع ال کونه إتضح و يةتدريج بصورة حقيقته حأوض ثم يتحدث يکن لم  کرام

سه  تنصيب  و القاجارية العائلة خلع أجل من برلمانًا – الحراب ظل في – شکل و اسيادته و ايران  نف

ه  شغل  ال و عليه إطالع يأ له يکن لم الذي بالشعب مرتبطًا برلمانًا يکن فلم !!سلطانًا ان  فهو  ،ب  برلم

 وبالمطل کان ما هذا و رضاخان لصالِح رأيهم البرلمان هذا أعضاء فاعطیٰ ،الحراب و القوة صنعته

  .أساسًا منهم

امهم إذن  ذف فقي ض بح ود بع تور بن ع و الدس ریٰ وض ا أخ واهم أي – محله م ال ق سلطنة لحک  ال

اً  ليس – البهلوية للسلطنة نعم و القاجارية ه  قانوني م  الن ود  و ،الحراب  ظل  تحت  ت  اآلن الموجودة  البن

ست تور من أصًال لي ذي الدس ان ال ًا ک ا خالي اء خانرضا و ،منه سلطة ج م و الحراب وةبق لل  يکن ل

ل  أصًال باألمر علٍم علیٰ الشعب اً  جاء  ب ه  خالف اً  و لرغبت د  ،للدستور  خالف ل  وبع یٰ  الُملک  إنتق ه  ال  إبن

ذي  أن إعترف  ال اء  ب م  الحلف ذين ه رروا  ال هِ  ق ًا إبقائ ةّ  إذن فهي  ،ملک ر ملوکي ة  غي ذا  و قانوني ان هک  ک
                                                                                                                                                                        

 أي اإلسالم، و الدینية باألمور  إتصاٍل علی کنُت  طفولتي  وُمنذ  إنني« :الدستوریة للثورة )٧٣( الذکریٰ بمناسبة  أیضًا قال و 
 قوام ألنه الدین منها أسمیٰ ما و المعنویة لألمور بحاجة  مجتمع کل إن الدولة  زعيم بصفتي  - وأقول  عقائدي  مسلٌم أني
 بواجبات کلٌفم عشریة،  اإلثني الشيعة مذهب و البلد ثغور و حدود و الدستور حفظ علیٰ أقسمُت الذي  فأنا لذا مجتمع، کل
  .»أخریٰ جهٍة من – الشعب أبناء یا – بکم ترتبط واجباٌت هي و
 کان  الذي و الشهيرة الدستوریة الثورة  أثمرته الذي الدستور أساس علیٰ الملک یاجج الخميني اإلمام أن هنا واضٌح . ١

 و  للبلد رمزًا یکون أن أي – یحکم أن دون السلطنة  للملک بأن قول الذي  الدستور وهو  به  اإللتزام یدعي البهلوي  الملک
  )المترجم( الحکم شؤون في یتدخل أن دون  زعامته

 بأمٍر طهران العاصمة – قزوین مدینة في العسکریة الوحدات إلحدیٰ  قائدًا کان الذي – رضاخان  إحتل )م ١٩٢٠( سنة في . ٢
 ضياء سيد  بتعيين أمرًا  شاه أحمد القاجاري الملک من حکمًا نقالباإل بهذا  إنتزع ثم منها،  تخطيط و  البریطانية  الحکومة من

 أحمد عين )م١٩٢٣( سنة في و موحد، جيش  تأسيس و  سلطته یعزز  رضاخان  أخذ ثم للوزراء،  رئيسًا الطباطبائي الدین
  بضعٍط النيابي المجلس أعضاء صادق )م١٩٢٤( سنة في و أوروبا، الیٰ متوجهًا ایران هو غادر و  للوزراء رئيسًا  رضاخان شاه
 عارض قد و .ملکًا  رضاخان  انتخبوا و شاه أحمد  بموجبها خلعوا – للمجلس هو  مشروعها قدم – مادٍة علیٰ رضاخان من

  .المدرس حسن السيد  أمثال من والمجاهدون  العلماء  المادة هذه تصویب

 ٤٤٣



ا  هذا و الشعب حرية - حکمه طوال – سلَب الملک  ه  اعترف  م سه  ب دما  فهو  بنف ول  عن  سأعطي  :يق

 هذا ّدمُق ولو ،بالجرم إقرار هذا و له يرجعها أن يريد اآلن و منه سلبها أنها يعني فهذا ؛شعبلل الحرية

ة الرجل اء إن - للمحاکم ان – اهللا ش ه ف د :قول ة أعطيت لق شعب الحري يعتبُر لل رارًا س الجرم إق  ألن ب

ذا  و هل تعطيها اآلن أنت و ،أيضًا الشرع بحکم حرُّ وهو للشعب الحرية أقرَّ قد الدستور  أنکَ  يعني  ه

د  :هي  الشعب صرخة و !!منه سلبتها قد کنت ا  لق ة  حُرمن د  في  الحري ذا  حکم  عه ه  و الرجل  ه  و ،أبي

نهم  فتحوا  فحيثما ،طمعها يعرفون ال و البداية ُمنذ الحرية يروا لم شبابنا  يرصدهم  شرطياً  وجدوا  أعي

داً  يومًا يعيشوا فلم ،ولصًا حکوميًا مأمورًا و عسکريًا و ةٍ  واح ذا  و بحري ا  هو  ه ضاً  حالن م  ،أي  تکن  فل

د  بداية ُمنذ أصًال حرية ثمة ذا  ؛رضاخان  عه ة  ل شعب  مطالب  أحد  فالحري ة  ،ال ادي  التي  الحري ا  ين  به

ع ل ؛الجمي صغير الطف شيخ و ال ر ال امعي ،الکبي ر و الج امعي غي لَب الملک ألّن ،الج ل س شعب ک  ال

ه  البداية في قانونية سلطنته کانت لو حتیٰ و للسلطنة يصلح ال ذلک يفعل َمن و ،حريته  و – اآلن لکن

  .بسلطان ليس هو و منها مخلوٌع – فعل ما فعل أن بعد

ة  الشعب فإن ،قانونية سلطنته أن فرضنا لو حتیٰ فاننا ،لذلک إضافة  ه  بکاف ن  فئآت وم  يعل  و رفضه  الي

سلطنة  الموت صرخات يطلق ة  لل ذا  و البهلوي تفتاء  ه ام  إس شارک  شامل  ع ه  ي شعب  في ه  ال  في  و برمت

اجمون  و االسواق يغلقون فأبناُءُه ،إيران أرجاء کافة ة  المؤسسات  يه و  ،الحکومي ان  فل اً  الملک  ک  ملک

شعب  رفض فإن ،الدستور و الشعب لرأي إستنادًا ه  ال ه  ل وم  شعبنا  ،يخلع د  ال نحن  :يهتف  الي ذا  نري  ه

ا  - أبوه و هو – سلبنا أنه هو ذلک سبابُأ أحد و الملک اً  خمسين  طوال  حريتن سبب  و ،عام  االخر  ال

ه هو اع أن ا کل و مصالحنا ب ي إذا و ؛لآلخرين نملک م ي بق م ف نين بضع - اهللا سمح ال – الحک  س

ریٰ نح أخ ل لم ا ک ا نفطن را و ألمريک دول و إنجلت ریٰ ال و ،األخ ل يعطي فه ا ک  ُتعرف أن ندو نفطن

 ٤٤٤



 وال نفٌط لنا يظَل لن سنين بعد و لآلخرين نفطنا يعطي جهٍة من فهو ،إقتصادنا دمرَّ الذي هو إنه أجل 

ةٍ  من  و ،الحکم  في  الرجل  هذا بقي إذا أخریٰ ذخائر د  ریٰأخ  جه رَّ  فق ران إ زراعة  دم  شعار  تحت  ي

ا  کل  منها نشتري ألمريکا سوق الیٰ بذلک حولها و ١»الزراعي االصالح« اج  م ه  نحت و  بحيث  الي  ل

ن  فمن  أخریٰ  سنين  الحکم  في  الملک هذا بقي لو و ،مؤونة ندو ايران لبقيت الينا التصدير أوقفوا  أي

  !شيئًا؟ يملکون ال – حينئذ – هم و الزراعة رَّدم بعدما النفط نفذ إذا القادم الجيل يقتات

ا  هذا  ق  فيم صادِ  يتعل دنا  بأقت ا  بل ا  أم رتبط  فيم ة  ي ة  بالحال أن  الثقافي دي  ف ة  االي صدُّ  األجنبي ا  ت  عن  أبنائن

سهم  شؤونهم  إدارة و باالستقالل  تطالب  الطلبة و المعلمين صيحات اآلن تفجرت قد و الدراسة  و بأنف

م  الحکوميون المسؤولون و ،حياتنا نعيش تترکونا ال إنکم :قائلة الحاکمين تخاطب هي ة  ه  التخلف  عل

م  و ،باستقاللية  يفکر الذي المتعلم السليم االنسان بتربية يسمحون ال فهم .الثقافي دون  ال ه  ظهور  يري

ان  َيکون أن يريدون فهم ،بنفسه بلده إدارة يتولیٰ و إستقاللية بصورة يفکر جيٍل د  زم اً  البل دي  دائم  بأي

ين ابعين الطفيل سياسات الت ا ل را و أمريک اد و إنجلت سوفيتي االتح ي ال وا لک ن يتمکن لة م  مواص

  .االستغاللية ممارساتهم

ا  دمروا فقد ،السليمة الثقافية الحالة نفتقد اآلن فنحن إذن  ا  ثقافتن روا  مثلم صادنا  دم ا  ،إقت ذي  فم یٰ  ال  تبق

 في  لإلستقالل  فاقدًا ،االمريکان المستشارين ألمر ًاخاضع جدناه و الجيش الیٰ نظرنا إذا أما !؟إذن لنا
                                                 

 الالتينية  أمریکا في المستعمرة البلدان في تنفيذها تم التي لجدیدةا اإلستعماریة  السياسات أبرز هو »الزراعي االصالح« . ١
 اإلصالح  برنامج رضا محمد الملک أعلن م ١٩٦٢ سنة في و .حکوماتها قبل من تقریبًا متشابهة بصورٍة أفریقيا و آسيا و

 سوقًا فتح و الجدیدة األمریکية  ةاإلستراتيجي مع  تعاونه و تأیيده إظهار و األمریکية اإلستثمارات ثقة جذب بهدف الزراعي
  إتساع من و اإلقتصادیة  األوضاع خامة و من الحّد بذلک  حاول  أخریٰ جهة ومن  جهة من هذا الغربي،  لإلقتصاد جدیدة
  .خطيرة إجتماعية  بأنفجارات ینذر کان الذي الشعبي السخط

 »الشعب و الملک ثورة«بـ سميت التي الستة المبادٔي من األول المبدأ باعتباره »الزراعي  اإلصالح« برنامج الملک أعلن قد و 
 في  إیران في األمریکية خاصة و األجنبية باإلستثمارات  البرنامج هذا إقترن قد و اإلفالس، الیٰ اإلیراني اإلقتصاد به ساق و

 علیٰ للقمح رئيسي مصّدر من  إیران ویلتح الیٰ أدیٰ حتیٰ بالزراعة کبيرة أضرارًا ذلک فألحق الصناعية، و التجاریة  المجاالت
   .له رئيسي مستورد الیٰ العالمي الصعيد
 و  الصناعات حاجة تؤمن رخيصة عاملة قویٰ  باعتبارهم  المدن الیٰ  قراهم من  المزارعين هجرة وبسبب أخریٰ جهة من

 بين ما عامًا عشر  أحد خالل سکنتها من يةإیران قریة ألف عشرون خلت فقد األجنبية  اإلستثمارات  جدتها أو  التي المراکز
   .م ١٩٧٧ – ١٩٦٦  عامي

 ٤٤٥



 منطق  فحسب إذن !!٢للشعب بسرعة أعطاها التي الحرية هو الملک معارضة سبب إن کارتر يقول 

ارتر إن ک ل ف صيحات ک ي ال شعب ايطلقه الت ٌة ال ن ناتج ة م ي الحري وه الت ا أتخم م و به ستطع ل  أن ي

 :قوله عنه الصحف نقلت و أيام قبل کارتر بعضها أطلق التي أقوالهم هي هذه !!يصرخ فأخذ يهضمها

ة « االيراني الشعب ُأعطي لقد ة  أصبحت  »شديدة  حري شعب  معارضة  عل ة  و للملک؛  ال ذه  کل  عل  ه

  !!بالحرية المطالبة الصيحات

ا  دريأ ال ،هنا تجلسون حيث و ران  في  يجري  م یٰ  اآلن اي م  کنت  إن و التفصيل  نحو  عل االً  أعل  إجم

ا شهد أنه وادث ت وادث و ح م ال ولکن ح ا عل ا لن ي اآلن يجري بم ذه ف ة ه ة و تلک أو المنطق  طبيع

أتي  صحيفة  کل  کانت  إْن و ،الليلة و اليوم هذا في القتلیٰ عدد و المرتکبة المجازر ران  من  ت ذکر  اي  ت

 کتبت  قد و – االخبار کل کتابة تستطيع الصحف أن المعلوم غير من أن رغم - القبيل هذا من أخبارًا

ع  من  »آهنک کبوتر « منطق أطراف في تقع قرية في ُقتلوا أشخاٍص خمسَة أن ة  تواب دان  مدين  ،٣هم

ل يحدث ذا مث ي ه ٍة ف دة قري ار ،واح ي فالن ي تأججت الت ران ف شمل عتسات اي دنها لت صغيرة م  و ال

ذه  و ،قصباتها و قراها و الکبيرة شارة  ه ا  ب ع  أصوات  أن حيث  لن ساخطين  جمي د  ال م  و ،إرتفعت  ق  ه
                                                 

 یتواصل و  ألفًا )٢٤ ( م ١٩٧٦ سنة تموز في إیران في  یعملون کانوا الذین األمریکان عدد بلغ« :یقول أمریکي  باحث کتب . ١
 إدارة تحت )١٧٠٠( عددهم ویبلغ ةالعمودی الطائرات لصناعة »بل« شرکة فی کالعاملين – منهم قسم یعمل و عددهم، إزدیاد

 المؤسسات في  العاملين سواٌء – األمریکان اکثر لکن بکثرة؛ باإلیرانيين یتصلون یکونوا ولم مباشرة، بصورة أمریکيين رؤوساء
 و المادیة مإمتيازاته و رواتبهم إرتفاع و اإلیرانيين العاملين و  الضباط مع یعملون  اإلداریة و الفنية  المؤسسات أو العسکریة
 األمریکان عدد أن الکونغرس في الخارجية الشؤون لجنة تقریر في جاء و »... اإلیرانيين أذیٰ تثير بها یحظون التي الرفاهية
   .ألفًا ستين الیٰ خمسين مابين الیٰ ١٩٨٠ سنة ليصل یزداد هو و )٢٤٠٠٠( ١٩٧٦ سنة بلغ إیران في العاملين

 وجود إن« :النحو هذا علیٰ کارتر تصریحات )م١٩٧٨ / ١٠ / ١٥(  بتأریخ الصادر  عددها في يةاالیران إطالعات صحيفة نقلت . ٢
 ما علیٰ االیراني الملک کارتر مدح ثم »... اإلستراتيجية الناحية من مصيرٌي أمٌر هو مستقلة و قویة  إیران مع طيبة  عالقات
 المعارضة هذه منشأ و الدیمقراطية، تثبيت  یعارضون البعض أن لمنع ...« قال و ایران في الدیمقراطية مبادٔي  إقامة أسماه
 الحکومة ضد  تظاهرات االخيرة اآلونة في  المحافظون و  اليساریون أثار  قد و .... إیران في الدیمقراطية إقامة هو للملک
  .للملک نياالیرا الشعب معارضة  علة هو »الحریة  منح« تعبر کارتر فإن هذا علیٰ و »... االیرانية

 ):م ١٩٧٨ / ٦ / ٧( بتأریخ االیراني  الملک قال »الشعب و الملک ثورة ظل في االیرانية الشؤون دراسة لجنة« لقائه خالل و 
 أثارت التي هي الحریات هذه إن البعض ویقول  ... المناسب الوقت في عليه یردوا و  الضجيج هذا  یتحملوا أن الوطنيين علیٰ«

 الیٰ للوصول  ندفعه ان یجب الذي الثمن هو هذا إن أقول لکني و زجاجها، تحطيم و  البنوک مهاجمة  سببت الضجيج هذا
    .المذکور التأریخ في االیراني » رستاخيز« صحيفة راجع » .. القانون حدود ضمن للحریات االعلیٰ الحّد منح أي ... الهدف

 أمس شهدتها االتي التظاهرات أدت« :تقول )م ١٩٧٨ / ١١ / ٢٨( بتأریخ الصادر عددها في  إطالعات  صحيفة کتبت . ٣
 ذکرت قد و »... شدیدة بأصابات  آخرین )١٨( أصيب و أشخاٍص خمسِة ُقتل حيث الدماء إراقة الیٰ همدان آهنک کبوتر منطقة

  .الجریمة هذه ضحایا من الشهداء أسماء الخبر نهایة في الصحيفة
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ذا  مثل مع اللعب يمکن ال شعب  ه ارتر  يصرح  أن من  تخشوا  فال  ،ال اک  من  ک ا  :هن دعم  إنن  الحکم  ن

ي ن أو ،١االيران صريح م ر ت ة وزي زي الخارجي ف االنجلي ن ذلک بمثل ة م ریٰ الجه الن و األخ  إع

ا  تخشوا فال خاوية قوالأ هذه فکل ،٢ذلک مثل الکرملين إن  ،منه شعب  ف ا  ال ان  مهم ال  إذا ضعيفاً  ک  ق

ال »ال« ن ف ا يمک یٰ تحويله م« ال ستطيع ال ،»نع ام ي ذلک القي سکر ال ب وش ال و الع ا جي  و أمريک

یٰ  وصلت  التي  المشکلة  هذه حلَّ إيجاد برلماني نائب او وزير اي يستطيع وال .محال فهذا ،روسيا  ال

د ب فالحل  ،مسدود  طريق شعب  يترک  أن هو  و !الملک  ي أنه  و ال ذا  ،يرحل  و ش  المسدود  الطريق  فه

تح  و للحل  نجلس تعالوا :يقولون وهم ،والملک الحکومات أوجدته ذا  ف أي  ،المسدود  الطريق  ه  حلٍّ  ف

د  هو الحل مفتاح و ،النار هذه إخماد و الحل إيجاد يستطيع أحد ال !؟يريدون سه  الملک  بي  أن هو  و نف

ه  جمع  إذا و ؛الهدوء حلَّ رحل فاذا رحلي و ظله يسحب ذين  أذناُب انوا  ال ه  ک الهم  دعامت  ،وغادروا  رح

  .البلد في االوضاع إستقرت

 شديدة  ضغوطًا القیٰ لکنه نبيل و مسالم شعب شعبها إن !؟ايران في األوضاع إظطراب سبب هو ما 

  .أصالَتُه و نبله الحقيقة في تؤکد التي صرخته الطالق إظطرته

ا  هو  ليلة کل به ُأذّکر ما إن ،الموفقية – االيراني الشعب ابناء لجمع و لکم تعالیٰ هللا أسأل  اً  أنن  جميع

وا  الحاضرون أنتم – أعناقکم و أعناقنا في دينًا اآلن االيراني للشعب إن ،بواجب مکلفون ون  ه  الواقف

د ف لوعة  أمهاته ذاقت و االيراني الشعب أبناء قتل فقد ،- الجالسون أو منکم اء  ق اء  تجرع  و ،األبن  اآلب

                                                 
   .الفترة هذه خطب هویة راجع . ١
 إیران في اإلصالحات أفضل فإن الکرملين تصورات طبق« :تقول کتبت و الدینيين  إیران زعماء »البرافدا« صحيفة  هاجمت . ٢
 شيوعّي  توجيهات مع منسجمة االیراني الملک ضد الثورة تکون أن یفترض کان و »!الملک الجاللة صاحب ینفذه ما هو

 الکبار السوفيت  المسؤولين أحد قال وقد الحرکة، هذه نتائج من قلقهم یبدون کانوا السوفيتي اإلتحاد  زعماء لکن و موسکو
 في  اإلیرانية الثورة یقودون الذین هم  الدینيين الزعماء إن« :هيکل حسنين محمد المعروف المصري والسياسيي  للصحفي

   »الثورة عن تصد رجعيًة الدین تعتبر المارکسية أن حين

 ٤٤٧



ل  کال !ونرجّعي هؤالء إن :يقولون م  ب دميون  ه دون  تق ة  يري ن  رجعيٌ  هو  فهل  ،االستقالل  و الحري  َم

یٰ  يرجع  و الحرية يسلب َمن الرجعي إن !؟االستقالل و الحرية يطلب د  ال سالطين  عه رين  ال  ، المتجب

ول  الذي الشعب هذا رجعيًا ليس و ،الشعب و البلد ويخون الحرية يسلب َمن الرجعي اذا  :يق ا  لم  تخونن

  !؟حريتنا تعطنا ال لماذا و

ة  بهذه جميعًا تقوموا أن أرجو  وا  و - اهللا شاء  إن – الخدم اً  تبين ائق  جميع ا  الحق  أن أرجو  ،کنت  حيثم

ران  في يجري ما حقيقة هذه :يقولوا و – منهم عدٌد يجتمع عندما - معاتالجا في الجامعيون يقف  و اي

ا  الصورة هبهذ ذا  ظلمن و  ؛الرجل  ه ع  فل رانيين  من  واحد  کل  أطل ين  آالف العشرة  االي ذه  في  المقيم  ه

ة  األوضاع حقيقة علیٰ أشخاص عشرة – ذلک من أکبر عددهم و – الدول م  و – االيراني  مطلعون  ه

ا ن و عليه زدادوا لک ًا لي ا إطالع رف – عنه ة لع ر بحقيق دٌد األم ر ع نهم کبي ضح و م ديهم إت ق ل  عم

شعب  هذا قاساها التي لمحنةا ه  و ال ة  يطلب  کون ارٌ  – اهللا شاء  إن - ليظهر  ؛الحري ا  فاعل  تي ضاً  هن  أي

 اهللا شاء  إن أسرع  تتحقق  أن المقصود لکن ستتحقق هي و – سريعًا المطلوبة الثمار تتحقق أن عسیٰ

  .اهللا شاء إن – جميعًا اهللا حفظکم

   برکاته و اهللا رحمة و عليکم السالم و 

 

 ٤٤٨



  ٥١ – ة الخطاب رقمهوي

 / فرنسا   م ١٩٧٨ االول تشرين ٣٠ الموافق ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ٢٧ في لوشاتو نوفل / باريس

  .الجور حکام ضد الشيعة علماء و االئمة جهاد و االکرم النبي حکومة نهج :الموضوع

  .ايران في  اضةاالنتف وإستمرار علمائِه و االسالم ضد الکبریٰ القویٰ دعايات إستمرار :لمناسبةا 

   .إيران خارج المقيمين االيرانيين و الجامعيين الطلبة من جمٌع :الحاضرون
  

  

  

  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

تمرار أدیٰ  شعبية االنتفاضة أس ي ال ران ف ام و ؛الملک جرائم ضد اي ام قي ي اإلم  بفضح )س(الخمين

صاره  ذلهايب کان التي الجهود و باريس في هو و النظام یٰ  أن ام  إستقطاب  ال رأي  إهتم ام  ال المي  الع  الع

   .آخر وقت أي من أکثر االيرانية باالحداث

د و  رئيس إعالن بع ارتر جيمي األمريکي ال ر و ک ة وزي اني الخارجي د البريط ن ديفي م عن أوي  دع

وق  من دعوٍة علیٰ بناًء بزيارٍة دولية تحقيق لجنه قامت ،ايران في الملکي النطام رانيين  يينالحق  و ،اإلي

ت ة أعلن ة اللجن ا نتيج د تحقيقاته اء بع ا انته ران زيراته ي إلي تمرت الت شرة إس ام ع د و ؛أي  وصف ق

 ،يعتقدون حسبما فاحش خطٌأ بأنه اإليرانية الحکومة دعم - عقدوه صحفي مؤتمر في - اللجنة أعضاء

  .السياسيين السجناء سراح إطالق نبشأ إدعاءاتها فيها فندوا االيرانية الحکومة الیٰ رسالًة کتبوا و

ا  في الدولية اللجنُة طلبت و  ذي  تقريره ذا  أصدرته  ال ة  الحکومات  من  الخصوص  به  التوقف  الغربي

ن م ع م دع ک حک ن المل ال وع لحة إرس ذا اإلس د له ه و ،البل ر نب یٰ التقري ا أن ال را و أمريک  إنجلت

د  و ،اإليراني للنظام دعمها يجةنت ايران في القائمة األوضاع في جسيمة مسؤولية تتحمالن ر  أک  التقري

یٰ  للحصول العالم في التحرکات أوسع و أوعیٰ اآلن تشهد إيران أن وطني  اإلستقالل  و ةي الحر عل  ،ال

درة  الملکي النظام فقد قد و ثوري غليان بوتقة اآلن هي و یٰ  الق ام  في  ورد و ،الفاعل  التحرک  عل  خت

ة  السجون في التعذيب ممارسات من التقليل الیٰ أدت الدولية الضغوط أن ؛التقرير ذه  ولکن  االيراني  ه

 ٤٤٩



ارير  رکزتت األيام تلک في  ة  التق ات  الخبري اء  وکاالت  لکبري ة  االنب اد  حول  العالمي  التضحوي  الجه

شعب ي لل ادة االيران ام بقي ي اإلم ام ضد )س(الخمين ي ورد و ،الملکي النظ ارير ف االت تق اء وک  األنب

 أيٍّ في ةالسابق مواقفه في ليونة أو تسامح أي يبدِّ لم الخميني اهللا أية الثورة قائد« أن المعروفة العالمية

   .»فرنسا في األخيرة االيام في السياسيون معه أجراها التي المفاوضات من

   :قضايا ثالث علیٰ للقائِه ذهبوا الذين مقترحات علیٰ جوابه في أکد الخميني األمام

ة إن - ١ ة األزم ي القائم ران ف ر ال اآلن اي ا نظي د له رب بع ة الح ة العالمي ن أن و ،الثاني  الواجب م

تثمار ذه إس ة ه تفادة و الفرص ن االس ان م ة و غلي رأي يقظ ام ال دء الع ول بوضع والب ية حل  و أساس

  .البلد مستقبل سالمة تضمن أصولية

ان  اآلن الصالح من ليس - ٢  ة  اإلتي ة  بحکوم ة  في  مؤقت ة  مرحل ل  إنتقالي ذا  ومث ن  اإلجراء  ه  يکون  ل

 .مفيدًا

سياسة  أن إطمئنت  لو أمريکا ألن ؛األمريکي الفعل رد من الخشية و القلق ينبغي ال - ٣  ة  ال  الخارجي

ة تتوجه االيراني ًا س و حق دم نح از ع رتبط وال اإلنحي سکرات ت ریٰ بالمع ا الکب ضطر فإنه ول ست  للقب

 .الجديد بالواقع

ارير االت تق اء وک ة االنب ت العالمي ضًا تکرس ن أي ول ع اريس تح ي ب ة ف رة اآلون یٰ االخي  زمرک ال

سياسية  للمفاوضات ة  ال ران  مصير  شأنب  المهم ستقبلها  و إي سياسي؛  م ذه  خضم  في  و ال  التحرکات  ه

سياسية لت ال اهرات تواص سيرات و التظ ة الم ي اإلحتجاجي ة ف اء کاف ران أرج د و ،اي اجم ق  ه

ة  في المتظاهرون ة  المؤسسات  »بوشهر « مدين ا  الحکومي وه  و »صادرات  « بنک  ومنه ا  ؛أحرق  فيم

ع ة إجتم ة طلب صاد کلي ة و اإلقت وق کلي ي الحق ارع ف ام« ش ي »خي زوين  ف اموا و ق ر ةصال أق  الظه

 في  تويسرکان مدينة في »شاهبور« ثانوية طلبة تظاهر کما .الحکومة القوات محاصرة وسط جماعة

وا و المدرسة باحة م أعلن ن أنه ذهبوا ل یٰ ي یٰ الدراسة صفوف ال البهم تتحقق حت ا ،مط ام کم  ةبطل أق

 تظاهرات  في  خرجوا ثم المدرسة ساحة في الجماعة صالة ةالمدين هذه نفس في »کبير أمير« ثانوية

ر ( شارع  في  ساروا و همدان ةمدين في النظام جالوزة إرتکبها التي المجازر فيها نوااأد ر  أمي  و )کبي

 ٤٥٠



د و  دن شهدت ق ي ،بروجرد م اد عل ان آب شاه ،جرج اد خرم ،کرمان رم ،آب ة( رضائية ،جه  ،)أرومي

ة  شبه  الحکومية الدوائر و مغلقة المدارس کانت و ،واسعة تظاهرات ،دزفول  االآلف طافَ  و ،معطل

ول  ةمدين في المدارس معلمي و طلبة من ة  شوارع  دزف ة  مسيرات  في  المدين م  و إحتجاجي ون  ه  يحمل

ان  يضم  الذي التابوت أکتافهم علیٰ سيد  جثم ود  ال م  و الموسوي  محم م  ه ر  جرح  شاب  معل  إصابته  اث

  .ذلک بسبب ُأستشهد ثم النظام قوات برصاص

سبب و  املين إضراب ب ي الع سة ف ة مؤس ونلالت و اإلذاع وطني فزي ي ال إن ،االيران ث ف اريرالت ب  ق

 و ،اإلذاعة  أخبار فترة تقليل أيضًا تم کما ،ساعتين لمدة فزيونيلالت البث تقليل تم کما توقف المصورة

و  أصدر قد ون  و اإلذاعة  موظف اً  التلفزي یٰ  إشتمل  بين داً  عشرين  عل ه  طالبوا  بن ة  في ر  بحري  عن  التعبي

ه  و الدستور  ظل  في الرأي رام  و ،متمم وق  احت سان  حق سجناء  سراح  إطالق  و اإلن سياسين  ال ا  ال  إنه

ة ز سياس ادة و التميي ر إع ي النظ ايير ف د مع ب تحدي م و الروات ن األه ع ذلک م ر رف ن الحظ ث ع  ب

رامج ارير و الب ة التق ن الخبري اهرات ع شعبية التظ د و ؛ال ن ق املون أعل ي الع ز ف ة مرک  و اإلذاع

ون ي التلفزي ة ف يالن محافظ راب ک ضًا اإلض ضامنًا أي ع ت م م ي زمالئه ًة و رانطه ف ذ مطالب  بتنفي

  .مطالبهم

املين  من  شخص  ٨٧٠٠ أضرب  األهواز في و  صناعة  و ةالزراع « مجمع  في  الع ام  عن  »ال  الطع

وار  طهران کسبة أطفأ قد و ،ذلک قبل الطعام عن أضربوا الذين لممثليهم دعمًا و تضامنًا م  أن  محالته

ا  تشهدها التي المؤلمة الحوادث و األوضاع علیٰ إحتجاجًا د  ءأرج دءً  الظلمات  فخيمت  ،البل ذا  من  ب  ه

  .المحالت  االسواق علیٰ التاريخ

الي  أحد  ُأستشهد و  نهم  آخر  عدد  جرح  و األه ة  في  م اد  خرم  مدين ر  آب شرطة  إطالق  اث ارات  ال  العي

  .المدينة شوارع في خرجوا متظاهر ألف عشرين علیٰ النارية

 الیٰ يستمعون الناس أخذ ،اإليراني الوطني التلفزيونو اإلذاعة مؤسسة في العاملين إضراب بسبب و 

 التظاهرات  عن  مفصل تقرير ضمن لندن إلذاعة السياسي المعلق قال قد و ؛األخریٰ اإلذاعات أخبار

ر  فهو  معارضته  في ثابت و حازم الخميني اهللا آية إن« :الشعبية المسيرات و ستعد  غي اوض  م  أو للتف

 ٤٥١



 أعداء  لدعايات المتشعبة األساليب و األبعاد مفصلة بصورٍة )س(الخميني اإلمام يبين الخطبة هذه في 

ات  علیٰ التأريخية الحقائق الیٰ إستنادًا يرُد و ،علمائِه و الدين ضد اإلسالم ساريين  دعاي ة  الي أن  القائل  ب

دين ون ال شعوبا أفي د و ل اء أن يؤک ةو االنبي اء و  األئم ين العلم ضوا الحقيقي ن إنتف ين م اط ب  أوس

 نماذج يعرض ثم ،جهاد و کفاٌح کلها حياتهم کانت و الظالمين و الرأسماليين ضد المحرومة الجماهير

س اء وکلل دول زعم ي ال ة توصف الت ادحين المناصرة و بالمتقدم ذر و للک شبان يح ان و ال ن الفتي  م

  .اإلستکبارية القویٰ بدعايات داعاإلنخ

یٰ  خطبته من آخر جانب في اإلمام يشير و  ات  ال ا  التي  البرقي اء  بعثه ویٰ  زعم ریٰ  الق  الملک  الٰ الکب

ارک  غير مولده ذکریٰ بمناسبة اإليراني م  و المب ا  إعالنه م  عن  فيه ه  دعمه م  ل ال  ث د  نحن « :ق  أن نري

ره  ال و العسکري الحکم َيستطيع ال و ... الحرية نريد و بلدنا في مستقلين أحرارًا نکون د  غي  اآلن بع

  ».الکرملين قصر سکنة ال و کارتر ال تحقيقة يستطيع الما فهذا .. الشعب هذا قمع

ذا  يرحل  أن يجب  ...« :صراحة بکل اإلمام يقول ثم  ه  آخر  سبيل  فال  الملک ( الرجل  ه  إذا و ،أمام

ة  العائلة و رضا محمد وجود مع محاٌل ألمرا هذا تحقق فإن رانإي في االوضاع إصالح أردتم  البهلوي

ه  يجب کما إيران في اإلصالح يتحقق لکي يرحل أن فيجب ،الخبيثة دي  قطع  مع ا  أي را  و أمريک  إنجلت

  »..ايران عن – الثالث االستکبارية القویٰ هذه – السوفيتي االتحاد و

  

  

  

 ٤٥٢



  
  .١٩٧٨ عام )البازار( الکبير طهران سوق تعطيل و العام االضراب
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  ٥١ – الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ذ  األجانب  بدأها دعايات نواجه نحن اً  وجدوا  ُمن وذ  طريق یٰ  للنف ران  ال  سعوا  و أوضاعها  درسوا  و إي

اس  أعين  في علمائِه و االسالم تصوير الیٰ تسعیٰ دعايات ؛ثرواتها لنهب أنهم  و الن  مضادة  عوامل  ک

ا  التي  االتهامات من ذلک غير و ،للحياة فيها الخير ةرجعي و ،للعق مخالفة ،للحياة اتهم  روجته  ،دعاي

ذين  عمالؤها هم االسالم علماء و الرأسمالية وليد أنه و ١للشعوب أفيون الدين إن :قالوا و  يخدرون  ال

ق  ال لکي  الجماهير ورة  تتفجر  و صياحتها  تنطل ذه  ؛الث ات  هي  ه واق  دعاي ذين  أب رون  ال  و االسالم  ي

  .مطامعهم تحقيق وجه في قبتينع علمائِه

ام  خالل  الموضوع  هذا جوانب من الکثير عن تحدثنا لقد  ضيناها  التي  الماضية  االي ا  ق سادة  ،هن  – لل

یٰ  أّن هو ،تکراره يلزم و قلناه مما ،آخر يأتي و جمٌع يذهب حيث باستمرار دلونيتب الذين س  عل  نااالن

م  و دراسته  أن هل  ليعرف  ،دستوره  و االسالم  سند هو و القرآن في ينظر أن ه  تعل  فعل  تفعل  تعاليم

دعو  هي  هل او بيته؟ في للعقود االنسان تدفع و المخدرة المواد اس  ت یٰ  الن صوامع  ال ات؟  و ال  !الخراب

  !الواقع؟ الجور و العالم مواجهة باتجاه المجتمع محرک هو القرآن أن أم

دار  ولو - القرآني بالمنطق العارف إن درک  - بمق ر  أن ي ذي  هو  آنالق ة  في  االسالم  بني  جعل  ال  حال

درة  أصحاب  کانوا الذين األقوياء المتجبرين الرأسماليين مع مستمرة حرب  الطائف  و الحجاز  في  الق

ذين  بمحاربة – العدالة تحقيق بهدف – النبي أمر الذي هو القرآن ،غيرها و مکة و انوا  ال  يضادون  ک

ه  في  النبي خاضها التي الحروب و ،هميستغلون و الوطنية روحهم و الناس عامة مصالح د  حيات  أن بع

فيان  کأبي الجبابرة مع دائمًا کانت عدتها له تهيأت ه  و س ومهم  لمصالح  المضادين  أمثال اتهم  و ق  إمکان

  .المجتمع علیٰ حاکمًا الجور و الظلم کان حيث بها يستأثرون و عليها يستحوذون فکانوا

ين  و الثالثة الطبقة تلک أي – اءالفقر المستضعفين بين نشبت الحروب تلک  ائرين  ب ذين  الج انوا  ال  ک

ات  تلک  إثنين أو واحدة ليست و ،الفقراء حقوق لغصب يسعون واردة  اآلي اب  في  ال ال  و الحرب  ب  قت

                                                 
 نصر ما الشيوعيين الشباب إلتحادا الثالث المؤتمر في قال فقد المشهورة، لينين أفکار من هي الجوفاء المقولة هذه . ١

 أن الدوام علیٰ تریٰ  المارکسية و الشعب، جماهير تریاق و أفيون الدین ...للدین صلب عدو هي و مادیة المارکسية« :ترجمته
 عن الدفاع بهدف البرجوازیة و الرجعية تستخدمها آالت هي ةالدیني  المؤسسات کافة و  الکنائس و  الجدیدة األدیان کافة

  »العاملة الطبقات تسميم و اإلستعمار

 ٤٥٤



ة هي إذن  رت تهم رآن ضد ُأثي ا الهدف و الق سلمين عزل منه ه الم يم و عن ة تحط نهم منطق  لکي بي

دوا  م و – يفق شرقيون  ه روات  أصحاب ال ة – الث ة  الدعام ة الالزم و  ،للمقاوم رآن ال فل ة و الق  الروحي

ذي  هو النه الناس؛ قاوم لما القرآنية يهم  يبعث  ال ة  روح ف د  و ،المقاوم  أن الغرب  دراسات  توصلت  ق

ة ة العقب ه القائم امعه بوج و ممط رآن ه ذين و الق وا ال رآن درس وا الق ن عرف االت مکم  التحرک إحتم

ذا ،الغرب مطامع لتطويق  اتين تحطيم يجب ل ين  ه تح العقبت ق لف ام الطري ق أم د و ،مطامعهم تحقي  ق

ة  بتلک  بزعمهم – القرآنية العقبة حطموا وا  أو الدعاي ا  توهم وا  و ،تحطيمه  بصورة  – يندال  أن زعم

 عن  صحيحة  فمعلوماتهم لجهلهم نتيجًة ليس الزعم هذا و مخدر؛ هو – سبح و االسالم ليس و عامة

دين نهم ال انوا لک دون ک ضليل يري ن و الت ذين نح دعنا ال ا ُخ ا لکونن د کن الع نفتق الزم االط انوا ،ال  ک

  .االطالع فقدان بسبب بذلک المسلمون إنخذع و مطامعهم تحقيق هو سياسي لهدف يخادعون

ول  هذا يکررون الزالوا شباننا من البعض لعل و  یٰ  الق رغم  عل ان  أن من  ال ة  أرک م  أنظم  أخذت  الظل

ول  هذا مثل يکرر َمن و ،علمائِه و االسالم و القرآن ببرکة تتزعزع و تضطرب ا  هو  اآلن الق  من  إم

ه  يمکن  کيف الوا المخدوعين من إما و األجانب ءعمال وه  ل ل  التف ذا  بمث ول  ه ریٰ  هو  و الق ذه  أن ي  ه

اً  عشر  خمسة ُمنذ رةالمستم النهضة م  عام زل  ل ل  وحده  الملک  سلطة  تزل ه  زعزعت  ب ا  مع  و أمريک

را اد و إنجلت سوفيتي االتح ذين ال ون ال ن اآلن يبحث بيل ع ال للخالص س دون ف راب الّن يج د الح  تفق

ل  يکرر  جاهل  ظهور يأملون زالوا ال هؤالء لعل و ،الشعب إرادة مواجهة في فاعليتها ذا  مث ول  ه  الق

  .الجهل من الناشٔي

ذه  من کانوا تأريخهم نعرف الذين السابقين األنبياء کل  ة  ه ة  الطبق راء  هؤالء  من  ،الثالث انوا  و ،الفق  ک

انهم  في السالطين لمجابهة ينتفضون یٰ  کأنتفاضة  ،زم ه  فرعون  بوجة  )ع(موس يس  ،ليؤدب  فرعون  فل

ة  ليخدر  أرسله الذي هو ل  ،العام ة  أوساط  من  ظهر  ب ال  اهللا أن أي – العام اره  یٰتع ة  من  إخت  – العام

ذا  و ؛قصصهم  نعرف الذين السالم عليهم األنبياء سائر حال هکذا و ،فرعون ليواجه  سيرة  کانت  هک

 ٤٥٥



المنطق  إذن  ل ف أن القائ ائر أو االسالم ب ان س ذين األجانب منطق هو ،المخدرة العوامل من  األدي  ال

رآن  عن  عزلنا و ثرواتنا سرقة يريدون د  لکي  الق ة  نفق ستند  التي  الدعام ا  ن درة  نخسر  ولکي  ،إليه  الق

ة  رق و القرآني ة طرف کل  نتف ا  کلم ذا ،م اتهم قتحق  ب ا دعاي باننا تحرف  و أثره م يتفرغوا لکي  ش  ه

  .مطامعهم لتحقيق

دما  الع عن يرة نط ي س دين مبلغ النبي ؛ال رم ک ام )ص(االک ر واالم ؤمنين أمي اء و )ع(الم ي خلف  النب

دما الظاهريين دأ ُعمل عن ة بمب ل و الخالف یٰ تتحول أن قب لطنة ال ة و س دهم و ،ملوکي اء سير بع  علم

الم نجد ،االس ربا أن س ت لح ة کان ًا قائم ين دائم ؤالء ب ين و ه ابرة ب م ،الجب ذ فل ؤالء يتخ ف ه  موق

  .عديدة السباب ضئيلة کانت التي قدرتهم حسب للمواجهة ينبرون اکانو أنهم األمر غاية أبدًا الصمت

ذه  خالل  و ،عصرنا في و ة  ه شناها  التي  الحقب ا  ،عاي وم  االنتفاضات  رأين ا  تق ذه  نفس  له ة  ه  ضد  الفئ

ع  علیٰ العدوان و الظلم باب فتح و إنقالبه نفذ و جاء فعندما ،رضاخان ات  جمي شعب  فئ م  ،ال ه  ل  تواجه

ة وٍة أي تثناء ق اء باس ذين العلم ذوا ال دة إنتفاضات نف ذکرها عدي ًا نت اء نتفاضاتکِأ ،جميع  إصفهان علم

ا في شارک  التي  خراسان  کأنتفاضة  و ،١االخریٰ  المدن  سائر علماء مع قم في إجتمعوا الذين ة  ه  کاف

                                                 
 القيام من آخر قار ضمن الدين علماء ومنع اإلجبارية العسكرية الخدمة قانون بتنفيذ أمرًا )م ١٩٢٧( سنة في رضاخان أصدر . ١

 الشعب إعترض وقد العلماء، علىٰ حرب إعالن بمثابة القرار ذاه وجاء الدولة شؤون في التدخل من و واجباتهم من بعدد
 اهللا نور اهللا آية المجاهد العالم هاجر وقد القرار، هذا بسبب الحكومة علىٰ بشدة خاصة إصفهان وأهالي وعلماء االيراني

 المقدسة، قم مدينة الىٰ إصفهان مدينة من األهالي من وطائفة ومجتهديها إصفهان علماء من المائة قرابة ومعه اإلصفهاني
 ومنعها رضاخان حكومة علىٰ واالعتراض قم الىٰ الهجرة الىٰ فيها دعاهم ومجتهديها إيران علماء لكافة رسائل بعث وصوله وفور
 أفراده عدد َتجاوز تجمعًا وشكلوا قم الىٰ وجاؤا الدعوة لهذه المختلفة المدن علماء من عدٌد إستجاب وقد .ممارساتها من

  »المهاجرون العلماء« باسم ُعرفوا شخص مائةالسبع
 والعلماء األهالي وبعث المقدسة مشهد و شيراز منها  المدن، من عدد في األسواق تعطيل أعلن الهجرة هذه أعقاب في

 فوالخو القلق العلماء وإحتجاجات األهالي تظاهرات إتساع وأثار قم، مدينة في المجتمعين لمطالب تأييدًا للحكومة برقيات
 قم الىٰ بالتوجه اإلسالم وظهير الجمعة وإمام )تاش تيمور( البالط وزير ومعه )السلطنة مخبر( الوزراء رئيس فأمر رضاشاه  لدىٰ

 فيها تم موسعة مفاوضات وجرت إلتقوهم وقد قم، علماء قبل من المنتخبة والهيئة اإلصفهاني اهللا نور اهللا آية مع للتفاوض
  :النقاط علىٰ اإلتفاق

  .اإلجبارية العسكرية الخدمة قانون في النظر إعادة – ١
  .النيابي المجلس في القوانين تشريع علىٰ الدين علماء من خمسة يشرف أن – ٢
  الواليات آافة في الشرعية األمور تنفيذ علىٰ مشرفين  تعيين – ٣
  المحرمات منع – ٤
  .الشرعية بالمحاضر الخاصة األحكام تنفيذ – ٥

 /  ٢٥( ليلة توفي لكنه إصفهان الىٰ المهاجرين  عودة قبل المواد هذه  علىٰ القانونية المصادقة اإلصفهاني اهللا  آية إشترط وقد
  .وفاته بعد المهاجرون تفرق فقد لذا التحرك، قيادة يتولىٰ آان أن وحيث للشكوك، مثيرة بصورٍة )م ١٩٢٧ / ١٢

 ٤٥٦



وا  لم أنهم يشهد التأريخ و عديدة بِأنتفاضات العلماء قام فقد إذن ذين  من  يکون دعون  ال اهير  ي یٰ  الجم  ال

ا  التي  االتهامات  فتلک  ،الظلمة و الظلم مقابل في الصمت و السکون دعايات  أثارته ا  أوصلت  ال  حالن

یٰ ا ا ل ه م زال  حيث اآلن علي بعض الي رددون المنحرفين من ال م و االتهامات تلک سف ن ي ون ه  يعين

زة  عمالء  من إما هم االتهامات تلک مثل يرددون فالذين ،الجور و الظلم مراکز بذلک سلطات  أجه  ال

ة ن أو الحاکم ذين م دعوهم ال ک خ الء أولئ ن و ،العم ذا م نمط ه ک ال شعارات تل شيوعية ال  و ال
                                                 

 جالوزته رضاخان أمر نهضتهم لقمع و خراسان، علماء إنتفض النساء، عن الحجاب نزع و الزي بتوحيد رضاخان أمر أن بعد . ١
 و الواقعة هذه في العزل األهالي من کبير عدٌد ُقتل قد و )ع( الرضا اإلمام مرقد لحرم المجاور )شاد جوهر( مسجد بمهاجمة
 آقازادة المرحوم و األردبيلي یونس السيد المرحوم أمثال الکبار العلماء من عدد نقل و الوجهاء و العلماء من المائة قرابة ُأعتقل
  .للمحاکمة فيها قدموا حيث طهران الیٰ
 الىٰ رأسه مسقط من هاجر المجاهدون، إيران علماء من )ق هـ ١٣٧٧ – ١٢٩٣( األردبيلي يونس السيد الحاج اهللا آية . ٢

 علىٰ سبز المولىٰ الشيخ عند العقلية وموالعل الزنجاني، قربانعلي المولىٰ الشيخ عند واألصول الفقه فيها ودرس زنجان
 الخراساني واآلخوند الشربياني الفاضل تدريس حوزة الىٰ وإنضم األشرف النجف الىٰ هاجر  )ق هـ ١٣١٠( سنة وفي الحكيم،
 ردبيلأ الىٰ عاد ثم الشيرازي، تقي محمد الميرزا درس وحضر آربالء الىٰ إنتقل ثم اإلصفهاني، الشريعة وشيخ اليزدي والسيد
  ).ق هـ ١٣٤٦( سنة
 واقعة خالل ُأعتقل، ثم )ق هـ ١٣٥٣( سنة المقدسة مشهد مدينة الىٰ هاجر رضاخان، إستبداد ضد الجهاد سياق وفي

 دار( رواق في دفن و فيها وتوفي للتدريس )ق هـ ١٣٦١( سنة مشهد الىٰ عاد ثم أردبيل، الىٰ ونفي شاد جوهر مسجد
 المسافر، صالة في القاصر تأليف الفقه، في آاملة دورة :التالية الكتب المؤلفات من وله ،)ع(الرضا اإلمام حرم في )السعادة
 الوثقىٰ، العروة آتاب علىٰ حاشية العقائد، إصول في رسالة اإلجمالي، العلم فروع في رسالة الضرر، قاعدة في رسالة
  .الشرعية األحكام في عملية ورسالة

 أخذ و أبيه عند درس الخراساني، اآلخوند نجل هو )ق هـ ١٣٥٦ - ١٢٩٤( الخراساني لنجفيا )الکفائی(  محمد الميرزا . ٣
 و  الفقه بتدریس أخذ و مشهد مدینة في أقام و خراسان الیٰ النجف من إنتقل )ق هـ ١٣٢٥( سنة في و االجتهاد، إجازة  منه

  .فيها األصول
 کان و اإلستبدادي حکمه إقامة و  للسلطة رضاخان مجٔي بعد الظلم ضد الجهاد واصل ثم الدستوریة، الحرکة نهضة دعم قد و 

 حوزة فضغطت باإلعدام، عليه حکمت و شاد جوهر مسجد حادثة بعد  السلطات اعتقلته قد و عليه،  للثورة  الناس یدعو
 نفي ثم  فترًة  مشهد يف مسجونًا  فبقي اإلعدام، حکم عن التراجع علیٰ أجبرتها و االیرانية  السلطات علیٰ األشرف النجف
  السلطة قبل من الرقابة عليه وفرضت  طهران الیٰ

  )٢٥٧ ص ٦ ج بالفارسية اإلیراني التأریخ من عامًا عشرون کتاب راجع(
 هذه قاد قد و اإلستبدادي، رضاخان حکم حقبة شهدتها التي المهمة التحرریة  النهضات من آذربيجان علماء نهضة تعتبر . ٤

 ضمن – رضاخان نفاهما قد و أنکجي، االشيخ المرحوم و آقا صادق الميرزا هما آذربيجان علماء من کبيران فقيهان  النهضة
 لکن  آذربيجان في تبریز مدینة الیٰ فترة بعد أنکجي المرحوم عاد ثم قم، الیٰ ثم أوًال  کردستان الیٰ – النهضة  لقمع جهوده
  .وفاته حين الیٰ قم في منفيًا بقي آقا صادق المرحوم

 السيد اهللا آیة به قام ما وهذا لمعارضته، العلماء و المراجع إنتفض و واسعة ضجة  رضاخان  زمن في الزي تغيير قرار أثار . ٥
 اإلسالمية  العلوم اساتذة و علماء من آخر عدد و )الخراساني( آقازادة الشيخ و األردبيلي یونس السيد  آیة و القمي حسين
  خاصة بطریقٍة کلٌّ مشهد مدینة في

 و فورًا إقامته محل الملک جالوزة إلغاء بشأن رضاخان مع مباشرة التفاوض و بنفسه التوجه القمي اهللا آیة السيد قرر قد و 
  العتبات الیٰ القمي السيد نفوا ثم إليه،  الوصول عن  لزیارته  طهران من  القادمين و األهالي صدوا و عليه التردد منعوا

 العالم و المجاهد  المرجع هذا سيرة من جوانب  بالفارسية  قم  مدینة في الصادرة علم نور مجلة نشرت قد و( المقدسة
   )٩٥ – ٧٦ ص الثانية السنة من األول العدد في المظلوم الکبير

 ٤٥٧



ران  من جزًء الروسي الجيش إحتل )الثانية( العالمية الحرب وقعت عندما ،أجل ة  تلک  من  – اي  الجه

 و ،جزءً  أخذ  منهم کٌل أخریٰ أجزاًء أمريکا و أنجلترا جيوش إحتلت فيما – خراسان الیٰ طهران من

دما  وقعت  قد و إشتهرت التي القصة تلک – بنفسي شاهدت و – شاهدنا قد اء  رؤوساء  جاء  عن  الحلف

تالين – ت و إس شرشل و روزفيل یٰ – ت ران ال تالين ،٢اي ذا فإس ذي ه دافع ال ه ي سادة أولئک عن  و !ال

ه  عنه يقولون اهير  مع  يتفاعل  شعبي  شيوعي  بأن ه  و الجم ارداش « بلقب  يلقبون ال  و ،األخ و ،»ق  أمث

زمهم  رانإي  الیٰ جاء عندما ،ذلک وا  أن أل ه  يجلب رةً  مع اً  بق شرب  ال لکي  حلوب سيد  ي بن  من  !ال رةٍ  ل  بق

ق  يلقب و الکرملين قصر يسکن کان الذي هذا أجل !!إيرانية اهير  و الجيش  برفي وا  الجم ه  جلب  من ( ل

ا  من ليشرب – العالمية الحرب ظروف ظل وفي – حلوب بقرة )بلده د  ال ولکي  لبنه بن  يفتق ار  ل  االبق

  .الترفية حياته کانت هکذا !إيرانية بقرٍة لبن لشرب ويضطر -!!هللا سمح ال –

ران  من نسافر کنا عندما أخریٰ حادثة بنفسي شاهدت وقد  یٰ  طه ة  مشهد  ال ل  بحافل رة  النق  حيث  الکبي

ولُ  الذين و روسيا من القادمة القوات تلک صادفنا دتهم  تق م  عقي تالين  أنه اق  و إخوةٌ  س ساوون  رف  !!مت

 و فأخذها  سيجارة  ُأعطي  عندما فرحًا إبتهج أحدهم و أخریٰ أشياًء أو السجائر ستجدوني کانوا هؤالء

 بقرًة مصطحبًا الفخمة الحالة بتلک بالطائرة جاء إستالين )أخاه( أن حين في الرقص و بالصفير شرع

  .لبنها السيد يشرب لکي )بلده من(

اء  في لبونيط الذي ٣لينين وحتیٰ ،بهم يمکرون و الناس يخدعون هؤالء  ه  الثن دان  دخل  أوًال ،علي  مي

 رجال منها منعه حيث جنسية قضية کانت فالقضية !!جنسية هزيمٍة بعد بلده في الدين علماء معارضة

                                                 
 أصبح قد و )م ١٩٥٣ – ١٨٧٩( عامي بين ما عاش )الحدیدي الرجل أي( إستالين باسم المعروف فيساریونفيج جوزف . ١

  .لينين وفاة بعد السوفيتي لإلتحاد رئيسًا
  روزفيلت  آنذاک السوفيتي اإلتحاد و إنجلترا و أمریکا زعماء عقد الثانية العالمية الحرب وخالل )م ١٩٣٤ آب ٧ – ٢( بين ما . ٢
 بالخطط  یتعلق افيم  توافقهم الیٰ یشير کان األول بيانين، ختامه في أصدروا طهران في لهم قمة مؤتمر ستالين و تشرشل و
 إیران شمال کان و بعدها، و الحرب فترة خالل إلیران إقتصادیة معونات تقدیم الیٰ الیٰ یشير الثاني و العسکریة  العمليات و

  .إیران طرق علیٰ  تسيطر األمریکية القوات کانت فيما اإلنجليزیة القوات  تحتله جنوبه و الروسي الجيش إحتالل تحت حينئٍذ
 
٣
 اإلتحاد حکومة موجد و الشيوعي الحزب قائد و مأسس بلينين المعروف )م ١٩٢٤ - ١٨٧٠( نوف إیليا إیليج – يرفالدیم .

   .الجدید السوفيتي

 ٤٥٨



ؤالء إن  ضللون ه بابنا ي ل و ش والهم ک ات أق ع ال دعاي ا واق ذا ؛له ط ه ن نم اط م ة أنم  و الحکوم

ائها ّين و ،رؤس ضًا لنب ا شکل أي ة و حکومتن ي الحکوم دهات الت ي هي و ري ل الت صداقها يمث ي م  النب

 أحدهم  و ،سيرتهم  الحکومات   رؤساء  عن  التحدث قررنا ولکننا أيضًا حاکمًا کان قد و )ص(االکرم

  !؟١عمر مثل حتیٰ أولئک کان فهل عمر اآلخر و )ع(المؤمنين أمير االمام

ن  فکل  )ص(النبي  نفس حتیٰ و ه  ذکر  سيرته  کتب  َم ان  أن شته  في  ک شة  یٰمستو  دون معي ة  معي  عام

ان  و المسجد في طينية حجرٌة له کانت ،آنذاک المدينة في يعيشون کانوا الذين الناس ار  يرکب  ک  الحم

ردف و ه ي رًا شخصًا خلف شرح آخ ه ي ام ل ا ،هيربّي و األحک اکم فأتون يس أو بح ز رئ شرطة مرک  أو لل

ه  مع  يجلس  بحيث  النحو بهذا الشعب مع يتعامل قرية أو مدينة عمدة ر  هو  و – المسجد  في  رعيت  مق

سين  هؤالء  من  المحکومين عن الحاکم يميز لم غريب شخٍص دخل فاذا يحدثهم – حکومته ا  الجال  کم

 أحوال  برعاية يهتم کان انه بل المترفين حياة يعيش )ص( يکن لم ،اآلخرين عن النبي يميز فال روي

  .توضيحها عن الجميع يعجز بصورٍة الضعفاء و الفقراء

ذلک و  ان ک ال ک ام ح ي االم ر عل ؤمنين أمي الل الم د خ لطنته عه ن و – س وء م ول أن األدب س  أق

د  خالل  – سلطنه ه  عه ا  تخضع  کانت  التي  خالفت دان  له رة  بل ا  کثي ران  منه  و العراق  و الحجاز  و اي

ة  إتساع فرغم ،مصر و األردن ه  رقع ساطة  شدة  نالحظ  حکم شته  ب ذي  هو  فهل  ؛معي وم  يحمل  ال  هم

اهير ذين أولئک أم الجم نهم يتحدثون ال ارنوا ،!؟٢ع ين ق وا و الطرفين ب ا إدرس ه م أريخ ينقل  عن الت

یٰ  ليًال ينام کان أنه التأريخ لنا ينقل الذي فهو سيرته د  عل ه  مع  کبش  جل ار  في  و عيال ه  يضع  النه  علي

ه  علف ذا  !!راحلت شة  کانت  هک ر  معي ؤمنين  أمي ا  اذ الم ول  يمکنن ه  الق م  أن شبع  ل ره  في  ي رةً  ال و عم  م
                                                 

  کتاب الثاني الخليفة سيرة بخصوص راجع . ١
  .الشيوعيين  یقصد . ٢

 ٤٥٩



ه  ضيافةِ  في  کان فيها ضُرب التي الليلة في أنه يرویٰ  وم  أم« إبنت دما  و »کلث ام  أتت  عن  إفطاره  بطع

ا  ذلک  فأنکر ،ملح جريش و لبن فيها قصعة و شعير من قرصين له قدمت أنها رأیٰ ا  عليه م  النه  تعل

ام  من نوعين و إدامين يأکل لم أنه ة  في  الطع ا  ،واحدة  وجب ع  أن فأمره أرادت  أحدهما  ترف ع  أن ف  ترف

ين  فأکل ،١الملح بقي و اللبن ترفع أن منها طلب و عليها فأبیٰ الملح ز  من  لقمت شعير  خب ح  مع  ال  !المل

ذه ا ه ة ،حکومتن الم حکوم ذا و ،االس ال ه اکم ح المي الح ک و االس ا ذل اکم لح شيوعي الح  و ال

  .المارکسي

یٰ  سان عل د أن االن ه يجن ة عقل د لمعرف ي المکائ ا إنخدع الت دافها و به ة و ،أه داف لمعرف ذه کل أه  ه

ر  يجب التي االسالمية الحکومة عن إبعادکم و االسالم عن عزلکم الیٰ تهدف التي و ،الدعايات  التفکي

نفط  لهذا لکن ،نفطنا و غازنا يريُد السيد ذلک نأ هو الهدف إن ،عنها البعادکم سعيهم هدف لمعرفة  ال

از و ن أصحابًا الغ ق أن يمک یٰ إعتراضاتهم تنطل الم و ذلک عل ول االس د يحق ال :يق أتي أن ألح  ي

یٰ ليفرض سلمين عل يئًا الم ب ( أولئک لکن ،ش دون )األجان یٰ يفرضوا أن يري سلمين عل ل الم ا ک  م

 ثروات کل يعطيهم بأن يأمرونه حاکمًا ينصبوه و رضا دمحم مثل بشخٍص يأتوا أن يريدون ،يشاؤون

ذا  د ه ذه و البل ة هي ه صفها التي  المهم ا ي ة« بأنه ي أجل  من مهم  أن المحتمل من ولکن !!٢»وطن

ذا  ذلک  علیٰ معترضًا الديني العالم صوت ينطلق ه  يجب  ل رويج  و إسکاته  و خنق راءات ( الت  من  الفت

ل ي أن )قبي شائخ المالل ون والم ًاج طفيلي ؤالء ؛أجل !!٣ميع ذين ه ستحوذون ال یٰ ي روات تلک عل  الث

                                                 
  .٨٦ ص )ع( علي اإلمام وقاة . ١
 یقرؤها أن المتخلفة الشعوب زعماء علیٰ أن یعتقد و »عظيمة مهمة« کتب لثالثة مؤلفًا نفسه رضا محمد الملک یعتبر . ٢

 الکتب تلک تبينها التي اإلجتماعية و السياسية النظریات و المبادٔي من باإلستفادة التقدم و الرفاه حياة الیٰ شعوبهم لنقل
 التحضر نحو و البيضاء، الثورة وطني، أجل من مهمة :کتب هي و الملک حکم  فترات من خاصة فترة ثمرة منا کل و الثالثة
 سفيره و الملک  عهد في الثقافية الشؤون مسؤول »شفا الدین شجاع « هو الثالث للکتاب الحقيقي المؤلف أن یبدو .العظيم
  .لندن في
 جانب يف قال اليوم نفس في مهينة کلمة فألقیٰ أهلها به یحفل لم )م ١٩٦٣ / ١ / ٢٤( بتأریخ قم مدینة الملک زار عندما . ٣

 علیٰ الحصول و  أمثالها و البطالة و بالظلم غيره أو المال علیٰ الحصول عن عبارة الحياة أن ینصورون الدین رجال إن ...« :منها
 – زیهم غّيروا قد کانوا الذین النظام جالوزة دخل الکلمة هذه إلقاء بعد و »... إنتهت قد الطفيلية الحياة لکن ... بذلک القوت
 کيهان صحيفتي راجع »الرز أکل و الطفيلية ماتت« بشعار یهتفون هم و »للملک المحبون قم أهالي« عنوان تحت ةالمدین هذه

 ٤٦٠



ذ  زالو ال الذين العلماء – البطالة و بالکسل – يتهمون و اً  سبعين  ُمن ذلون  عام وداً  يب ة  جه اً  دؤوب  دفاع

ن  و شعبهم  عن  م  هؤالء  فهل  ،همدي ذين  أم الکسالیٰ  ه سکعون  ال وم  کل  يت ل  حول  ي م  الرذائ  يتهمون  ث

شعب  أعين  في  العلماء صورة تشويه تهدف الدعايات و االفتراءات هذه کل إن !؟بالکسل العلماء  و ال

لبوا  فاذا ،االسالم مروجي قوة هي و قوة کل تعلو التي االسالم قوة و القوة هذه سلبه اتين  س وتين  ه  الق

  .أحد يعترض أن دون يريد ما فعَل رضا محمد إستطاع الشعب من

ال  تلک  کل  فعل و رضاخان جاء عندما  شينة ( االفع ه  )الم الم  واجه ن  ع ان  دي ابي  المجلس  في  ک  الني

ه  فتصدیٰ اهللا رحمه »المدرس السيد« إسمه ال  و ل م  و الن :ق ة  يکن  ل ره  معترض  ثم ر  و غي ن  غي  َم

تثناء  البلد في قوٍة اية بوجهه تقف فلم ،حوله إلتف سيد  باس م  المدرس  ال ذي  التقي  المال  و المعم ان  ال  ک

رخيص  القماش  من  المصنوعة  العباءة و القميص و العمامة يرتدي سروال  و ال  قماش  من  المخاط  ال

الو  و کرموه عندما – بسببه إنتقدوه الذي السروال هو و »الکرباس« ه  اق ذا  ،- شعر  قصيدة  في  هو  ه

  .ال :له قال و رضاشاه بوجه للوقوف یٰتصد الذي الرجل حال

اه  قواتها حرکت و ١اآلن أتذکرها ال قضيٍة في اليران تحذيرًا روسيا وجهت عندما و   األراضي  باتج

ابي  للمجلس  التحذير هذا )الحکوميون المسؤولون( قدموا ،الفالنية النقطة الیٰ االيرانية  يفعل  لکي  الني

 يتفوهوا لم و جميعًا النواب فجلس ،الروسي للتحذير االستجابة عدم مخاطر من حذرهم و شيئًا النواب

ام  عن عاجزين واحدة بکلمٍة أي  القي ا  ،شئ  ب د  الشخص  أم ذي  الوحي ذا  و – تحرک  ال ا  ه وه  م م  کتب  ه
                                                                                                                                                                        

 ووجهت الیران االقتصاديين المستشارین هيئة رئيس الیٰ الدولة تنظيم مهمة االیرانية الحکومة أوکلت م ١٩١١ سنة في. ١
 هذا عن شوستر مورغان عزل وطلبت الیران اللهجة شدید تحذیرًا )ق هـ ١٣٢٩( سنة الحجة ذي شهر في القيصریة الحکومة
 االنجليزیة و الروسية الحکومتين موافقة علٰی بالحصول االیرانية الحکومة تتعهد وأن االیرانية األراضي من اخراجه و المنصب

 الیٰ وصلت التي الروسية  القوات نقل تکاليف بدفع تتعهد أن  عليها کذلک مستقبًال، األجانب المستشارین إستخدام قبل
 القيصریة الحکومة فإن موسکو لمطالب طهران خاللها تستجب لم اإذ ساعة )٤٨( مهلة التحذیر وحدد !!االیرانية الحدود
 علیٰ الرعب  سيطر وقت في التحذیر لهذا المدرس السيد  المرحوم ثبات و بشجاعة تصدیٰ وقد  !!طهران ستحتل

  رفض في المدرس السيد وقوة شجاعة النيابي الملجلس أعضاء شاهد عندما و  الحکوميين والمسؤولين  السياسيين
  .مطلقة شبه بأغلبية الروسية والمطالب  التحذیر هذا رفض أعلنوا الروسي، التحذیر

 أعضاء هددن و الناریة االسلحة  یحملن هن و النساء من مجموعة النيابي المجلس مبنیٰ إقتحم القضية هذه خضم في و 
  .التحذیر لهذا والرضوخ  القبول لعار النواب خضع إذا عوائلهن و أنفسهن  سيقتلن بأنهن المجلس

  مدن في االهالي علیٰ النار  أطلقوا و  إیران الیٰ  جدیدة قوات  أرسلوا و المتوقع غير الموقف  هذا من بشدة الروس إنزع قد و 
 المرکزیة الحکومة  افقت و )ق هـ ١٣٣٠( سنة محرم من األول في و األخریٰ، االیراني الشمال مدن و مشهد و رشت و تبریز

 الملک  بمهام یقوم کان الذي – الملک ناصر أعلن محرم من الثاني في و التحذیر علیٰ ضعيفة نفسه تریٰ کانت تيال االیرانية
  .الحکومية الدوائر کافة عطل و العسکري الحکم وأعلن   النيابي المجلس حلَّ ،- شاه أحمد  الملک سن لصغر

 ٤٦١



اء  أولئک  بعث اآلخر الطرف علیٰ و أيضًا واآلن  ون  الزعم اهبوا  الطفيلي نفط  ن ة  ال ل  برقي ام  قب  في  أي

اني  له قدموا الملک الیٰ )االول تشرين ٢٤( آبان شهر من الرابع ذه  الته وا  و المناسبة  به م  أعلن  دعمه

ذي  کارتب  خاصة و ،له ا  ال راً  دیٰتم ار  في  کثي ه  إظه دعم  نفس  و !!١دعم ده  ال ل  أک ام  قب  ذلک  من  أي

ر زي ةيالخارج وزي ال و االنجلي ا ق ضمونه م ک إن :م ي المل و االيران افظ ه صالحنا ح ا أن و م  لن

ران  في  مصالح  ذا  اي ه  أن اآلن يجب ل ن  نحن  کال  ؛ندعم دعکم ل ه  ن ن  شعبنا  و تدعمون ذه تخدعه  ل  ه

  .االن األقوال

أنهم  عنها أعرض و الشعب رفضها و التهديدات هذه أطلقوا إذا – همأن تتصورا ال  يأتون  ف واتهم  س  بق

ن ن الطرف ذاک م الم م یٰ الع ا ال ذه کال ؛هن وال فه ر ال أق رد و أکث عار مج ل !أش رأي إن ب ام ال  الع

دما  أحد  من األقوال هذه يقبل يعد لم العالمي ليم  بمنطقٍ  شعبٌ  يتحدث  عن ول  و س  أن نرفض  نحن  :يق

ذا  و ،بلدنا في مستقلين أحرارًا نعيش أن نريد نحن ،ثرواتنا تنهبوا و مصالحنا رواتدم ا  ه وه  م  أقررتم

ذا  مبادٔي طبق العيش نريد نحن و االنسان حقوق إعالن في بأنفسکم د  نحن  .االعالن  ه  نکون  أن نري

ا کب و صغارنا اآلن به يهتف ما هذا و ؛بلدنا في الحرية و االستقالل نريد و أحرارًا  ،واحدٍ  آٍن في  ارن

وة  الشعب هذا مثل مواجهة يمکن ال لذا الحکم  أو ؛الحراب  بق ره  أو العسکري  ب ذا  ،بغي  ال و محال  فه

 النهاء إرعابکم بهدف االقوال تلک مثل يطلقون هم و ،الکرملين سکنة ال و کارتر ال تحقيقه يستطيع

ة  مصالح منهم کلفل ويهجموا عمليًا التهديد ينفذوا لن لکنهم ،باإلرعاب األمر ا  و دولي ذا  فال  ،أمثاله  ه

                                                 
 و روزالين – لکم نقدم البهلوي، رضا محمد الملک الجاللة بصاح السامي، الملکي المقام صاحب« :برقيته في کارتر قال . ١
 إني و ایران، في األوضاع بشأن – األوقات أغلب – نفکر فأننا سابقًا ذکرنا مثلما .والدتکم ذکریٰ بمناسبة التهاني أصدق – أنا

 أن  حقيقة علیٰ بالکامل مطلٌع  الوقت نفس في لکني الجاللة، صاحب فکر أشعلت قد األخيرة اإلضطرابات أن جيدًا أعلم
 أجل من المنصرفة الثالثين و السبعة  األعوام طوال بذلها التي الجهود الیٰ الرضا و اإلفتخار بعين النظر یستطيع الجاللة صاحب
 التي  السياسي التقدم خطط ظل في قوي کشعب االیراني الشعب سيظهر و تزول، سوف الراهنة المشاکل و .بلده تطور
  !»التنفيذ محک علیٰ الجاللة صاحب وضعها
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وجههم  واحد  ديني عالٌم وقف أيضًا الزمن ذلک في  ال  و ب اس  لکن  و ،١ال :ق م  الن ابعوه  ل  بصورةٍ  يت

د  ،مجهزين يکونوا لم و جيدة دعايات  کانت  فق بعض  جعلت  التي  بالصورة  المضادة  ال سمحون  ال ال  ي

 – الطهراني  عباس الشيخ الحاج المرحوم يروي ،بالحال يعلم اهللا ،النقل حافالت في بالرکوب للعلماء

سائق  لي فقال يرةصغ نقل حافلة رکوب مرًة أردت العراق في :قائًال ٢- عليه اهللا رضوان  ال نحن  :ال

د  ذلک في للعلماء النظرة أصبحت هکذا !!ساتومالم و الماللي ؛بالرکوب لفئتين نسمح ذه  أي ،العه  ه

سادة  قام قد و ،روجوها التي المشوهة النظرة اء  ال دة  العلم اهير  لکن  إنتفاضات  بع م  الجم ستطع  ل  أن ت

  .جيشًا يمتلکون يکونوا لم العلماء نأ کما ،الدعايات بتلک إنخداعها بسبب ذلک في تتابعهم

وم و  ضًا الي ة تتواصل زالت ال أي رويج عملي ذه ت دعايات ه تمرار ال ون ،باس ًا إن فيقول ُيم فالن ي يق  ف

ه  نجد ال الذي )هنا اإلمام يضحک( !الشتوي قصرنا هو هذا ،فيه الشبان يزوره حيث !شتوي قصٍر  في

ة دة غرف ستطيع واح سادة ي وس ال ا الجل ال فيه ضطرون ف ی ي وف ال ضحک( ٣الوق ا ي ذه و )ماالم  ه

  .الدعايات

ران  لکّن ،الدين عن عزلکم الصورة بهذه يريدون إنهم !أخي يا  م  اي د  ل وم  تع ذه  تصغي  الي وال  له  االق

ذه  يصغي  فال  المکائد يعرف و الحقائق يعي أخذ األيراني الشعب ألّن الميتة وال  له ذا  ؛األق  أن يجب  ل

م  إذا و أمامه؛ آخر سبيل الف )الملک( الرجل هذا يرحل ران  في  االوضاع  إصالح  أردت إن  اي  تحقق  ف

ذا ر ه ال االم ع مح ود م د وج ا محم ة و رض ة العائل ة البهلوي ل أن فيجب ،الخبيث ي يرح ق لک  يتحق

ا  ايران في االصالح ضاً  يجب  کم دي  قطع  أي ا  أي را  و أمريک اد  و إنجلت سوفيتي  االتح ذه  – ال ویٰ  ه  الق
                                                 

  .المدرس السيد  اهللا آیة المرحوم المراد . ١
 حوادث قبل الخميني اإلمام > < مع إتصاالت له آانت وقد العرفانيين العلماء من الطهراني عباس الشيخ الحاج المرحوم . ٢

 باجتماعات اإلمام طلبة أذهان في يقترن هوإسم طيٍب، بذآر آثاره من موارد عدة في اإلمام  ذآره وقد ،)م ١٩٦٣ – ٦١( سنة
  .المقدسة قم مدينة في الحجتية مدرسة في بهمته ُتقام آانت التي اإلسبوعية )عج(العصر إلمام الندبة دعاء تالوة

 اإلمام توجه وعندما .باريس في اإلمام إقامة محل بمواصفات يتعلق فيما ٤٨ رقم الخطاب من )١( رقم الهامش راجع . ٣
 »توبخانه« ميدان جنوب تقع التي المناطق في إقامته محَل يكون أن فيها أمر رسالًة بعث طهران الىٰ باريس من يالخمين

 ومحل واسعة منازلها اغلب حيث – طهران شمال في يكون ال وأن الفقيرة المناطق من وهي )حاليًا الخميني اإلمام ميدان(
 اإلمام أمر وصلهم وعندما المناسب، هوائه بسبب المدينة شمال في إلقامته نزًالم أعدوا قد اإلمام أنصار ولكن األثرياء، إقامة
  .االمام حددها التي الفقيرة المنطقة من القريب »بهارستان« ميدان في الواقعة علوي مدرسة إلقامته إختاروا
 نقلوه فترة وبعد طهران، في قلبال مستشفىٰ الىٰ قم من أثرها علىٰ نقلوه قلبية  بأزمٍة اإلمام ُأصيب )م ١٩٨٠( سنة وفي
 لكنه المطلوبة، الطبية المراقبة من قريبًا جعله بهدف طهران شمال »دربند« شارع في يقع المستشفىٰ من بالقرب منزل الىٰ
 المحل هذا زوار تعجب وقد لسكنه، محًال جمران قرية في العلماء ألحد منزٍل إختيار الىٰ فأضطروا المنزل هذا في البقاء رفض

  .مسكنه وبساطة اإلمام  حياة بساطة من اإلمام وفاة بعد الصغير المنزل هذا زاروا الذين األجانب والمراسلون
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ا  ،المواصلة  أستطيع ال و تعبُت لقد هنا؟ الجالسون أنتم واجبکم هو ما لنرَّ اآلن و ا  هو  م  نحن؟  واجبن

وا  ،هنا جالسون نحن و حيث و الساعة هذه في حتیٰ و ،واجباتهمب يقومون إيران في إخوتنا إن أن  ثق  ب

 صيحات و نهضة و حرکة توجد ايران مدن من ذهبتمت حيثما زنجان و طهران و قم في تحرٍک ثمة

 التي  األمور بهذه القيام في اآلن منهمکون إنهم ،االغارة و القتل و الضرب اثرها علیٰ اخواننا يتحمل

لَّ  ولکنّ  ؛- األسف مع – هنا أنتم و نحن نواجهها ال نکم  واحدٍ  ک ستطيع  م ا  ي ضاً  هن  الخارج  في  – أي

ه  أو مدرسته  في  – منکم واحٍد کل ليذهب ،التبليغ بمهمة یٰ  – جامعت  و األجانب  هؤالء  من  عشرة  ال

ران  في  يجري ما حقيقة علیٰ يطلعهم ا  و إي ه  م ا  هؤالء  يفعل ا  و فيه ه  م اء  يرتکب ذه  زعم دول  ه  من  ال

ذي  الشعب يقتل أنه وکيف الملک يرتکبه الذي الظلم و ،لنا لمالظ ه  يطالب  ال ذه  و ،بحق ه  هي  ه  مطالب

  .متوحشًا شعبًا ليس فهو

ة  أهالً  ليس فهو !!له منحناها التي بالحرية جديرًا ليس شعبنا إن :يقول )الملک( الرجل هذا   و ،للحري

ارتر ول ک د :يق وهم لق ر أعط ن الکثي ة م یٰ الحري ت حت ي عل ل ،ضجيجهم و اتهمحص ذا فک ل ه  القت

ذي  کارتر منطق هو هذا !!الزائدة للحرية نتيجة لغازاتوا ه  صرح  ال م  ال و ب لٍ  أي أفه ذا  عق  أي و !ه

ان  أو إطالعات( الصحف في ورد کما – يقول إنه !هو أنساٍن ة  أعطیٰ  الملک  إن :- )کيه دة  حري  زائ

ة  هي  هذه و للشعب ذه  عل ات  ه الي  االختالف ة مط صيحات  وتع شعب  الب ة  ال راد  أن و !!بالحري  من  الم

ذا  و کارتر منطق هو هذا !الحرية نريد ال !!الحرية نريد ال إننا :هو »الحرية« صرخات إطالقهم  هک

  .األمر يصورون

ابقة  من  سوًء أقل حال أي علیٰ هو و – يقول التافه ذلک  ذا  إن – س شعب  ه يس  ال ة  جديراً  ل  ،بالحري

دني  ال إنه ألعلن حررت لو النه له منحها يمکن فال ذا  !يري د  :همنطق  إذن هو  ه شعب  ضج  لق رةِ  ال  لکث

ة ي الحري ت الت ه ُأعطي ل !!ل ون نحن ؛أج ذين مبتل ذين الشخصين به ران الل ل يفک ذا بمث  ،المنطق ه

  .محنتنا هي هذه و األخریٰ الجهة من اآلخر و الجهة هذه من أحدهما

ين  أصدقائکم مع التحدث تستطيعون انتم و بيننا؛ فيما التحادث نستطيع و هنا جالسون نحن   و األوربي

ا  لهم لتشرحوا و األمور حقائق علیٰ فلتطلعوهم األمريکيين ه  م ران  تعاني وا  ،شعبها  و اي م  بين  کيف  له

 ٤٦٤



يکم  األجانب أذهان من الصورة هذه إلخراج و ،الصورة بهذه يصورنکم إنهم  وا  أن عل ه  تبين ةَ  ل  حقيق

ا دنا م د و عن رانيين ماعن ذه تخرج لکي ،االي رة ه ن الفک انهم م دما و أذه شکل عن ار يت نهم تي  و ،بي

راد  ليس و الهدف هو هذا و شعوبها آراء الشٔي بعض الحظت حکوماتهم أتوا  و ينتفضوا  أن الم  لحل  ي

ة  الصورة هذه مواجهة عليکم لکن و ؛بأنفسنا نحلها أن يجب التي مشکلتنا شيعونها  التي  المفتعل  عن  ي

 ةالحري  هي  اتهحصي  إنطالق  علة أن أو الحرية يتقبل أن يستطيع ال و متوحش بأنه ؛االيراني الشعب

وا  و الصورة  هذه تفندوا أن عليکم ؛له ُأعطيت التي الزائدة ة  تبين تغاثة  حقيق شعب  إس ا  و االيراني  ال  م

ب ه يطال ل أن و ؛ب ة ذا الطف وام الثماني صرخ اع ًا ي ة«ـب مطالب تقالل و الحري ة و االس  الحکوم

ه  يطالب ما هذا و »االسالمية ضاً  ب شيخ  أي ر  ال الم  و الکبي دين  ع  و الکسبة  و الءالفض  و الوعاظ  و ال

ذ ع ،التالمي ون الجمي ة يطلب د ،الحري انوا فق سين ع ًا خم ن عام ع م م و ،القم دون ه تقالل يري  و االس

  .سنة خمسين من ألکثر من عانوا الذي االستعباد هذا من الخروج

ا  من  لکلِّ َنّينب أن ،الحقائق نبّلَغ أن هنا المتواجدون نحن علينا  ه  تربطن ا  شيحة  و ب الي  من  م ذ  أه  هه

م  صورة  أذهانهم من تخرج لکي )االيرانيين بمحنِة نعرفهم و( االيرانية المشکلة حقيقظ الدول ة  أنه  فئ

شة رق متوح وک تح ذين و – البن ون ال ل يفعل ک مث سوا اآلن ذل نهم لي إذا - م وهم ف ة اعطيتم  الحري
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اً  يحفظکم أن اهللا أسأُل  وفقکم  و جميع ة  ي ين ( االسالم  لتقوي ذا  ينتصر  أن أرجو  )الحاضرين  من  آم  ه

  .)الحضارين تکبير( – اهللا شاء إن – سينتصر و اآلن عليه هو بما الشعب
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  ٥٢ – هوية الخطاب رقم

  ١٩٧٨ االول تشرين ٣١ الموافق ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ٢٨ في لوشاتو نوفل / يسبار / فرنسا

  .وللشعب لإلسالم خيانة الخالفات و ،العقل و الشرع حکم يقتضيها ضرورة االتحاد :الموضوع

   .خارجها و ايران داخل االحزاب و المجاميع بين خالفات ظهور :المناسبة
   .الخارج في المقيمين – غيرهم و الجامعيين اإليرانيين جمع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب اهمية و السياسية الظروف

د  ولي – بهلوي رضا کان اعاله التاريخ في ارة  في  – اإليراني  العه یٰ  ضيفاً  يحل  ،ألمريکان  زي  عل

ذي  کارتر جيمي عائلة هِ  خالل  أعرب  ال ه  لقائ ه  عن  ب ة  التظاهرات  توقف  في  أمل  للمعارضين  العنيف

اً « :قال و ايران في النفطية المناطق في لعمالا إضربات صداقة  إن عموم اد  و ال ران  مع  اإلتح  هو  اي

  ».الخارجي الصعيد علیٰ األمريکية السياسة عليها تقوم التي المهمة األسس من

ان و  ي ک ي عل ي لالعمي أمين دي األمريک ي التقلي ران ف يش زالال اي یٰ يع ل عل اء« أم ک بق  و المل

ه  من الرغم علیٰ »رضا محمد حکم استمرار ام  بصالبة  علم ساومة  رفضه  و الخميني  اإلم  لکن  ،الم

دعم  بفاعلية نفسه يمني کان أميني ان  و األمريکي  ال م  ک وزراء  رئاسة  بمنصب  يحل رة  ال ة  للم  و الثاني

ة  تشکيل أن« يعتقد کان ة  حکوم ا  يثق  التي  الوجوه  تضم  إئتالفي شعب  به د  الحل  هو  ال ة  الوحي  لألزم

  !»القائمة

يس  للمراسلين  بها أدلیٰ التي التصريحات فإنَّ لککذ ة  رئ ة  الجبه ة  الوطني ريم  اإليراني د  سنجابي  ک  بع

یٰ  تتطلع الزالت کانت الوطنية الجبهة أن عن تکشف الخميني اإلمام إلتقائِه ة  المعارک  ال  و ؛اإلنتخابي

 األحزاب  کانت  اعدهاتص  مع و التصاعد من المزيد نحو تسير کانت اإلسالمية فالثورة حاٍل أية علیٰ

ام  إصرار ظل في حتمي أمر النظام تغيير و الملک رحيل أن تریٰ السياسية التيارات و  الخميني  اإلم

 ظهرت قد و ،السياسية أهدافها لصالح الجديدة التطورات لتوظيف نشاطها من زادت قد و ،صالبته و
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ة  حتیٰ و والغربية الروسية و الصينية إرتباطاتها و ميولها في المختلفة اليسارية األحزاب   !!األمريکي

ن کانت ا عن تعل و الواحد وجوده تهم و اآلخر تل ا کل ي اون األخریٰ األحزاب منه ع بالتع ام م  النظ

ي رة و الملک ة مناص ي !البرجوازي ين ف ت ح ة کان ضة« حرک ةالح نه ب »ري سهم تطال ر ب ن أوف  م

یٰ  مشيرة الحالية النهضة ة  ال ة  أعضاء  بعض  خيان ة  الجبه دة؟  الوطني ل  وفي  الجدي  أعضاء  أخذ  المقاب

دکتور  عهد في عليها حصلوا التي الدعاية من باإلستفادة السياسية نشاطاتهم بمعاودة الوطنية الجبهة  ال

  .مصدق

ات  إطار يقتصر لم و  یٰ  الخالف ران  داخل  عل داه  لب  اي یٰ  تع ا  ال ان  حيث  خارجه  حزب  کل  أنصار  ک

ون شاطات يقوم ة ب صالح دعائي زبهم ل ا ،ح رت کم ات ظه ادة خالف ين ح اد أعضاء ب ات إتح  الجمعي

ين  للجامعيين  االسالمية د  خارج  المقيم د  و ،البل ار  ق ة  إخت ذا  أعضاء  و أنصار  اکثري اد  ه سير  اإلتح  ال

 التنظيمي  إرتباطهم بحکم و - اإلتحاد مسؤولي بعض کان المقابل في و )س(الخميني اإلمام نهج علیٰ

ة  في  تتعارض التي – الحزبية مواقفهم يعرضون الوطنية الجبهة أو )الحرية نهضة( بحرکة  من  جمل

  .للتحرک کاساس التخاذها – )س(الخميني اإلمام آراء مع األساسية القضايا

ان و  ون ک دعمون الغربي ارات ي ة التي ة الليبرالي ي العلماني ران ف ذلون و إي ساٍع يب ة م نن مکثف  أجل م

  .السياسية للساحة إدخاله و  ١شريعتمداري کاظم السيد مثل وجوه طرح و للثورة العامة القيادة تقسيم

ي و  ت ذلک خضم ف اهرات کان ة التظ ة و الجماهيري ستمرة اإلضرابات حرک ل م ي و ب صاعد ف  ت

تجابًة ر إس ام ألوام ي اإلم ذي )س(الخمين ان ال ود ک ةحر يق ورة ک ة الث ات بيقظ یٰ وثب ب عل  المطال

ية ضة  اإلساس ي  و للنه قاط  :ه ام  إس ي  النظ ک  و الملک ع  و ،المل دي  قط ا  أي ة  و أمريک م  إقام  الحک

المي د و ؛االس رب أدرک ق ا و الغ رات أمريک لة التغي وا و الحاص ع أذعن م للواق أس وداخله ن الي  م

                                                 
 بهذه شریعتمداري إرتباط بشأن )السافاک( الملکي األمن منظمة وثائق من العدید إکتشاف تم اإلسالمية الثورة إنتصار بعد . ١

 هذا في ُیراجع / منه لإلستفادة األمریکية المرکزیة المخابرات وکالة  تبذلها کانت التي الجهود و طویلة فترة ُمنذ و المنظمة
 الجاسوسية وکر وثائق مجموعة و ،٢ ج الخميني االمام نهضة بالفارسية، »التأریخ محکمة في شریعتمداري« کتاب المجال

  .بالفارسية األمریکية،
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اح  ساحة  في  والعاملة الجهادية القویٰ کافة بوحدة )س(الخميني اإلمام يوصي الخطبة هذه في   و الکف

ذا  بالکامل  خطبته االمام يخصص لذا الفترة تلک في النهضة حتاجهت کانت ما أهم هذا  ،الموضوع  له

ين  لإلتصال العظيمة اآلثار عن الواضحة األمثلة خالل من فيتحدث الم  عناصر  و أجزاء  ب ة  ع  الطبيع

ول  ثم االنساني المجتمع أفراد نبي و الغ  يق م  بب ار  هؤالء  ...« :األل سمة  الملي وة  أسریٰ  ن ریٰ  ق غ  کب  يبل

 مليونًا والخمسين المائة هؤالء أن هو ذلک سر و ؛نسمة مليون خمسين و مائة أو مائتي نفوسها دادتع

  »متنازعين متفرقين نسمة المليار هؤالء تجد بينما ،بينهم فيما متحديث

 و األحزاب  تأسيس  في الغرب و السوفيتي األتحاد و أمريکا عمالء دور ليبين خطبته اإلمام يتابع ثم 

رهم  و البلوش و األکراد و الفرس و األتراک بين النزاعات إثارة و المختلفة الجبهات ر  غي ذه  ويعتب  ه

 و إثارة في الملکي النظام دور الیٰ يشير ثم ،الدستورية الحرکة بعد ما مرحلة خصائص من الظواهر

 السيد اهللا آية المرحوم مقتل قضية و »الخالد الشهيد =جاويد شهيد« کتاب قضية في الخالفات تصعيد

اب  علیٰ الخالفات إثارة من يحذر ثم آباد نجف مدينة في آبادي الشمس  رمضان  و محرم  شهري  أعت

شعب  خيانة إنها ...؛الشيطانية الخطط لهذه وينتبه الشبان جيل يستيقظ أن يجب« :يقول ثم ؤدي  أن لل  ت

یٰ  خالفاتنا ران  في  تفجرت  التي  النهضة  إجهاض  ال ا  ... اي اً  علين ة  فهت ن أن جميع  أن و واحدة  بکلم

تم  فاذا السوفيتي لإلتحاد ال ،الألمريکا ،للندن ال ،البلهوية للعائلة ال ،رضا محمد للملک  ال :نقول  حقق

ذا دم ه تم و التق ذا حفظ اد ه وتم االتح ل ؛»... نج د أج صدح أن بع ام ي ي االم ه )س( الخمين  بخطبت

ة صة التوحيدي ول المخل ل يق ع بک م« :إخالص و تواض ي ؛الله ُت إن ا قل ه م سادة أفهم شعب و لل  لل

ي وع إن ... االيران ي الوق ات ف واٌء – الخالف ي س ل ف بالد داخ ا أو ال رق ال و – خارجه ان ف ين أک  ب

ار  هذا بين أو ،غيرهم بين و المثقفين ة  في  ؛ذاک أو التي ر  أو الجامع دمير  و إنتحارٌ  هو  – ذلک  غي  ت

  »لإلسالم و لألمة خيانٌة و للبلد

 

 ٤٦٩



  ٥٢ – الخطاب رقم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
د ين توج اميع ب ودة المج ضلوا( الموج ام – تف د يخاطب اإلم ات )- الحاضرين أح ة إختالف  و مزاجي

  .١قائمة فاالختالفات ؛هنا الیٰ أتيُت عندما بنفسي بها شعرُت قد و مسلکية

د  واحٌد دفه يجمعه الذي المجتمع  ه  يري أُ  ،بالکامل  تحقيق ه  فيهي یٰ  ليصل  مقدمات ة  النتيجة  ال  ؛المطلوب

 قطرة  کل  أن تالحظون   .البحر  و السيل و االنهار و بالقطرات تشبيعهم يمکن أفراده و معتجمال هذا

ذلک  ،واحدة  ورقٍة ترطيب عن حتیٰ عجزت البقية عن عزلت إذا المطر قطرات من یٰ  ل و  فحت ان  ل  ک

دت  إذا شئ  قيق تح عن  عاجزةً  تبقیٰ فانها المليارات و بالماليين القطرات هذه تعداد ا  االتصال  فق  فيم

  .بخير تأتي أن منها ألي يمکن ال إجتماعها فبدون ؛األخريات عن معزولة قطرة کل کانت و بينها

ا  صلت إذا أم ا إت ا فيم ت و بينه ل کان ة ک ا مجموع صلة منه ا مت ا فيم ة بينه ن منعزل ات ع  المجموع

راً  ستشکل مجموعة کل فإن ،األخریٰ ذه  من  نهرٍ  کل  لکن  صغيراً  نه ار  ه ر  االنه صلة  غي  يظل  المت

ة  القطرة  کحال حاله ستطيع  فهو  ،المنعزل ه  محدود  شيءٍ  تحقيقَ  ي يس  لکن ياً  ل  أن الممکن  فمن  ؛أساس

ذه  حال  هو  هذا .حال أية علیٰ محدودًا يبقیٰ منه االنتفاع لکن تزرغ ثم األرض من قطعة کل يسقي  ه

  .أصًال هال أثر فال ةالمنعزل القطرات أما المنعزلة االنهار

 من  قطرة کل قوة أن حين في قوتها زادت مائيًا سيًال أوجدت و بينها فيما االنهار هذه إتصلت إذا أما 

ةٍ  ترطيب تستطيع تکن لم منعزلة هي و – السيل هذا شکلت التي القطرات ا  أو احدةٍ  و ورق  ،تحريکه

ذه  أن بمعنیٰ  ،تصال اال هذا بفعل قوتها زادت نهرًا شکلت و القطرات هذه إتصلت إذا ولکن ویٰ  ه  الق

 تساوي بأضعاف قطراتها من قطرٍة کل قوة علی تزيد واحدة قوة فأوجدت إجتمعت الضعيفة الصغيرة

ة  القطرات  هذه عدد ا  و المجتمع ر  تکون  لعله اً  أکب ا  ،أحيان وةً  ذلک  مع  لکنه ةٍ  ري بحدود  ق  من  قطع

دود أو األرض شاب بعض تحريک بح ا إذا األع تطاعت و تحرکت م اد إس ٍر أيج م ؛صغيٍر نه  اذا ث

 و األشجار  إقتالع علیٰ قادرًا جارفًا سيًال شکلت و کبيرًة قوًة إکتسبت بعضها مع االنهار هذه اتصلت

وةٍ  ذي بحٍر تشکيل النتيجة کانت أخریٰ ،بسيول السيل هذا إتصل إذا و ،إندفاعته بقوِة المباني تدمير  ق

  .بکاملها سفينة تدمير أمواجه من موجة تستطيع بحيث کبریٰ
                                                 

  .الخطاب  هویة راجع . ١
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ة  نفوسه  تعداد کان فلو ،مجتمعنا حال هکذا و  ون  مائ ان  ملي نهم  واحدٌ  ک ه  االخرين  عن  منعزالً  م  فإن

 عاجزًا يجعله بينهم االتصال ففقدان ،معينة قوًة أفراده من فرد لکل أّن رغم شٔي أّي تحقيق عن عاجز

ة  تحريک عن اجزةالع المنعزلة القطرات من قطرة اية هحال و ؛شٔي أي تحقيق عن  لکل  ،واحدة  ورق

  .أساسي و کبيٍر عمٍل نجازال الالزمة القوة من بکثير أقل و للغاية محدودة لکنها معينة قوة إنسان

دة  آمنت االشخاص من مجموعة أن فرضنا إذا حتیٰ و  ين  شخصٍ  بعقي  هدفٍ  تبني  في  شارکته  و مع

م  الذين المجتمع أفراد بقية دون معين شارکوه  ل ال  او ي ذا  و – فوهخ إن  – أسوء  الموقف  ه درة  ف ذه  ق  ه

ال  بعض سویٰ تنجز فال محدودة تبقیٰ المطلوبة المهام تحقيق علیٰ المجموعة سيطة  االعم ذا  ؛الب  إذا ه

درةٍ  علیٰ حصلت فهي ،حالها و المجتمع أفراد بقية ترکها ة  ق ين  االتصال  خالل  من  معين ا  ب  و أفراده

تطاعت ا إس از به ال بعض إنج دم االعم ود لع ا معارضين وج ا ،له رت إذا أم ة ظه ریٰ مجموع  أخ

ها سير و تعارض ا بعکس ت ل و إتجاهه ا أي تعرق دفها منه یٰ ؛له ذا فحت دف ه دود اله ن ال المح  يمک

ذه  خارج الیٰ هنا من التحرک أردتم فاذا ،الطريق في عقبات وجود عدم حالة في اال تحقيقه ة  ه  المدين

  .الجبل أو کالسيل مسيرتکم يعرقل مزاحم عدم حالة في مقصدکم الیٰ ستصلون فانکم

 أرادوا و واحد  هدف حول إلتفوا االشخاص من محدود عدد بين تحققه فرضنا الذي االتحاد فهذا إذن 

ؤثراً  يکون أن يمکن ،معينة حرکٍة إيجاد ة  محدودةً  نتيجةً  المجموعة  تحقق  ان يمکن  و م م  إذا ثانوي  ل

 مجموعتين شکل علیٰ مائتان أو مائة إجتمع إذا أما ،اهإتجاه بعکس تتحرک أخریٰ مجموعة تزاحمها

دة  في متناقضتين  ال في و العقي ل  األفع ا کل تعرق ا  فال – األخریٰ عمل  منه أنها و تترکه ذا ،- ش  فه

ي الوضع اض يعن أثير إجه وة ت رفين ق ال الط صل ف ا أي ي یٰ منهم صده ال وا أن أي ،مق ًا يکون  جميع

  .الجميع يفشل و کالعاطلين

 مليون ثمانمائة نفوسهم تعداد يبلغ الذين مثًال المسلمين کمجتمع ؟ما مجتمع أهداف تحقيق يمکن فمتیٰ 

سمة  مليار اآلن أصبحوا لعلهم و رونهم  لکنکم  ،١ن اً  ت سلط  خاضعين  جميع  تجدون  فال  ،)االجنبي ( للت

                                                 
 في  المسلمين لنفوس الدقيق العدد و نسمة، مليون ثمانمائة کان الخطبة هذه  زمن في ينللمسلم التقریبي العدد . ١

 أن کما البلدان، بعض في  المسلمين أعداد أحصاء اآلن الیٰ یتم فلم أصًال، دقيقة غير المعلنة األحصائيات و معلوم، غير العالم
 البلدان بعض فی النفوس إحصاء فی العاملين أن کما بلدان،ال بعض في الدیني إنتمائهم إعالن یستطيعون ال المسلمين بعض

 تهتم أمریکا و أوربا في عقائدیة، أو سياسية  لدوافع  الواقع من أقل المسلمين العداد إحصائيات إعطاء الیٰ یسعون
 إحصائيات علیٰ لحصولا  یمکن ال األسباب لهذه الدیني، اإلنتماء الیٰ تنطرق ال و فقط المهنة و السن و  بالجنس اإلحصائيات

  حدیثًا  اإلسالم یعتنقون أشخاُص – وغيرها  الهند و کأمریکا – البلدان بعض في یوجد کما العالم، في المسلمين لعدد دقيقة
 المليار یناهز – الخطبة زمن في – المسلمين نفس تعداد فإن  عليه و أعدادهم، ذکر عن تغفل الموجودة اإلحصائيات ولکن
    .المسلمين أوساط في تصاعدیة بالتأکيد کانت األخير العقد خالل اإلزدیاد نسبة أن کا ،شک وال  نسمة
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دما  ون عن یٰ ترجع ران وضع ال دون اي ا تج ع يئةس عالقاته دول م اورة ال ذه و ؛المج ة ه ن الحال  م

ذه  ،الحروب  حدِّ الیٰ أحيانًا تصل التي و الحاّدة االختالفات ة لا ه ة  حال ين  القائم دان  ب م  االسالمية  البل  ل

ویٰ  مخططات  وليدة فهي کال ؛الصدفة نحو علیٰ أو طبيعية بصورة تظهر ریٰ  الق دفع  التي  الکب ذه  ت  ه

زاع  الیٰ الدول وة  تظهر  ال لکي  اداالتح  عدم  و الن درة  الق ار  المقت سلمين  من  شخصٍ  لملي  فتضيق  الم

ادق  عليهم بهم  و الخن اذا  .تغل وا  أن يجب  فم ة  يفعل وهم  أن هو  الحل  !؟ذلک  لمواجه ل  يجعل ار  مث  االنه

ار ُت و األخریٰ  مسلک  يعارض  خاٌص مسلک منهم مجموعة لکلٍّ فيکون يفرقوهم و ،المتصلة غير  ث

  .الحروب و النزاعات بينهم

 فيما التفاهم عن يعجزون بحيث جهلهم أو االسالمية البلدان حکام خيانات نتيجة إما هي الحالة هذه و 

  .مواجهتهم في يقف ما کل أمواجههم فتحطم البحر مثل ليصبحوا صفوفهم توحيد و بينهم

صهاينة  هؤالء  من  معدودة مجموعة تقف حيث ١فلسطين في الوضع ترون  ود  ال  من  بعضهم  – اليه

ذا سنف د ه ل في تقف ٢البل ر مقاب ة من أکث ون مائ سمة ملي م ن ذه سکان ه دول ه ة ال  فبعضها العربي

سلمت صهاينة( إست بعض و )ال ر ال ستطيع ال اآلخ ل ت ٔي فع وال ؛ش ل فط ذه ک سنين ه ي ال ت الت  أعقب

ور ة ظه صابها و إسرائيل دول سطينية لألراضي إغت ذا کل عجز ،الفل دد ه ر الع  و العرب من الکبي

                                                 
 وأوروبا   أفریقيا و آسيا – الثالث  القارات بين یربط جسرًا  تشکل  کونها الیٰ  مساحتها صغر رغم  فلسطين  أهمية  ترجع . ١
 غرب جنوب وتقع  مربعًا کيلومترًا )٢٠٫٧٠٠( مساحتها تبلغ و العربي،  العالم قلب بمثابة – الجغرافية  الناحية من  - أنها کما –

 ثم االسالم قبل  مختلفون أقواٌم هاجمها قد و »فلسطين« إسمها أصبح ثم کنعان بأرض السابق في تسمیٰ کانت و  آسيا
 م ١٩٢٢( سنة في و العثمانية، الدولة هزیمة بعد اإلنجليز إحتلها ثم اإلسالم، ظهور بعد اإلسالمية  البلدان ضمن  أصبحت
  - إنجلترا و أميرکا من وبضغط  - األمم عصبة  أعلنت السنة هذه نفس في و البریطاني، االنتداب تحت األمم عصبة  وضعتها
 سنة في و .التأریخ هذا قبل بدأت قد کانت التي و إليها اليهود هجرة إزدادت و رسمية بصورٍة فيها اليهود إستيطان إباحة

 أخراج )م ١٩٤٨( سنة وفي یهودیة، و عربية دولتين الیٰ فلسطين تقسيم قرار المتحدة األمم منظمة أصدرت )م ١٩٤٧(
 دولة قيام أعلنوا و أهلها من الکثير  شردوا و  قتلوا و  العربية فلسطين دولة الصهاینة فهاجم فلسطين، من قواتهمم اإلنجليز
 کل أمل األولیٰ  المسلمين قبلة یضم الذي اإلسالمي البلد هذا تحریر ضيةق زالت ال و  فلسطين أرض کل علیٰ إسرائيل
   .العالم مسلمي

  نسمة الف )٧٤٧ ( فلسطين سکان نفوس تعداد کان إسرائيل دولة إعالن من عامًا )٢٦( قب أي )م ١٩٢٢( سنة في . ٢
 )٨٤( الوقت ذلک في یتجاوز فلم اليهود عدد أما )الفًا )٧٣( المسيحين و  الفًا )٥٩٠( المسلمين( العرب من الفًا )٦٦٣( بينهم
 سنة في ذلک و – إنجلترا و أمریکا أعدتها مؤامرة طبق – فلسطين  تقسيم قرار المتحدة األمم هيئة  إتخذت عندما و الفًا

  اليهودیة تياراتال مختلف من نسمة الف )٧٠٠( – إليها المکثفة اليهودیة الهجرة إثر – فلسطين في  اليهود عدد بلغ )م١٩٤٧(
  .غيرها و  الصهيونية
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سلط  خضوعنا علة هو – المسلمون نحن – کفائتنا عدم و جهلنا إن ذه  )األجانب ( لت  حيث  الصورة  به

شرق  مصالح  بتدمير السوفيتي االتحاد و أمريکا تقوم سبب  االسالمي  ال  الموجودة  القطرات  أن هو  ال

  .متحدة غير فيه

غ  التي  – ايران شعب أبناء ان تالحظون حيث ،االيراني الوضع عن التحدث أردنا  داد  يبل  نفوسها  تع

أِ  ،متشتتين کانوا إذا -٢يقولون کما مليونًا وثالثين خمسًة ا  عملٍ  تحقيق  عن  عاجزون  نهمف  و عيإجتم

نهم  فيما االتحاد فقدان هو السبب و ،محدود فردي بعمٍل القيام علیٰ قادرًا منهم کٌل کان إن  حيث  و ؛بي

م دوا أنه ریٰ إتح داء ت وم االع سعون الي ارة ي تالف الث ي االخ ذا ف ع ه ة المجتم اع دون والحيلول  إجتم

ة ذا و ؛الکلم و ه دف ه ن اله اد م ارات إيج ال ،المتعارضة التي صوروا ف ور أن تت ذه ظه زاب ه  األح

ة ي المتفرق ران ف دثنا – اي ن اآلن وح ران ع ه و - إي ع لعل یٰ يرج ن ال ة زم تورية الحرک ا و الدس  م

اقهم  و مجموعة إجتماع نتيجة و الصدفة باب من کان ؛٣بعدها یٰ  إتف شکيل  عل ين  حزب  ت ل  ،مع  هو  ب

ریٰ  فالقویٰ ،شيطانية لخطٍة نتيجٌة ع  بهدف  و – عمدت  الکب ران  في  الوحدة  تحقق  من یٰ  – اي  صنع  ال

ه  االسم  ذاک إطالق  و آخر  حزب  صنع  ثم عليه؛ االسم هذا إطالق و حزٍب ا  کل  جعل  و ،علي  منهم

اً  المجتمع  طوس في أوجدوا أنهم أي ،اآلخر يعادي ا  متعارضة  جبهات  و أحزب ا  فيم  أن الحال  و ،بينه

  .متناحرة جبهات يشکلون انهم بل األخریٰ األحزاب لعمل يتعرض أن دون مستقًال يعمل ال منها کًال
                                                 

 خاللها أجریٰ و )م١٩٧٧( سنة  نيسان في األولیٰ واشنطن الیٰ مرتين السادات انور السابق المصري الرئيس سافر . ١
 الخيانية »دیفيد کامب« إتفاقية فيها وقع حيث )١٩٧٨( سنة أیلول في  الثانية و کارتر، جيمي األمریکي  الرئيس مع مباحثات

  .آنذاک الصهيونية  الحکومة رئيس بيگن مناحيم األرهابي مع
 ُأجري ایران في للنفوس عام  إحصاء  آلخر وإستنادًا ، االسالِمة  الثورة  إنتصار قبل  إیران نفوس بتعداد یرتبط  الرقم هذا . ٢

   نسمة )٤٩٫٤٤٥٫٠١٠( بلغ قد نفوسها عدد  فإن )م ١٩٨٦( سنة
 العدالة، وحزب الکردستاني، الدیمقراطي الحزب أو اآلذربيجاني، الدیمقراطي کالحزب أو الشيوعي، »تودة« آحزب . ٣

 النشطة  األحزاب  ماهية  بشأن  ُیراجع السياسية، معرکتهم لعبة إدارة أجل من صنعوها  التي األخریٰ  اإلیرانية  واألحزاب
  الوثائق علیٰ  إشتملت التي »جاسوسى النه اسناد« وعةمجم من )٢٢ -٢٠( العدد ، االسالمية الثورة إنتصار قبل إیران في
   .طهران في األمریکية السفارة إقتحامهم خالل الخميني اإلمام خط علیٰ السائرون المسلمون الطلبة عليها حصل التي
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ذا  و وه د ه اليب أح ا و الغرب أس اد و أمريک سوفيتي االتح ي ال ا نهب ف ا و ثرواتن  إسلوب أي ،دولن

  .تقدمه يحقق و بأموره ينشغل أن له ينبغي الذي المجتمع صفوف في متعددة بوسائل االختالفات إثارة

ين  النزاع إثارة و ،المختلفة المشارب بين االختالف إثارة إن  راک  ب رس؛  و االت ين  و الف راد  ب  و األک

ذه  أمثال و غيرهم و البلوش بين و ،غيرهم م  إذن النزاعات؛  ه سعون  فه یٰ  ي  يکون  أن ينبغي  جعل  ال

ةٍ  کل  لتحريک نتيجة ممزق ،دينمتح أهله ه  من  فئ ذه  من  واحدٍ  في  فئآت سبل  ه ة  ال  و اشغالهم  المتفرق

دم  من البلد ليمنعوا يثيرونها التي االختالفات بهذه ون  و ،التق ه  يجعل احرون  أهل ا  متن نهم  فيم وا  بي  ليقوم

ه  من  أحٌد يعترض أن دون ثرواته کافة و غازه و نفطه نهب و مطامعهم بتحقيق هم سبب  يهمعل  أهل  ب

  .متعارضة متفرقة أفکاٌر هي يواجههم فما موحد رأي وجود عدم

ة  غير إختالفات فهي ،مجتمعنا أوساط في يثيرونها التي االختالفات من نوٌع فهذا إذن  ل  طبيعي  هي  ب

  .الکبریٰ القویٰ قبل من معّدة خطة نتيجة

وع  ر الن و اآلخ ارتهم ه ضية إث ة لق ل خالفي هري قب ضان ش ارک رم رم و المب رام مح ا و الح  هم

شهران ذان ال ه الل ا يتوج اس فيهم ساجد الن د و للم ات لعق ة االجتماع ذا و المذهبي وع ه ساهم الن ي ت  ف

م  تالحظون  الموسمين هذين قبيل يجري ما مالحظة جربوا حکومتنا؛ إثارته اً  أنه ون  دائم  فضيةً  يفتعل

ه  زالت ال و – المنصرفة الثالث أو العامين خالل فعلوه ما شاهدنا قد و ،ما ستمرة  تفاعالت شأن  – م  ب

د  شهيد « کتاب قضية ا  و ١»جاوي اروه  م ات  من  أث شأنه  إختالف ين  ب ر  أهل  ب  و المحراب  أهل  و المنب

تنزفوا  المقابلة الجهة الیٰ الثاني و الطرف هذا الیٰ يسحب فهذا غيرهم و الکسبة  و رمضان  شهر  فاس

ة  صاحب  فيما اتاالختالف هذه في قواهم ضيعوا و غيرها و محرم شهر وال  ينهب  !الجالل شعب  أم  ال

اک  و هنا ماورد السادة حفظ لقد ! !عليهم سلطته يقوي و انناطمئ بکل اب  من  هن د  شهيد « کت  »جاوي

ازعوا و شأن تن سير ب صود تف ذا من المق تنزفوا و ،ذاک أو المقطع ه ي إس ذه ف واهم النزاعات ه  و ق
                                                 

  آبادي نجف صالحي هو مؤلفه ،»الخالد الشهيد« هي العنوان ترجمه و )ع( الحسين اإلمام ثورة عن بالفارسية کتاب اسم . ١
 إنصرف ثم المجتمع،  إصالح و الشرعية الحکومة إقامة  أجل من البدایة في تحرک  )ع( الحسين اإلمام أن الکاتب یریت فيه و

   لمحاربتهم  فأضطر  الرجوع عن  منعوه یزید جالوزة لکن المناسب غير الکوفة  وضع  رأىٰ لما مکة الیٰ الرجوع أراد و ذلک عن
 ویثق له الکوفة أهل ونصرة  الحکومة تشکيل یتأمل کان حرکته بدایة في اإلمام أن المؤلف  یعتقد و للشهادة، إستعد وحينئٍذ
 التي المؤلمة بالحوادث  یعلم کان الکوفة الیٰ  تحرکه قبل و اإلمام أن یعتقدون الشيعة علماء من المحققين لکن بذلک،

 کانت الجهاد بقضایا  اإلهتمام من بدًال و .عليه تعالیٰ اهللا عاهد بما إلتزامًا و ياإلله بالواجب قيامًا إليها جاء لکنه لها سيتعرض
  .الدینية المحافل في  النزاع و للجدل مثارًا الکتاب هذا محتویات

  اساتذة  فأوفد ، المعروف الکساء حدیث  بشأن آخر کتاب طبع ینوي المذکور المؤلف کان الثورة، وقائع تصاعد خضم وفي 
 من خشيٌة الموضوع علیٰ الخميني اإلمام  إلطالع  الطاهري  حسن السيد اهللا آیة المقدسة قم مدینة في العلمية ةالحوز
 و االسالم حجة بواسطة  الموضوع علیٰ اإلمام  الموفد  فأطلع الجهادي،  العمل تصاعد  ذروة في خالفية  مسائل إثارة

  طبع عن  اإلنصراف  بشأن المؤلف الیٰ رسالة الطاهري السيد واسطةب االمام فأرسل الخميني، أحمد السيد  المسلمين
  .آنذاک الکتاب  طبع توقف  وبالفعل الثاني، الکتاب
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ن  و ذهب  أم ُقتل أنه هل و ١- اهللا رحمة – آبادي الشمس المرحوم قضية أثاروا ذلک بعد و  ذي  َم  ال

ةً  سنًة الناس طاقات عطلواو !!يقتله لم زاع ال في  کامل ذه  حول  ن م  و القضية؛  ه اً  األمر  يکن  ل  إعتباطي

ه  مخطط غير ذه  جرت  القضية  أن تتصوروا  ال .ل ساطة  به ل  أحدهم  ،الب ا  فعل  اآلخر  و شخصاً  قت  م

 )االعداء ( أولئک  خشیٰ  و بينکم الوحدة يجادال سعيتم فکلما ،محسوبة و معدة خطٌة هي بل کال ؛فعل

ن ار م ذا آث اع ه اروا االجتم وجهکم أث ض ب ة يةق اذا خالفي تهلکت ف اروا ُأس ریٰ أث ضية أخ ي کق  عل

 اآلخر  بالبعض البعض أشغلوا حيث بذلک االسالمية الطاقات و ،قوانا من دمروا فکم ٢شريعتمداري

  .غيرهم و الجامعيين و المحراب أهل و المنبر أهل بين الجدل و باالختالف الجميع ضربوا و

سبب  التي  هي  و ،أيضًا اآلن موجودة االختالفات هذه  ان  ت ين  أعدائکم  إطمئن رکهم  و الحقيق امون  ت  ين

  !!بأيديهم رؤوسهم يضربون فهم بينهم فيما التناحر في سقطوا فقد هللا الحمد :ويقولون بدعٍة

ستيقظ أن يجب  ل ي شبان جي وا ال ذه وينتبه شيطانية الخطط له ثًال ال غ فم دادکم اآلن يبل ي تع ا ف  أوروب

تم  أي – فاآلال هذه تحرکت فلو ،آالف بضعة سا  في  المقيمون  أن ة  المجموعة  تلک  و فرن  في  المقيم

 منظمة و منسجمة جميعًا نشاطاتهم نتاک و واحد هدٍف نحو – أمريکا في الموجودة األخریٰ و آلمانيا

ذلک؛  خططًا وضعوا لو حتیٰ الحرکة هذه ضد مهمًا شيئًا يحققوا يستطيعوا لن األعداد فإن بينها فيما  ل

ن و ع – لک فاال م ع - س يس الوض یٰ ل ذه عل صورة ه ات ال ت فاالختالف ة الزال ذا ،قائم شکل فه  ي

ذه  بين قائمة الخالفات و أخریٰ يشکل الثاني و مجموعة ول  تلک  ،المجاميع  ه ة  تق ا  کلم  االخریٰ  و م

  .ايران في الوضع هکذا و ،هکذا و عليها ترد

                                                 
 آبادي الشمس السيد اهللا آیة المرحوم  قضية باستغالل  مباشرة  الملک من  أمرًا )السافاک( الملکي األمن منظمة  تلقت . ١

  فوصفت الهاشمي، مهدي مجموعة أیدي علیٰ )م١٩٧٧( سنة السيد هذا قتل حيث ،الخميني لإلمام الشعب نظرة لتشویه
 صحيفة کذلک و )م ١٩٧٧ / ٥ / ١٥ بتأریخ إطالعات صحيفة راجع( »الخميني اهللا آیة أنصار« من بأنهم القتلة األمن منظمة
 مؤیدي و  الخميني اهللا آیة أنصار« نم هم آبادي الشمس قتلة أن الملکي األمن  منظمة  روجت کما التأریخ، نفس في کيهان
  .الخصوص بهذا ضجًة فأثاروا البعض النظام  دعایات إستغلت قد و !»جاوید شهيد کتاب

 – ٧٢( األعوام خالل اإلرشاد حسينية في واسعة نشاطات له  کانت الذي شریعتمداري علي الدکتور هو المقصود . ٢
 الیٰ به معجبًا کان الشبان جيل لکن أفکاره و  آرائه العلماء من جمع خالف قد و خطبه، و کتبه من الکثير نشرت قد و )م١٩٧٧
 تصدیٰ و عقائده، حول کثيرة نزاعات و جدًال  أثار الذي األمر له معارضة أو  إنتقاد أي یتحمل  یکن لم بحيث شدیدة درجٍة
 العلماء من البعض کان حين في شریعتي، رللدکتو التأیيد بدافع الدین علماء محاربة الیٰ – جهل أو وعي عن و – البعض
 هذه من کثيرة منافع  الملکي األمن منظمة جنت قد و مختلفة، بصوٍر و المنابر علیٰ – جهل أو وعي عن – القضية یثيرون

  .لصالحها النزاعات
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ذه  بشأن الشعب جماهير بين إنعدمت أو قلت الخالفات و ،لحالها اآلن إيران هتبإنت لقد  ة  ه  و ،الحرک

ة  أصبحوا االختالفات في وقوعهم يحتمل الذين م  أو قل دريجّياً  لألمر  هون بينت أخذوا  أنه يس  ت  الوقت  ل

ا  کان ذلک فعلنا فإذا ،بشأنها الخالف بيننا فيقع الثانوية القضايا هذه في للبحث نجلس لکي مناسبًا  حالن

سون  هم و ،منازلها کل ليدمر الزلزال منها يقترب مدينة أهل کحال ة  القضية  حول  للبحث  يجل  الفالني

  .جميعًا ليقتلهم قادٌم الزلزال أن حين في ،وقعت کيف

سلمين  جميع کلمة إتحدت الذي الوقت هذا في أي – اآلن تفرقنا و بيننا فيما لالختالفات إثارتنا إن   الم

ویٰ  للملک  تصدوا و ايران في ه  التي  والق ة  هو  ،- تدعم ذا  خيان شعب  له ا اخالف ألن ال ذه  تجهض  تن  ه

ة شعبية الحرک ي ال رت الت ي ظه ران ف دث إذا و ،إي مح ال – ح أت أن - اهللا س ذه إنطف ة ه  و الحرک

ضة ي النه رت الت ي تفج ران ف ق أن دون اي ة تحق ة النتيج ستبقون ،المطلوب یٰ ف د ال لطة تحت األب  س

أريخ  في  لها نظير ال ةالنهض فهذه ،نسلکم سيقطعون و أقدامهم ستسحقکم و األجانب  فال  االيراني  الت

ر  الشيخ مع الصغير الطفل کلمة فيها إتحدت و الجميع فيها إتحد حرکة التأريخ في تجدون  حول  الکبي

  .واحد مطلٍب

ذا  في أن االعداء ادرک لقد  شعب  ه وة  ال ران  و ق وة  الي ستطيع  ال ق  العسکري  الحاکم  ال و العسکر  ي

دميرها  وة ؛ت ویٰ  زلزلت ق ریٰال الق ا و کب ا  تفکر جعلته ه أن يجب فيم ال من  تفعل سلب شيطانية أفع  ل

وة  هذه مواجهة أجل من الخطط وضع و الدراسة و بالبحث اآلن منهمکون فهم ،القوة هذه ايران  و الق

ذه ة ه ي الحرک ل تفجرت الت سيل مث ارم ال ذي الجارف الع سيرته يواصل ال ؤامرتهم يحبط و م  و ؛م

  .النهضة هذه إطفاء و حرکةال هذه إيقاف إجل من کذلک

دافها  – اهللا سمح ال – النهضة هذه تحقق لم إذا  ستبقیٰ  ،إنطفئت  و أه رانُ  ف سلمون  و االسالم  و إي  الم

یٰ د ال روح ينزعون األب ا سلطت تحت ال ا و أوروب اذا ؛أمريک ذه کانت ف ة ه  هي و – صحيحة الحقيق

ا إذا و – صحيحة ل أحرزن ا ب إن ،صحتها إحتملن م ف شرع حک ل ال ضي والعق وب يق ون أن بوج  نک

سلک  و نختلف أن لنا يجوز فال ،متحدين ا  کلٌ  ي اً  من ا  طريق یٰ  ،م ع  عل وا  أن الجمي ة  يهتف  احدة  و بکلم

وا وأن ًا يقول ک ال :جميع د للمل ا محم ة ال ،رض ة للعائل دن ال ،البهلوي ا ال ،للن اد ال ،ألمريک  لإلتح

وم  تنجوا  لم إذا و نجوتم وتقدتم االتحاد ذاه اليوم وحفظتم التقدم هذا حققتم فاذا ؛السوفيتي اهللا  الي م  ف  يعل

  .االبد الیٰ المحنة في ستظلون أنکم
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   .تقصير لدي ليس و ،االيراني للشعب و للسادة أفهمه ما قلُت إني اللهم؛

ر إن دٌي األم يس و ج ًا ل ُر ؛مزاح رتبُط األم شعٍب ي ان ب أريخ طوال ک ًا الت ن محکوم ل م  سالطين قب

ين  مدیٰ علیٰ حکموه الذين لملوکا کل ،الجور سمائة  و ألف ام  خم انوا  ع ائرين؛  ک ادلهم  حتیٰ  ج ان  ع  ک

اس  شاه حتیٰ ،١الخبيثين من کان !العادل »آنوشيروان« ملکهم حتیٰ ،خبيثًا ان  ساکن « عب ان  »الجن  ک

وثين من و ،المل ذي فه ده عين سمل ال ذا و ،٢ول شعب ه ان ال أريخ طوال ک  سلطة تحت مسحوقًا الت

  .الخبثاء السالطين هؤالء

 ،شئ  کل حول دراسات و تحقيقات أجروا و البلد هذا الیٰ طريقًا األجانب وجد ،ثالثة أو قرنين وقبل 

ة صوصيات و طبيع شعب خ ة و ال وا و ،األراضي طبيع یٰ ذهب ال عل یٰ الجم حارينا ال رداء ص  الج

ات  من  قومية کل خصوصيات درسوا کما ،السيارات ظهور قبل فيها الموجودة الثروات لمعرفة  قومي

 التي  التخلف  حال في إبقائهم سبل درسوا کما – ذلک غير و وُلرًا أکرادًا و بلوشًا – االيراني الشعب

ذ  و ،بالثورة يفکروا ال لکي لديهم بما إقناعهم و عليها هم یٰ  الحين  ذلک  ُمن  خاضعون  نحن  و اآلن ال

ا  جاءت بعدها و نجلتراإ و أوروبا کانت البداية ففي أوروبا؛ و أمريکا لسلطة  من  أسوء  هي  و أمريک

ک ا و تل ف أمريک ة اآلن تق اد و ،جه سوفيتي االتح ي ال ة ف ریٰ الجه ا و ،االخ دان هم ب يري ل نه  ک

یٰ  ابقاءنا و عندنا ما کل سلب و ثرواتنا ة  عل د  و ،المسکنة  و التخلف  حال وا  ق اتهم  ضمن  – بحث  دراس

یٰ  افتوصلو االهداف هذه تحقيق سبل في – األمر عن ارة  ضرورة  ال ة  إث ين  الفرق سلمين  ب  و ککل  الم

ل الد تحوي سلمين ب یٰ الم العراق دول ال ران و ک ستان و اي ستان و افغان غالهم و باک ات إش  و بالنزاع

ویٰ  ةمواجه في يتحدوا ال لکي بينهم فيما الحروب ریٰ  الق ا  ،الکب ة  سعوا  کم اد  دون للحيلول ویٰ  إتح  الق
                                                 

 قتل حكمة بدایة في و )م ٥٣١( سنة العرش تولیٰ الساسانيين ملوک من العادل بآنوشيروان الملقب األول کسریٰ هو . ١
 أیضًا الظالمة ممارساته من و واحد، یوم في – ألفًا ثمانين عددهم و – المزدکيين قتل کما أوالدهم، من الذکور و إخواته جميع
  ».بزرگمهر« العالم وزیر بقتل أمره

 الملک  حياة« کتاب مؤلف خصص قد و الجائرین، الملوک من هو و ،»الجنة ساکن« بلقب الصفوي عباس الملک ُیلقب کان . ٢
 الملک، هذا قسوة و وحشية عن للحدیث الکتاب من الثاني المجلد من قسمًا )فلسفي اهللا نصر( الوثائقي » األول عباس
 ومعاقبة  التعذیب  بأعمال مختصين جالوزة الصفوي عباس شاه للملک کان« !ترحمته ما الکتاب من ١٢٣ ص في یقول

 القبيحة  الوجوه و القویة األبدان و الضخمة الهياکل ذوي الرجال من الخمسمائة جالدیه عدد بلغ و ..والمقصرین  المذنبين
  ... بالضرب والقتل  األنوف و اآلذان و أللسن و العيون قلع و الرؤوس قطع العادیة،  أعمالهم من کان و ... المرعبة

 الملک  فغضب المتمردین، علیٰ القبض و »جيالن« والیة الیٰ  بالتوجه غضب مير آقاي أحمد الشيخ عباس الشاه أمر قد و 
 بهذا » اآلثار نَقاوة تأریخ « کتاب مؤلف ویقول عامة، جيالن أهالي بقتل غضب مير أحمد  شيخ أمر و الوالیة  أهل علیٰ

 جنينها سقطت لم َمن و رعبًا  أجنتها  الحوامل معها  أسقطت درجٍة بلغ الوالیة  هذه في الدماء سفک إن :ترجمته ما الخصوص
  .الرماح علیٰ  رفعوه و جنينها  أخرجوا و  بطنها شقوا

 من المحکوم رجل في ثقب بایجاد یأمر کان أنه عباس شاه لدیٰ العقاب  أشکال من و« :یقول الکتاب من ١٣٠ ص في و 
 االرض، وکتفه   سهرأ یمس بحيث شجرة في به المحکوم  یعلقون حبًال الثقوب في  یدخلون ثم بالقدم الساق إتصال منطقة
 و  بطنه یبقروا أو جوعًا  یموت حتیٰ معلقًا فيظل بموته أمر کان إن و  بأنهائها عباس المللک یأمر حتیٰ الحالة هذه علیٰ ویبقیٰ
  » الحالة تلک علیٰ هو
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الوا  ،الديني العالم صورة بتشويه يکتفوا لم و  ون  االسالمُ  :فق ل  أفي دين  إن ب وا  ،١مخدر  أصالً  ال  أطلق

ذه  کل أوجد الذي الدين علیٰ التخدير وصف ذي  و التحرکات  ه شتمل  ال ه  ي یٰ  قرآن ذه  کل  عل ات  ه  اآلي

دين  أن يعني  الوصف  ذاه  ،التحرک  و الحرکة و القتال بشأن الواضحة اس  يخدر  ال رقهم  الن  في  ويغ

وم  بهم  لکي  الن ویٰ تنه ریٰ  الق رآن  أن حين في  ؛الکب ة  جاء  الق ویٰ لمحارب ریٰ  الق ذه  الکب  أولئک و ،ه

رآن  أن يزعمون اء  صنعه  واالسالم  الق ضعفاء  لتخدير  االقوي لبهم  و ال رم  النبي  أن حين  في  س  و األک

ا  الهدف  مخططاتٌ  هذه کل !! بالذات وياءاالق هؤالء حاربوا االسالميين سائر زيقکم  منه ة  من  تم  جه

االلتزام  تحصنوا قد المسلمون کان لو التي القلعة هو القرآن ألن أخریٰ جهٍة من القرآن عن وعزلکم  ب

 حالنا فتردیٰ به التحصن عن أعرضنا و القرآن هجرنا الذين نحن أجل؛ ،المحن هذه بهم نزلت لما بها

ذه  نصبوه شرطي ضربنا رأسنا رفعنا کلما و جانب کل من بنا النازلة للصفعات هدفًا أصبحنا حتیٰ  له

اء  أن بنفسه رضا محمد الملک قال لقد !!المهمة م  الحلف ذين  ه هِ  في  الصالح  أن رأوا ال اً  إبقائ  ،٢حاکم

زي  الخارجية وزير قال يومين وقبل أن  :االنحلي صالحنا  يعمل  الملک  ب  ال فکيف  مصالحنا  يحفظ  و ل

ذي  األمر  هو  هذا و أمريکا مصالح و مصالحکم عن يدافع أنه نعلم نحن ،!!مهندع  استغاثات  فجرا  ال

ع  في  – مکلٌف لکنه ٣وطنه أجل من مهمة النجاز جاء أنه يدعي فالملک الشعب؛ هذا ةٍ  – الواق  بمهم

شعب  مع  يتعامل  أساسها علیٰ و إنجلترا و أمريکا قبل من ذه  ال ه  ،الصورة  به  راناي  جعل  هي  فمهمت

                                                 
  ).٥١( الخطاب علیٰ )١( رقم الهامش راجع . ١
  .٤٠ ص  )١( رقم الهامش راجع . ٢
  ).٧٠( ص )١( رقم الهامش راجع . ٣
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 الخالفات في الوقع فإن السلطنة لهذه بالموت يهتفون الجميع و برمتها ايران إنتفضت حيث و ،واآلن 

رهم  بين و فينقالمث نيب أکان فرق ال و خارجها أو ايران داخل في سواٌء – ين  أو ،غي ذا  ب ار  ه  أو التي

  .لإلسالم و لألمة وخيانة للبلد تدمير و إنتحاٌر بالنتيجة هو – ذلک غير أو الجامعة في کذا

دکم  خارج  تقيمون  مجموعة أنتم و بينکم االختالف سبب هو ما و   إسلکوا  و إتحدوا  !تکدحون؟  و بل

ان  ليدمر و الجارف السيل ذاک ليتفجر جميعًا کلمتکم لتتحد و واحدًا طريقًا ذه  بني ة  ه ة  العائل  و البهلوي

اً  عنا اهللا عفا و جميعًا اهللا حفظکم ،تنااثرو بواسطتها ينهبون الذين بنيان ين ( – اهللا شاء  إن – جميع  آم

   )الحاضرين من –

 

                                                 
 إجتماع في األعيان و النواب مجلسا صادق رضاخان، والدة ذکریٰ بمناسبة ،)م١٩٧٦ آذار( )ش هـ ١٣٥٤( سنة نهایة في . ١

 الملوکية تشکيل باعتبار القدیم الملکي التقویم الیٰ  الشمسي الهجري من اإلیراني الرسمي التقویم تغيير علیٰ مشترک
 الحکومة أمرت قد و – الميالد قبل ٥٢٩ سنة الهخامشيين ملوک لحکم کوروش تأسيس زمن يأ التقویم لهذا مبدًا إیران في
 فترة تمض ولم الرسمية،  مراسالتها في الجدید التأریخ باستخدام الوطنية و الحکومية المؤسسات کافة رسمي إبالغ في

  .البهلوي النظام سقط و بالکامل إیران في الملوکية سجل طویٰ حتیٰ القرار لهذا الشاهنشاهي النظام  إتخاذ علیٰ طویلة
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  ٥٣ – هوية الخطاب رقم

  
 / فرنسا   م ١٩٧٨ الثاني تشرين ١ الموافق ق ـه ١٣٩٨ القعدة ذي ٢٩ في لوشاتو نوفل / باريس

   .الشعب لعامة السياسي الوعي تنامي ظل في الملکي النظام سقوط حتيمة :الموضوع

   .النفطي الحقل في   للعاملين الشامل االضرار بسبب للخارج االيراني النفط تصدير توقف :المناسبة

   .وغيرهم الجامعيين من الخارج في المقيمين اإليرانيين من جمٌع :الحاضرون
  

  

  

  جهنتائ و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

اد  إستمرار و لألمة تقديمها يتابع )س( الخميني اإلمام کان التي التوجيهات أدت  شعب  جه  االيراني  ال

 في  سنين  بعد )١٩٧٨ / ١٠ / ٣٠( تأريخ في المنتظري اهللا آية و الطالقاني اهللا آية سراح إطالق الیٰ

  .النظام سجون في البدني و الروحي العذاب أنواع تحمل

ان  صيحفة  لمراسل الطالقاني اهللا آية قال السجن من خروجه بعد هاأجرا مقابلة في و   بخصوص  کيه

ة  ُمنذ« :الخميني باإلمام عالقته ة  الحوزة  في  الدراسة  مرحل اً  کنت  الديني ام  من  قريب اُرهُ  و اإلم  و أفک

ذ  خاصة  قدسية له کان فقد واضحٌة و بينة سابقته حسن و راءُهآ ة  من ان  هو  و البداي زال  ال ک ز  ي  ًامتمي

  .»الجهات جميع من

 :صحفية  مقابلة في قال فقد سراحه إطالق بعد المقدسة قم مدينة الیٰ ذهب الذي المنتظري اهللا آية أما 

   .١ »العظيم اإليراني للشعب بحريتي مدين إنني«

ادان  مصفیٰ  في العمل رکود بعد السياسين السجناء سراح إطالق جاء قد و  ر  آب شامل  اإلضراب  إث  ال

ات  توقف  و النفطي  الحقل في للعاملين نفط  إستخراج  عملي ام  ال ذي  األمر  الخ ة  أدیٰ ال ر ( بحکوم  جعف

ة  مواجهة الیٰ )إمامي شريف ادة  أزم ش  أصابتها  ح يس  فتوجه  ،للبال ة  رئ یٰ  الحکم ابي  المجلس  ال  الني

                                                 
  .١٩٧٨ / ١٠ / ٣١ بتأریخ الصادرة اإلیرانية إطالعات صحيفة . ١
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يتدبرس  وکالة کتبت  ذٍ  األسيوش ول  يومئ د « :تق سياسية  اإلضرابات  شلت  لق ستمرة  ال  واإلضرابات  الم

شاملة ل عن ال ي خاصة و العم نف شرکة ف ادان مصفیٰ و طال امي يفشر ةومحک آب د و ،إم  خرج ق

دان  مدن  شوارع في متظاهرين اإلسبوع هذا السياسين المعارضين من االآلف  خرم  و جرجان  و هم

اد د و ،آب ل ق ا جرح أو قت ل ال م د عن يق ي شخصًا عشر أح ة ف ان مدين ا جرج دٌد ُأصيب کم ن ع  م

ة  المؤسسات من ةمؤسس )٥٠( حدود في العاملين يقوم و ،الجنود و الشرطة ا  الحکومي  ضراب باإل إم

را  و إجورهم بزيادة عامل المليون قرابة يطالب کما العمل عن الجزئي أو الکامل سجناء  عن  جاإلف  ال

  »العسکري الحکم حالة إنهاء و السياسين

دَّ  لقد« :تقول ايران في مطلعة مصادر عن نقًال أيضًا األسيوشيتدبرس وکالة کتبت و   العسکريون  أع

ون ًا اإليراني ة خطط ر ةبالحکوم لإلطاح سکرية غي ذ الع ام واألخ سلطة بزم شلت إذا ال ود ف  الجه

دٍّ  وضع  في  حاليًا المبذولة الحکومية سائدة  لإلضطرابات  ح م  و ،ال د  ل ذا  الرسميون  المسؤولون  يؤي  ه

  »... النبأ

ة  اآلثار )س(الخميني اإلمام يبين الخطاب هذا في و  ا  التي  لإلعجاب  الباعث ورة  أفرزته  اإلسالمية  الث

ذکر  اإليراني  الشعب لدیٰ العظيم المعنوي التحول يجادإ صعيد علیٰ د  في اذج  من  العدي ذا  نم  التحول  ه

ساملة  اإلضرابات  و التظاهرات إستمرار الیٰ مشيرًا املين  إضراب  خاصة  و – العمل  عن  ال  في  الع

 کان بما اإليراني بالشع يعيشه الذي الجديد الوضع بين يقارن و – النفطية المؤسسات و النفط شرکة

دم  هذا بأن يذکر و ،السابق في عليه وي  النضوج  و الروحي  التق سياسي  المعن ديني  و ال ة  ال اء  لعام  أبن

دة  ظاهرة تشکل هي و النهضة أفرزتها التي المهمة الکبيرة اإلنجازات من هو الشعب أريخ  في  فري  ت

  .اإليراني الشعب کفاح

ذاک  يطلقها کان التي بهاتالش و الوساوس علیٰ ردًا هذه الخميني اإلمام خطبة تمثل و  بعض  آن  في  ال

اونهم  علیٰ التعتيم بهدف ةالعلمي الدينية الحوزات ة  في  وسکوتهم  الملکي  النظام  مع  تع  جرائم  مواجه

ئلة  إثارتهم قبل من ،الملک شکيکية  ألس ن  :حول  ت دماء  مسؤولية  يتحمل  َم سفک  التي  ال ذه  خالل  ت  ه
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سب وظفي اضراب ب رکة م نفط ش شآت ال ة المن ًا النفطي ی اعتراض ام عل شاهي، النظ اء حصول اضحیٰ الشاهن  ابن

  ١٩٧٨ عام النفط بيع محالت امام ةطويل صفوف تجمع ثمَّ من و صعبًا، امرًا الوقود علی الشعب
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  ٥٣ – لخطاب رقما

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ة  من  ال و الشعب موقف جهة من ال ،أخریٰ بلٍد أي في الوضع يشبه ايران في الوضع أن أظن ال  جه

  .حکومته و الملک موقف

راً  لها نجد ال الثورة بلغته الذي المستویٰ هذا و شعبنا بها يقوم التي فالنهضة  ا  في  نظي ل  ،تأريخن  ال ب

  .الصورة بهذه بنفسه تحرک قد شعبًا أن التأريخ من طويلة نسني مدیٰ نجد

و  حتیٰ  المدن  إحدیٰ  في السوق إغالق للکسبة ممکنًا يکن لم السابق في  م  ل ثالً  !ذلک  أرادواه  في  فم

رددون  قم علماء کان – )الدينية الناحية من( جيد سوقها و – قم مدينة اس  دعوة  في  يت یٰ  الن  إغالق  ال

اس  أصبح بحيث الوضع تحول فشيئًا شيئًا ثم ،لدعوتهم الناُس يستجيب ال أن محتمًال کان اذ السوق  الن

ةٍ  ظل  في کان إن و للعلماء إهانة وجهت ما حادثة وقعت إذا السوق إغالق دعوات الیٰ يستجيبون  حال

 مهما أمٍر ألي االسواق إغالق الیٰ هم يبادرون ان باالهالي الحال بلغ حتیٰ ،االرتياح وعدم  القلق من

ان سيطًا ک ذه و ،ب اهرة ه ة تنحصر ال الظ م بمدين ل ق شمل ب ع ت دن جمي ي الم ة ف اء کاف ران أرج  ،إي

ةِ  في  حاليًا هو و – اآلن يصفونه کما – سياسيًا سوقًا البازار – طهران سوق وأصبح ل  حال ام  تعطي  ت

  .تام شبه او

ران  في  الوضع  أصبح  هکذا  الي  هؤالء  ونفس  ؛أسواقها  خاصة  و اي ان  ذينال  األه يهم  يصعب  ک  عل

 إفتحوا لهم قيل إذا االستجابة عليهم تصعب حيث العکس علیٰ اليوم أصبحوا ،واحد ليوم کسبهم إيقاف

الکم  وٍم مح م و ،واحد  لي وم ه شکون  الي ًا ي سيد  أن من أحيان ي ال اف  أوصیٰ الفالن  عن االضراب بأِيق

الهم  يفتحون هم و باالضراب وصية وصلت إذ حين في الکسب اد  مح وراً  رواب یٰ  ف د  ،االستجابة  ال  فق

اً  تحرکًا و االهالي تحرک أصبح اً  طوعي ر  إْذ ،ذاتي الي  روح النهضة  تفجر  غّي ا  و األه شطة  جعله  و ن

  .الکسب جهة من هذا !!وأعمالکم کسبکم الیٰ إذهبوا لهم قيل إذا ينفعلون يتأذون بحيث ومتحرکة قوية

وع  عن  ناهيک مصيبًة أحدهم نزف يعتبر بحيث سابقًا الوضع کان ؛أخریٰ جهة من و ل  وق ذه  ،قتي  فه

ة  وصلتني فقد ،الوضع تغير فقد اآلن أما ،کبریٰ مصيبة ةٌ  الماضية  الليل ا  کتبت  أٍم من  ورق ولُ  فيه  :تق

ائلتي  أنا زلُت ال :تقول و بذلک تفتخر هي و ،أوالدي من – !أربعة أو – خمس قتل لقد ستعدين  وع  م

 فيهم ظهر لقد ،مدينة کل في القتلیٰ من ٍداأعد تقديُم لألهالي بالنسبة عاديًة مسألًة أصبحت لقد لتضحيةا
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دما و  یٰ األمر يصل عن ة االذاعات ال م تجدون ؛األجنبي ا انک م کلم ذياع زر ادرت تمعتم و الم یٰ إس  ال

ا  أن تالحظون االخبار نشرات صام  و االضرابات  عن  تتحدث  ةالمنقول  أخباره یٰ  أعداد  و االعت  القتل

ة  تلک  في أو تلک أو ةالمدين هذه في د  أجل  ؛القري یٰ  األمر  وصل  فق ریٰ  ال  من  عددٌ  سقط  حيث  ،الق

یٰ  – همدان مدينة أطراف في القتلیٰ ا  عل دو  م د  و ،- يب ال  و ؛شخص  اآلف خمسة  أضرب  ق ذه  أمث  ه

یٰ  يکن لم التي السياسية النشاطات سابق  في  موجوداً  أسمها  حت م  و ،ال الي  يکن  ل ون  االه یٰ  يعرف  معن

راب ًال االض ا أص د اآلن أم بح فق اهرة أص ة ظ ها عادي الي يمارس ي األه ف ف اء مختل ران أرج  ،اي

د  و ،شخص  آالف خمسة  إحداها  في العمل عن فيضرب ة  شمل  االضراب  أن سمعتُ  ق  و المدن  کاف

  - اهللا شاء إن – اهللا أيدهم النفط شرکة في العاملين کذلک

ت و  رًة کن ي( م سابق ف ر )ال ي أفک وا أن ف م تقول واإ :له ان قطع نفط جري سکم ال دعوهم ال و بأنف  ت

  .ينهبونه

دارس  في ايران في اآلن قائمة فاالضرابات ،صحيحة القضية إذن ل  مؤسس  في  و المعامل  و الم  النق

 في  مجهوالً  االضراب معنیٰ کان حين في مکان کل شملت االضراب فظاهرة أجل ،غيرها و الجوي

ة ط و ةعادي حالة الیٰ اآلن تحول دوق السابق ة  وعي دیٰ  ذاتي اء  ل شعب  أبن یٰ  ال دعوهم  أن دون حت ه  ي  إلي

  .أحد

ثالً  فهي ،االضرابات هذه مواجهة تستطيع أنها تتوهم کنت الحکومة  ن  م ذه  ان تعل  من  االضرابات  ه

الة  لي بعثوا حيث األمر بداية في خراسان )محافظة( في حدث کما – !الرواتب زيادة جلأ  جول  برس

أعلن  – اآلن أتذکرها ال ئآتالف إحدیٰ به قامت إضراٍب ه  ف ادة  اضرابٌ  ان ذا  و ،الرواتب  لزي  إدعاءٌ  ه

د  و سياسي  إضرابٌ  فاالضراب کاذب ون  اآلن أخذوا  ق ذي  االضراب  أن :يعلن وم  ال ه  تق  بهدف  هو  ب

سياسين  السجناء سراح إطالق اء  و ال ة  إلغ ذين  األجانب  هؤالء  إخراج  و ئالطوار  حال وا  ال  في  أوغل

 – االجانب هؤالء يريُد فماذا ،جدًا مهٌم و مهم الثالث المطلب هذا و ؛إيذاِئِه و بالشع هذا ثروات نهب

 ٤٨٤



بحت ،إذن رابات أص شاطات و االض ة الن ضحوية الجهادي ل و الت واقاأل تعطي روج و س یٰ الخ  ال

راءة  إعالن  و المتجبر للنظام الموت شعارات إطالق و والتظاهرات الشوارع ه  الب ة  طاهرةً  ،من  عادي

ل  دخل شرطيًا أن لو حين في ؛اليوم اً  أعوام  خمسة  قب ران  أسواق  من  أّي  المحالت  بأصحا  أمر  و اي

ذا  )الملک  والدة ذکریٰ ( آبان من الرابع يوم بمناسبة مثًال – الفالني العلم عليها يرفعوا بأن شهر  ه  ال

ذا  عن  أحدٌ  تخلف لما – )الحاضرون يضحک( المشؤوم ا  ،األمر  ه ان  أحد  من  فم  من  أن يتصور  ک

ن ة الممک ضحک( !شرطي مخالف الجميع !)الحاضرون ي ان ف ون ک شرطة يرهب ذين ال ان ال دخل ک  ي

دهم یٰ أح وٍق ال ي س ران ف م أو طه يراز أو ق أمر ش ع في الم برف صابيح إضاءة وأ األع ستجيب الم  في

 و الملک بحکومة ال و بالحراب ال و العسکري بالحکم أصًال يعبأون ال فإنهم اآلن أما !ألمره الجميع

  .غيرها ال

ا  ،العسکري  الحکم  إعالن  حاالت  السابق في شاهدنا لقد  و  حينه ل  ل ة  في  أن قي ة  المنطق  حکم  الفالني

یٰ  يتجرأ أحدهم يکن لم و فورًا السامع علیٰ الرعب لهيمن ،العسکري ة  عل  أو العسکري  الحکم  مخالف

ة  العسکري الحکم حالة أن تالحظون فانکم اآلن أما !الشرطي مخالفة ة  مدن  عدة  في  قائم  ال و إيراني

أ  أحد  ا  يعب الي  به یٰ  يخرجون  فااله شوارع ال رددون  ويتظاهرون  ال شعارات  ي  هؤالء أن حين  في  ،ال

  .لإلهالي العنيفة المواجهة مواقف إتخاذ عن کثيرًا يتراجعون واأخذ )العسکرية الحکومية العناصر(

ين  وقبل النهضة هذه قبل عليه کان بما مقارنته ينبغي و شعبنا حال هو هذا  ثالً  سنة  ثالث ا  ليتضح  م  م

سه  يقر ال الشعب کان السابق ففي ؛الفترة هذه خالل الديني و السياسي النضج من بلغه دخل  لنف  في  الت

دبر  الذي هو و الملک دولة فالدولة ،بذلک ماشأننا :وليق و أمر أي ذا  !اشؤونه  ي ذي  المنطق  هو  ه  ال

                                                 
 کان و م، ١٩٨٠ سنة ألفًا ستين الیٰ سيصل کان ایران في العاملين االمریکان عدد فان األمریکي الکونغرس لتقریر طبقًا . ١

 و غيرها، و طهران مدینة شمال في ضخمة منازل في یعيشون ألفًا الثالثين ودحد االسالمية الثورة إنتصار قبل المعلن الرقم
 في ریال المليون تتجاوز  فکانت أعمالهم، بنفس  یقومون الذین اإلیرانيين رواتب عن أضعاف بعشرة تزید رواتب یتقاضون کانوا

 و مدرسة لهم کانت کما الکبيرة، جاریةالت  المحالت في خاصة  أقسام في ُتعرض کانت یحتاجونها التي السلع و .الشهر
 اإلذاعية المرسالت إحدیٰ أن کما طهران، في بهم خاصة نواٍد کذلک و خدمي مرکز و النفسي للطب مصح و مستشفیٰ

  باألجانب خاصة برامج تبث کانت حيث  االنجليزیة باللغة للبث مخصصة کانت االیراني التلفزیوني البث من  ساعات و اإلیرانية
  .األميرکان سيما  وال
 اإلیراني للجيش المباعة األمریکية االسلحة و العسکریة بالقضایا یتعلق ایران في لألمریکيين الواسع الحضور هذا من الهدف و
 تشغيل و نصب کذلک و ،)السافاک( الملکي األمن منظمة بين و )C.I.A( األمریکية المخابرات وکالة بين التنسيق کذلک و

  للشرکات التجاریة النشاطات إدارة الیٰ إضافة ایران، أرجاء مختلف في السوفيتي اإلتحاد علیٰ التجسسو التنصت أنظمة
  .األمریکية

 ٤٨٥



ين  طوال - فترًة شعٌب بقي لو  سمائة  و ألف ام  خم سلط  تحت  – ع ابرة  ت م  و الجب ة  ظل  في  و قمعه  راي

ة ة االمبراطوري ة أخبث هي و الخبيث ة األنظم ث أصحابها و الدنيوي اس أخب ه ،١الن يعتاد فان ی س  عل

ق  أن ندو يشاؤون ما ليفعلوا لهم الخضوع ه  تنطل یٰ  من ا  فهو  توجع  صرخة  أدن ر  نک  ،کحق  ذلک  يق

 محمد ذهن في يخطر يکن لم و ؛کاآنذ السائد المنطق هو هذا !!رعيته الرعية و بلده البلد الن للملک

اً  أحدهم  له يقول أن رضا اذا؟  :يوم اذا  ،لم ذا  فعلت  ولم ا  ؟األمر  ه یٰ  فم ة  معن اذا « کلم ل  في  »لم  مقاب

  .مثًال الوزراء رئيس کان لو حتیٰ أحٌد عليه يتجرأ الما فهذا !ايران؟ في »االول الرجل«

ة  أو عشر ثالثة للوزراء رئيسًا بقي الذي ذلک زمن في  اً  عشر  أربع اع  في  و ،٢عام ة  إجتم  للحکوم

 يعني  »األول« وصف  ألن فأنزعج البلد في األول الشخص بانه )الملک عن الحديث في( أحدهم قال

اني « هو آخر شخص وجود د  في  »الث یٰ  إعترض  و ،البل ل  عل ة  صاحب « ألن القائ  ال واحد  »الجالل

 اهللا أمر  هو الملک أمر« أن المنطق هذا علیٰ يعتاد الشعب لجعل يسعون نوااک و !!البلد في سواه أحد

سر  حرفوا ،٣»بينهما فرق ال و ةٍ  تف ول  صحيحة  کلم سلطان « إن تق  کل  »ظل « ولکن  ٤»اهللا ظل  ال

يس  و »الظل ذي« من فهي غيرها ال و حرکة ال ذاته من مستقل شٔي له وليس ،له تابع شخٍص  من  ل

                                                 
 کلمة و ١٦٨٨ ص٣ ج مسلم صحيح »األمالک ملک تسمیٰ رجٌل اهللا عند إسٍم أخنع إّن«:قال )ص( األکرم الرسول عن روي . ١
  .الملوک ملک تعني  الفارسية » شاهنشاه«
 و بيروت في درس ایران، في المعروفين البهائيين أحد حفيد و الملک عبيد احد ابن هو و هویدا، عباس أمير هو  المقصود . ٢

  هيئة في عضوًا أصبح )م ١٩٦٠ ( سنة وفي  الدبلوماسي الحقل في  اإلیرانية الخارجية  وزارة في عمل )م ١٩٤٤( سنة في
 سنة للوزراء رئيسًا أصبح منصور وبعد ،)م١٩٦٤ ( سنة منصور حکومة في للمالية ًاوزیر أصبح ثم  الوطنية النفط شکرة إدارة

 حکم و اإلسالمية الثورة إنتصار بعد )م١٩٧٩( للمحاکمة قدم قد و ،)م١٩٧٨( سنة الیٰ المنصب هذا في وبقي )م ١٩٦٥(
 أحد أفندي عباس فائيي أبرز من قناد رضا يرزام جده و البهائية الطائفة أتباع من أنه ُیقال .الحکم تنفيذ تم و باإلعدام عليه
   .أفندي عباس سيده یخدم وظل عکا مدینة في سکن حيث  فلسطين الیٰ  إیران من فّر وقد المنحرفة، الفرقة هذه زعماء

 من أم اهللا من األمر أکان سواء« هي ترجمته طوسي أسدي اإلیراني للشاعر بالفارسية شعر بيت من مصرع الیٰ إشارة . ٣
 الکتب و  اللوحات و الکتب  معظم علیٰ البيت هذا یطبع الملکي النظام وکان  »اهللا دولة هو الملک و اهللا هو فالرب الملک،
  .الرسمية

 في اهللا ظل السلطان و االرض، في رمحه و اهللا ظل المتواضع العادل السلطان« :قال أنه )ص( االکرم الرسول عن روي . ٤
  »المظلوم ینصر به و الضعيف إليه یأوي االرض
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ذي  ،سالطينًا ليسوا أنهم ثبتتأ و السالطين کافة علیٰ الفاتحة قرأت »اهللا ظل السلطان« فکلمة إذن  فال

 ظالً  ليس و مستقل هو ،االلهية االوامر خالف ويتحرک شيئًا لنفسه يریٰ الذي أي – هللا ظًال يکون ال

وحي  من هو عنده ما کل بل ،عنده من شئٌ لديه ليس النه ،اهللا ظل هو األکرم النبي .سلطانًا ليس –  ال

أمره  ويحارب  بتحريکه رکيتح ،ونهيه اهللا أمر و الوحي تابع هو و زهٌ  ب ه  تکون  أن عن  من الٌ  ل  و آم

ه  يرویٰ حيث ،)ع( المؤمنين أمير حاُل کان هکذا و .أساسها علی يتحرک نفسانية طموحات دما  أن  عن

ن  عمرو بارز دود  ب یٰ  أسقطه  و ضربه  و ١عب یٰ  جلس  و ،االرض عل  تجرأ  رأسه  ليقطع  صدره  عل

ألوه  وعندما رأسه قطع و إليه عاد ثم إبتعد و عنه فقام ،عليه بصق و عمرو  أوضح  ذلک  سر  عن  س

د  فهو  ،لنفسه الغضب من شائبة لرأسه قطعه في يکون أن من خوفًا ترکه أنه لهم ه  يکون  أن يري  عمل

  .بالکامل هللا خالصًا

ة إذن  ل« فکلم ة »اهللا ظ حيحة کلم ي ص راءة تعن ة ق یٰ الفاتح ل عل سالطين ک رين و ال  و المتجب

وا  لکنهم  ،الجور  سالطين و السالطين تجاه المسلمين و المؤمنين واجب ينتب هي و المستکبرين  حرف

اموا  و ،»الملک أمر بين و اهللا أمر بين الفرق« أن تعني أنها تعني و بأنها للناس صورها و معناها  ق

اد  الناس عامة جعلت يالت بالصورة الخيانات و الجور و الظلم و المنحرفة الممارسات بهذه ا  تعت  عليه

اً  عشر  االثني ذي الصبي أصبح و شعبنا حال تغير فقد اآلن أما ،إستوحشت فقدتها إذا تیٰح  يقف  عام

م  في  الشرطي بوجه ا  و ق شعار  هو  و »للملک  الموت « يهتف  و غيره ذي  ال اً  شعاراً  أصبح  ال  عادي

سانه  به ينطلق ما أول فيکون لسانه الصغير الطفل عليه يفتح شبنا أوساط بين متعارفًا ذه  ل ةَ  ه  و الکلم

  .)الحاضرون يضحک ( مبارکة کلمة هی کم

ستطيع  فال  صفوفه  بين من تفجرت التي النهضة ؛نهضته أثمرته قد و اآلن شعبنا حال هو هذا   أحدٌ  ي

ن  افم  ،اإلدعاء هذا يطلق من يخطأ و ذلک يدعي أن له يحق ال ؛نهضتي إنها :يقول أن دٍّ  ِم ستطيع  ي  ت

وةٍ  من ما و ؛اهللا يدُّ هذه و ؛اهللا فعل فهذا ؛شعب أي لدیٰ التعبير هذا مثل إيجاد ستطيع  ق  ذلک  تحقيق  ت

                                                 
 تحدیٰ الحرب في تميزهم عالمة یضعون کانوا الذین  الُمعلمين قریش فرسان أشجع من العامري  عبدود بن عمرو . ١

 معسکر من إقترب قد کان ما بعد قتله و )ع( علي اإلمام إال له یستجب فلم للبراز دعاهم و األحزاب حرب في المسلمين
  ).ص( النبي
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د  ر لق ال تغي عبن ح یٰ اش يض ال ا نق ان م ه ک ابقًا علي دما ؛س ان عن ول ک رام بوجوب الق  و الملک إحت

رطته سؤولين و ش رًا الم ًا أم زًء و طبيعي ن ج ة م شعب هوي ضي ال ل يق ضرب بتحم ضرائب و ال  ال

ر  ،منه فرار ال مقدرًا أمرًا هذا کأن و شفة ببنت النبش ندو والشتائم المجحفة ذا  فتغي  ظهر  و الحال  ه

ذا ول ه ة التح ر ببرک ي األم رت و اإلله ذه غي ضة ه رة النه ن المتفج اق م شعب أعم سه ال ه نف  أحوال

صارت ه ف ِأ تقضي طبيعت اف طالقب سلطنة الموت هت الن ل و و ف اف ه ذي الهت ذ ال ه أخ ل يطلق  الطف

ا  أحد  بشأن أيام قبل ذلک عن لنا کتبوا کما للتو النطق تعلم الذي الصغير صغار  أطفالن ا  من  ال  أرحامن

  .الهتاف هذ – نطقه أول – أطلق الذي

 المقدسة  بذاته تعالیٰ الحق به تلطف الذي اللطف هو هذا و ،لنفسه الشعب قدمها التي الخدمة هي هذه 

ذا  علیٰ شعب  ه رنکم  فال  ؛ال م  و - االشخاص  بعض  اوسوس  تغ از  من  جزءٌ  ه ذين  – الحاکم  الجه  ال

ذه  أنجزته الذي ما و ؟المسفوکة الدماء هذه کل حققته الذي ما :يلقب من تساؤالت يثيرون  !؟النهضة  ه

ان  ما الیٰ فانظروا ه  ک ا  و الحال  علي ه  آل م ذا  ،اآلن إلي شعب  فه ذي  ال ان  ال ة  تلک  کل  يعيش  ک  و الذل

ضته  الحراب  ويبارز الظالم مواجهة في الشامخ الجبل مثل اآلن يقب ؛الظلم قبال والسکوت القلق  ،بقب

النفس  للتضحية  يتقدم هو و بشبابه ضحیٰ شعٌب !؟ُيريدون  هذا من أفضل حاٍل فأي اً  ب دافع  مواجه  الم

ذا  من  أفضل  حال  فأي ،لديه تبقیٰ بما للتضحية إستعداده ُيعلن ثم الدبابات و دون  ه  تحول  أي و !؟يري

 عليه؛ کان ما نقيض الیٰ أشهر و سنة خالل شعب حال تغّير حيث الحال هذا من أسمی معنوي وسمو

  .مکان أي في نظيرًا له تجدوا أن تستطيعون ماال هذا و

د  أنحاء  کل في الشعب وضع عليه أصبح الذي الجديد الحال هو هذا  دما  ؛البل ه  بعض  کانت  بع  مناطق

ذه  أجل من االضراب من واحدًا يومًا عمرها طوال تشهد لم م  المدن  بعض  و ،المطالب  ه دخل  ل  – تت
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د ؛أجل ان لق ذا ک شعب منطق ه ي ال سابق ف دعايات بفعل ال ي المشؤومة ال ا الت ي روجوه اطه ف  أوس

ه  نهب  و الضرب  فيتحمل  ،الحياة من مطنال هذا علیٰ يعتاد جعلوه و التأريخ طوال  ذلک  مع  و ثروات

ر  و لنفسه قدمها خدمة أعظم هو الشعب جدهأو الذي التحول فهذا إذن ؛ظالميه و ناهبيه يتبع ا  النظي  له

و  حتیٰ و االنجازات من الکثير تحققت لقد ،تحقق؟ الذي ما لقولا ينبغي فال ؛تأريخة في ا  فرضنا  ل  أنن

و  وحتیٰ آخرًا شيئًا تحقيق نستطيع لن ا  و أخذونا  ل در  أن دون خنقون یٰ  نق ان  ؛شئٍ  فعل  عل ا  ف  تحقق  م

يمٌ  إنجاٌز هو اآلن الیٰ ه  إقترنت  ق ذه  ب دمها  التي  التضحيات  ه شعب  ق ذا  و االيراني  ال ذي  التحول  ه  ال

ة  الروح هذه يبعث و الفدائيين و الضحايا واآلف مئآت يقدم صار بحيث هدهش  أّن تتصوروا  فال  ،الحي

ة  الممارسات عليکم يفرضوا أن يستطيعون االعداء انوا  التي  الظالم ا  يقومون  ک د  ،به د  إنقضیٰ  فق  عه

  .إنقضیٰ ،العهد ذلک إنقضیٰ فقد الناس؛ لضرب شرطتهم إرسال يستطيعوا لن و الظلم فرض
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  ٥٤ – هوية الخطاب رقم

  
  م ١٩٧٨ / نوفمبر / ٢ – ق ـه ١٣٩٨ / الحجة ذي / ١

  .له الداعمة القوی و الملک قاموس في لمعانيها الکلمات فقدان :الموضوع

  .األزمة من الخروج بهدف اإليرانيين الساسة مع الملک ريهاجي التي السرية المفاوضات :المناسبة

  .غيرهم و الجامعيين من الخارج في المقيمين اإليرانيين من جمٌع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف

ة  المسيرات  و التظاهرات  المذکور التأريخ في تواصلت  ران  في  الثوري د  و ،اُالخریٰ  المدن  و طه  ق

ذا  في  بها المحيطة الشوارع و طهران جامعة إکتفت وم  ه اهير  )م١٩٧٨ / ١١ / ٢( الي  ىٰع د و بالجم

ام ي اإلم ي )س(الخمين ان ف بة أصدره بي ة سراح إطالق بمناس اني اهللا آي شعب الطالق یٰ ال  مواصلة إل

  .النظام يمارسها کان التي الضغوط مواجهة في الصمود و إنتفاضته

ي و  س ف ذا نف وم ه ریٰ الي ام أج ابالت اإلم حفية مق ع ص لي م سة مراس ة مؤس ون و اإلذاع  التلفزي

یٰ  کًال ،اللوکسمبورغ تلفزيون و راديو و ،البريطانية غارديانال صحيفة و ،النمساوية راد؛  عل د  و إنف  ق

 من  سالمًا يخرج لن الملک أن من واثق إنني« :قائًال الغارديان صحيفة مع مقابلته في الثورة قائد أکد

ضغوط ة ال ة الجهادي ة الحالي تمرار ضد المنطلق ه إس م و حکم ه حک ا و ».عائلت ذه مراسل أورده م  ه

ي صحيفةال ة ف ؤاله مقدم ن س ام م و اإلم وذج ه يالت نم ة للتحل رة الملحوظ ي بکث ائل ف الم وس  اإلع

ة ذاک الغربي أس بوضوح تکشف هي و آن ن الغرب ي درة م ة ق ساومية األجنح یٰ الت ام عل دور القي  ب

ؤثر ا ،م ا کم شف أنه الم أن تک ي الع ان الغرب ذاک ک ع آن و يتطل وادث نح ي الح ن ال الت ؤ يمک  التنب

  .هابطبيعت

 ٤٩٠



ول  کتب الغارديان صحيفة مراسل ة  معارضة  إن« :يق د  الحکوم اً  شملت  ق ة  تقريب آت  کاف  المجتمع  مئ

ران  داخل  – المعارضون يفتقد و ؛اإليراني ادة  – إي ة  ،للقي سبة  صاحب  وحده  هو  الخميني  اهللا وآي  الن

ة  مع  التفاوض أشکال من شکل أي بقوة يرفض الذي هو و ؛الجميع بين األتباع من الکبری  ،الحکوم

  .الحالية األوضاع في إيران إلیٰ للعودة مستعد غير هو و

ائم  الملکي النظام تعارض کانت التي المنظمات من هي الوطنية الجبهة  ذ  الق  الوضع  لکن  ، سنين  ُمن

یٰ  السيطرة من الجبهة زعماء معها يستطيع ال التي بالصورة هو اآلن القائم التطورات  األوضاع  عل  ف

  .فاجأتهم قد شعبيةال التظاهرات و

ة  حقبة أن يعتقدون المراقبين من الکثير  شهدها  اإلضطرابات  من  طويل ستقبل  سي  المحتمل  من  أو الم

 التغلب  الممکن  من  بأن يعتقد َمن تجد قلما ولکن ،ءىمفاج عسکري بانقالب المسلحة القوات تقوم أن

  .»إيران في الحالي السياسي الواقع في اإلستقرار عدم علیٰ بسهولة

د « :قائًال فأجاب العراق مغادرته علة عن الخميني اإلمام سأل النمساوي التلفزيون مراسل   منعتني  لق

ة ة الحکوم ضغوط – العراقي ن ب ک م ي المل ن – اإليران ام م شاطات القي سياسية بالن ي ال ع الت  تق

سؤوليتها یٰ م اتقي عل ادرُت ،ع ذا فغ د ه أله و »البل ساوي المراسل س ررتم هل - :النم ذهابا ق یٰ ل  إل

 الملک جرائم لکشف أفضل هو الخارج في التواجد إن« :اإلمام فأجاب ؟إليها تذهبوا لم ولماذا ؟إيران

یٰ  صعيد  عل المي ال ال  و ،»الع ام  ق ة  من آخر  جانب  في اإلم  ةإنتفاض بفعل  الملک سيرحل « :المقابل

يدير  ،اإلسالمية  الجمهورية و الديمقراطية حکم وُيقام الثورية الشعب ذه  في  وس ة  ه  شؤون  الجمهوري

شکل  يوطن مجلس البلد شعب  منتخبي  من  يت ين  ال وق  ستحترم  و ،الحقيقي اس  حق يما  ال الن ات  س  األقلي

داً  نظلم فال ُتراعیٰ و الدينية م  نخضع  ال و أح د  إن ؛للظل ی  اآلن البل ة  عل د  و االفالس  حاف ار  ق  کل  إنه

  .»للبلد الحقيقي البناء سيبدأ اإلسالمية الجمهورية حکم استقرار مع و شيء

تقبلون  هل  - :قائًال اإلمام اللوکسمبورغ تلفزيون مراسل وسأل  ولي  س د  ب ساً  العه دالً  للحکم  رئي  من  ب

ام  فأجاب  أبيه؟ شعب  ،کال « :اإلم ات  يحمل  اإليراني  فال ة  ذکري رارة  في  غاي ذه  عن  الم ة  ه  وال العائل

دخل  لم - :المراسل سأل و ،»أفرادها من أي حکم يطيق  شهدتها  التي  التظاهرات  في  يونالعسکر  يت

ام ة األي ل يتراجع الملک و ،الماضية القليل ه ويقب و و يتراجع ستعد ه تقبال م ريم إلس نجابي ک  و ...س

تم  فهل للتفاوض مستعٌد کالمل حيث ستعدون  أن ذلک  م ستعدون  المعارضون  هل  و ؟ل یٰ  للتوصل  م  إل

 ٤٩١



د  مشهد  مدينة في )شهريور ١٧( مستشفیٰ في العاملون و األطباء کان و  ام  عن  أضربوا  ق ذ  الطع  ُمن

ام  عدة أريخ  من  اي ذکور  الت اً  الم یٰ  إحتجاج ام  عل ة  عناصر  إقتح  وخرج  فیٰشللمست  العسکرية  الحکوم

ضامنية  تظاهرات  في  األهالي ام  عن  المضربين  مع  ت ا  الطع ة  عناصر  فواجهه  و العسکرية  الحکوم

  .المستشفیٰ إلیٰ أثرها علیٰ نقلوا بجروح منهم عدد فُاصيب األهالي علیٰ النار أطلقوا

د  صرح و بالملک أميني علي الدکتور إلتقیٰ )م ١٩٧٨ ،١١ ،١( وبتأريخ  اء  بع ائالً  للمراسلين  اللق  :ق

اذا ...« د لم ام نري ا القي دع ال بم اًال ي ویٰ مج ة س سکرية للحکوم لحة و الع الوا !؟األس نکن تع  ل

و  التصريحات هذه السياسين المراقبين من الکثير إعتبر قد و .»متحضرين اً  ن د  من  ع  بتصعيد  التهدي

  .الشعب ضد الحاکم النظام يمارسها التي العنف ممارسات

یٰ  بالملک إجتماعه من يومين بعد و  م  في  أميني  إلتق سيد  ق اظم  بال ذي  شريعتمداري  ک ال  ال ذا  في  ق  ه

اء ًا – اللق ا طبق ه لم صحافة نقلت ا إن« :- ال ده م و نري ذ ه سليم التنفي ل و ال ان و .!»تورللدس الکام  ک

اء  کالة و مع مقابلة خالل بيوم ذلک قبل أکد قد شريعتمداري ة  األنب ارس « اإليراني ه  »پ  يوافق  ال« إّن

ال  و !الدستور بالکامل يؤيد أّنه و »والقتل الخريب و اإلضطرابات إثارة علی ة  قامت  إذا« ق  الحکوم

ا  أّنه من بم شعب إرضاء  ش دار – ال ل عن إمتنعت  و – بمق  أن المحتمل فمن المرج و رجاله  و القت

د  فمن  سياساتها غيرت إذا و ،بتصريحاتها الشعب لدیٰ األمل ذلک يبعث یٰ  سيؤدي  ذلک  أن المؤک  إل

  .»األوضاع تهدئة

یٰ  النهضة تواصلت التصريحات هذه من الرغم علیٰ و  ان  و ،نطاق  أوسع  عل ام  ک  )س(الخميني  اإلم

وم ن – يق الل م ه خ ه خطب ة وبيانات ست الثوري الرد – مرةالم ی ب ال عل ذه أمث صريحات ه یٰ و الت  عل

ذا  ؛الملکي  للحکم  الداعمة الغربية اإلعالم وسائل و أمريکا و الغربية الحکومات ساسة تصريحات  ه

 ٤٩٢



سفارة  ة ال ران في األمريکي ر في حددت طه لته تقري  و العسکري الحل األمريکان للمسؤولين أرس

ين  و المضربين  ضد  العنيف  العسکري التعامل ة  و المثقف ين  و الطلب اء  الکسبة  و المعلم دين  وعلم  ؛ال

ا  أحد  في کتبت و النظام الزمة الوحيد الحل باعتباره ة اإل لألوضاع  تحليالته  ١٩٧٨ / ١١ / ٢( يراني

سريعة  التطورات  عن لتصورنا األساسية النقاط التقرير هذا يوضح« :تقول )م شهدها  التي  ال ران  ت  إي

ة  و الملک  يتخذها  أن يجب  التي القرارات يبين وکذلک حاليًا د  ... فوري د  وق سه  الملک  أک  خالل  بنف

ه  يبدو ولکن اإلضطرابات هذه دإلخما سريع إجراء اتخاذ ضرورة علی - »سوليفان« مع إجتماعه  أّن

از  تقارير وتفيد ...الالزم القرار إتخاذ علیٰ قادر غير سياسيين  المعارضين  أن المعلومات  جمع  جه  ال

ادة دينيين والق افظين ال سعون المح یٰ اآلن ي ل إل یٰ التوص اق إل شأن إتف شکيل ب ة ت ع حکوم  تتمت

 تاثير من يقلل الذي لکن و ؛للدستور خاضع انکسلط الملک علیٰ اإلبقاء مع للغاية واسعة بصالحيات

ذي  المخضرم  و القديم الديني الزعيم هو و پاريس في المنفي الخميني اهللا آية أفکار هي العالج هذا  ال

  ... الملک رحيل بوجوب القائل موقفه في حازم فهو عقود ةعد استمر الملکية ضد کفاحًا خاض

دیٰ  علیٰ إيران کذلک و أمريکا مصالح لحفظ يعمل حلُّ هو العسکري الحل إن :الخالصة  د  الم  البعي

  .باهض ثمنه ولکن

ل و ... لًّ  ک سکري ح رن  ع ًا يقت طدام  حتم ف باإلص ع  العني اهرين م ي  المتظ شوارع ف  ةوالطلب  ال

يهم  و التالميذ مع کذلک و الجامعات في يتظاهرون الذين واألساتذة الجامعيين ذين  معلم  يتظاهرون  ال

دارس  في اء  ومع  الم دينيين  الزعم اتهم  و ال ال  مع  و الکسبة  من  حم ا  ...المضربين  العم  يمکن  ال کم

  .١»الصحافة علیٰ قيود فرض إجتناب

ام ي اإلم شيد )س(الخمين ي ي ذه ف ة ه الوعي الخطب وري ب ذي الث یٰ ال ه تتحل ساء ب ات الن  واُالمه

ات م ؛اإليرانيي صًال يتحدث ث تعمار إستغالل عن مف شعارات و طلحاتللمص الملکي والنظام اإلس  ال

ة ة و الثقافي ة اإلجتماعي ة البراق ضر کالحري الح و والتح ي اإلص ا و الزراع ا أمثاله یٰ ردَّ کم  عل
                                                 

 الثورة تاریخ تقویم« کتاب في المنقولة و م ١٩٨٩ شباط بتأریخ اإلسالمية األمن وزارة نشرتها التي الوثائق راجع . ١
 و )م ١٩٧٨ / ١١ / ٥( في العسکریة بالحکومة جاؤا التقاریر و التحليالت هذه إلیٰ إستنادًا و ،١٩١ ص بالفارسية »اإلسالمية

 اإلیرانية  الحکومة تزوید علیٰ المصادقة نبأ )م١٩٧٨ / ١١ / ١٠ – کيةاألمری الخارجية  باسم الناطق أعلن السياق نفس ضمن
 مکافحة عصي من ألف )٢٠٠( و للدموع مسيلة قنبلة ألف )٢٥( بينها و طهران إلیٰ إرسالها و التمردات لقمع الالزمة بالمعدات

  .ذلک وأمثال  القویة الدروع و اإلضطرابات

 ٤٩٣
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  ٥٤ – الخطاب رقم

  
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

ر  معاني تبدل قضية ؛آلنا نواجهها التي القضايا من   عصرنا  في  المصطلحات  و الکلمات  من  الکثي

انٍ  إکتسابها و إيران في و الحاضر دة  مع اموس  وضع  تقتضي  جدي د  ق ا  جدي  األجواء « کمصطلح  !له

ا  أوجدنا إننا - :القول يکرر هو و الملک کلمات في إستخدامه يکثر الذي »المفتوحة السياسية  وأعطين

ارتر  مثل أيضًا أسياده کلمات في القول هذا يتکرر و !!١ إيران في »مفتوحة سياسية أجواًء« ذي  ک  ال

ال ي الملک إن - :ق د اإليران د ق واًء أوج ية أج ة ( سياس د و )مفتوح ذو ق ه اأخ األمس إلي ي ب د ول  عه

ات  أعطیٰ  ألّنه الملک علیٰ – ُاخریٰ مرًة – فأثنیٰ ،- جهة کل من أبيه مثل هو و – الملک  !!٢الحري

  .آخرًا معنًی إکتسبت و عصرنا في معناها فقدت التي الکلمات من هذه و

ع  و الصحف علیٰ الرقابة فرض و مجال؛ کل في القمع تعني إيران في المفتوحة السياسية األجواء  من

رأي؛  عن التعبير أشکال من شکل أي سان  أن رغم  و ال ر  في  حرٌّ  اإلن ة  عن  التعبي  األجواء  لکنّ  رأي

ا  بالکامل  ذلک  من  المنع نيتع المفتوحة السياسية ق  فيم ه  يتعل ه؛  و بحياب ا  مقدرات ا  کم  ال أن يتعن  أنه

صحافة حق شر أن لل ة ال و تن دًة کلم ًا واح ا خالف یٰ لم ا ُيمل الطبع و ؛عليه إن ب صحافة ف ذلک و ال  ک

شيء  بعض  تتحدث  أخذت  اإلذاعة اً  ال ذلک  خالف ذا  أن هو  ذلک  سبب  و ل اه  ه شعبي ا االتج  تلک  و ل

                                                 
 الذي اإليراني الملك أميرآا في الجمهورية لرئاسة ترشيحه حملة خالل اإلنسان قوقح عن الدفاع لمبدأ آارتر طرح أربك . ١

 حقوق معنىٰ يفسر شخص آل « :وقال الشيوعين تسلط إلىٰ سيؤدي إيران في الحرية من مقدار إعطاء أن يتصور آان
 لرئاسة آارتر إنتخاب بعد إضطر لكن »لها األميرآان لتفسير مطابقًا تفسيرنا يكون أن ضرورة ثمة وليست معين بنحو اإلنسان
 ٢٩( تاريخ في تم السياق هذا وفي ،»المفتوحة السياسية األجواء« أسماه ما وإيجاد القمع ممارسات من التقليل إلىٰ أميرآا

 شخصًا )٦٦( سراح إطالق تم )م ١٩٧٧ / ٢ / ٣( وفي األعيان لمجلس »األساسية اإلصالحات « الئحة تقديم )١٩٧٦  / ١٢ /
 جميع أمام مفتوحة واإلدارية السياسية المناصب جميع« بأن الملك صرح )م ١٩٧٧ / ٣ / ١( وفي السياسيين، السجناء من
 اليوم وفي اإليرانية السجون بزيارة الدولي األحمر الصليب منظمة من وفٌد بدء )م ١٩٧٧ / ٥ / ١١( تاريخ وفي .»الشعب أبناء

 الحريات من المزيد منح اإليراني الملك من ايفين وديفيد فانس سايروس واإلنجليزي األميريكي الخارجية وزيرا طلب التالي
 )السافاك( الملكي األمن منظمة أمر آما الجديدة، للسياسة بالدعاية له الموالي » رستاخيز« حزب وأمر فوافق للشعب،
 هذه تؤثر فلم !!والمنازل الشوارع في المعارضين تقتل وأخذت سياستها من المنظمة فغيرت اإلعتقال حمالت من بالتقليل
 ذآرىٰ بمناسبة ضخمة تظاهرات في اإليراني الشعب فئات وسائر طهران جامعة طلبة وخرج الجديدة الخادعة السياسة
 »للخطر الملكي الحكم عرضت السياسية الحريات إّن« :الفرنسية اإلذاعة مع مقابلة في الملك وقال خرداد؛ )٥١( إنتفاضة
 حكمه أن ألميرآا وإتضح »المفتوحة السياسية األجواء « مكيدة أي للمك الجديدة الدعائية السياسة شيئًا تحقق مل وبالتالي
  .الهاوية مشارف علىٰ

 کان و واشنطن في کارتر جيمس األميرکي بالرئيس پهلوي رضا اإلیراني العهد ولي إلتقیٰ م ١٩٧٨ سنة اکتوبر شهر في  . ٢
 أن علیٰ کارتر أکد الدعائي – السياسي الهدف ذي اللقاء هذا في و الطيران، علی تدریب ورةد هناک یتلقیٰ پهلوي رضا

 و الدميقراطية لتثبيت الهادفة اإلیراني الملک إلجراءات إرتياحه عن أعرب و اإلیراني الملک نظام ستدعم األميریکية الحکومة
  .ألميرکا بالنسبة اإلستراتيجية إیران أهمية عن تحدث

 ٤٩٥



ر  حق الجميع سلب تعني أصبحت المفتوحة السياسية األجواء و الحرية إن  رأي  عن  التعبي ا  ال  هو  کم

زة  و اإلذاعة  و صحافتنا تحررت فإذا ،اآلن صحافتنا حال زة  و التلف ة  األجه دها ع اإلعالمي  ستتضح  ن

 ما و بالظواهر ينحصر وعلمنا ،جریٰ بما علٍم علیٰ الناس أکثر ال و أنتم ال و أنا فال ؛جریٰ ما حقائق

یٰ  جریٰ  ما و اُالمور بواطن نجهل حين في المجارز من الشوارع شهدته ران  عل  و ،األستار  خلف  إي

ضايا  عايش حيث ذلک بکل يعلم من يوجد لکن ا  من  الق أريخ  و داخله ائق  معظم  يحفظ  الت م  إن الحق  ل

ا  تکن وا  و .کله ين  عن  – أعلم بعض  أن – يق د  ال اً  صنفوا  ق ذا  کتب م  لکنهم  الخصوص  به ستطيعوا  ل  ي

ذه  خرجت  و الحقيقة الحرية ظهرت فاذا ،ونشرها طبعها دها  ،الکتب  ه  جديرة  الصحافة  ستصبح  عن

  .بالمطالعة

ا  ،الحقيقي  المجرم إسم نهام أي في تجد ال ولذا للرقابة خاضعة زالت ال صحافتنا إن   في  تجده  ال کم

م  ،السياسيين الرجال هؤالء من أيًّ کلمات ستطيعوا  فل یٰ  ي وا  أن اآلن إل ذي  الحقيقي  المجرم  أن يقول  ال

ل إرتکب ذه ک رائم ه و الج د ه ن رضا محم ان رضا ب اهير لکن ،خ ن الجم ذه اآلن تعل ة ه  و الحقيق

                                                 
 مع تزامنًا )م١٩٦٣ / حزیران ٦ - ٥( یومي الناس علیٰ النار إطالق حریة العسکریين قادته أعطیٰ رضا محمد الملک أن نقلُی . ١

 في  الناریة  العيارات إطالق في أو هباًء واحدة طلقة ال و الجنود الیضيع أن بضرورة أمر و الشهيرة خرداد )١٥( إنتفاضة واقعة
 طائرة في بنفسه یحلق کان الملک أن وینقل الناس، أبدان من العلوي القسم إلیٰ إطالقاتهم یوجهوا بأن أمرهم بل الهواء

  .العسکریين للقادة منها أوامره یصدر و الواقعة أجواء في عمودیة
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ستعدة  الجماهير هذه ألن أو الشعب جماهير علی کثيرًا التطاول نيةاإمک عدم هو والسبب   للتضحية  م

شبان  التضحية  و التضحيات  أعظم  لتقديم بل بالنفس ذ  تفتخر  هي  و بال شهد  اهللا و  ،لکب  أمهات  أن ي

ات  اليوم اً  نموذجي م  حق ا  يکن  فل أيخ  طوال  لن ا  إّال لهن  نظائر  الت در  م نهن  الواحدة  تضحي  حيث  ،ن  م

د  بذلک؟ تفتخر ثم بأبنائهم شبان  بعض  أخبرني  ق ان  - :ال ا  ب واتي  هن  إمهاتن یٰ  حافظن  الل  الحماس  عل

ذي  هو  و للنهضة  الحماس و لحياةا حفظ الذي هو الثکالیٰ االمهات هؤالء فموقف أجل ،فينا ا  ال  يمنحن

  .الجرأة و الشجاعة

سياسية  األجواء« معنیٰ إذن هذا  دنا  في  »الحرة  ال دت  حيث  بل ا  فق  حسب  أصبحت  و األصلي  معناه

  .هذه القمع أشکال کافة تعني الملک و کارتر منطق

دت  التي الکلمات هذه نظائر من و  ا  فق ة « و »العظيم  التحضر « معناه د  ١»العظيم  حضر الت بواب  فق

د  الملک  منطق  هؤالء  منطق  في  آخر  معنیً  المصلطحات  هذه اکتسبت ذي  – رضا  محم ا  ال  يردهه

 منطقهم حسب المعنیٰ ،المصطلح هذا أمثال يکرر الذي !!کارتر »جده« لسان علیٰ کذلک و - بکثرة

  .للشعب الحضارية المظاهر کافة سحق هو

 التحضر  مع  منسجمة تکون أن فيجب ،التحضر عوامل ارةصد في التعليمي الجانب و الشعب فثقافة 

ل  تقدمية غير و ،مستقلة غير ،تابعة ثقافًة ثقافتنا أن تالحظون لکنکم ة  ب ع  مختلف باننا  تمن دم  عن  ش  التق

ضيقة  الحدود  إطار  خارج خطوة ا  وضعوها  التي  ال ذا  و .له یٰ  يقتصر  ال األمر  ه ران  عل  حيث  – إي

ا  الوضع ومٌ  فيه ل  – معل شمل  ب باننا  ي ضاً  الخارج  في  ش د  ،أي ل  – جاء  فق ة  قب ين  ليل  من  عدد  – أوليلت

درس  نحن :قالوا و الغرفة هذه نفس في عندي جلسوا و ،طيبون شبان هم و هؤالء د  في  ن  الفالني  البل

دمون  ال لکنهم  – المشاغل لکثرة اآلن إسمه أتذکر ال – ا  يق يئاً  لن نحن  ش ا  موجودن  ف  ،فقط  باالسم  هن

ين  بمستوًی إيران في دراستنا کانت ا  و مع ه  م ا  يقدمون ا  لن ذا  دون هن ستویٰ  ه ا  ،الم ا  فوجودن  عديم  هن

  .إخواتنا مع ما بعمل نقوم لعلنا إيران إلی بالعودة لنا فاسمحوا الجدویٰ
                                                 

 في ةللحری األقصیٰ الحد باعطاء تتميز بدأناها التي الجدیدة المرحلة هذه« :قائًال الملک صرح )م ١٩٧٨ / حزیران شهر في . ١
 اإلشارة  وردت قد و العظيم، التحضر و التطور نحو اإلیراني الشعب ویتقدم  الطيبة نتائجها تحقق أن وأملي الدستور، حدود
 الذین و .اإلیراني العشب نهضة و »رستاخيز« حزب بتأیيد تحّظیٰ خطط هي و »العظيم التحضر« کتاب في ذلک خطط إلیٰ

 نقل أنصار هم کم حينئٍذ  سيعرفون و آرائهم، یعطون کيف و  اجبهم و یعرفون  العظيم التحضر باتجاه التحرک  البلد لهذا یریدون
   ).م١٩٧٨ / ٨ / ١٩( بتأریخ الصادر  عددها في اإلیرانية إطالعات صحيفة  عن نقًال » العظيم التحضر إلیٰ  إیران
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ا  تکون  أن هو إيران في العمل أساس کل ؛إذن  ة  ثقافته یٰ  مرتبطة  التعليمي ا  تکون  أن بمعن ة  لن  و ثقاف

ودة  الجامعات إن ُيقال ال لکي – علمية معاهد و جامعة ران  في  مفق سجمة  هي  و – إي  أسمائها  في  من

ویٰ  فاقدة لکنها التحضر شکل مع وعناوينها ا  ،للمحت ا  و متحضر  فظاهره ارغ  باطنه ذا  و ،ف ان  هک  ک

ة  إيران في المدارس إيجاد بداية ُمنذ حالها دم  نحو  کحرک ا  ،التق م  لکنه یٰ  فاسدة  تکن  ل  التي  الدرجة  إل

 و إيران في ةحقيقي علمية و ثقافية حرکة بظهور السماح عدم البداية ُمنذ کان فالهدف ،اآلن اعليه هي

دافهم  تحقيق  بوجه  عراقيل إيجاد يعني ذلک ألن ،سليمة متعلمين أشخاص جيبتخر ال  مصالحهم  و أه

روات  نهب حول تتمحور التي ذا  ث شعب  ه ذ  فخطتهم  ؛ال ة  ُمن ع  تقضي  کانت  البداي ة  ظهور  بمن  و ثقاف

  .سليمة بصورٍة فينقمث و متعلمين شبان بظهور يسمح أو التطور و للتقدم شباننا يؤهل علمي مستویٰ

ة  اآلن إتضحت قد و  دافهم  حقيق ا  أن حيث  أساسها  و أه ة  ثقافتن د  العلمي یٰ  تفتق ة  الحقيقي  المعن  و للثقاف

ة  في يقومون شباننا ضييع  الحقيق ارهم  بت رة  فال  ؛أعم ذهاب  من  ثم ذه  ال د المع له  سویٰ  الجامعات  و اه

ذه  و ،المتعلم و المعلم أعمار تضييع ة  ه ا  الحقيق ع  و المتعلمون  و المعلمون  يعرفه  الوضع  لکنّ  الجمي

  !!هذا هو

یٰ  األجانب نفذها التي الخطط هذه کافة محو و الصفحة هذه طي يجب - :نقول عندما نحن و دي  عل  أي

دينا  وضعنا  حيثما الفساد ریٰن أننا هو ذلک سبب فإن ؛إيران في الخبثاء عمالئهم دينا  کانت  إذا و .أي  ل

ة ة مدرس صداق وجامع ي بالم اذا ،الحقيق د فلم ا نج یٰ و أثريائن ام صاحب« حت سامي المق سه ١»ال  نف

 يجب لماذا ؛للمعالجة الخارج إلیٰ السفر أو الخارج من أطباء جلب إلیٰ إما مرض أصابهم إذا يعمدون

دن  إلیٰ يذهبوا أن اذا ول !للعالج؟  لن أتي  ال م داً  ي دن  من  أح ران  في  للعالج  لن ا  أو طه داً  غيره ا  !؟أب  لم

یٰ  دليل هذا إن !ج؟للعال لندن إلیٰ يذهبوا أن ينبغي لماذا ؛إيران من نذهب أن يجب  للطبيب  اإفتقادن  عل

ة  و التخرج  شهادة بيده و طبيب لدينا ؛أجل ؛الحقيقي بالمعنیٰ ائق  کاف سور «ـب  بوصف  و الوث  »البروف

 الکلمات  من هي »البروفسور« کلمة نفس و الحقيقي؛ المعنیٰ و المحتویٰ يفتقد فقط شکل لکنه !أيضًا

ذا  ؛الحقيقي ومعناها لمحتواها فاقدة مصاديق علیٰ تطلق أخذت إي معناها فقدت التي إن  وله اء  ف  األطب

سهم ون أنف رِض إذا – يقول دهم َم ذهب أن يجب :- أح یٰ ي دن إل الج لن ب نفس !!للع اء ذيال الطبي  ج

  .لندن إلیٰ فليذهب هنا معذورون نحن - :يقول للعالج

                                                 
   .رضا محمد الملک یقصد . ١
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د  الجامعات في و العلمي الثقافي الحقل في فقرنا هو هذا  ة  والمعاه م  و العلمي دون  ه ا  يري  نکون  أن لن

ذا  يکون  أن يجب  اطباء؟ لدينا يکون فلماذا ؛فقراء شعب  ه اً  ال دار  محتاج ا  بمق اً  ليکون  م اً  مرتبط  تابع

دليل  و باألجانب  مرتبطة العلمية ثقافتنا تکون أن ؛التبعية يه هذه و ؛اُالخریٰ وبوالشع للحکومات  ال

ع  أن علينا جب و سدًا نبني أردنا إذا لکننا العلمية للمعاهد انإمتالک رغم و أننا هو ذلک علیٰ داً  نوق  عق

شرکات  أحدیٰ  مع ة  ال ا  أو األميريکي اذا؟  ؛غيره اذا  و فلم رانيين  عمل  ينحصر  لم  و الطين  مل بح اإلي

صباح  ُمنذ أجلها من أحدهم يعمل ،زهيدة وبأجرٍة األکتاف علیٰ الرمل یٰ  ال ذا  و ؛المغرب  إل  الحال  هک

المخطط  اُالخریٰ المجاالت کل في و غيرها و النفط شرکة في اً  ف وا  أن هو  اساس ا  يجعل االً  من  من  عم

ران  في  مصداقه  يکون  الذي »العظيم التحضر« من مستویٰ علی تکون ذلک مع و الثانية الدرجة  إي

و ود ه ذا وج نمط ه ن ال ال م یٰ و ،العم اهر ذوي حت افي الظ اوين الثق ة والعن الء و العلمي ياد عم  األس

تهم ل فمهم نفط حم صاله و ال یٰ إي واه إل ارتر أف ه و ک ل أمثال رة مقاب دة أج اء أرادوا إذا و .زهي د بن  س

صاميم  يضعوا  و األوامر  وارليصد  الخارج  من الخبراء يأتي أن وجب ون  حسبما  الت  فيتقاضیٰ  ،يقول

ةٍ  في  ينجزه  واحد  تصميم مقابل الدوالرات من ماليين عدة أحدهم ين  أو ليل ا  ،ليلت دٍ  نحن  أم ة  فأي  عامل

ا  الطابوق نقل مهام نتولیٰ ام  نحسن  ال النن ر  القي س  ذلک؛  بغي ا  هو  ببوال ة  إفتقادن ة  الثقاف ذا  العلمي م  ل  ل

  .ابأنفسن نريده الذي السد بناء نستطع

ذا مجاالت من مجال أي  نان يالحظه »العظيم التحضر« ه اوين يجد اإلس ه شاخصة العن ا في  لکنه

دة ویٰ فاق اويُن ؛للمحت رةک العن دس – ثي دکتور و کالمهن ا و ال ا – غيره ود المضمون أم  نفس و ،فمفق

یٰ  يصدق األمر ة  عل دينا  ،العسکرية  الترکيب واج  فل  دون ولکن  »والفريق  المهيب « رتب  ذوي من  أف

ا  في يوجد - :الظرفاء أحد يقول ،محتویٰ ا  أميرک ان  کله ة  أو إثن ة  فط  عسکريين  ثالث  »المهيب « برتب

ة  هذه أصحاب من بيراطو فلدينا إيران في أما ا  و الرتب اوين  و أمثاله وة  شاخصة  العن دما  ولکن  بق  عن

  !!بالکامل له فاقدًا » المهيب« السيد هذا تجد المحتویٰ عن تبحث

ئهم  قبل قائمة  الجوفاء العناوين هذه کانت ،اإليرانية األراضي – الحلفاء - ألجانبا هاجم عندما  ،مجي

ان و احب« ک ة ص ر »الجالل احب« غي ة ص ذا ١»الجالل ان إن و ه ذا ک د ه ن ورث ق ل ذاک ع  ک

اه  تحرک  ألّنه عليها وزاد الظالمة ممارساته و  و »التحضر « باتج سبق  فعل  ل ع  ل  ألصبحت  و !الجمي

                                                 
  .رضاخان یقصد . ١
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ي ک ف ام تل ان األي اء ک ون الظرف ذا - :يقول و ه ذي األول ه اني ال ال ه ث صدون ،ل ذلک ويق ان ب  البي

سکري ذي األول الع دره ال ک أص شأن أولئ رب ب ي الح وها أن أرادوا الت ًا يخوض ن دفاع ورث ع  غ

ة  أمر  يستغرق لم و ،الثاني اليان ؛األول البيان هذا يعقب يکن فلم ؛٢المملکة ر  المواجه  ثالث  من  أکث

ال  ،األم عن  المسؤولين أحد خانرضا ألس عندما و ،ساعات م  - : ق ستغرق  أن ينبغي  يکن  ل  األمر  ي

ع  من أکثر م  ،ساعة  رب يئاً  نملک  نکن  فل ا  ش اء  يقصد ( شيء  کل  يملکون  بينم د  و !!)الحلف  شاهدت  ق

ران  شوارع في يسيرون الجنود بنفسي ة  بتلک  طه ة  الحال د  و المزري وا  ق م  ،معسکراتهم  ترک  يکن  فل

ة دي ثم تم .٣جيش ال و جن صورون أن اک أن تت ًا )٣٥٠( أو )٢٥٠( هن سکريين من ألف شکلون الع  ي

اوين  نفس هي العناوين !؟لنا الجيش هذا هل ولکن جيشنا تعداد ستخدم  التي  العن دان ا في  ت  اُالخریٰ  لبل

                                                 
 القضاء یمکن کيف«  :حينئٍذ سأله و الجدیدة؛ الحکومة بتشکيل )جم محمود( المدعو رضاخان أمر )م١٩٣٥ / ١٢ / ٢( بتاریخ . ١

 رأیت و ترکيا زرت ُمنذ للشادور المرتدیة  المرأة رؤیة من أنزعج أصبحت لقد !العریضة؟ النسائية السراویل و  العباءات هذه علیٰ
 الورم مثل  أصبح قد و والتطور،  التقدم عدو هما العریضة السراویل و الشادور إن بل بعيدًا، الحجاب و النقاب ألقين قد و نسائها
 تاج و زوجته أخرج )م١٩٣٦ / ١ / ١٧( بتأریخ  خان رضا قام جم، محمود مع التشاور بعد و »بدقة استئصاله یجب الذي الخبيث
 حضر قد و التمهيدیة »العلم دار« مدرسة لاحتفا في االشتراک في ليرافقنه حجاب دون » وأشرف شمس« أبنتيه و »الملوک
 خان رضا أمر االحتفال نهایة في و ، سافرات هن و زوجاتهم  بمعية  االحتفال هذا  الحکوميين المسؤولين من وعدد  الوزراء
 قد و ل،الرجا ومعاشرة  الجدیدة  األوضاع علی أکثر إیران نساء للتتعرف  االحتفال هذا مثل إقامة یکرر بأن حکومته رئيس
 الالواتي النساء مع بعنف بالتعامل للشرطة مشددة أوامر ُاصدرت کما النوع هذا من عدیدة إحتفاالت  ذلک بعد بالفعل ُاقيمت
   .محجبات وهن  العامة  األماکن في  یظهرن

  الملک نظام أصدر حيث الثانية، العالمية الحرب اثناء إیران علیٰ  الحلفاء هجوم مواجهة في البلد عن  الدفاع المقصود . ٢
  .سيأتي أصًالکما الملکي النظام یخوضها لم التي المعرکة و المواجهة عن فقط واحدًا عسکریًا بيانًا رضاخان

 المعارضة القویٰ قبل من ُاخری و فترة بين تقع کانت التي العسکریة والتمردات  العشائر بقمع مکلفة کانت التي القوات . ٣
 وطني جيش إلیٰ بعد فيما  تحولت القوات هذه نقول القمع، لقوات إنجلترة من بأوامر دائمًا تتم کانت تيال و المرکزیة للحکومة

  .اُالروبي النمط علیٰ تأسيسه  تم قد و – سموه کما –
 إلیٰ أفراد إرسال و الصنوف لمختلف العسکریة المعدات شراء بفعل تزداد الجيش لهذا الظاهریة القوة أخذت آخر بعد  ویومًا  

 / ٨ / ٢٦( تأریخ ففي جوفاء قوة إّال الحقيقة في یکن لم الجيش هذا لکن .العسکري التعليم و التدریب لتلقي إیطاليا و فرنسا
 بيانها )الجيش لقادة العليا  الهيئة(  أصدرت البلد إحتاللهم و اإلیرانية للحدود  الحلفاء قوات عبور من یوٍم بعد  أي )م١٩٤١

 في !!للغایة عالية الشعب  معنویات إن و  للدفاع بادرت قد اإلیراني الجيش وحدات أن فيه  وادعت األخير و األول العسکري
 ترک حيث األجانب، مواجهة قبل معظمها إنهارت التي و  إلمرتها الخاضعة  الوحدات  وضع علیٰ  إطالع أي للهيئة یکن لم حين
 في حياریٰ الجنود ظل و المقاومة، بترک رضاخان أوامر تصلهم أن قبل فروا و العسکریة  حداتهم و الضباط کبار و الفرق قادة

 الجيش ذلک فانهار والعطش، الجوع بسبب الموت علی ومنهم  الکثير أشرف قد و ماء ال و  أغذیة ال و إمدادات دون الصحاري
 من األول اليوم في إنهياره کان و ليوم،ا هذا مثل أجل من عامًا عشرین لمدة البلد  ميزانية ثلث علیٰ تجهيزه الستحوذ الذي
  !!األجانب هجوم
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صاد  علماء من ١السيد و الجيدة األمور من االقتصاد  ين  االقت داً  المطلع ی  جي سائله  عل اذا  ولکن  ،م  لم

ا  وهل  االقتصادي نظامنا حال فکيف !؟بلده بخدمة له يسمح ال و هنا عيشي أن يجب ة  من  نجون  التبعي

صادية ه !؟االقت یٰ نتوج ده »الزراعي االصالح« مصطلح إل و فنج ن اآلخر ه  المصطلحات تلک م

دينا  مددنا حتیٰ شيٍء کل إلیٰ حاجٍة في جعلونا و ودمروها زراعتنا أفسدوا لقد ،)معناها فقدت التي(  أي

ة  طلبًا السرائيل تيراد  و ،٢للفاکه ائمٌ  االس یٰ  ق دم  عل شعير  للحنطة  ساقٍ  و ق ا  و وال و  و غيره وه  ل  أوقف

داً  يومًا یٰ  لکان  واح شعب  عل م  يتحمل  أن ال م  و ،الجوع  أل ون  ه ران  زراعة  إن يقول  حاجة  تلبي  ال اي

تيراده  يجب  والباقي يومًا ثالثين و لثالثة سویٰ شعبها ذا  ؛الخارج  من  إس ران  حال  بحأص  هک  التي  اي

ل  »االصالح « کلمة إن أجل .الزراعية للمنتجات مصدرًا بلدًا السابق في کانت داً  جمي ا  ج دت  لکنه  فق

  .محتواها

ورة«  ضاء الث ُه ؛٣»البي ورة ثورُت ا ث وداء لکنه راء س ل !حم ذه ک اوين ه ضة العن ة عري ة جميل  جذاب

دما  نریٰ ماذا ؟وضعوها ءشي أي علیٰ ولکن یٰ  ننظر  عن ا  إل ذه  تحت  م اظ  ه ا  و المرسومة؟  األلف  ذام

ا  نجد  االستار  وراء ما إلیٰ ننظر عندما !؟عنه تکشف ة  أنه ا  مضمونها  من  خالي  مجموعة  اال هي  فم

ان  عندما و رأيه عن لتعبيرا يستطيع ال کان عندما الشعب إلهاَء و إلهائنا منها ُيراد کان ألفاظ  غافالً  ک

 و »الزراعي االصالح« مصطلح خواء حقيقة إتضحت و الوضع تغّير فقد اآلن أّما ،القضايا هذه عن

 کثير فقمحهم ،لهم إستهالکية سوقًا نحن نکون أن أي ،أذنابها و شعبها و رکايالم سوق إيجاد يعني أّنه

م و ضطرون ه ًا ي یٰ أحيان ه إل ي رمي ر ف ي البح ور ال لک ضل – يب دأوا أن فاألف ق يب ا بتطبي  مجبرن
                                                 

  .اللقاء في الحاضرین أحد إلیٰ یشير . ١
  والخيار  الموز و البيض لها یصدر وکان  الملکي الحکم ظل في إیران في لبضائعه مهمًا سوقًا الصهيوني الکيان وجود . ٢

  .الحمضيات و والبرتقال
 الثورة هذه روح و فلسفة إن« الکاتب قول ورد رضا، محمد للملک نسبه و أحدهم کتبه لذيا » البيضاء الثورة« کتاب في . ٣

 الحریات عن  الدفاع و الدین و المعنویة اُالمور - :مقدسين بأصلين  تهتم هي و اإلیرانية الروح و السنن أساس علیٰ قائمة
 حساب علیٰ محدودة أقلية مصالح یخدم وضع کل و  اللإستغ أي إزالة هو العامة مبادىء من أن کما .واإلجتماعية  الفردیة
 و الرعية، علیٰ تسلط و اإلقطاع نظام ُاسس إزالة و »الزراعي اإلصالح « تنفيذ من البد کان األهداف هذه لتحقيق و األکثریة،

 کما العمل؛ رب ستغاللإل عرضة بأّنه العامل معها یشعر ال جدیدة ُاسس علیٰ العمل برّب العامل عالقة تقام أن من البد کان
 آثار إزالة و البلد أنحاء کافة في الصحية الرعایة  ترویج و البلد من االمية اضرار و عار إستئصال و  اإلنتخابات قانون إصالح یجب

 و لفنيةا و العلمية  الفروع کافة في األمام إلیٰ نتحرک أن و تأميمها، و معدودة فئة إحتکار من البلد ثروات  إخراج و التخلف،
 الثورة أن واضحة ُاخریٰ بعبارة و اليوم؛ عالم یشهده الذي التحضر مع  ینسجم وضع إلیٰ الوصول و الصناعية و اإلجتماعية

 العبارات هذه نمط من هو الکتاب هذا کل و »... السياسية الحریات حفظ مع الدیمقراطي اإلقتصاد مبدأ نحقق أن تعني البيضاء
    .المخادع الظاهر ذات
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  .١ثمنه ن

                                                

ا  ؟أسلحة  أية ولکن ؛األسلحة يعطوننا و النفط منا يأخذون إنهم ا  يقيمون  التي  إنه ا  قاعدة  به  – ألميرک

 يأخذون فهم ذلک ألجل و إيران في لهم قواعد القامة بحاجة فهم !!لسوفيتيا االتحاد ضد – إيران في

ة  المعجزات  من هذه و !لهم قواعد فيها يصنعون و منها النفط ا  اال و !!األميرکي ران  حاجة  فم  لکل  إي

ذه لحة ه ي األس غ الت ة تبل ل قيم فقة ک ا ص ارات منه دوالرات ملي ل ؟ال ل و ب دينا ه راء ل ذين الخب  ال

ذه  مع لتعاملا يستطيعون تم  و ذلک  لکم  یٰأن  و !؟٢األسلحة  ه ستوردون  أن راء  ت م  إذا الخب د  أردت  تعبي

ون  هذه في متخصصين إلیٰ تحتاج بها الملحقة األجهزة و األسلحة تلک أن حين في !!طريق ا  ،الفن  أّم

دفع  صنع بينما المضامين دون العناوين فهو إيران في الموجود ر  إصالحه  و الم اوي  ممکن  غي  نبالعن

  .نفتقدها التي المضامين إلیٰ يحتاج بل المجردة

 ، مضمونها فقدت التي الکلمات من اآلخر هو »الثمن« هذا و ،للنفط »ثمنًا« األسلحة بهذه جاؤا إذن 

صعبة  العملة من يکون أن ينبغي النفط »ثمن« الن ا  لکنهم  ال دالً  يعطونن ا  ب ا  يصنعون  أسلحةُ  عنه  به

  !رهمعس ليوم أرضنا في لهم قاعدًة

ران  وضع هو هذا  ا  ؛إي د  فزراعته ا  و ؛وضاعت  ُدمرت  ق ذه  يضيعُ  و ضاع  نفطه ذه  ،الصورة  به  فه

دم !»المتحضرة المملکة« نفط تق شتري ال ثمن طائرة لت ون ٥٥٠ أو ٣٥٠ ب ا ؛٣دوالر ملي ا فم  حاجتن

ل ذه لمث ائرة ه ن و الط د نح ل نري ين التنق شهد ب م و م ران و ق تطيع ال !!طه صور أن أس ک أت  ،ذل

  .اُالخریٰ المجاالت علیٰ يصدق األمر نفس و ،النفط يأخذون و هذا مثل لنا صدروني

 
 الصالحة األراضي من الهکتارات مالیين زراعة بترک تقوم المتحدة الوالیات فان المتحدة، اُالمم منظمة لتقاریر إستنادًا . ١

 األفریقية البلدان في اإلنسان بني من المالیين فيه یموت الذي  الوقت في أسعاره إنخفاض دون الحيلولة بهدف القمح لزراعة
 کميات تدمير خالل من العالمية األسواق في القمح أسعار علیٰ  أميرکا وتسيطر  !التغذیة سوء و الغذائية المواد نقص بسبب
  .منه المنتج تحدید و زراعته من المنع أو )البحر في إلقائها(  منه
 العسکري التعليم و تدریب في – کيفية و کمية – نواقص من یعاني – اإلسالمية الثورة إنتصار قبل و اإلیراني الجيش کان . ٢

 کان اُالخری الملکي النظام  سياسات بسبب و  لذلک الضروریة، التمهيدیة اُالمور و المجال هذا في الالزمة الکتب و السليم
 المتخصصين و  الخبراء مساعدة بدون أميرکا من تستورد کانت التي  األسلحة من االستفادة عن عاجزًا الجيش هذا

 دون شؤونه  إدارة عن عاجزًا  اإلیراني الجيش  معها کان درجة العسکري الجانب في ألميرکا إیران تبعية بلغت قد و األميرکان،
 الخبراء إشراف تحت یتم کان ذلک غير و الطائرات وتحليق الفنية بالمهام القيام أن حيث اليومية، األميرکية المساعدات
  .بمساعدتهم و األميرکان

  ضروریة غير استهالکية بضائع علیٰ النفط  عائدات صرف في الملکي النظام  سياسة هنا )س(الخميني اإلمام ینتقد . ٣
 لنظام الخاضعة  البلدان معظم بين رائج مرض و آفة هذه و السليم، لإلقتصاد الالزمة التحتية البنیٰ  إهمال حساب علیٰ
 أو  حقيقيًة حاجًة لها بالنسبة  تشکل ال بضائع شراء  أجل من أیضًا الدیون  تتحمل و  لدیها ما تنفق حيث للغرب التبعية
  ).المترجم( ضرورة األشد الحاجة هي  ليست
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ل  و »الزراعي االصالح« حال هو کما مضمون دون ولکن جميلة العناوين ،حالنا هو هذا   حزب  مث

دثنا  و الحزب هذا تأسيس بداية ُمنذ کلمتنا قلنا لقد و !!للجميع العام و الشامل »رستاخيز« دار  تح  بالمق

یٰ  فنتطرق هنا أما ،١الواجب دان  إل شامل  « وصف  فق ام  ال ویٰ  »الع د  ،الحقيقي  المضمون  و للمحت  فق

ا  و األمن منظمة أفراد من – فيه عناصرهم من طائفة أدخلوا االکراه  - أمثاله م  حيث  وب ل  ل اس  يقب  الن

ه د و ،ب ضح ق ر اآلن إت ان األم ًا ک القوة مفروض ه ب دما ألّن ت و عن ذه هن وة ه رک الق ذا ضاءأع ت  ه

زبهم الحزب ن ح ا م اک و هن وا هن یٰ وذهب الهم إل ادًا و أعم ذا ع شامل« الحزب ه ام ال سائر »الع  ک

  !!أصًال حزٌب بأّنه بينها له معترف غير لکنه اُالخریٰ األحزاب

ه  الحديث  في  )الملک ( السيد ذلک أطنب کم رأيتم الذي الحزب حال هو هذا  ه  ومن  ؛عن شأنه  أقوال  ب

دون  التي الحرية مصاديق أحد عن معبر قول ال  حيث  يري ن  :ق ل  َم ذا  قب د  الحزب  ه ه  فق ن  و قبل م  َم  ل

ه ذ يقبل واز فليأخ فره ج و وليرحل س يس فه ن ل ل م ذه أه ة ه ذين المملک ضوو ال ة تحت نين ذا راي  ه

ا  ولکن  الوصف هو هذا !عام شامل حزٌب ألّنه الحزب ذي  م ه  إتضح  ؟إتضح  ال  و ؛أجوف  وصف  أّن

ضاً  أنا و ،الحديث بنا لطال إستقصائها أردنا ولو اُالخریٰ المجاالت افةک علیٰ يصدق األمر نفس  ال أي

  .الحديث و البحث إطالة علیٰ لي قدرة

وا  ؛جميعًا يحفظکم أن اهللا أسأل اً  کون وداً  جميع شعبکم  جن وا  و ؛ل األمر  اهتم دٍّ  ب ضايا  بج ران  فق  اآلن إي

ا  تنظروا  أن – خارجال في المقيمون أنتم – عليکم و مصيرية و خطيرة و جدية ذه  من  له ة  ه  ،الزاوي

دمار  إما طريقين مفترق علیٰ اآلن فإيران ،المزاح يحتمل ال فاألمر دي  ال ا  و األب تعادة  إم ا  إس  و حياته

ذين  سویٰ  اآلن أمامنا فليس ؛وجودها قوة إثبات ا  - :الطريقين  ه اة  إّم ا  و الحي ذي  الموت  إّم اة  ال ال  حي

   .بعده

صوروا ال  ن أّن تت ص م ع أن الحال و – نتراج وة ول دة خط ا – واح ب عم ه يطال عبنا ب و و اآلن ش  ه

 من  فاسد  نظام فهو ، الجوفاء العناوين من ذلک غير و االمبراطوري الملکي النظام هذا أصل سقوط
                                                 

 هـ ١٣٩٥ / صفر / ٨٢ ( بتأریخ الحزب هذا بشأن الناس من لمجموعة إستفتاء علیٰ مفصًال ردًا )س(الخميني اإلمام کتب . ١
  اإلسالم یعارض الحزب هذا ألن نظرًا« همن جانب في جاء وقد لإلمام، بيان  هيئة علیٰ الجواب  هذا متن نشر وقد  )ق

 وإبادة  الظالم لمعونة مصداق هو و الشعب أفراد جميع علیٰ محرٌم فيه فالدخول لذا المسلم، اإلیراني الشعب ومصالح
  .»الحزب هذا في الدخول  یحرموا أن اإلسالم مراجع وعلیٰ  ... المسلمين

 من« فيه قالت واشنطن في للحکومة تقریرًا  طهران في األميرکية فارةالس کتبت الحزب هذا تأسيس من أشهر أربع وبعد  
 علیٰ دور أو  تأثير لهما یکون أن دون الناس شؤون کافة في تتدخل سياسية منظمة إلیٰ »رستاخيز« حزب یتحول أن المحتمل
 الحزب،  تأسيس من سنة بعد و بالفارسية، )السقوط إلی الظهور من( کتاب من ٢٥٠ -٢٣١ ص ج، راجع »السياسي الصعيد
 هذا من  أمرهم إنجاز توقع  یمکن ال«  :فيه جاء تقریرًا  واشنطن في الحکومة إلیٰ األميرکية السفارة في الملک حماة کتب
   !!الحزب هذا حّل عن اإلعالن عند معارٌض واحٌد صوٌت یظهر لم أّنه الطریف و »التنظيمي لضعفه الحزب
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صالح  من ليس  ذه  عن  خطوة  وال نتراجع  أن ال ا  نعمل  أن ال و ؛المطالب  ه سميه  بم سادة  أولئک  ي  ال

يس  و سلطانًا بالملک نقبل أن هي اُالولیٰ الخطوة تکون أي خطوة؛ الخطوة بسياسة اً  ل ذا  ؛حاکم ا  فه  م

بعض  يطرحه اً  ال دعون  و حالي ه  ىٰإ ي ا  للحل؛  کمشروع  تقديم یٰ  فم ه  !؟ذلک  معن ول  يعني  إّن أن  القب  ب

 حکم باضافة سنة خمسين من أکثر و عامًا الثالين قرابة مدیٰ علیٰ بحقنا أجرم الذي الرجل هذا يکون

 ولکن ،السالطين سلطان و ،سلطانًا يکون أن ؛بلدنا ثروات نهب و حرماتنا وهتک شباننا قتل و ،أبيه

ذا  و المسلمين و اإلسالم دمرنا قد نکون فإنا الطرح هذا قبلنا لو !!حاکمًا يکون ال د  ه  و اإلسالمي  البل

  .اإلسالم و وطننا بحق خيانة أعظم إرتکبنا قد بذلک نکون و ،األبد إلیٰ

ا  واحدة خطوًه المطالب هذه عن تراجعنا لم  ذا ب اآلن نکتفي  - :وقلن دار  ه ا  لکسروا  ؛المق و  و ؟أرجلن  ل

سعت  الجريحة األفعیٰ هذه توإستق ران  لل سعة  إي ستطيع  ال ل دها  ت ع  أن بع داً  رأسها  ترف تيقظوا  ؛أب  فاس

ا سادة أيه صوروا ال و ال ا تت ن أنن ل أن يمک سياسة نعم وة ب وة الخط ذه خط ذا ،ه راف فه ذا و ،إنح  ه

ل  اآلن الملکي  امالنظ  ليبق  - :قبيل من فأقوال ؛أصًال خاطیء الطرح زام  مقاب ة  و بالدستور  اإللت  إقام

ارات  ؛الشاعتها  بنفسه الملک اآلن يسعی التي األقوال من هي ذلک أمثال و حرة إنتخابات یٰ  فالزي  إل

ران دأت إي ت ب ًا ولق دف اآل رواج دمير به ذا ت شعب ه د ؛ال یٰ لق دهم الملک إلتق یٰ أح راد عل دة إنف  لم

ا  إيقاف هؤالء إستطاع ولو .١القوم بزعماء تقاءلإلل الشخص هذا ويستعد ؛ساعتين دوا  حرکتن یٰ  لعم  إل

ران  ترَّ لن عندها و أرجلنا و أقدامنا تحظيم یٰ  - ذي د  وإل اة  وجه  – األب ة  و الحي ذا  االستقالل  و الحري  ل

                                                 
 من إئتالفية حکومة إیجاد النظام سعیٰ باإلرهاب،  األوضاع علیٰ السيطرة عن العسکریة الحکومة فشل ثبت أن بعد . ١

 أعضاء من صدیقي الدکتور ومنهم السياسيين بعض مع  إتصاالت النظام أجریٰ الهدف ولهذا معارضيه، من و النظام مؤیدي
 هذا و  إیران من رضا محمد خروج دون ملکي مجلس تأسيس الوزراء رئاسة منصب لقبول إشترط الذي و  الوطنية الجبهة
  .الملک عليه یوافق لم الشرط

  وطنية؛ وحدة حکومة تشکيل عليه عرض الذي رضا محمد بالملک إلتقوا الذین الوطنية الجبهة زعماء من سنجابي کریم کان و 
 عن إستفسر و )س(الخميني اماإلم إلتقیٰ و پاریس إلیٰ إیران سنجابي غادر الجبهة في زمالئه مع  أجراها مشاورات وبعد
 تعارض النظام مع مساومة )الملک بقاء ظل في( الحکومة هذه مثل تشکيل علیٰ الموافقة إعتبر اإلم الخصوص؛ بهذا رایه

 للصحفيين بتصریحات  اإلدالء یزمع کان عندما إعتقاله تم حيث طهران إلیٰ عاد و اإلمام؛ برأي سنجابي  فامتنع البلد،  مصالح
  الملک قرر معه أجراها طویلة  مباحثات بعد و بختيار شاهبور علیٰ اإلختيار وقع ثم ،)س(الخميني اإلمام  لقاءه ئجنتا حول

 حيث أميني علي مع الجدیدة الحکومة تشکيل بشأن مستمر إتصال علیٰ الملک کان کما الجدیدة، الحکومة بتشکيل تکليفه
   .المجموعة هذه بالکامل  نقلتها التي اللقاءات هذه نصوص يف ورد کما الصدد، بهذا مباحثات عدة معه أجرّى

 ٥٠٤



رم  األخ بواجب  مکلفٌ  المحترم فاألخ ؛اآلن القوی کافة تجتمع أن يجب   بواجب  مکلف  اآلخر  المحت

ضاً  واجب أنا علّي و ؛جميعًا اآلخرين حال کذلک و أيضًا ران  خارج  يخطاب  ( وواجبکم  ؛أي  هو  )إي

ا  لآلخرين  صورنا  المعادي فاالعالم ،يجهلونها للذين تستطيعون ما بقدر الحقائق تبينوا أن ي  بأنن  مالل

د  نحن  - :يقولون إنما الماللي هؤالء أن حين في ؟رجعيون ا  نري د  حقن ة  نري  فهل  ؟االستقالل  و الحري

ل  ةي رجع يکن لم ألموالنا نهبهم أن !؟رجعية هذا ان  ب دُ نر نحن  و !تحضراً  ک ا  نحفظ  أن ي  فهل  ثرواتن

یٰ  أسرکم  في إبقائنا و ستغاللناإ تريدون انتم و رجعيين لستم ؟ونعّيجر نحن د  إل ا  األب ون  ولکنن  رجعيي

  !!التحرر نريد ألننا

   .األبد إلیٰ الجور و الظلم هذا لسطوة بالخضوع نقبل أن فعلينا أهدافنا و مطالبنا عن تراجعنا لو إننا

ة ٌب ثم ي واج ضيه إله ضمير يقت دان و ال صاف و الوج ع ؛اإلن یٰ يق اتق عل ل ع رد؛ ک و و ف م ه  دع

 اإلسالم  سبيل وفي سبيلنا في الشبان و باألرواح اآلن يضحون فهم ،الوسع بغاية الصامدين نياإليراني

  .يستطيع ما بقدر فرٍد کل ؛ندعمهم أن فعلينا الشعب هذا من جزٌء أيضًا نحن و ؛الشعب و

ستطيعون  د ت ؤتمرات عق دثون صحفية م ا تتح البکم عن فيه نکم ،مط دثوا أن يمک زمالئکم تتح ي ل  ف

ا  حقيقة عن لهم تحدثوا و توقفوا األشخاص من مجموعة رأيتم کلما ؛غيرها و الجامعات  في  يجري  م

م  تحدثوا  ؛شعبنا  ضد ظالمة ممارسات من فيها يفعلونه ما و إيران ة  عن  له ا  حقيق وا  و مطالبن م  بين  له

ة  إعطاء  في أفرط قد امالنظ کون من يطلقونها يالت األقوال هذه کل حقيقة ستغيث  نحن  و الحري  من  ن

ذه ة ه دة الحري ة الزائ ي والکثف ا الت ة صاحب« أعطاه ول حسبما »الجالل سيد يق ارتر ال نحن !!ک  – ف

ه حسب ف – قول م نهت ة« باس ا »الحري د ألنن ا ق ذه ُاتخمن ة به دة الحري ال الزائ ا ف د تعطون ن المزي  م

  !تر؟کار يزعم کما هذه هي الحقيقة فهل ؛الحرية

ًا نحن ون جميع ذل مکلف ل بب ا ک ستطيع م ن ن اذ أجل م ذا إنق د ه ضية و ؛اإلسالمي البل ل ال الق  تحتم

 منتصرون  أنتم و ؛البعض لبعضنا اُالخوة يد نمّد أن ميعًاج علينا ،کامل شعب إنقاذ قضية فهي المزاح

اً  اهللا نصرکم ،تنتصرون اهللا شاء إن ،)اهللا شاء إن :الحاضرون( – اهللا شاء إن –  :الحاضرون ( جميع

  .)آمين

 ٥٠٥



  ٥٥ – الخطاب هویة 
  
  

  م ١٩٧٨ نوفمبر ٣ الموافق ق ـه ١٣٩٨ الحجة ذي ٢ لوشاتو نوفل / اريسپ / فرنسا

   .العسکرية الحکومة و المصالحة بحکومة األتيان من أهدافه تحقيق في الملک فشل :الموضوع
    .للوزراء رئيسًا أحدهم تنصيب حتمالوإ  الوطنية الجبهة ساسة مع الملک مفاوضات :المناسبة
  .إيران خارج المقيمين – غيرهم و الجامعيين من – اإليرانيين من جمع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
ين  ام يب ام اإلم ي اإلم ي )س(الخمين ذه ف ة ه اليب الخطب ضليلية األس ة الت ريف لحکوم امي ش اوالت إم  الملک ومح

  .المکائد هذه بمثل اإلنخداع  عدم إلیٰ هنا الشعب يدعو هو و ،للنجاة سعيًا وسيلة بکل للتشبث

ا و  دمت کم ارة تق أن اإلش ر ف ريف جعف امي ش میٰ إم ه س د – حکومت بح أن بع سًا أص وزراء رئي ة – لل  بحکوم

 الوعود  من الکثير أعطیٰ و ،الملکي التأريخ من بدًال للبلد رسميًا تقويمًا الهجري التأريخ أعاد و ،الوطنية المصالحة

دي  سيقطع بأّنه النيابي المجلس من الثقة أخذ مراسم خالل أکد أّنه منها للناس ال  بيت  سارقي  أي ه  إشتهرت  و الم  عن

  .»أکثر ال يومًا عشرون :إمامي شريف أنا« المقولبة هذه

ن  حتیٰ حکومته علیٰ أياٌم إّال تمضي لم ولکن  ة  أعل ة  )١١( و انطهر  في  العسکري  الحکم  حال ل  و ُاخریٰ  مدين  قت

وا  قد يکونوا لم الذين المتظاهرين من اآلالف عشرات بالسالح المدججة النظام قوات هاجمت و العزل األهالي  إطلع

 الهجوم  نتيجة کانت و ،بعد فيما الشهداء ميدان )جالة ميدان( منطقة في ذلک و العسکري الحکم إعالن نبأ علی بعد

وات  صعدت  حيث  اُالخریٰ المدن في األمر نفس تکرر قد و ؟األهالي من اآلالف جرح و قتل اتها  النظام   ق  ممارس

 ولکن  ؛االستقالل  و بالحرية المطالبة تظاهراتهم و مسيراتهم في لألهالي مواجهتها خالل درجاتها أعلیٰ إلیٰ القمعية

م م ذلک رغ ق ل ن أٌي تحق ود م ة و الملک وع امي شريف حکوم ذيراتهم ال و إم داتهم و تح اتهم ال و تهدي  ممارس

  .نذکر نتيجة اإلرهابية

دة  بوسائل الثورة نيران إخماد إلیٰ يسعیٰ النظام أن من الخميني اإلمام يحذر الخطبة هذه في  کانت  وقت  في  و ؛جدي

ات م بيان سکري الحک ن الع ع تعل اع من ر اجتم ن أکث ة م ان ؛أشخاص ثالث اء ک شعب أبن ون ال ي يخرج اهرات ف  تظ

 ٥٠٦



ذاک  أدرکت قد األميرکية الحکومة أن يبدوو  یٰ  الملکي  النظام  أن آن ة  عل ار  حاف د  اإلنهي ارير  ذکرت  فق االت  و تق  ک

 اإليرانية التسليحية المشتريات حجم حول وأميرکا إيران بين صعبة مفاوضات تبدأ« :يومئٍذ عروفةالم الدولية األبناء

د  مفاوضات  تتمحور و ؛أميرکا من رانيين  المسؤولين  مع  األميرکي  الوف ذه  تخفيض  حول  اإلي شتريات  ه سبب  الم  ب

د  و ؛المعارضين  ضغوط  و الملکي  النظام  بها يمر التي اإلقتصادية المشاکل اغون  مصادر  فتکش  ق ران  أن البنت  إي

ترت ن إش ا م ا أميرک ه م ار )٢٠( قيمت ن دوالر ملي لحة م ذ األس ام ُمن یٰ )م ١٩٥٠( ع توردت اآلن إل ي واس نة ف  س

ام  في  انخفض الرقم هذا و األسلحة مختلف من دوالر مليار )٥ / ٨( قيمته م فقط ام ١٩٧٦ الي  الع یٰ  الت  )٢ / ٦( إل

  .»دوالر مليار

ام  يالخمي اإلم شير )س(ن ي ي ه ف یٰ خطبت ز إل ة عج سکرية الحکوم ول الع اهرات « :ويق ستمرة المظ ي م ع ف  جمي

ا  التي أو رسمية بصورة العسکرية الحکومة تحکمها التي اٌءسو المناطق ر  بصورة  تحکمه ذا  و رسمية؟  غي ل  ه  دلي

  .»أيضًا اُالسلوب« هذا فشل علی

ات « کتابه في باغي قره عباس الجنرال يبين  رال ج إعتراف ة  األوضاع  »ن ذاک  المتأزم د  في  آن اء  تخبط  و البل  زعم

 قال ...« :يقول و الملک حضور في الجيش وقادة الوزراء و الوزراء رئيس عقده إجتماع إلیٰ فيشير الملکي النظام

ق سي الفري ر إن - :أوي ذه أکث ات و اإلضطرابات ه ا التحرک ي يثيره م و المالل ذين ه ديرونها ال محوا ؛ي ا – فاس  ي

ة بصاح ة بوضع – الجالل ة ميزاني صرف تتح کافي سه المضحي ت م بنف لِّ ألجلک ة لح شاکل کاف  )٤٨( خالل الم

  .»!!ساعة

شکيل  – صالحًا رآه أيًا – العسکريين أحد الجاللة صاحب ليأمر« - :أزهاري الفريق قال و  ة  بت  العسکرية  الحکوم

ذه  إلنهاء إمرته تحت للخدمة مستعٌد فدائيکم أنا و – ال  و راباتاإلضط  ه شغب  أعم رار  و ال دوء  و األمن  إق  في  اله

  .»!!إقتدار بکل البلد

م  ؛األسف  مع و« :الختام في باغي قره يقول ثم  ر  أي يحدث  فل ة  وضع  في  تغيي ا  الحکوم م  کم تم  ل ذ  ي رارات  تنفي  ق

م ي العسکري الحک ام وکانت ؛المناسب الوقت ف یٰ تنقضي األي ذا عل ي و الحال ه ضابط بق ودو المراتب و ال  الجن

 يتحملون الکبيرة المدن و طهران شوارع في حياریٰ األمن قویٰ عناصر کذلک و العسکرية للحاکميات الخاضعون

ی  يتفرجون و الشغب مثيري و للمعارضين المباشرة وغير المباشرة اإلهانات ال  و تظاهراتهم  عل شغب  أعم  التي  ال

  .»يمارسونها

ورة  مواجهة في النظام بها تشبث التي السبل عن خطبةال هذه في مفصًال الخميني اإلمام يتحدث و  شعب  ث ر  ال  کتغيي

 ،النظام  في  الحزبيين و العسکريين للقادة الخداعة ستقاالتاال و الوطنية المصالحة حکومة وتشکيل الحاکمة الوجوه

 ٥٠٧



ذه  في و  ة  ه د  الخطب ام  يؤک یٰ  حزم  بکل  الخميني  اإلم ة  عل ل  حتمي  في  الظالم  الملکي  النظام  سقوط  و الملک  رحي

ران ا ؛إي شير کم یٰ ي ي المفاوضات إل ت الت ة کان ذاک جاري ين آن ين الملک ب سياسي الشخصيات وب ن ةال ة م  الجبه

االت  طرح و – القومي االتجاه ذات – الوطنية سلم  إحتم وزراء  رئاسة  لمنصب  أحدهم  ت د  و ؛ال ذه  أن يؤک  الخطة  ه

  .»شعبنا يرفضها أقوال جميعًا هذه« :يقول و ،أيضًا فاشلة

  

 ٥٠٨



  ٥٥ – الخطاب رقم
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ا  بلغت  يرانإ في اإلسالمية النهضة  ة  تطوي  اآلن هي  و ،ذروته ار  مرحل شبث  الملک  و ،اإلثم  بمختلف  الزال و ي

ائل ا الوس ان - :ومنه ة األتي صالحة بحکوم ة و ؛م صالحة حکوم ذه الم ي هي ه ت الت یٰ – قتل ن اآلالف - اآلن إل  م

 حکومة فُشکلت بذلک الشعب إستغفال أرادوا قد و ؛إيران أرجاء کافة في المآتم نشرت و بالدماء ضرجتهم و شباننا

وا  و ؛اإلسالمي أي األول القانوني التقويم هو الرسمي التقويم  إن :قيل .١المصالحة انون  عن  تخل  عن  و المجوس  ق

وا  و ؛٢أيضًا »رستاخيز« حزب صفقات  من  قلل سليحية  ال ود  من  کذلک  و٣ الت یٰ  الحصول  عق ة  عل ة  الطاق  أو الذري

دٌ  کلها هذه و ؛٤إلغائها ذونها  مکائ اد  بهدف  ينف اف  و النهضة  إخم ان   إيق ارم  الطوف ذي  الع ران  في  تفجر  ال  أخذ  و إي

  .القلوب في المتأججة الشعلة إخماد کذلک و ؛بنيانهم کل يدمر

                                                 
 الوثائق دلت( العلماء أحد من رسالة )السافاك( الملكي األمن منظمة رئيس )مقدم نصار( حمل م ١٩٧٨ / آب  أواخر في . ١

 الحكومة تغيير بينها من أساسية تغييرات بإتخاذ يأمر أن الملك من طالب وفيها للملك )شريعتمداري آاظم سيد أنه بعد فيما
 أسرة من ينحدر الذي – إمامي شريف جعفر الوزراء لرئاسة الملك إختار وبالفعل .الملكي النظام وحفظ األوضاع  تهدئة بهدف

 وأخذ ،»الوطنية المصالحة حكومة« إسم شكلها التي الحكومة على أطلق وقد .األعيان لمجلس رئيسًا حينئٍد وآان – علمائية
 األحزاب نشاطات علىٰ المفروضة القيود إلغاء :قبيل من األوضاع، تهدئة بهدف اإلصالحي الظاهر ذات األعمال ببعض يقوم

 آبعض النظام عمالء بعض وإعتقال عزل الهجري، التأريخ إلىٰ الملكي التأريخ من للبلد الرسمي التقويم إرجاع السياسية؛
 آان التي العامة القمار لعب ومحال المالهي إغالق »ونصيري يزداني هجبر« أمثال العسكريين والقادة األمن منظمة رؤساء
 هذه، الفساد ومراآز المالهي نشر تتولىٰ آانت التي »بهلوي « مؤسسة رئيس باعتباره إداراتها بنفسه إماني شريف يتولىٰ
 هذا وآان بإيران، إرتباطه قطع فبهد العراق من الخميني اإلمام إخراج أجل من العمل الصحافة؟ على المفروضة الرقابة تخفيف
  .لإلمام العراق شيعة ميول بسبب العراقية الحكومة ترحيب مورد القرار
 شيء يبق ولم تحققت قد مطالبه آافة أن يتصورون تجعلهم التي بالصورة تكون أن يجب لهم ُتعطىٰ سعىٰ الذي المبدأ وآان

 فاضطر .إيران أرجاء آافة من ُاخرىٰ مرة »للملك الموت« شعار إنطلقو أيضًا فشلت قد الجديدة السياسة هذه لكن .به يطالبون
  .عسكرية بحكومة اإلتيان إلىٰ النظام
 أعلىٰ جهة من فهو بتأني، ومحسوبًا دقيقًا إختيارًا آان المصالحة حكومة لرئاسة إمامي شريف فاختيار حال أي وعلىٰ

 نظام حسين محمد« يسمىٰ دين عالم ابن ُاخرىٰ جهة من هوو ،»فروغي الملك ذآاء« وخليفة إيران في ماسونية شخصية
 الملك دعم وقد »رستاخيز« و الجديدة إيران حربي في عضوًا يكن لم أّنه إال االمبرايالية باألجنحة إترباطه ورغم »اإلسالم
 ثروات من ضخمة أمواًال نهبوا الذين من وهو إقبال، الدآتور من بدًال الحكومة بتشكيل فكلف )١٩٦٠« سنة أزمة في رضا محمد
  .البلد خارج إلىٰ الصعبة العملة من الماليين مئات وأخرجوا الشعب

 من کل إليه فليأتي للجميع، شامل الحزب هذا أن قلنا  آنذاک ...« ):آب / ٩١( )مرداد ٢٨( بمناسبة مقابلة في  الملک قال . ٢
 اعطاء و المفتوحة األبواب سياسة تنفيذ مع الشعب أفراد کُل إليه  ینضم أن  الممکن غير من أن اآلن نریٰ لکننا و شاء،

 اآلن هو و – یستطيع سوف هذا مثل و ُاخریٰ، أفکار له أو ما لسبب للحرب اإلنضمام  یعجبهم ال البعض فلعل الکاملة، الحریات
  .»!المتطور  للعالم المتحضرة للقوانين طبقًا یرید ما کل یکتب أو یقول أن – یستطيع أیضًا

 األسلحة شراء لصفقات مؤقت إلغاء« :عنوان حمل تقریرًا إطالعات صحيفة نشرت ):م ١٩٧٨ / ١٠ / ١٩( تأریخ في . ٣
 الملک  جعلت والتي  إیران في  الداخلية المشاکل و اإلطرابات هو الصفقات هذه إلغاء سبب أن ُذکَر« فيه قالت و »الضخمة

  .»العسکریة شؤونال علی النفط عائدات من یصرف ما تقليل یقرر
 عقود ومنها الضخمة الصفقات في النظر إعادة هي الوطنية للمصاحلة إمام شريف حكومة إتخدتها التي اإلجراءات من . ٤

 ١٩٧٨ / ١٠ / ٢٩( بتأريخ وإطالعات )م ١٩٧٨  / ١٠ / ١٦( آيهان صحيفتي في وجاء .الغرب من واألسلحة الذرية التقنية شراء
 ولكن بوشهر، مدينة في ٤ – ٣ – ٢ – ١ الذرية الطاقة توليد محطات بناء متابعة علىٰ عازمة نيةاإليرا الحكومة« أن )م

 إطلعت قد األلمانية »يونيون درك آرافت« شرآة أن من الرغم على مؤجلة زالت ال النهائية العقود توقيع بشأن المفاوضات
 التقشف سياسة تشملها أن يحتمل التي اُالخرىٰ لمواردا ومن ذرية؛ محطات أربع بناء في إيران رغبة على آتبية وبصورة

 ١٩٧٨ اآتوبر شهر أواخر وفي .إلكتريك هاوس وسيتنج شرآة من ذرية محطات ثمان بشراء المتعلقة المباحثات هي الحكومية
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ن  ل م دون أن المحتم ي يب ر أول ف ة بعض األم اد و الليون واء ايج ا أج ن م ي تلک م سمونها الت واء ي ات أج  الحري

ة اذا ؛المفتوح دت ف سنة خم ران أل صتاعدة الني ي الم ران ف اس خفَّو إي ت و الحم م أعطي ة له ت مهل دامهم تثبي  و أق

ذه  مماثلة نهضة ظهور عدم من إطمئنوا دها  ؛له شنون  عن اً  سي یٰ  شامالً  هجوم شعب  عل سلب  ال ع  ي یٰ  و الجمي د  إل  األب

  .السوق وال الجامعة ال و السياسي ال و العلمائي الجناح يستثني فال التنفس علیٰ القدرة

ذه  جرح نإيرا في ظهر الذي الوضع هذا  یٰ  ه س  و األفع ة  و الملک  ذهن  في  إستقرت  التي  القناعات  لآ  فن  القائل

شعب  کل  و الملک أنا - :دومًا والٍ  ال ي  م ة  و ل ة  الملک  محب ران  أرجاء  کل  في  قائم الجميع  إي  لحکمي  خاضعون  ف

د  .معارض وجود يمکن فال ،معارض دونما ارت  لق ذه  کل  إنه ة  التصورات  ه ا  التي  الوهمي اع  روجوه شعب  القن  ال

ا  د – إتضح و ،به ا بع تار إنحسرت م سبيًا االس ا  – ن ا أنه انوا شةمرتَّ مأوه اس يعرضونها ک ا تکون أن دون للن  له

 هو و ؛أمانية أو الملک آمال من الکثير معها إحترقت و اُالخریٰ تلو الواحدة األوهام هذه إحترقت لقد ؛واقعية حقيقة

 – سمها أللقت و الجريحة األفعیٰ هذه لقامت التهاون و الفتور بعض عبالش أبدیٰ و ترکوها فلو ،جريحة أفعیٰ اآلن

  .العالج فرصة يمهلهم ال سمًا ؛الشعب فئآت کافة علیٰ – المرة هذه

 أشد  الشعب تقاتل کانت أنها الجميع شاهد التي الوطنية المصالحة بحکومة کاألتيان ،الوسائل بکل الملک تشبث لقد 

ن ال م دان قت م ،ةالمتحارب البل رت ث ة« تلک ظه ة »المرون ة المزعوم ة بهيئ سکرية حکوم شنة ع ي ُاصيبت خ  ه

ریٰ ة اُالخ ت بالهزيم دها وبق ي وح ا ه ون ؟وبياناته ي – يعلن انهم ف رقم ذي بي ذائي ال ع – الک اع من ر إجتم ن أکث  م

ل  في  فيجتمع ،الشوارع في شخصين ر  مقاب ذه  نفس  مق ة  ه ر  و ألف  )٣٠٠( أو ألف  )٥٠٠( العسکرية  الحکوم  أکث

ًا اهرون و أحيان ي يتظ شوارع ف ون و ال ا يطلق شاؤون م ن ي شعارات م وا ،ال ة فهزم سکرية  الحکوم ضًا الع  و أي

ا شلها و بهزيمته ة و ف ضاتالق مواجه دبابات الراسخة ب وا لل ضة نأ أدرک ویٰ القب ن أق دباباة م شعب إرادة إن و ال  ال

  .الرصاص و للمدافع قاهرة

ضاً  العسکري قالباالن جدویٰ من يائسون هؤالء و  انوا  إن و أي ه  يلوحون  ک يس  لکن  و ؛١ب ائم  أل  هو  اآلن فعالً  الق

شعب  مع  يتعامل بعسکري المجيء من أکثر االنقالب هذا مثل يفعله الذي فما !؟عسکري إنقالب ان  إذا بخشونةٍ  ال  ک

ة  في والقائم ؛جدًا خشنًا يکون ال أحيانًا و خشنًا طبعه ران  أنحاء  کاف ة  و العسکري  مالحک  هو  اآلن إي ه  األمر  غاي  أن

  .٢اآلخر ضالبع في رسمي غير بعضها في معلن و رسمي

                                                                                                                                                                        

 الثورة لمواجهة عسکري بانقالب القيام هو حكمه من األخيرة الشهور في الملک حماة بها یفکر آان التي الحلول من . ١
  إرتکبه الذي الخطأ  لکن و الفترة، تلک في السياسية المحافل  یشغل الحل اهذ کان و الشعبية،  والنشاطات  اإلسالمية

 وتأکيده  المناسب الوقت في اإلمام وجهها التي والتحذیرات  جهة من العسکریة أزماري الجنرال حکومة تشکيل في الملک
  .لتنفيذه الالزمة الفرصة حلال هذا یمهال لم » العسکریة للحکومة مما أکثر شيًء السعکري لإلنقالب ليس« أن علی

  .٥٠ رقم الخطبة من )٦( رقم الهامش راجع . ٢
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اً  رجًال – باعتباره مجيئه بداية ُمنذ و نفسه رئيسها طرح التي المصالحة حکومة کانت اُالولیٰ مکيدتهم إذن   – دينيي

ا  الخادعة  ءاتاجراال ببعض يقوم أخذ ثم .١األقوال تلک أمثال و ُامًا و أبًا علمائية أسرة من و د  و المرن  بظاهره  ق

ا  الناس حذرُت ذ  منه ة  ُمن ا  بداي ة  من  أسوءُ  فهي  ابه  ينخدعوا  ال لکي  مجيئه ا  ألن العسکرية  الحکوم ر؛  خطره  أکب

ا  يتخذ  و فيحذرها الحراب ةبأسن مع للتعامل جاءت العسکرية الحکومة أن يعرف فاالنسان زم  م ا  يل ا  ؛إزاه  تلک  أّم

در  فهي  التضليل و بالمکائد الشعب ضرب تريد و بالخداع تتسلط التي اس  تغ ذلک  و بالن إن  ل ا  ف ر  خطره د  و ؛أکب  ق

ذه بينت ائق ه ا الحق شعب وبّلغته النحو – لل ذي ب تطعُته ال ذ – إس ة ُمن ة إعالن  بداي ة المصالحة حکوم ي الوطني  الت

ي إ في  رسمية  بصورةٍ  معلنة عسکرية حکومة إلیٰ إيران أرجاء جميع في تحولت و فشلت ة  عشرة  ثنت ة  مدين  إيراني

وع  المنازل من فالخروج !منهزمة لکنها عسکرية حکومة هو فعًال فالقائم فشلت قد أيضًا هذه و کبيره ل  في  ممن  اللي

ا حسب د - أوامره وا وق دة قلل اعتين الم م س ادوا ث ا اع الي ولکن -٢وزادوه اهلون األه ال يفتحون و ذلک يتج  مح

ة  في  مستمرة التظاهرات أن کما ،رآنالق يتلون و فيها يجلسون و کسبهم اطق  کاف ا  التي  سواءٌ  المن ة  تحکمه  الحکوم

ر  بصورة  تحکمها التي أو رسمية بصورٍة العسکرية ذه  إذن ؛رسمية  غي ضاً  ه شلت  أي شلها  و .ف شل  بف ضاً  ف ار  أي  خي

الب سکري االنق يس أو الع سکري وزراء رئ إذا ؛ع اب أرادوا ف ة إرتک ان حماق ة االتي سکرية بحکوم ا ع  أو ملةش

د  لم و صدره عن الرعب أزاح قد الشعب أن فليعلموا الشعب إرعاب بهدف الحکومة ليرأس بعسکري أ  يع ل  يعب  بمث

ذه وال ه یٰ ؛األق ال فحت صغار االطف وا ال سکر واجه وهم و الع م هزم ؤالء الحس أن رغ و ه دافع الحراب ه  و والم

ة  و العسکري  الحکم وسائل فشلت فقد إذن ؛لهاأمثا و والحجارة القبضة هو األهالي سالح أن حين في الدبابة  حکوم

  .أرادوا مهما شيئًا يثمر ولن لم بها فالتشبث ،اآلن بعد عليها التعويل يمکن فال العسکري االنقالب و المصالحة

وزراء  لرئاسة الساسة بعض إختيار هو بها يتشبثون التي اُالخریٰ الوسائل ومن  ذين  من  ال زون  ال ثالً  يتمي  بدرجة  م

وا  لم أنهم أو الناس بين الشهرة من سابقة  الحکومات  في  يکون اتها  وخالل  ال م  ممارس د  ،الجور  و للظل وا  فق  أّن أدرک

ن  – النيابي المجلس في عضويًة أو کانت وزارة – الحاکم الجهاز في منصبًا السابق في تولوا الذين بلهم  ل شعب  يق  ال

                                                 
 سيدًا باعتباره نفسه إمامي شریف المهندس طرٍح )م ١٩٧٨ / آب( في الحکومة رئاسة منصب تولي علی موافقته بعد . ١
 کتب قد و الدینية،  التيارات دعم إستجالب بهدف شریعتمداري للسيد مقلدًا و علمائية عائلة من و ))ص( اهللا رسول ذریة من(
  دینية عائلة من المنحدر و األعيان مجلس رئيس إمامي شریف جعفر الملک اختار لقد« :یقول الخصوص بهذا » پارسونز«

 لملکي،ا للنظام المعارضين العلماء مع  لإلتصاالت فاقدًا کان کلنه و .»آلموزکار خلفًا للوزراء رئيسًا بالعلماء،  اإلتصاالت  واصحب
 – هو إیران وزراء رئيس إن« :تقول )١٩٧٨ / آب / ٢٧( تاریخ في إطالعات صحيفة کتبت إليها إستنادًا و نسبه شجرة نشر قد و

  .»اإلسالميين المفکرین کبار سليل و العلماء ذریة من – جانب کل من
 ثمانية بعد طبس منطقة في الزلزال وقوع ثم )م١٩٧٨ / ٩ / ٨( بتأریخ مدینة عشرة إثنتي في العسکري الحکم إعالن بعد . ٢

 العسکریة، الحکومة لنجاح نتيجٌة أنه النظام فتصور إیران في األوضاع هدأت ، جسيمة خسائر إلیٰ أدیٰ الذي و ذلک من أیام
 وبعد حًا،صبا ٥ إلیٰ مساءًا ٩ الساعة بين المنع ساعات حددت األول البيان ففي  الليلي؛ التجول منع ساعات عدد تقليل فقرر
 في الحال کان  هکذا صباحًا؛ ٥ إلیٰ مساًء ١١ الساعة بين  فحددتها ثانية ساعة ثم احدة و ساعة الساعات  قللت  ذلک

  .أیضًا اُالخریٰ المدن في الساعات هذه نفس إعالن تم قد و  طهران
 مرًة التجول منع ساعات زیادة إلیٰ ظامالن إضطر جدیدة مرحلة النهضة  دخلت  وعندما  أیام، العشرة بحدود ذلک بعد لکن و 

 حدد الذي )١٠(  رقم البيان العسکري حاکمها أصدر حيث المقدسة قم مدینة بذلک فيها قام التي اُالولیٰ والمدینة ُاخریٰ
  .صباحًا ٤ / ٣٠ إلی مساءًا ٩ الساعة بين التجول منع ساعات
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ان  التي المعاصي تلک عن ويرجع صادقة حقيقة توبًة االشخاص أحد يتوب أن الممکن من  اقطاً  ک ا  س یٰ  فيه  اآلن إل

سين  أعضاء  جميع فمثًال ،جميعًا هؤالء بين مشترکة فالخيانة ؛إرتکبها التي اناتالخي تلک عن و م  يعلمون  المجل  أنه

ون  ال شعب  يمثل ذا  ال ا  فه یٰ  ال مم ی  يخف ذا  أن ويعلمون  ،أحد  عل ابي  المجلس  ه يس  الني اً  ل ل  وطني م  ب شکيله  ت أمر ت  ب

يس  األمر  صدور ردمج ييکف کان بل ،للحراب حاجة ثمة آنذاک تکن ولم ؛بالحراب و الملک ل  الملک  من  ل  من  ب

سه  الملک  إعترف کما النواب أسماء قوائم يعُِدَّ کان التی السفارت ذلک  بنف ال  حيث  ب سابق  في  - :ق انوا  ال ون  ک  يجلب

 الوضع الزال کال !!اآلن تغّير الوضع لکن ،٢ ،السفارات تعينهم کانت الذين النواب بأسماء قائمة ُاخریٰ و فترة بين

  .قبل من أسوَء أصبح بل عليه نکا ما علیٰ

ابي  المجلس  عضوية  دخلوا عندما أنهم يعلمون و ،إستثناء دون و الحقيقة هذه يعرفون النواب جميع  م  الني وا  ل  يکون

وه  ذلک ورغم أساسًا للدستور نقض هو المجلس هذا تشکيل أن و حقيقيين نوابًا اً  دخل ذلک  و جمي  الدستور  نقضوا  ب

 هذه و اإلسالمي التأريخ کتغيير فعلوه عما تجاوزنا لو حتیٰ خائن فهو المجلس هذا في دمهق وضع فمن لذا ،علٍم عن

رم  الرسول مقام علیٰ فظيعة جرأة و کبریٰ جريمة الطبع  و )ص(األک إن  ب  هؤالء  الن مستحيل  ذلک  عن  التجاوز  ف

م  النواب ذين  ه یٰ  صادقوا  ال ذا  عل ر  ه و  التغيي مَّ  فه اً  بمصادقتهم  ت د  و ،جميع ذ  ق ائالً  أحدهم  ريعت ي  - :ق م  إن  أن ُارد ل

ذا  و أساسًا للدستور ناقض مجلس  في دخلت ذلک رغم لکنک ؛أصًال علية ُاصادق دِّ  ه ه  بح ة  ذات ذه  نفس  و ،خيان  ه

  .القانوني غير الحکم هذا ضمن کانوا الذين بهؤالء يقبل ال فالشعب لذا ،خيانية خطوة الخطوة

ة  حکم أن هي و ُاخریٰ نقطة أيضًا هناک و  ة  العائل ان  َفمن  ،األساس  من  للدستور  مخالف  البهلوي  أو عمري  في  ک

ل يًال أق ذکر قل ذين و – ذلک ي ذکرون ال ال م و يت داث تلک يعاصروا ل سألوا األح ن فلي ار م ون و – الکب  أن يعلم

ة  و واضحة القضية انقالب  جاء  رضاخان  أن حيث  ،معروف م  و ب اک  يکن  ل در  من  هن یٰ  يق وه  عل ة  التف  واحدة  بکلم

ی  القدرة له شخصان أو شخص آنذاک وجدت إذا و ؛کلمته مقابل م  ذلک  عل ه  يکن  فل ؤثراً  موقف یٰ  م اٍل؛  أي عل  و ح

ر  رضا  الملک  زمن في شکلوه الذي النيابي المجلس ان  الدستور  لتغيي ابي  المجلس  و ؛حالٍ  ک ذي  الني  في  شکلوه  ال

أمر  ًالجاه  يکن الذي للشعب مضادًا کان الدستور لتغيير رضا الملک زمن شکيله  ب ل  ت ه  معارضاً  ب ه  ل م  لکن  يکن  ل

رأ یٰ يتج ا ذلک إعالن عل م کم ذهب ل ن أي ي راده م إلدالء أف صوته ل ث ،ب ان حي الي ک شغولين األه الهم م  ال بأعم
                                                 

 قبل و گنجي، منوچهر و قاضي، الفضل أبو التعليم و التربية و لعلوما وزیري إستقالة ُاعلنت )م١٩٧٨ / ١١ / ٥( تأریخ في . ١
 بعد ذلک في تاله »رستاخيز« حزب عضویة من إستقالته النيابي المجلس في عضو هو و احمد بني أحمد أعلن بيوم ذلک
 من إستقالتهم أعلنوا حيث نالبرلما أعضاء من آخر عدد إلیٰ إضافًة باهري و آزمون، منوجهر العدل و الدولة وزیرا أیام اربعة
  .المذکور الحزب

 أجل من مهمة« کتابه من الفارسية الطبعة من ١٥٩ ص في رضا محمد الملک ویقول .٤٩ رقم الخطبة )٧( الهامش راجع . ٢
 لعضویة المرشحين باسماء قائمة تهيأ عناصره کانت إلیران، الحلفاء إحتالل و الثانية العالمية الحرب خالل« :ترجمته ما »وطني
 المجلس لعضویة بالذات المرشحين هوالء انتخاب ضرورة  مؤکدین عليه یضغطون و آنذاک الوزراء لرئيس یعطونها و البرلمان
   » النيابي

 ٥١٢



ة  نحن مثلنا ليس – واسعة معلومات النواب هؤالء لدی أن کما  شعب  عام ا  أن حيث  ال ذا  – محدودة  معلوماتن م  ل  فه

ی  البداية ُمنذ قامت البهلوية السلطنة أن مونيعل جميعًا اذا  للدستور؛  مخالف  أساس  عل ان  ف اً  خانرضا  حکم  ک  مخالف

ضاً  للدستور  مخالف إبنه فحکم ؛للدستور مخالفة البهلوية السلطنة و للدستور نفس  أي سبب  ل ی  فالنائب  ؛ال و  حت  جاء  ل

ذي  هو الملک أن علیٰ ينص الدستور ألن قانوني غير فهو الناس قبل من تعيينه أمر  أن يجب  ال شکيل  ي  ؛المجلس  بت

يس نحن  و دينا ل انوني( ملک ل أمر )ق ذلک لي م و ب شعب يکن ل ذا ؟ ملک لل م الموجود فه ًا يکن ل  الملک ألن ملک

  .ملکًا ليس للدستور الناقض

سمون  الذين من السلسلة هذه أّن يعلمون النواب  اؤا  سالطين  ي اً  ج الي  و للدستور  خالف ا  فکل  بالت ه  قومون ي م  هو  ب

ه  أتحدث ما و ؛للدستور خالٌف ق  هو  اآلن ب نطقهم  و إصطالحهم  طب ذي  الدستور  وطبق  م ه  ال ی  – يحترمون ا  عل  م

شعب  عن  نواٌب لدينا يکن لم لذلک فإستنادًا ؟- يقولون ذ  ال یٰ  رضاخان  زمن  ُمن اس  و ؛اآلن إل انوا  الن افلين  ک  عن  غ

  .نوابهم إختيار يستطيعون يکونوا لم ولکن  يعلمون أو ذلک

 ،)األعيان و النواب( المجلسين حال کذلک و الدستور خالف السلطنة کانت )بهلوي عائلة( هؤالء حکم فطوال إذن 

ان  الشعب و ؛الشعب يختارهم الثاني والنصف الملک قبل من تعيينهم يجب األعيان مجلس أعضاء فنصف  جاهالً  ک

 المجلس  أو النظام وزارات في هؤالء جميع فوجود إذًا ؛اءاألعض ينصب لکي )قانوني( ملک لدينا يکن لم و باألمر

  .الدستور خالف کان المناصب هذه في فعلوه ما کل و قانوني غير وجود هو النيابي

ه  يتصورون  آخر  جه وو ُاخریٰ  بأداة الوجوه و األدوات إحدیٰ إستبدال هي بها يتشبثون التي الوسيلة ؛إذن  و  أّن  يخل

از  في  يکن  لم أّنه أي العار هذا من ان  الحاکم  الجه سابقة  الوجوه  حکم  أب ذهبون  ،ال یٰ  في أتون  و الجامعات  إل  بأحد  ي

اتذتها م أس م ل ي يحک دهم ف ه و عه دخول أراد إذا لکن ي ال م ف ه اآلن الحک ذي َفمن ؛الدستور خالف فعمل ه ال  و يدخل

وزراء؟  ةترئاس  علی يصادق نيابي مجلس أي و ؟للوزراء رئيسًا ينصّبه ذا  لل  أصل  في  للدستور  مخالف  سالمجل  ه

شکيله ذلک و ت ال ک لطنة ح ذي الملک س ولیٰ ال صيبه؟ يت ة إذن تن وزراء فرئاس ضًا هي لل ر أي ة غي ة قانوني  ومخالف

یٰ  بل .للدستور و  حت م  تفرضون  ل وا  أنه یٰ  ذهب سماء  إل اؤا  و ال اذ  و – ج اهللا  العي ل  – ب ين  بجبرائي  الطاهر  هو  و األم

ساً  لدستوريا الملک يعينه أن يجب ولکن الطهر وزراء  رئي سان  ويصادق  لل ی  المجل ا  ؟ذلک  عل د  ولکنن  الملک  نفتق

ذا  البداية ُمنذ يلتزم لم و البداية منذ بها العمل يتحقق لم )الدستورية الحرکة( المشروطة حرکة  فنتائج ١الدستوري  به

  !هؤالء جميع عليه وافق الذي الدستور

                                                 
 بهدف الدستور علیٰ تعدیالت )م١٩٤٩( سنة ُاجریت ذلک مع و للملک واسعة  صالحيات ُاعطيت  الدستور  تدوین بدء ُمنذ . ١

 في  الدستوري للنظام  کأساس  إقراره تم الذي اإلیراني الدستور من )٤٨( فاألل .ُاخریٰ مرًة الصالحيات هذه إطار  توسيع
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دين الم من  خمسة وجود علیٰ ينص الدستور بنود فأحد ی  لإلشراف  المجلس  في  جته ه  عل شرع  لکيال  عمل اً  ي  أحکام

ام خالف شرع أحک ن ؛ال ذا ولک و ه ال ه تورنا ح ه و دس ُذ ؛تتمت ة فُمن رار بداي شعب إق تور ال ة و( للدس م حال  الحک

ثالً  – باألتيان يخدعوهم ان ايضًا اآلن يريدون و ؛الشعب هؤالء خدع )المشروط ة  – م ذ  .لمصالحة ا بحکوم رَّ  ُمن  أق

اء  فخدعوا األمر حقيقة الشياطين هؤالء أدرک المشروطة حکم لشعبا اعهم  و العلم ؤمنين  أتب وا  الم یٰ  فوافق ة  عل  تتم

ة  زموتيل لم – العمل حين لکنهم الدستور م  و الدستور  بتتم وا  ل دين  يعين تثناء  المجلس  في  الخمسة  المجته ة  باس  الحال

 و الخمسين األعوام هذه طوال و ؛الشکلية الحالة هذه حتیٰ إنتهت ثم للمجلس ولیٰاُال الدورة في أوجدها التي لشکليةا

  .للدستور نقٌض هذا و عمله علیٰ لإلشراف المجلس بدخول دين عالم ألي يسمحوا لم أکثر

و إذن  سيد ان فرضنا فل ل ال ين جبرئي زل األم یٰ ن ًا – أراد و األرض إل صاحب تبع ة ل صبح أن – !الجالل سًا ي  رئي

ان « مجلس و !» الشوریٰ« مجلس مصادقة و الملک من تعيين و بتنصيب للوزراء و  ؛»األعي ر  فه انوني  غي ه  ق  ألّن

  .أيضًا الوسيلة بهذه التشبث من لهم جدویٰ فال عليه و .قانونية غير حکومته و الدستور خالف يعمل

نطقهم  حسب حتیٰ القائمة القانونية العقبة هذه عن النظر صرفنا فلو ؛لذلک إضافة و  شبث  أن فهل  ؛ م ل  الت ذه  بمث  ه

ول  صرخاته  إن ؟الفالني الوزير ضد هي صرخاته أّن هل و ؟الشعب هتافات ُينحي أن يمکن المحاوالت  نحن  - :تق

 األجانب هؤالء إلیٰ فليذهبوا !؟)بآخر األتيان و الوزراء رئيس أو( الوزير بتبديل عليها الجواب فهل ؛الملک نريد ال

شعب  أوساط  إلیٰ هبواليذ !الشعب يريده بما ليخبرونهم اهيره  و ال وا  جم ا  ليعرف دارس  و األسواق  في  تهتف  بم  و الم

ه  بکافة الشعب هذا  يريد ماذا لينظروا وغيرها؟ المزارع في و خارجها و الجاعات داخل  جاء رأ مختلف  في  و فئآت

شعب  هذا أوساط علیٰ ليمروا ؛إيران وم  ال ة  لي اذا  فقط  وليل م  ف سمعوا  ل ه  ي راراً  من ة  م ة ال کلم سقوط  مطالب  و الملک  ب

ر  الشيخ من و لتوه النطق تعلم الذي الصغير الطفل من له الموت ذي  الکبي م  ال ستطيع  ل دوء  إال التحدث  ي ا  به  هو  کم

الي؛ نحن ح ستعدون ف ع م ن للتراج ا ع ه و موقفن و التوج ؤون نح ا ش ن !حياتن ع ولک دون الجمي ذي الملک اليري  ال

اذا  !للشعب يکون أن يفترض م  ف رده  ل ش  ي ه  فرضه  يمکن  فال  عبال القوة  علي انوا  إن و ب د  ک یٰ  فرضوه  ق شعب  عل  ال

  .)اآلن بعد( ذلک من فائدة ال ولکن بالقوة

ه  إفترضوا بآخر يانتاال و الوزراء رئيس عزل ويريدون الوسيلة بهذه يتشبثون إنهم  ة  أّن  کذلک  و الصالح  في  غاي

ذين  الوزراء کافة حال ارهم  ال ة  من  يخت ة  الشخصية  من  و الجامع ذه  إستجابت  إذا – النزيه  ولکن  – المحاوالت  له
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شبث  هو  و آخر طريقًا يسلکون اآلن هم و  الفتوات  الت م  اهللا و ؛١ب ار  من  أن يعل یٰ  الع دٍ   عل ه  بل وات  لدي  و مسلحة  ق

د ُه يعم ره أو ملُک ی وزي شبث إل شر الت ة ب ن ذم رار م ن أو األش ر م ي – الفج ان ف ن أو – کرم الهم م ذين أمث  ال

ا  األمن و النظام إقرار بهدف ،اُالخریٰ المدن في أستأجروهم دما  فيه درة  من  يأسوا  بع ویٰ  ق سلحة  الق ی  الم ام  عل  القي

شراذم  بتلک فيتشبثون ؛بها المزح علی يتجرأون ال أو بذلک وات  من  ال قياء  و الفت شوا  لکي  األش ا  في  يعي  إن !!ظله

اء  يسعون فهم ،النائب وذلک الوزير ذاک و الملک هذا مثل يحکمنا أن علينا العار من یٰ  للبق د  عل اة  قي  ظل  في  الحي

  !!هراواتهم و الفجر عصي

ا  قد و أيضًا تاهراو الشعب ألبناء فإن لهراوات دور ظهر فاذا ؛أيضًا منها فائدة ال الوسيلة هذه وا  و أخرجوه  واجه

ضية  مدرسة في حدث مثلما العسکريين قبل من محمية کانت أنت رغم طردوها و الشراذم تلک بها ة  و الفي م  مدين  ق

د  ،التخريب  ذلک  أحدثوا و المدرسة علی هجموا حيث )خرداد إنتفاضة( قبل وا  فق شر  أت ةٍ  ب نهم  ذم ام  م ذ  للقي  و لکب

ا  کانت التي األمنية القویٰ و بالشرطة محمية کانت ا  لتکمل  تحميه ة يخرتال أعماله ة  إذن .!!بي ویٰ « فکلم ة  الق  »األمني

ا  إلیٰ أشرُت التي الکلمات تلک من أيضًا هي دت  أنه ا وفق ؛مضمونها  فق ة  ان وم  أصبحت  األمني وات  الي  »تخريب « ق
                                                 

 آنذاک واشنطن في اإلیراني بالسفير  أميرکا في » جيلز فرانک« التایمز صحيفة مراسل إلتقی الثورة آورا تصاعد خضم في . ١
 الصورة، بهذه الناس علیٰ النار إطالق في الحاکم الجهاز  یتخذها التي باإلجراءات رأیه عن المراسل سأل الذي زاهدي أردشير
 / ١٠ / ٢٩( للملک جيلز توصية زاهدري ینقل أن المقرر من  کان الذي اليوم في و للملک؛ رأیه ینقل سوف  بأّنه زاهدي فوعده
 عناصر من بدًال الميدان إلیٰ  العصي حملة و » األشقياء« من  مجموعات أرسل و  مفاجئة بصورٍة إسلوبه النظام غّير )م١٩٧٨
 سربيل طهران، مثل – المدن مختلف في األهالي  األوباش هؤالء هاجم التالي اليوم في و المسلحة؛ العسکریة القوات
 و المردة و العتاة من پاوه؛ مدینة أهالي » ساالرجاف« عصابة هاجمت کما ،شيرین قصر سرا، صومعه سنندج، یزد، زهاب،
 یکشف بالذات اليوم ذاک في السلوبه النظام تغيير إستغالل؛ أبشع یستغلها النظام بيد وسيلٍة إلیٰ – المتخلفين و الجهلة
 سفيره طریق غير آخر طریق عن اليوم ذلک قبل الجدیدة سياستها اإلیراني الملک علی أملت قد األميرکية الحکومة أن عن
   .زاهدي واشنطن في
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ا  عفیٰ فقد ؛أمثالهم و االنجليز و األميرکان إعالم و دعايات من أيضًا فائدة ال کما  زمن  عليه ون  ،ال ا  في  يقول  أميرک

اً  إن – الکتابات بعض في مذکور القول هذا و – اً  تحرک ين  خفي را   ب اد  و إنجلت سوفيتي  االتح ذي  هو  ال ذه  أوجد  ال  ه

الوا  تحالفوا الروس و األنجليز أن أي !!١االضطرابات ي  وق م  تحدث  - :ل ذه  له ا أو التي  األحاديث  به ا  ؛لکم  جهه  کم

ذه  إطلقوا :الهتافات هذه ترددون الذين أنتم ولکم للعلماء و للکسبة قالوا شعارات  ه االنجليز  ؛ال رو  و ف م  سال ذين  ه  ال

ون  أنهم أي :أميرکا في ُيقال ما هذا !األمر هذا في دوٌر لالنجليز يکون أن يحتمل و !االضطرابات هذه يثيرون  يفتعل

سوفيتي  االتحاد و إنجلترا نهضة أنها بتهمة النهضة هذه فيلوثون ؛غاياتهم تحقيق أجل من ألنفسهم مسبًة و تهمًا  و !ال

راء إ و کذب أولئک يقوله ما کل ان أيضًا يعلمون أطفالنا حتیٰ ألن أيضًا اُالسلوب هذا من لهم جدویٰ ال وا  ؟فت  فليقول

اً  يعلمون  وشيوخنا  شباننا و فأطفالنا ؛يشاؤون ما والهم  أن جميع راءات  و خداع  و مکرٌ  :أق ا  الهدف  و إفت اد  منه  إخم

زلتهم  التي  النهضة  هذه قمع و القلوب في تأججت التي النار هذه سقطهم  زل  شاء  إن :الحاضرون ( ؛اهللا شاء  نإ وست

  .أيضًا الوسيلة بهذه التشبث من فائدة فال لذا ؛االدعاءات هذه مثل أهداف يعي اآلن الشعب ولکن .)اهللا

ا  د التحرک وأّم د مفتاحه المفي ة صاحب« بي ة الجالل سه »الملکي ستطيع ال و نف ام ي ه القي ره ب و و غي وم أن ه  و يق

ذا  عن  يرحل و أطفاله و إمرأته بيد فليأخذ البلد تهدئة أراد فاذا ،بيده حالمفتا ؛)الحاضرين يضحک( يرحل د  ه  و البل

ذا  و .الصغار األطفال حتیٰ فيه يقتلون إضطراب وقوع من أخشیٰ فأنا نفسه ينقذ ا  ه ه  نرغب  ال م ذا  ؛في اني  ل  أریٰ ف

یٰ  يذهب و )الحاضرون يضحک( ضجيج دو طائرًة ليًال يستقل أن في صالحه سه  أعدها  التي  القصور  إل  بتلک  لنف

ه  سمح  إذا ؛٢الضخمة األموال شعب  ل ام  ال ذلک  بالقي ا  و( .)الحاضرون  يضحک ( !ب ول  هن ن  :الحاضرين  أحد   يق  ل

   .)يدعوه لن بذلک ملزمون فهم ؛السيد أيها يدعوه

ام ضون :اإلم ه سيقب اک علي ضًا هن اء إن ،أي رون( اهللا ش اء إن :الحاض م و )اهللا ش ًا اهللا فقک اء إن ،جميع  ،اهللا ش

یٰ  أنکم  أي ؛منتصرون أنتم و ؛اإلنتصار نحو – اهللا شاء إن – ستتقدمون و ،)آمين :الحاضرون(  منتصرون  اآلن إل

شبث  خارجه  اآلن هو و عرشه من أنزلتموه فقد ؛رحيله إلیٰ حاجة دون حتیٰ أي  يت  أرغب  ال و باستمرار  و شيء  ب

                                                 
 أکثر یجري ما إن یقول کان و !معينون أشخاص ینفذها خطة  إنها بل شعبية حرکة  ليست اإلنتفاضة أن یعتقد الملک کان . ١

 یشک الملک کان و !أیضًا معها متحالفة واألميرکية  البریطانية المخابرات أن  شک فال لذا السوفيتية  المخابرات قدرة من
 رفض  ألّنه ضد الشعب بإثارة  قاموا وقد  النفط تأميم قضية ُمنذ عليه حقدًا قلوبهم في حملوا  أنهم  - :ویقول   خاصة باالنجليز
   .إیران في للنفط األجنبية  الشرکات مجموعة عمل عقود  لتمدید شروطهم

  التحرکات هذه معظم أن شک ال« :لسفيره الملک قال » راجي زپروی « لندن في اإلیراني السفير مع خاصة مقابلة وفي 
   !!» األخيرة اإلضطرابات في دور أیضًا الغربيين  ألصدقائنا  یکون أن  المحتمل من أن ویبدو السوفيتية،  المخابرات  تدبرها

 ال إذ إیران، خارج في )اُالولیٰ درجةال من( عائلته و اإلیراني الملک أمالک من دقيقة إحصائيات إعداد العسير من أن ذکروا . ٢
  للملک  نسبتها في شک ال التي  الممتلکات هذه نماذج من و الممتلکات، هذه تضم کاملة قائمة علیٰ الحصول  یمکن
 أراضي دیبا، فرح الملک زوجة باسم مسجلة إیطاليا في کبيرة جزر عدة استراليا، في  األراضي من  هکتارات عدة - :وعائلته
 شتوي قصر مریس؛ سان قریة و  السوید و باریس مناطق أرقی في  ضخمة قصور أربعة جنيف، بحيرة سواحل علی ةشاسع
    .أميرکا في فلوریدا و تکساس و یفورنيا في قصور عدة األسکي، للعبة کامل جهاز إلیٰ إضافًة السوید في
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 وافق و شفق، رضازادة اآلذربيجاني السناتور  أعده قد و اآلري، النسل نور و شمس یعني الذي »آریامهر« للقب تعریب . ١

 مجلس صادق )م١٩٦٧( سنة في و اإلیراني، للملک !!عظيم لقب إختيار علم اهللا أسد منه طلب الذین اإلیرانيون اُالباء عليه
 کانت التي صبةالمتع القومية النزعات بوضوع یکشف الذي اللقب هذا الملک منح علی – النواب – اإلیراني الوطني الشوریٰ
   .اإلسالمية للعقائد ومعادته  الملکي  النظام في مترسخة
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  ٥٦ – هویة الخطاب رقم
  

 / فرنسا   لوشاتو نوفل / باريس

شعب :الموضوع رف ال ق ع ضته طري دة ال و نه ن فائ اوالت م ک مح سة المل تمرار البائ ي لإلس  ف

  .الحکم

   .الملک إنقاذ بهدف السياسي الميدان إلیٰ أميني علي الدکتور عودة :المناسبة

   .غيرهم و الجامعيين من الخارج في المقيمين اإليرانيين من جمع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
دروس  من الکثير تحمل هي و حقًا بةيعج التأريخية الوقائع د  الملک  سافر  )م ١٩٦١( سنة  ففي  ؛ال یٰ  رضا  محم  إل

ة  للحکومة يأمين علي الدکتور رئاسة فترة في أميرکا ل  هو  و – اإليراني ذي  العمي د  کانت  ال ه  تعتم ا  علي  و ،- أميرک

ذاک دم آن ر الملک ق دات من الکثي اع أن من التعه رئيس إقن سابق األميرکي ال دي جون« ال أن »کن ولیٰ ب سه يت  بنف

ي  من بدًال البيضاء بالثورة المسمیٰ إيران في األميرکي التغييري المشروع علی اإلشراف ذل  و أمين أن  إقناعه  کک  ب

ة؛  لرئاسة  علم اهللا أسد مثل وجه مجيء إلیٰ يحتاج المشروع هذا تنفيذ د  و الحکوم سلم  و ذلک  في  نجح  ق  اهللا أسد  ت

  .الحکومة رئاسة منصب علم

ی و  إن اآلخر الطرف عل ام معارضة ف ي اإلم اء و الخمين ة اإلسالم علم الس لالئح ة المج یٰ أدت المحلي ق إل  تحقي

صار شعب إنت ذي نلک و لل دث ال و ح ام إنتفاضة أن ه شعب و اإلم ورة ضد ال ضاء الملک ث ع تعرضت البي  للقم

ة  في  الوحشي ة  )خرداد  ١٥( واقع م  ،المعروف ا  أمرت  ث أن  الملک  أميرک ام  ينفي  ب اريخ  الخميني  اإلم  / ١١ / ٤( بت

یٰ )م ١٩٦٤ ا إل م ترکي یٰ ث راق إل ًا الع ی عقاب ة معارضته عل ضائية الحصانة« لالئح انلألم »الق املين يرک ي الع  ف

   .إيران

 ضعفاً  أشد حالة في الملک نجد الواقعة تلک من عامًا )١٦( بعد – الخطبة هذه إلقاء بتأريخ – اليوم هذا مثل في و 

ه  حلًّ  إيجاد و العون منه يطلب و !أميني علي بالدکتور يتوسل هو و آخر وقت أي من ول  ؛ألزمت ام  يق  سوليفان  ويلي

ة  الخارجية وزارة إلیٰ أرسله سري تقرير  في – آذاک طهران في األميرکي السفير – ي  طلب « :األميرکي ي  من  عل

ه  أجتمع أن بالغ باحتياط أميني وم  عصر  ب وفمبر  ١٦( ي زل  في  )ن د  و األصداقاء؛  أحد  من دأ  ق د  الحديث  ب  کال  بتأکي

ران ط في  اسأس علی تقوم ال التي اإلشاعات إنتشار بسبب اللقاء هذا في الرغبة عدم علی الجانبين  تصف  التي  و ه
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د  أجراها مقابلٍة ضمن و سابق وقت في إعتبر قد أميني کان و  ق  بالملک  إجتماعه  بع شکيل  في  نم يک الحل  طري  ت

  .المشاکل کافة ألنحلت هلدي بما حدَثُه و الخميني اإلمام إلتقیٰ لو أّنه أدعیٰ و إئتالفية حکومة

ي  ذه ف ة ه ي الخطب ا الت ام ألقاه أريخ اإلم شير )م ١٩٧٨ / ١١ / ٤( بت یٰ ي د إن« إل المين أح ة بالوصول الح  لرئاس

د  ،الملک  محبي من الوزراء ة  اآلخر  هو  أجریٰ  ق ة  في  مقابل رة  اآلون م  »... األخي شرع  ث الردِّ  ي یٰ  ب  تصريحات  عل

د  شريعتمداري  بالسيد لقائِه و ٢قم إلیٰ أميني زيارة إلیٰ تطرقي و ،أميني یٰ  أن بع ل  الملک  إلتق یٰ  التوجه  قب ة  إل  مدين

م ول ،ق ًا ويق ي مخاطب ل« :ألمين ول شيء کل قب ذا أق سيد له ذي و !للملک المحب ال صفه ال ع ي ه الجمي  أميرکي بأّن

تم  و طهران بها عبرتم و حافلتکم صعدتم أن بعد قم بزيارة قمتم قد إنکم - :الهویٰ ا  رأي اً  تظاهراته ول  و ... حتم  :تق

ان  ما تسمعوا أفلم ،متوقد ذکاؤکم و الحمد هللا و مفتوٌح سمعکم بأن شک ال و قم دينةم شاهدت لقد - ه  ک الي  يقول  األه

شعب   لمطالب انظروا ... يطلبونه الذي ما و اره  و بصغاره  ال ا  وأعطوه  کب ه  م ة  هو  و يطلب م  اإلستقالل  و الحري  ث

وز  المنتظر  السيد هذا يقول ... شعبنا صوت هو هذا ؛ويةالبهل الحکومة إسقاط ي  يقصد ( رةالل ة  يجب  - :)أمين  معاقب

  .»... !؟الشعب ظلم الذي َمن - :السيد هذا أسال اأن و ؛الشعب هذا ظلموا الذين

 عن  ناشئة  للنظام  الخميني  اإلمام معارضة بأن القائلة الملک تصريحات تأييد إلیٰ المقابلة هذه خالل أميني سعیٰ و 

ة و شخصي إختالف ام عن ناتج ام قي سجن النظ ام ب ه و اإلم ذه و ؟نفي ة ه ا يتطرق المحاول ام إليه ي اإلم ه ف  خطبت

 أذانا ... األذیٰ بهذا مدفوعة الرجل لهذا معارضتنا تکون لکي – شخصيًا لي بالنسبة – أذًی نعاني لم نحن« :ويقول

اَئهم  و أطفالهم النظام قوات قتلت الذين األباء صورة ذهني في رتم عندما بعمق أتألم أنا و الشعب هذا أذیٰ هو  ...أبن

  .»...سجنونا أنهم من أذانا ليس و يؤذينا الذي هذا ..مسلمًا ليس بشعبه ينزل لما يتألم ال الذي إن

ذاک  روجها التي االشاعات علی الخميني اإلمام يرد الخطبة بداية في و  یٰ  و – آن  النظام  عمالء  – واسع  نطاقٍ  عل

ا  من  مثيرين اً  خالله دیٰ  واسعاً  قلق اء  ل شعب  أبن ام  خاصة  مجموعة  توجه  إشاعة  هي  و ال ة  للقي ال  بمهم  مااإلم  إغتي

                                                 
  .٤٥ رقم الوثيقة ١٦٧ ص ٢٥ ج األميرکي الجاسوسية وکر وثائق . ١
 اإلمام لکن و الشرعي؛ وکيله و الخميني اإلمام شقيق بسندیده مرتضیٰ السيد اهللا بآیة لإللتقاء أميني الدکتور سعیٰ لقد . ٢
 أو اإللتقاء أشکال من شکل أي عن  نهاه و مرتضیٰ السيد اهللا بآیة إتصل قم مدینة إلیٰ أميني زیارة علی إطالعه فور و

  .اللقاء إلغاء تم بذلک و ثالثة واسطة عبر حتیٰ  أميني مع التفاوض

 ٥١٩



ؤامرات  من  الرغم علیٰ و ؛الکواليس خلف تجري کانت التي السياسية التحرکات من الرغم علیٰ و   و المتنوعة  الم

ة  کانت و .آخر بعد يومًا ًاتأجج تزداد کانت الثورة شعلة فإن ،الوجوه إستبدال ران  جامع د  طه ل  شهدت  ق امٍ أ قب  من  ي

ک اهرات ذل شرات تظ ن اآلالف ع ة م امعيين الطلب ذ و الج دارس تالمي م ؛الم ت ک شوٌد تجمع رة ح ن کثي ة م  طلب

ذا  في المختلفة الجامعات و المدارس أريخ  ه ة  باحة  في  )م١٩٧٨ / ١١ / ٤( الت ران  جامع شوارع  و طه  المحيطة  ال

ا وا و به ي خرج ة تظاهرات ف یٰ احتجاجي ام سياسات عل بة الملکي النظ ریٰ بمناس ي ذک ام نف یٰ اإلم ا إل د و ،ترکي  ق

ة  وقف « :الخبري تقريره في فقال فيها حدث ما المنطقة في کان الذي المراسلين أحد وصف  خلف  الجامعيون  الطلب

 النارية العيارات باطالق األمنية النظام قویٰ قيام علی االحتجاجية الشعارات يرددون أخذوا و الجامعة سياج قضبان

یٰ اهرينالم عل وات فوجهت ؛تظ ام ق لحتها النظ رًة أس اه ُاخریٰ م ذ و  .المتظاهرين باتج  بالرصاص تمطرهم تأخ

سأرع  إصاباتهم  لشدة اتهمحصي علت و األرض علی الطلبة من عدٌد فجأة فسقط ة  ف م  بقي ذه  من  إلخراجهم  زمالئه  ه

ذ  العنف  أعمال من المزيد شهدت التي المنطقة ساعة  ُمن د  من  الواحدة  ال ارات  کانت  حيث  ،ظهر ال بع ة  العي  و الناري

ة  أطراف في أصواتها تسمع و لحظة کل في ُتطلق للدموع المسيلة الغازات قنابل د  و .المنطق وات  أغلقت  ق  النظام  ق

شوارع  و )حاليًا الثورة شارع( رضا الملک شارع ة  في  وتمرکزت  المحيطة  ال ازات  کانت  التي  المنطق سيلة  الغ  الم

  .عسيرًا أمرًا – غيرهم عن فضًال النظام قوات عناصر تحرک جعلت بحيث وائهاأج في إنتشرت قد للدموع

م  منطقة وسعوا و ؛للجامعة الجنوبية البوابة الطلبة أغلق الظهر بعد الثانية الساعة ُمنذ و  ة  أطراف  في  تجمعه  البواب

سيارات  إطارات في النار وأوقدوا الجامعة لمباني الشرقية أثيرات  من  الحدّ  بهدف  األخشاب  و ال ازات  ت سيلة  الغ  الم

وا  المتظاهرين  تجمع  لمحل  النظام قوات إقتحام لمنع و ،للدموع سيارات  من  مجموعة  حبسب  الطريق  وأغلق یٰ  ال  إل

   .الطريق وسط

د و  وات صرتاح ق ة عسکرية ق ة مدرع ة تابع سکرية للحاکمي اني أطراف الع ة مب ران جامع شارع طه  الملک ک

وات  إستقرت کما ،الشيرازي وصال شارع و ،فروردين شارع و ،)حاليًا آذر ١٦ شارع( آذر ١٢ شارع و ،رضا  ق

 يشاهد کان حين في ؛رضا الملک لشارع الدخول طريق أغلقت و )حليًا الثورة ميدان ( سفند ٢٤ ميدان وسط النظام

  .بسرعة يتحرکون هم و الشبان من أعداٌد الفرعية الشوارع في

یٰ  الملکي  الحرس و النظام قوات تمرکزت کما  شيد  تخت  شارع  طول  عل اني  شارع ( جم اً  الطالق یٰ  )حالي دان  إل  مي

دخان  أعمدة المنطقة هذه أجواء في إرتفعت قد و )حاليًا فلسطين ميدان( کاخ سيارات  إطارت  حرق  من  الناشئة  ال  ال

شارع؟ وسط د و ال دت ق شوارع ب ة المحيطة ال ة بمنطق ران جامع ا و طه ة کأنه ة مدين الحرب منکوب تع و ب ا ل  فيه

  .أخاک تقتل لماذا العسکري األخ أيها ،للملک الموت ،الخميني يعيش« :تقول شعارات أصوات
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ة  للعيارات النظام قوات إطالق وبعد  ة  الناري سع  بکثاف یٰ  ليصل  التظاهرات  نطاق  إت دان  إل ة  مي دان ( فوزي ام  مي  اإلم

یٰ  کتبت قد و ،جنوبال جهة من القطار محطة ميدان إلیٰ و الشرق جهة من )حاليًا الحسين ات  عل ارة  االفت ول  عب  :تق

  .اليوم هذا قتيًال ٦٥ الجامعة قدمت لقد -

م و  ة أصوات تکن ل يارات حرک عاف س ا لحظة تنقطع اإلس داٌد إجتمعت فيم رة أع ن  غفي الي م یٰ األه  ابوأب عل

  .١»...بالجامعة المحيطة المنطقة في المستشفيات

م  تم الذين الجرحیٰ و الشهداء أعداد عن إحصائيات التالي اليوم في الصادرة المحلية الصحف نشرت قد و  یٰ  نقله  إل

شفيات م و المست ن ذلک رغ صدٌر أعل سؤوٌل م ي م ر ف اکم مق سکري الح ة الع ران لمدين ه طه م أن ٌد لتقي ل ي أح  ف

ساء  في ذاتية بمبادرٍة التلفزيون في العاملين من عدٌد قام حين في !!العاصمة جامعة تظاهرات و  م الي  مالي راً  الت  تقري

  .السابق اليوم في طهران جامعة شهدتها التي الحرب و التظاهرات مشاهد عن للغاية مؤثرًا

ات  فيها تدوي و واسعة تظاهرات تشهد العاصمة في الرئيسية المناطق مختلف کانت الذي الوقت في و   الموت  هتاف

ستعدٌ « :أّنه عن يةالفرنس اللومند صحيفة لمراسل أميني علي الدکتور أعلن ،للملک ی  و – م رغم  عل ة  رأي من  ال  آي

دء  – الخميني اهللا شکيل  للب ة  بت ة  حکوم ق  وطني شروط  طب ا  التي  ال ذا  جاء  و »أعلنه د  التصريح  ه  موقف  إعالن  بع

  .يساومونه و الملکي النظام يفاوضون للذين الرافض )س( الخميني اإلمام

الطبع و  إن ب يم ف ف تقي زاب دور و مواق ام و األح صيات و يعالمج سياسية الشخ ة و ال ي الديني ران ف د و إي  تحدي

ذين  العامين وقائع في تأثيرها حجم و السلبي و منه اإليجابي بقا  ال ورة  إنتصار  س سعه  ال أمرٌ  ؛الث  المحدود  المجال  ي

ع  للغاية مهٌم أمٌر لکّنه ؛المجموعة هذه في التوضيحية الهوامش و التعريف لمقدمات ی  إنجازه  مسؤولية  تق  عاتق  عل

ة  موضوعية و بدقة الوقائع دراسة إلیٰ بالمبادرة المطالبين المخلصين المؤرخين سجيل  و کامل  الصحيحة  الحوادث  ت

  .الحساسة التأريخية الحقبة تلک شهدته لما موثقة وبصورة

ة  من  انن اإلطمئ يمکن هناک و  ة  حقيق ه  هي  واقعي ذ  و أّن اء  إنتفاضة  تفجر  ُمن ة  و علم وم  طلب ة  العل اع  نم  الديني  أتب

ة  في الخميني اإلمام م  مدين یٰ  و )م١٩٧٨ / ١ / ٩( في  المقدسة  ق ورة  إنتصار  حين  إل  / ٢ / ١١( في  اإلسالمية  الث

وا  و ،قم في العلمية الحوزة اساتذة جامعة و ،الثوريون علومه وطلبة الدين علماء کان )١٩٧٩ ام  وکالء  و ممثل  اإلم

اء  جماعة  و ،اإليرانية المدن مختلف في الخميني دين  علم ران  في  ال دن  و طه انوا  ،اُالخریٰ  الم  المراجع  قف ث أو ک

د  هو  و – الخميني اإلمام آلراء المبينة ة  - للنهضة  األوحد  القائ ا  والمدافع ا  و ؛عنه ساجد  أن کم ادق  هي  و – الم  خن

ين  و عاشرواء  مناسبات  و ، ،محرم  و رمضان  کشهري( الدينية الشعائر أيام في شکلت – الثورة ا  األربع  )وغيره

شعب  وحدة  تجلي محال ا  ؛نهضته  أصالة  و ال ة  إنکار  يمکن   ال کم ر  حقيق سجناء  أکث سياسي  ال ذين  نيال م  ال  إطالق  ت

ة  أمثال من شخصيات و الدين علماء هم للجماهير إسترضاًء ؟سراحهم اني  اهللا آي ة  الطلق ام  المنتظري؛  اهللا وآي  وإهتم

  .للغاية مشهودًا کان بهم الجماهير
                                                 

  .الفارسي کيهان صحيفة في التحریر لهيئة الخبري االرشيف . ١
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سياسية  الملکي  النظام مشاکل زيادة في ساهمت التي لمالعوا من أن کما   ظهور  ظاهرة  هي  الحاالت  بعض  في  ال

زاب ية أح دة سياس ادة و جدي شاط إع زاب ن ة األح ي القديم ت الت د کان دت ق شاطاتها جم دارها و ،١ن داف إص  األه

ة ي الخاصة المصالح و الحزبي سعیٰ کانت الت ا ت ساعي کانت إن و ؛- لتحقيقه ي الم ذلها کانت الت ا تب ذاک أميرک  آن

اذ ام إلنق زت الملکي النظ ی ترک راء عل سرية المفاوضات أج ع ال ادة م دد ق ن ع ذه نفس م زاب ه ارات و األح  التي

  !!.السياسية

  
  

ود  هجوم من لقطة شاهي  النظام  جن ی  الشاهن ة  عل ذ،  و الجامعات  طلب ام  التالمي ة  ام ران،  جامع شرين  ٣ طه انی  ت  الث

١٩٧٨.  

  

                                                 
 و  المجاميع من عدد أسماَء اإلیرانية  إطالعات صحيفة  نشرت )م١٩٧٨ / أیلول / ٣٠ ،٢٩( بتأریخ الصادرة أعدادها في . ١

 األولیٰ للمرة نفسها عن  أعلنت التي تلک أو الفترة تلک في السياسية  نشاطاتها أعادت التي المجمدة السياسية  األحزاب
 بختيار، شاهبور سنجابي، کریم حبيبي المهندس( اإلیرانية الوطنية الجبهة :هي و الفترة، تلک في  تأسيسها تم حيث

 محسن( کافة اإلیرانيين وحدة حزب ،)بقائي مظفر( اإلیراني  الکادحين حزب ؛)مشيري اهللا أسد شایان، رضا فروهر، داریوش
 و  لحریةا عن  للدفاع اإلیرانية  اللجنة ،)مرغئي مقدم( اإلیرانية الثوریة النهضة ،)صدر اهللا فضل ( اإلیرانيين حزب ،)بزشکبور
 مهدي ( إیران حریة نهضة ،...)الهيجي سحابي، اهللا ید نزیه، حسن سنجابي، کریم بازرجان، مهدي( اإلنسان حقوق

 جمعية ،...) أنواري ، بزشکبور  دامغاني دفتري، متين نزیه، حسن( )المحامين( النواب مجمع )سحابي اهللا ید بازرجان،
 جواد( اإلیراني الدیمقراطي الحزب ،)پيراسته مهدي (الدستور عن الدفاع جمعية یرانيين،اإل الکتاب إتحاد اإلیرانيين، الحقوقيين

 تجمع اآلري، القومط الحزب الشيوعي، » راما« حزب اإلیراني،  اإلسالمي الحزب اإلسالمية، األحرار جمعية ،)ميردولو عالء
   .األحرار لحرکة الوطنية الجبهة الشبان، الدیمقراطيون الدیمقراطيين، األحرار
 – الصحيفة زعم حسب – مستقلة سياسية  نشاطات  بدأت التي  الشخصيات من عدد أسماء المذکورة الصحيفة نشرت کما
 المجلس في نائب هو و( أحمد بني أحمد آذر، مهدي صدیقي، دکتر صالح، اللهيار جوادي، سيد  حاج أصغر علي - :هم و

  !).الحریة أجل من االتحاد جمعية تأسيس نبأ عدب فيما  أعلن وقد الملکي، للنظام النيابي
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ل  .- المخلوع ايران شاه – بهلوي رضا محمد مع اميني علی الدکتور قاء
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  ٥٦ – الخطاب رقم
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
رة مصائبنا  ا ،کثي اوالت أن کم ياعه و الملک مح سة أش رٌة اليائ ضًا کثي د أي لکوا فق سلکون و س ًا ي تیٰ طرق ع ش  لقم

ویٰ  والشرطة العسکر إستخدام و ممارساتها و القوة إلیٰ کاللجوء ؛حرکته إخماد و الشعب ا  و األمن  وق د  و ،غيره  ق

ت ة ثب ا بالتجرب ن عجزه ع ع رخة قم شعب ص ا ؛ال أوا کم یٰ لج دات إل وهمين التهدي د أن مت ال التهدي د باغتي  أح

ة  أن حين  في ؛واحد شخص علیٰ اآلن يستند شعبنا أن و مؤثرًا يکون أن يمکن ١األشخاص شعب  حرک  هي  اآلن  ال

صورة  بهذه تتواصل هي و إيقافها قوٍة أّية تستطيع ال لذا ،الذاتي تفجره من تتواصل و داخله من نابعة ذاتية کةحر  ال

ة  قراه من – البلد أرجاء کافة في و الثالثين علی تربو يالت بمالينه الشعب هذا يقف حيث تالحظونها التي یٰ  النائي  إل

د  ال - :عال  بصوت و واحدة بکلمة و باصرار يهتف و – النائية والمدن العاصمة و مدنه کبريات ذه  نري سلطنة  ه  ال

   .البهلوية

شعب  دعوات  و التحريض  من  أشکال السابق في ظهرت قد کانت وإذا  ثالً  للتحرک  لل  ألن يختلف  اآلن فالوضع  م

ه  عرف  الشعب و  طريق يس  فه ه  للبحث  اآلن بحاجة  ل رةً  عن سعیٰ  وال ُاخریٰ  م ذلک  ي و  إذن مجال  فال  ؟ل أن  همللت  ب

الهم  و وجودهم  عدم أو األشخاص بعض وجود یٰ  سيؤثر  إغتي ه  عل د  ،تحرک ودٌ  ذلتبُ  فق ة  أجل  من  مضنيةٌ  جه  هداي

ه  يتحرک  هو  و اآلن عرفه قد و طريقه إلیٰ الشعب ة  بإندفاعةٍ  في یٰ  ؛ذاتي ه  بمعن ادر  أّن  ال و العمل  عن  لإلضراب  يب

سياسي  هذا أو الديني العالم هذا أو الکسبة من صنفال هذا زعيم أو – مثًال – زيٌد لذلک يدعوه أن ينتظر  إن کال  ؛ال

 عن  تضرب  إيران أن فترون اليوم االضراب الواجب من أن يشخصون هم بل ؛ذلک مثل ينتظرون ال الشعب أبناء

ه  أو الفالني  الشخص  وجود  األمر  علیٰ يؤثر أن دون به فتقوم ذلک تشخص الکبيرة المدن ؛برمتها فيه العمل  عدم

  .اآلن بعد

أنهم  فجأًة يتوهموا أن أي تهديداٌت فهذه إذن  الوا  ان ب داً  اغت ثالً  زي ذه  خمدت  م ار  ه م  إذا فهي  کال  !الن زدد  ل اً  ت  تأجج

  .إليها لجأوا يائسة صبيانية محاولة إذن فهذه ؛حال أية علیٰ تخمد لن فانها

                                                 
 وکانت ،)س ( الخميني اإلمام إغتيال إلیٰ تهدف لخطة الملکي النظام تمویل إشاعة  واسع نطاق علی و  آنذاک  إنتشرت . ١

 کانت کما طبة،لخ اإلمام إلقاء أو الصالة إقامة إثناء لوشاتو نوفل في اإلمام لمنزل المجاور الشارع تغلق الفرنسية الشرطة
 تم اإلشاعة هذه إنتشار وبعد مغلقة، رزمة کل بدقة  تفتش  المنطقة في  التحرکات الساعة مدیٰ علیٰ – بدقة – تراقب

 أضعاف؛ عشرة إحدیٰ عددها إزداد کما رتبة أعلیٰ و تجربة و خبرة أکثر جدیدة بعناصر المنطقة بحفظ المکلفة العناصر إستبدال
 القتلة من مجموعة أن تفيد تقاریر تلقت الفرنسية الحکومة أن اإلمام مکتب ألعضاء الجدیدة منيةاأل العناصر قالت وقد

 حالة سادت قد و اإلمام؛ إغتيال عملية تنفيذ  أجل من دوالر مليار نصف إستلمت قد األسيویة الدول إحدیٰ أتباع من المأجورین
 المقيمين اإلیرانين الجامعيين  إجتماع محال و الحساسة والمراکز   اأطرافه و پاریس مدینة  عموم في – بوضوح و – عادیة غير

  .هناک

 ٥٢٤



ذ  أرادت حيث  مهمتها تحقيق في فشلت ١»المصالحة حکومة أّن أدرکوا األخيرة اآلونة في  ة  ُمن  – تحرف  أن البداي

بعض  قامت و الوعود فأطلقت ؟النهضة هذه تقتل و الشعب مسيرة – التضليل و بالخداع م  التي  االجراءات  ب  تکن  ل

سبة  فرعية أمورًا کانت بل ،الشعب مطالب حقيقة عن ُتعّبر شعبية  للمطالب  بالن د  ،ال ذه  قالت  لق ة  ه ا  - :الحکوم  أغلقن

ار  لعب  مراکز  واب  أن حين  في  !القم واع من  اآلالف أب اء  مرکز  أن ی  و مفتوحة  الفحشاء  و البغ  مراکز رأسها  عل

اء  المعروف بالمعنیٰ ليس فحشائها لکن و ،مشرعة أبوابها حيث خانرضا محمد جهاز فحشاء ل  للبغ یٰ  ب  أسوء  بمعن

م  مراکز فهي هذا؟ من ة  و للظل ة  و الخيان ا  بکل  الجريم اذا  ،مصاديقها  و  معانيه تم أغل ف ذه  ق دأ  المراکز  ه شعب  ه  ال

تم  لکنکم !بالکامل ليس و بالطبع بمقدار ار  مراکز  أغلق شعب  صرخات  کل  أن فهل  ،!القم  التي  التضحيات  کل  و ال

ه  هو  هذا هل و !؟،المرکز هذه إغالق أجل من هي قدمها الطبع  !؟مطلب ذا  ب ه  من  ه ذهاب  يجب  ولکن  مطاليب یٰ  ال  إل

  .سيةاألسا مطاليبه هي ما لنعرف الشوارع

ي  ة ف رة اآلون د و ؛األخي ضحت أن بع ة إت ة حقيق صالحة حکوم ضح و الم صالحة« ان إت ي »الم ة تعن  الحکوم

سکرية ت و الع سليط تثبي ة وت ن مجموع رار م وات األش ی الفت اس أرواح عل دوهم الن ضربوهم و ليجل الهروات ي  ب

ن  غير هو الهدف أن نعلم کنا حيث ،يةالبدا ُمنذ لنا الواضحة – الحقيقة هذه حإتضا بعد – يقمعوهم و ويقيدوهم  المعل

 و ذلک کل بعد – تحقيقة في ينجحوا لم ما هذا و کانت وسيلٍة بأية النهضة علی للقضاء الشعب إستغفال المواد أن و

ة  فيها جاءت التي الشهور هذه بعد ا  خاضت  و المصالحة  حکوم شعب  ضد  حربه أوا  ؟إنهزمت  و ال یٰ  لج  ُاسلوب  إل

اء  بحاجة  حال أية علی نحن - :القول يکرر حيث أحاديثه في مرارًا إليه ارأش الملک لعل آخر ة  لبق  فإفرضوا  ،الدول

دون  اال !الدولة تبقیٰ فلن رحلت لو ولکني ، صالح غير أنني اءَ  تري دولتکم  البق ا  زلتُ  إذا !؟ل ستفقدون  أن ذا  ف د  ه  ؛البل

سوفيتي  التحادا سيبتلع !آخر مکان إلیٰ سينقلونه ه  ال سماً  من ع  و ،ق ا  تبتل سماً  أميرک را  و ق سماً  إنجلت ة  من  آخر  ق  الجه

  .الملک يردده الذي القول هو هذا !اُالخریٰ

د  و ،٢الوزراء برئاسة يحلُم الذي هو و الملک محبي أحد إنبریٰ أخيرًا و  اإلدالء   تفضل  ق ال  !بتصريح  ب ه  ق د  في  لق

ا  آخرون  أشخاص  يوجد ولکن !!األقوال هذه يطلق فهو لذلک و األذیٰ من الخميني عانیٰ ل ( األذیٰ وانع ر  أو أق  أکث

اً  فالٌن کان إذا و ؛)الحاضرون يضحک( واَعْف لکنهم – ه  محب ا  أجل  – کذلک  هو  و ؛لوطن ذه  قاله صورة  به  و - :ال
                                                 

  ).٥٥( رقم الخطبة علی )١( رقم الهامش راجع . ١
 إحدی رئاسة :وهي  مهمة مناصب تولیٰ قد و اإلقتصاد، علم فرع باریس جامعة  خریج هو و أميني الدکتور یقصد . ٢

 العام المدیر رئيسها، ثم الجمارک دائرة رئيس معاون التریاک، علی  السيطرة ةدائر رئيس معاون اإلقتصادیة،  المؤسسات
 الملک منصور حکومة في اإلقتصاد وزیر للبرلمان، )١٦( - الدورة في نائب المالية، وزیر معاون المالية، وزارة في  اإلقتصاد لدائرة

  .مصدق حکومة و
 إتفاقية باسم ُعرفت التي المشينة اإلتفاقية  وقع و النفط  أزمة حّل ةمهم – منه بتطوع – تولیٰ )مرداد ٢٨( حوالی بعد و 
  لخدماته و وبالتالي  واشنطن؛ في إلیران سفيرًا ثم للعدل وزیرًا فترًة أصبح  ثم )م١٩٥٤ / ١ / ٢١( تأریخ في » بيج – أميني«

 في  تعينه تم – ضخمة مبالغ علی أیضًا هابسبب حصل التي و – وأميرکا  النفطية  الشرکات  لمجموعة  قدمها التي المهمة
  .شهرًا )١٤( المنصب هذا في بقي و إمامي شریف إستقاله بعد  للوزراء رئيسًا م ١٩٦١ سنة ابریل

 رئاسة منصب عن عزله وبعد  إیران في األميرکي النفوذ لتقویة  عملت التي األساسية العناصر من أميني الدکتور ویعتبر  
 قد و  .الملک حکم من األخيرة الفترة في للتشاور مرات عدة إستدعاؤه تم أن إلیٰ فيها وبقي  أوروبا  إلیٰ سافر  الوزراء
  .الخطبة هذه مقدمة في عنه  التوضيحات من المزید  تقدمت
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ي  الذي فاألمر إذن  ه  نبتل ذه  هو  اآلن ب اورات  ه ا  يعجُّ  التي  المن دان  به ذه  المي یٰ  الحرص « صورة  ؛صورةال  به  عل

ق  و ؛السابقة المناورة صورة »المصالحة« کانت بعدما »المصلحة اورة  طب دة  المن إن  الجدي یٰ  ف سان  عل وطني  اإلن  ال

وطن  يضيع ال لکي يضحي أن – ذاک قول حسب – الوطني أو لوطنه المحب ذلک  و ؛ال د  ل اء  تجشم  فق اء  عن  االلتق

م  بعضهم  ،ال أم باستقباله رضوا هل أدري ال و -٣قم إلیٰ التوجه ثم بالملک ستقبلوه  ل ان  إن أدري ال لکن  و ي ذا  ک  ه

                                                 
  المقابالت من الکثير عقد وقد إمامي، لشریف خلفًا  الوزراء رئاسة  منصب بتولي یأمل أميني علي  الدکتور کان . ١
 / ١٠ / ١٦( بتأریخ الصادر عددها في مقابلًة کيهان صحيفة له نشرت و ،١٩٧٨ سنة ونوفمبر  اکتوبر  شهري خالل المباحثاتو

 و )اإلمام( تهدئته الواجب من« فيها قال و  إیران إلیٰ  الخميني اإلمام بعودة المربوطة القضایا مختلف عن فيها تحدث )١٩٧٨
  اإلیرانية  اإلجتماعية  األوضاع من األذیٰ  عانينا  جمعيًا  نحن و فهو لعودته؛ الالزمة الظروف  هيئةت و له القضایا  توضيح و تحدید
  !!» األوضاع هذه من نتألم جميعًا ونحن

 بقاء ضرورة علی یؤکدون کانوا لکنهم الملک عن  الصریح  الدفاع علی یتجرأون یکونوا لم الذین  یطلقها کان  األقوال هذه . ٢
 .أسيادهم عن مباشرة  غير بصورٍة فيدافعون البلد وحدة عن  الدفاع و  إیران أعداء من بالخطر اإلحساس ذریعة تحت ةسلطنت

  أسماع إلیٰ أوصلها التي الواضحة الحقائق و العالم أرجاء في فدوت الخميني اإلمام أطلقها التي بالعدالة المطالبة صرخة  ألن
 أو بالملک  التمجيد علی القدرة الجميع من سلبت  جرائمه و خيانته و الملک حکم ادلفس  فضحه و العالم و إیران شعوب
  .صریحة بلغة عنه  الدفاع

 دون« :قائًال األعيان مجلس في  خوزستان محافظة ممثل الموسوي  اهللا أسد السناتور صرح م ١٩٧٨ سنة  نوفمبر شهر في 
 یکون دنيا نصنع أن فعلينا زوالها، و بانهيارها نسمح فال إیران بانقاذ نفکر نأ علينا السابق الفساد و القوة منطق إلیٰ نرجع أن
 / ١٣( إطالعات  صحيفة(  »آمنة مستقلة  إیران تبقیٰ الوقت نفس في و إیران  شؤون في المتصرف وحده هو و اإلیراني فيها
 صحيفة » الدستور أرکان أحد هو کيالمل النظام إن« :األعيان مجلس في  آذربيجان محافظة ممثل قال و ،)١٩٧٩ / ١

  ).م ١٩٧٩ / ١٠ / ٢٥( بتأریخ  إطالعات
 بحقائق أکثر  اإلهتمام و هذه االنحطاط اشکال منع یجب« :قائًال المختلفة األحزاب رضائية مدینة ممثل نظمي علي خاطب و 

 نلتفت و  الشعارات عن نعرض  فتعالوا ت،الشعارا إطالق  بمجرد  إیران حفظ  یمکن فال وحدته، علی الحافظ و اإلیراني الوضع
  أبناء ليستيقظ« نائيني جاللي السناتور وقال السابق، المصدر . إیران حفظ أجل من  مجموعات  ونشکل  الواقعية للحقائق
 ة،اإلیراني األراضي من شبر بضياع یرضیٰ نبيل إیراني من فما الوطنية، وسياتها إیران استقالل علی  قلقون فنحن الشعب
    ).م١٩٧٩ / ١ / ١٤( بتأریخ إطالعات صحيفة » وحدتنا و  سيادتنا و  باستقاللنا االهتمام  الجميع علیٰ

 الدین مراجع مع للتباحث قم إلیٰ  توجه )م ١٩٧٨ / ١١ / ٢( بتأریخ  بالملک  إجتماعه من  یوم فبعد أميني، علي المقصود . ٣
 و الملک مع مباحثاته علی أطلعه حيث شریعتمداري  بالسيد سویٰ بأحد قم في اإللتقاء  یستطع ولم البلد،  أوضاع حول
 عن تختلف ال  مطالبهم أن کما للحکم، مرکزًا یکونوا أن یریدون ال الشيعة الدین علماء إن« قائًال شریعتمداري السيد صرح

   .» سلمية بصورة  اإلنتخابات إجراء و للدستور الکامل التنفيذ و اإلسالمية الشؤون رعایة :وهي ... الشعب مطالب
 ...« :شریعتمداري بالسيد إجتماعه و لقم زیارته  نتائج عن إطالعات صحيفة مراسل سؤال علی جوابًا أميني الدکتور قال و

 و البلد مستقبل علی حریص إیراني باعتباري الالزم من رأیت لالعجاب المثيرة و البليغة و الدقيقة تصریحاته سمعت أن بعد
 تجاه یقظًا و واعيًا  الدوام؛ علی  شأنه هو کما شریعتمداري اهللا آیة وجدت وقد  لزیارته؟ أذهب أن  وسيادته  لهاستقال
 الصف في سيکونان أنهما شک ال و بازرکان؛ المهندس و سنجابي للدکتور کبيرًا إحترامًا أکّن إني« :أیضًا قال کما .»القضایا
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م  التي  – لقم زيارته و بالملک إجتماعه خالل من البلد إنقاذ يريد إذن فهو  تقبلوه  هل  عرف ُي ل ا  إس د  و ،- ال أم فيه  ق

ا  و إضطرابها رأيت و قم إلیٰ ذهبُت عندما - :يقول !!ذلک جل من شيء کل عن النظر غّض و ضحیٰ  و تظاهراته

اً  شيئًا يروا لم ما يهدأوا لن هؤالء أن بنفسي أدرکت ،صرخاتها ا؛  عملي أتي  أن و من سلطة  ت ة  لل دم  حکوم ا  تق يئاً  له  ش

ًا ذا و ؛عملي اه و – ولالق ه أتي أن معن و ي سلطة ه شکل و لل ة ي ة الحکوم ذه لتهدئ اء و االضطرابات ه  بعض إعط

 »الجاللة صاحب « بقاء يجب لکن و ،ضمنها من الحانات إغالق أن بدوال اُالخریٰ األعمال ببعض القيام و الحرية

ي ع ال لک د يق سة البل دي فري روس بأي ز و ال درة ؛االنجلي احب فق ة ص ي !الجالل ي ه ت الت امع قمع روس مط  و ال

ذه  المس ألحد يحق فال !التحرک من منعتهم و أمکانهم في أجلستهم و )الحاضرون يضحک( األميرکان درة  به  و الق

 نقول البداية في !إيران تحفظ التي هي ألنها معارضتها بترک و لتدميرها تعرضهم عدم بضرورة الناس إقناع يجب

افلتکم  صعدتم أن بعد قم بزيارة قمتم قد إنکم الهویٰ أميرکي هبأّن الجميع يصفه الذي – للملک المحب« السيد لهذا  ح

وا  لم إذا حتمًا تظاهراتها رأيتم و طهران وعبرتم د  تکون اد  حسن  تظاهرات  شاهدتم  ق ي  و آب اد  عل ا  و ١آب  من  غيره

وح  سمعکم بأن شک ال و ،قم مدينة شاهدُت لقد :تقول حسنًا أيضًا؛ القریٰ د  وهللا مفت اؤکم  و الحم د  ذک م  لکن  !متوق  أل

م  وضعوا الذين هؤالء يطلبونه کانوا الذي ما و االهالي يقوله کان ما تسمعوا ی  أرواحه م  عل دموا  و أکفه بابهم  ق  و ش

ةّ  أصواتهم هي ها و الشوارع الی بشبانهن دفعت التي االمهات تلک اذا  عالي ون  فم ا  لنعرف  ؟يقول ا  هو  م  ام  و ألمه

 نريد ال نحن :يقولون جميعًا هؤالء إن العالج؟ يقدم أن يستطيع فلن األلم موطن نساناإل يعرف لم ما و ؟عالجها هو

  !!الملک هذا علی االبقاء خالل من بذلک القيام تريد لکنک ؛الناس تهدئة ُاريد تقول أنت و !الملک هذا

ده؛ نر فال الملک هذا خاننا لقد - :يقول حيث الشعب به يصرح ما علی االضطرابات هذه سبب إن   تتحدث  لکنک  ي

ه  يمکن ال و الشعب مطالب سمعت إنني :تقول األول ؛أمرين عن أن  إال تهدئت ا  نعطيهم  ب دون  م دم  يري م  ونق يئاً  له  ش

ام  أردتم فلو ،األقل علی عملياًً منها شيء  القي ي  ب وا  عمل ا  فقوم أنه  من  بم ذا  يجعل  أن ش ذهب  )الملک ( الشخص  ه  ي

  .الکامل ليس و بالطبع الشيء بعض الشعب يهدأ لکي يرحل و لشأنه

ول  و ؛عنه إطالٍع أي نفتقد کأننا و ؛إليران الجغرافي الموقع خصوصية هو عنه يتحدث الذي الثاني األمر   إن - :يق

دفع  الملک  وجود  ولکن  عظيمًا خطرًا لها يجلب إليران الخاص الجغرافي الموقع هذا ظل في الثورات هذه وجود  ي

ه  حسب اهللا السمح – الملک رحل فلو الخطر هذا من انةصح الملک وجود أن هو يقوله فما إذن !الخطر هذا  – قول

ذي  هو  الملک  إن نقول لکننا !!الکبریٰ الطامة تقع عندها و الکبريتين القوتين بأيدي فريسًة البلد لسقط د  جعل  ال  البل

اد  قيام ليس المقصود أن فواضٌح !الوقتين هاتين بيد سوفيتي  االتح ل  ال راب  بنق م  ت ام  و أراضيه  یٰإل  ق ا  قي ل  أميرک  بنق
                                                                                                                                                                        

   .طهران و قم بين القدیم الطریق علی الواقعة القریٰ من . ١
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سلطان  أال ؛ُاخریٰ بأشياٍء يطمعان لکنهما لهما لنسبةبا مهٌم الجغرافي الموقع إن ی  اال يت روات  عل شعب  ث ان ي و ال  نهب

روة  منا ينهبون هم و علينا متسلطين أليسا !أراضينا؟ علیٰ لهم قواعد بها يقيمون أسلحة المقابل في يعطونا و نفطنا  ث

روات  أن ؛الغاز شعب  ث ين  من  اآلن تضيع  ال ه  ب يس  ؛يدي سلط  أل ذي  هو  األميرکي  الت  و الزراعي  باالصالح  جاء  ال

ورة  ال تکن لم التي البيضاء الثورة شعب  ث ورة  ال و ال ل  الملک  ث ورة  ب ا  ث د  التي  األميرک ا  ُاري ران  سلب  منه ذا  إي  ه

ا  من  المتبقي المقدار ذي  و زراعته ان  ال ا  ک دول  عن  يعنيه يس  !اُالخریٰ  ال سلط  أل ي  ان علي األميرکي  الت  إستيالء  يغن

ا  و ُاخریٰ  مصالح  و معادن و ثروات من لدينا ما علیٰ أميرکا م  فهل  ؛نهبه دون  ه سلطة  فاق ا  لل  يحصلوا  یٰحت  علينم

 حرمة علی قرآنه ينص الذي اإلسالمي الحکم فيها ُاقيم إذا إيران علیٰ هؤالء سيتسلط هل و !الملک؟ رحل إذا عليها

شعب  إلیٰ يستند بيشع نظام و مستقلة قوة قيام ييقتض يالجغراف الموقع هذا أن أم !المسلم؟ علی المسلم غير تسلط  ال

ة  قوة وجود يستلزم لوطننا الجغرافي قالموقع إذن عليه؛ وانالعد عن القوتين کال تعجز لکي قوته و درة  حاکم  – مقت

ذي  النظام  وضع  أن حين في المنطقة؛ هذه في السالم تضمن و القوتين هاتين کال لتردع – طفيليًا موجودًا ليس و  ال

دار  و أميرکا لحکم خاضع فهو جيشنا حال کذلک و طفيلي وضٌع هو كمنايح د  و ؛مهاتخد  التي  بالصورة  ُي  إنقض  ق

راء  هؤالء من ألفًا )٦٠( يقول البعض و ألفًا )٥٠( أو ألفًا )٤٥( ين  و الخب ان  الطفيلي ی  ،األميرک روات  و شعبنا  عل  ث

ذا  و العسکرية القواعد هذه کل ألنفسهم صنعوا و بلدنا؛ دنا  أميرکي  عسکري  إحتالل  هو  ه ول  ذلک  رغم  و ،لبل  يق

  .!!للخطر  البلد يعرض الملک رحيل إن :السيد هذا

د  و هذا من أکبر خطر أي  روا  ق ا  دم وا  و زراعتن ذي  أنت  هل  و !أرضنا؟  احتل د  ال دفع  أن تري ا  ت ذا  عّن  !؟الخطر  ه

  !!للحکومة رئاستک خالل أميرکا علينا فرضت الذي أنت ألسَت

ه  نهيتُ  أني يشهد اهللا ؛زراعتنا تدمير إلیٰ يؤدي ألّنه األمر بهذا القيام من تحذيرًا لک بعثت الذي أنا ألست و   مبعوث

م  تعرف و أمالک لديک فأنت ،ذلک تفعلوا ال :قلت و ؛األمر بهذا يقوموا أن عن ستطيعون  أنه ا  الي  وسيؤدي  إدارته

سلطوا  ال لکي  األمر إصالح اآلن تريدون و١أميرکا أجل من زراعتنا دمرت الذي فأنت .الزراعة دمار إلیٰ ذلک  يت

                                                 
 م ١٩٦٣ سنة الخميني اإلمام بقيادة  والعلماء  الشعب إنتفاضة تصویر التضليلي  إعالمه في  یسعیٰ الملکي النظام کان . ١

 یسعیٰ کان  اإلمام نهضة أن حين في  والعلماء  اإلقطاعيين بين التحالف  ثمرة وانها  الزراعي  اإلصالح ضد  حرکة بأّنها
 و  الملکي النظام  سياسات یعارض کان فاإلمام ،»البيضاء الملک ثورة« من تحقيقها  أميرکا أرادت التي األهداف لمواجهة
 تدمير و الخصبة  األراضي أفضل علیٰ به  المرتبطين و الملک  إستيالء إلیٰ سویٰ یؤدي لم  الذي المزعوم الزراعي  إصالحه
 الکبار اإلقطاعيين  سلطة یحدد الذي  الحقيقي  الزراعي  اإلصالح أبدًا یعارض لم – عليه اهللا رضوان – فهو اإلیرانية؛  الزراعة

 أن تتصوروا ال« ):م١٩٧٨ / ١٢ / ١١( بتأریخ له خطبٍة في  ولیق هو و  اإلقطاعي؛ للنظام االشداء المعارضين من کان بل
 للحساب – فردًا فردًا( ستقدمهم بل الکبار، المترفين هؤالء من  ُاخذت التي  األمالک هذه ترجع و  ستأتي اإلسالمية الحکومة

 و  آباؤکم و أنتم سنة،  ةمائ و سنة سبعين مدیٰ علی  حبستموها التي اإلسالمية  الضرائب تدفعوا أن عليکم  :تقول و
 سنأخذها و النبوک في التي  وأموالکم  جواهرکم و أمالککم قيمة من أکثر  لوجدناها  الضرائب هذه حسبنا فلو أجدادکم،

   »... اإلسالمية للحکومة أصبحت أنها یعني ذلک فإن األمالک تؤمم  فعندما للحکومة، مدینون  ألنکم منکم
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د  تريحوا أن تريدون ال و األحابيل و الخطط هذه بأمثال علينا القوتين هاتين تسليط تريدون أنتم  ل  البل سعون  ب یٰ  ت  إل

ا  سلطتهما؛  تحت األبد إلیٰ إبقاَئَه تريدون لکنکم نالقوتي هاتين من إنقاذه نريد الذين نحن ؛تدميره من المزيد  کيف  أم

أن  اإلدعاء  خالل  من الهدف إلیٰ تسعون لذلک؟ تسعو ل  ب ة  صاحب  رحي ؤدي  الجالل یٰ  ي ار  إل ة  إنهي  أن فيجب  الدول

  !السيد أيها الکبریٰ القویٰ علينا سلطا اللذان هما أباه و هذا الجاللة صاحب ولکن ؛القوتين هاتين ردع لضمان يبقیٰ

ارات  نفس  يکرر ٣السيد هذا  ول  و يتصور  !الملک  عب ه  :يق ا  يقصدني  – !االذیٰ تحمل  أّن ه  – أن  و األذیٰ تحمل  إن

ارة  نص  هذه ،تصفيتها يريد معي شخصية حساباٍت و غرضًا له إن - :يقول الذي الملک قول نفس هذا و ،غيره  عب

ضاً  أنت  و ؛لزالت اأن رحلُت لو و الدولة بقاء دنري نحن - :قوله في الجاللة صاحب بوق فانت إذن الملک؛ ول  أي  :تق

و  ؛قوله نفس کررت أنک أي ؛البلد إنهار الملک رحل لو - ول  فه ع  إن - :يق د  موق ة  في  البل ه  حال  معرض  في  تجعل

وق  أنتَ  و .اُالخریٰ الجهة من أولئک و الجهة هذه من هؤالء عليه سينقض حيث عنه رحلُت لو الزوال ه  ب  تکرر  ل

سعیٰ  معي  شخصيًا حسابًا – أنا يقصدني – لفالن إن - :يقول هو و القول؛ هذا صفي  ي د  تهلت هُ  و سجنتهُ  فق  هو  و نفيت

 عليه يملون أنهم أتصور کنُت الذي للملک بوق فهو القول هذا نفس يکرر الرجل هذا و .الحساب لتصفية اآلن يعمل
                                                 

 المعروفين الساسة إیران؛ شمال في القدیمة المعروفة اإلقطاعية العوائل من هو و أميني يعل للدکتور هنا الخطاب . ١
 وزیرًا  أصبح قد و الملکي؛ النظام عهد في البارزین  الساسة من أیضًا هو و  القاجاریة؛ العائلة سلسلة إلیٰ المنسوبين

 بعد للحکم رضا محمد أرجع الذي االميرکي )م ١٩٣٥ / آب / ١٩( إقالب بعد  للحکم جاءت التي زاهدي حکومة في للمالية
 النفطية  الشرکات مجموعة مع » بيج – أميني« باسم إشتهرت التي المشؤومة اإلتفاقية وقع الفترة تلک وفي مصدق، حرکة

 أبو أخيه، رسالة من  ویتضح  النفط؛ تأميم قانون مقررات مبادىء صراحة تنتقض التي اإلتفاقية هي و الدولية، اإلحتکاریة
 الفترة خالل رضا محمد الملک ضد  تصریحات  أطلق قد و  للبالط وزیرًا )م١٩٥٣ آب( إنقالب قبل کان الذي( أميني  القاسم
  یتضح ؛ )الملک إرجاع في نجح الذي م ١٩٥٣ / آب / ١٩ إنقالب إلیٰ الفاشل م ١٩٥٣ آب / ١٦ إنقالب  أعقبت التي القصيرة

 أميرکا  دفعته قسٍط دول من دوالر مالیين خمسة عن یقل ال ما الشخصي حسابه في  ودعأ قد  أميني علي  أخاه أن
  .اإلنقالبية للحکومة

 السياسية للساحة عاد لکنه الحکومة لرئاسة عالء  مجيء و  زاهدي حکومة سقوط بعد السياسية المناصب إعتزل قد و 
  بحرکة بعد فيما  سميت التي إیران في اإلقتصادیة و اإلجتماعية  التغييرات إلجراء األميرکية الضغوط  عهد في )م ١٩٦١( سنة

  الملک لدیٰ قلقًا ااثار الذي األمر الملکية حکم نظام في تغيير  إیجاد إلیٰ  أميرکي  بتشجيع  أميني وسعیٰ الزراعي،  اإلصالح
 یتولیٰ أن علیٰ کندي موافقة علی کاألمير زیارته خالل رضا محمد الملک حصل )م١٩٦٢( سنة وفي  أميني نفوذ إزدیاد من

 وعليه ،)بالفارسية األخيرة  األیام في األخيرة المساعي کتاب من ٥٧ ص راجع( هذه األميرکية المطالب تنفيذ  بنفسه الملک
  .بعامين ذلک قبل إلیٰ یرجع  إنه بل ١٩٦٣ سنة في یحدث لم البيضاء الثورة و الزراعي اإلصالح بسياسة البدء أن یتضح

 عزمت وقد  النيابي المجلس إنتخابات إلجراء اإلیرانية الحکومة استعدت )م ١٩٦٣ سنة حزیران ٥( )خرداد ١٥( واقعة بعد . ٢
 و األميرکي » الزراعي االصالح« خطة في العاملين من مجموعة إرسال و فيها المعارضة المجاميع ممثلي فوز منع علی

 مؤتمرًا عقدت الهدف هذا ولتحقيق  النيابي؛ المجلس  عضویة إلیٰ )السافاک( يالملک  األمن منظم عناصر من العمال ممثلي
 أميرکا  وصفته و أميرکي بتأیيد المؤتر هذا عقد قد و منصور، علي حسن إدارته تولیٰ » والمتحررات  المتحررون« عنوان تحت
 علي حسن مثل جدیدًة، وجوهًا المجلس لیٰإ الحکومة  أدخلت  خالله ومن ،» الشعب و  الملک ثورة لمبادیء فٌي و« بأّنه

 محسني مجيد ،)إیران في المعروفين المصارعة أبطال أحد(  حبيبي  )طهران أثریاء ومن  خياط وهو ( روستا عباس ، منصور
    .اإلیرانية التبغ شرکة عمال ممثل و السافاک منظمة أعضاء من هو و( ميرزائي عباس ،)وإذاعي  سينمائي ممثل(
 من العدید و الخطبة من المقطع هذا فقرات في المخاطب هو و سابقًا المذکور أميني علي الکدتور هو هنا مقصودال  . ٣

  .اُالخریٰ المقاطع
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ا  نفس علیٰ فأنا !قبة لي تکن لم و للوزراء رئيسًا أکن لم أنا ؛السيد أيها ،حسبته ام يجب  ه  کنتُ  م سابق  في  علي  و ال

ا  و ؛نوهتسک أن تستطيعون ال الذي منزلي شاهدتم قد و أتغير؛ لم و هنا إلیٰ أتيُت قد ر  اطلب  ال أن ه؛  أکث ل  من ي  ب  إنن

دٌ  المکان أن رأيت – البداية فی إليه أخذونی حيث الضباط إستراحة مقر فی – السجن دخلت عندما ة  جي  کل  و للغاي

 من  أفضل المحل هذا إن :األمن قویٰ لعناصر قلُت قد و ؛!الحلم في حتیٰ مثيله ترَّ لم عوائلنا ان بحيث معٌد فيه شيء

ا  الحال مشابه آخر محل إلیٰ نقولنا ثم ؛حقًا أفضل کان و ،)الحاضرين ضحک( منزلنا ل  منزلن ه  أفضل  ب يالً  من  ؛١قل

ة  تدهور مشقة ثمة أجل ؛الشاق النمط من السجن فترة تکن فلم خرجنا ثم  ؛)الحاضرون  يضحک ( الملک  مع  العالق

م  ،يحبوننا و بنا تلطفوني فيه يرافقوننا الذين کان و لنا سجنًا بالنسبة  يکن لم لنا فسجنهم ا  ث یٰ  نقلون ة  إل رة  حديق  و کبي

ا  و منزلنا إلیٰ بعد فيما رجعنا ثم ؛٢فيها بقينا و المنام في ال و نرها لم لعلنا ضخمة بناية ه  حالن وم؟  في م  نحن  و معل  ل

زل؛  ساحة  في  البقاء علينا يشق لکي التجول و المنزل من الخروج کثرة نعتد یٰ  و المن دما  حت ا اانقلو عن یٰ  ن ا  إل  ترکي

ه  کان مما بکثير أفضل الوضع کان فقد ران  في  الحال  علي سبة  إي ي  بالن ة  من  ل ا  أي الشخصية؛  الناحي م  انن  نتحمل  ل

ضاً  جيد المنزل فيها  کان و النجف إلیٰ ذهبنا ثم ،٣أذًی د  و أي ا  ق یٰ  اآلن أتين ذه  إل ة  ه ا  المنطق ا  ومحلن  من  أفضل  فيه

  !شيء کل و حديقة ففيه منزلنا

                                                 
 اإلمام إلعتقال الملکي األمن قویٰ من مجموعة قم دخلت )م١٩٦٣ / ٦ / ٥( ليلة منتصف بعد من الثالثة الساعة في . ١

 الضباط استراحة دار إلیٰ فورًا اإلمام نقلوا حيث صباحًا الخامسة في  فوصلتها فورًا طهران لیّٰإ تحرکت  إعقتاله بعد و الخميني
 السجون، تقاطع منطقة عند قصر معسکر إلیٰ اإلمام  نقلوا الغروب عند و الشهيرة، خرداد )١٥( فاجعة اليوم نفس في فوقعت
  .سوداء بستائر الزجاجية نوافذها غطيت صغيرة سيارة بواسطة

 إلیٰ علمائه الدین مراجع خاصة و الشعب فئات مختلف ضغط تحت و الملکي النظام إضطر )م١٩٦٣ / ٨ / ٢( تاریخ في . ٢
 في الداودیة منطقة في منزل إلیٰ – القمي اهللا وآیة  المحالتي الدین بهاء  اهللا ِآیة بمعية – نقله و  اإلمام سراح إطالق
 اإلمام علیٰ فرضت و بالنظام، المرتبطين من کان و القمي، اهللا آیة شقيق نجاتي سعبا حاج المدعو أمالک من هو و طهران
 اإلمام نقل نبأ سماعهم فور بها المحيطة  الشوارع و المنزل أطراف في األهالي  إجتمع وقد مشددة؟ مراقبٌة المنزل هذا في
 نقلت قليلة أیام وبعد اإلمام،  إقامة محل إلیٰ مالذی  ميزان شارع بين المسافة طول علی  األمن قوات تمرکزت حين في إليه

 حيث طهران في قيطریة منطقة في یقع روغني السيد أمالک من  منزل إلیٰ ُاخریٰ مرًة الخميني اإلمام الملکي األمن منظمة
 قد و )م١٩٦٤ / ٤ / ٧( تأریخ في قم إلیٰ  عودته و  سراحه إطالق حتیٰ  الجبریة اإلقامة تحت و محاصرًا اإلمام فيها بقي

  بالسفارة اإلمام فيه سجنوا الذي المنزل صاحب ابن )روغني مهدي( إرتباط  تثبت وثائق  اإلسالمية الثورة إنتصار بعد نشرت
 ،٢٠٢ ص ،١٤٩ - ٤٨ ص ،١٤٥ ص الستة االجزاء ذات األميرکية الجاسوسية وکر  ثائق و مجموعة راجع( طهران في األميرکية

  ).٢٠٥ ص
 من نسخة و الروحي الدین جالل العرفاني الشاعر دیوان من  نسخة ترکيا إلی صوله و بدایة في الخميني إلماما اقتنیٰ . ٣

 عناصر یرافقه السياحية مراکزها و المدینة  شوارع في بالتجول قام أیام ثالثة وبعد بتعلمها، بدأ و الترکية اللغة تعليم  کتاب
 بناًء تمت قد و صغيرة نقل حافلة  بواسطة کانت الجولة فهذه وبالطبع الترکي، مناأل عناصر  اإلیراني  الملکي األمن منظمة
 وزار أنقرة مدینة من القدیم الشطر و أتاتورک شارع إلیٰ – األمن قویٰ حراسة تحت – ذهب ُاخریٰ ایام ثالثة بعد و !طلبه علی

  .أتاتورک من بأمر نقلوا الذي األتراک المسلمين  علماء من األربعين مرقد و  ومتاحفها  القدیمة اسطنبول مدینة مساجد
 لکنه المعطف فأرتدیٰ الغربية، القبعة و المعطف إرتداء اإلمام علی )السافاک( عناصر فرض المعنویة روحه إضعاف أجل من و

 )السافاک( ألمنا منظمة  عناصر فشي ترکيا إلی نفيه من أیام ثمانية بعد و )م١٩٦٤ / ١١ / ١٢( بتاریخ القبعة؛ إرتداء رفض
 و أنقره غربي کيلومترًا )٤٦٠( بعد علی الترکية بورسا مدینة إلی نقلوه لذا  أنقرة في  باإلمام الصحفيين المراسلين التقاء من

 مصطفیٰ السيد األکبر نجله به التحق أشهر ثالثة وبعد  .المدینة جنوب منزل في أسکنوه حيث » مرمره« بحر من بالقرب
 أتوا أم بنفسک  جئت هل :- لزیارته الملکي النظام من الطلب إلی لجأ قد إکان معرفة  بهدف – اإلمام سالهف ؛)رض( الخميني

 لکنه للغایة الطعم سيء کان  لإلمام ُیقدم کان الذي الطعام أن مصطفیٰ السيد وینقل  .بالقوة بي جاؤا بل فأجاب ، بالقوة بک
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ذا  مدفوعة  الرجل لهذا معارضتنا تکون لکي – شخصيًا لي ةبالنسب – ًىأذ نعاني لم فنحن إذن  ا  ؛األذیٰٰ به  هو  فاذان

الهم  ُقتل الذين اآلباء صور ذهني في تمر عندما بعمق أتألم إني ؛الشعب أذیٰ ائهم  و أطف شق  التي  اُالم و ؛أبن ا  ت  جيبه

ل في  شرطة مقاب نهم تطلب و ال ا م دما أقتلوه ا واقتل بع شاب؛ إبنه ذه ،أجل ال ة المصائب فه شعبنا النازل ي هي ب  الت

  !للغاية مريحًا کان فهذا شخصيًا بي مرَّ ما وليس بشدة تؤذيني

اء  يريد من أصف أن استطيع ال و مسلمًا ليس بشعبه ينزل لما يتألم ال الذي إن  ذا  بق ه  )الملک ( الرجل  ه سلم  بأن  ؛م

و  ،الظاهر  في مسلمًا کان لو حتیٰ أصًال انًاإنس المجرم يصافح الذي نعتبر ال و بل يس  فه ساناً  ل الي  إن  يمکن  ال وبالت

سيد  أيها آذانا إن ؛کال ؛سجنونا أنهم من أذانًا ليس و يؤذينا ما هذا ؛مسلمًا يکون أن م  من  هو  ال شروا  أنه  بالمناشير  ن

ا  سجن من آذانا إن ؛بالزيت أحرقوهم و١الدين علماء أرجل ذ  علمائن ني  عشر  ُمن اً  عشر  خمسة  و نس ان  و عام  أو ثم

د  ؛سنين  سبع  د ظل  لق ذا  وال سيدذ  ه یٰ  إشارة ( ال دة  )الحاضرين  أحد إل سجن في  أعوام  ع ذا  .ال ذي  ه ا  ال د ؛يؤذين  وق

وا ن اآلن خرج سجون م ل ؛ال م ؛أج ون فه د« يقول ا لق راح أطلن سجناء س سياسين ال ا« أو »ال نهم عفون سبما »ع  ح

د  سنين عشر السجن في بقي ٢جليل عالٌم هو و السجناء هؤالء اذ !؟األمر إتيهیٰ هل ولکن ،يقولون د  و األذیٰ يکاب  ق

د  و ؛سمعه في عيبًا أحدثوا حتیٰ وجهه علی ضربوه سجن  من  اآلن خرج  ق ه  فهل  ،ال شکر  أن علي دعو  و الملک  ي  ي

ذه  الشعب إسکات محاٌل ؛السيد أيها محال هذا لبقائه؟ وال  به يس  فال  ،األق وزراء  رئ ي  ال ست  الفعل يئاً  يفعل  أن طيعي  ش

ن  اخریٰ  قوة أية ال و السعکرية الحکومة ال و العسکر وال !٣الوزارة منتظر وال ستطيعوا  فل شعب  إسکات  ت ذا  ال  فه

وا ؛محال ی تعرف ا عل ده  م شعب يري ا أعطوه و ال ه م صغاره يطلب اره و ب و و کب ة ه تقالل و الحري م االس قاط ث  اس

وا  ؛خارجه  و البلد داخل في فئآته کافةب شعبنا صوت هو هذا و ؛البهلوية الحکومة ذه  فحقق  يرضیٰ  لکي  المطالب  ه

  .يهدأ و عنکم الشعب

م  آذربيجان يحرقون هم ؛األصلي المجرم حفظ تريدون لکنکم  ون  ث ا  يعتقل اةً  محافظه ا  مواس ول  ؛ألهله ذا  يق سيد  ه  ال

م  الذي َمن – سيدکال هذا أسأل اأن و  ؛الشعب هذا ظلموا الذين معاقبة يجب - :!رةاللوز المنتظر شعب  ظل الی  ؟ال  تع

شرطي  لفع  هل و ؟إذن دون األهالي قتل المحافظ هل ؛الجواب لمعرفة نبحث اکم  أو ال ة  ح  و ؛اذن ندو ذلک  الوالي

ع  أن اُالمور  هذه لمثل يمکن ال الملک؟ إذن دون بذلک القوات قائد يأمر هل ذا  و ؛الملک  إن دون تق ر  ه  ممکن  غي

اقبوه  ؛قتل يقع ال يأذن لم وإذا ٤»العسکر کبير« فهو العسکري النظام في ل  فع ديکم  لنقب سم  !أي اقبوه  ؛اهللا ب  فطبق  !ع

                                                                                                                                                                        

  .استشهد حتیٰ الشدید التعذیب من اشکاًال عليه أنزلوا الذي الغفاري حسين  الشهيد اهللا آیة المجاهد العالم یقصد . ١
   .المنتظري اهللا آیة المقصود . ٢
   .الخطبة هذه فقرات من الکثير في المخاطب أميني علي الکدتور یقصد . ٣
   .المسلحة للقوات األعلی القائد به یقصد و  الملک به یخاطب کان بالفارسية مصطلح ترجمة . ٤
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ة  إلية الشعب ينسب و الجرائم کل مصدر يعتبر الذي المجرم عاقبوا  ة  هو  و الجرائم  کاف ل  عل اقبوه  ؛مصائبنا  عل  ع

  .تحققه دون أنيقرَّ للشعب يمکن ال الذي االستقالل تحقيق ذلک بعد يجب کما ؛الشيء بعض الشعب يهدأ لکي

 من  المنطلقة اإلسالمية النهضة هذه إجهاض أجل من اآلن وإلیٰ البداية ُمنذ المخادعة المحاوالت هذه بکل قاموا لقد 

ا  و الُلر و األکراد إلیٰ و العسکر إلیٰ لجأوا و ؛تطويقها أجل من أو ؛الشعب فئآت کافة یٰ  و ،غيره دة  إل ة  مکي  حکوم

ذوه  !!خطر في اليوم الوطن أن إدعاء ثم ؛ففشلوا المصالحة اء باال الخطر  من  فأنق ی  بق ة  أن حين  في  !الملک  عل  کاف

  !األخطار؟ تلک ندفع لکي وجوده نحفظ فکيف الرجل هذا عمل من تنبع األخطار

ا  سادة أيه يکم ؛ال اتف عل ا بالتک نکم فيم ًا بي ي و جميع ن التخل ات ع ي الخالف داخل ف ارج و ال وا ؛الخ ن أعرض  ع

صلوا  لقد حدمو إسالمي شعار حول جميعًا إلتفوا و؛اإلسالمية غير الشعارات اً  إت ران  من  هاتفي ا  - إي  ذلک  سجل  کم

ين  الخالفات کافة إزالة  أعلنوا الجامعيين الطلبة أن ذکروا و – السادة ارات  ب ة  التي ة  شکلوا  و الجامعي دة  جبه  ؛موح

و  واحدة؛ جبهًة تکونوا أن جميعًا وعليکم - اهللا شاء إن – جميعًا يحفظهم أن اهللا أسأل نکم  کلٌ  سلک  فل س  أحد  م  بلال

د  إلیٰ ستبقون أنکم فأعلموا المتفرقة دام  تحت  مسحوقين  االب اب  و األجانب  أق ين  األذن ال  ستحاسبکم  و ؛المحلي  األجي

ة  اذا ؛القادم م ف ستفيدوا ل وم  ت ذه من الي ة  النهضة ه ستبقون القائم یٰ ف د إل دام تحت  األب  الطاغة و األجانب أولئک أق

اک  الموجودن  أولئک  و هنا المقيمون أنتم – واتعرض أن و تدعموها أن کافة فعليکم ؛المحليين اتکم  عن  – هن  خالف

اب  تبينوا أن و ؛الداخلية اتذه  والجامعيين  المجالت  و الصحف  لکت ة  واالس ا  حقيق ران  في  يجري  م د  ،إي  شوهوها  فق

  .الشعب لهذا تقديمها يمکنکم التي الخدمة هي وهذه ؛الحقائق تبيان و األمر تدارک عليکم و )األعداء(

ضامنوا  و الخالفات کافة تترکوا أن يکمعل  شعب  مع  موحد  بقلب  تت ران  داخل  في  ال وا  و إي  هي  و – مطالبکم  تعلن

د  الجامعات في الجميع علی يجب و ؛- الشعب أبناء عامُة بها يصدع التي المطالب ة  والمعاه د  العلمي تهم  توحي  و کلم

 عن عاجزون فهم اآلخرون أما ،إنقاذکم علی القادر فهو ،اإلسالمي التوحيدي الشعار هو موحد شعار حول االلتفاف

  .- اهللا شاء إن – عًامجي أيدکم و اهللا فقکم و الفخاخ إلیٰ يجرونکم أنهم بل إنقاذکم
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  ٥٧ – هویة الخطاب رقم
  

 / فرنسا   ١٩٧٨ نوفمبر ٥ الموافق ق ـه ١٣٩٨ الحجة ذي ٤ في لوشاتو نوفل / باريس

   اإلنسانية المجتمعات في ةالحق الحياة باعث اإلسالم :الموضوع

   لإلسالم معاٍد لمقال السوفيتية الصحف احدیٰ نشر :المناسبة

  غيرهم و الجامعيين من الخارج في المقيمين اإليرانيين من جمع :الحاضرون

  

  

   

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
الم  و إيران في اإلسالمية الثورة تفجرت ه  الع ة القط نظام  يحکم ة  بي أثر  و الثنائي یٰ  المت رة  درجة  إل ضاياه  في  - کبي  ق

دان  في  المعارضة  الحرکات کانت فقد ؛الشيوعي الشرقي أو الغربي الرأسمالي بالفکر – اإلجتماعية و السياسية  البل

ا  من  واسع  جزء علیٰ الحاکم الشيوعي بالقطب المرتبطة اليسارية األحزاب تديرها ؛األميرکي للنفوذ الخاضعة  لمالع

سم  في  المؤثر و آنذاک ر  ق ادين  من  کبي سياسية  المي ل  و ؛ال ات  کانت  بالمقاب سياسية  النظري ة  ال دخالتها  و الغربي  – ت

ة خاصة ل األمريکي ا تفع ي فعله اد ف رات ايج سياسية التغيي ة ال يم و الفوقي ضغوط تحج شعبية ال سيطر و ال یٰ ةال  عل

  .الغربية المصالح يخدم بما األوضاع

 هو سواها ما کل عن الحاضر العصر في اإلسالمية ةالثور ظاهرة تّميز التي الفريدة و البارزة اتالمميز من ولکن 

اليبها  وفي  استمرارها  في و ظهورها أصل في الکامل إستقاللها ة  أس دافها  في  کذلک  و الجهادي  شاهد  أفضل  و ؛أه

ورة  ماهعدائ في ينالدولي القطبين بين – له سابقة ال الذي التوافق هو الحقيقة هذه صدق علی  ٥( ففي  ؛اإلسالمية  للث

ران / ت )م ١٩٦٣ / حزي ا قام ٍع أميرک وي بقم طة – دم ام بواس ي النظ ابع الملک ا الت ة – له ا إلنتفاض  ماإلم

ضامناً  القمع  لهذا مؤيدًا اليسارية األحزاب و الشرقي المعسکر زعماء و الروس موقف فکان ؛)س(الخميني  مع  ومت

اء  وتصريحات  - کالبرافدا – ةيالسوفيت الصحف مقاالت ذلک عن أعربت کما يرانياإل الملکي النظام موقف  الزعم

شيوعين ي ال ک ف ام تل ث ؛األي ت حي ّسر کان ة تف رداد إنتفاض ة خ ا المعروف ة بانه ة حرک ستهدف إقطاعي ة ت  عرقل

ي؛  الملک أعلنها التي البيضاء للثورة التقدمية  اإلجتماعية االصالحات ذلک  و اإليران دين  کانت  ل  اإلنتفاضة  تلک  ت

  .الشعبية
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م  ؛اإلسالمية الثورة حرکة في لإلمبريالية معاداًة أشدها و العناصر أصلب وجود من الرغم علی و  دم  ل شيوعية  تق  ال

رز  إحدیٰ  عن الحقيقة في يعّبر األمر هذا و )خرداد ١٥( إلنتفاضة دعم أي اليسارية األحزاب ال و الدولية اط  أب  النق

  .اإلسالمية ةللثور اإليجابية

ة  أکثر و أشد بدرجة و – الدوليين القطبين بين التوافق إستمر و   خالل  اإلسالمية  الظاهرة  مع  التعامل  في  – غراب

 إلیٰ فإستنادًا .للغاية متقدمة مراتب بلوغها و اإلسالمية اإلنتفاضة تأجج عودة شهدا اللذين )١٩٧٨ – ١٩٧٧( عامي

ذاک  االأميرکي السفير إعترافات ران  يف  آن رال  کذلک  و طه ؤثرة  العناصر  من  هو  و – فردوست  حسين  الجن  الم

 في  األميرکية السفارة( الجاسوسية وکر وثائق إلیٰ إستنادًا کذلک و النظام أرکان سائر و – الملکي النظام في للغاية

ران إن ؛)طه رکيين ف انوا األمي يين ينطالمخط ک ف األساس ام لمواق ي النظ ه و الملک د و ،جرائم ادة يبق ق دول ق  ال

ة سعون الغربي یٰ ي ام سقوط دون ةلللحيلو لحظة آخر إل دين الملکي النظ ات متح رأي توجه ام ال المي الع د و ؛الع  ق

  .الحقيقة هذه علی الوثائقية األدلة من عديدة نماذج السابقة الخطب مقدمات في تقدمت

ي و – ولکن  ی و الوقت نفس ف رغم عل ذا من ال ي ه ي التبن شرقي و الغرب ي الملک لجرائم ال ام – اإليران د ق  قائ

دة  بتجديد »فنغ اکو هو« الشيوعية الصين صداقة  معاه د  الملک  مع  ال اً  رضا  محم شعة  المجزرة  مع  تزامن  التي  الب

ة  ميدان في األخير إرتکبها شهداء ( جال اً  ال ران  العاصمة  في  )حالي وم  في  طه ة  ي سوداء  الجمع  )م١٩٧٨ / ٩ / ٨( ال

ات  تعزيز و توسيع في رغبتهم عن يعربون الکرملين زعماء کان کما یٰ  الملکي  النظام  مع  العالق ام  إل رة  األي  األخي

   .نظامه مسؤولي مع المتکررة إجتماعاته و للملک تهانيهم برقيات خالل من ذلک يتضح کما عمره من

ر  شر ويعتب صحف ن سوفيتية ال ال ال الم« لمق ون اإلس شعوب أفي وذٌج »ال ة کاشف نم ذا لطبيع ف ه ي الموق  الروس

زامن ع المت ام تلک م ي األي ٍف أوسع شهدت الت وري موق د ث شعب موح ي لل ة تحت اإليران ان حيث اإلسالم راي  ک

ذه  نشر من الهدف و !!اإلمبريالية ألميرکا تبعيًة العالم في األنظمة أشد بأسقاط بأکمله الشعب االت  ه  إعطاء  هو  المق

ة  يوعيةالش معارضة عدم بشأن أخضرًا ضوًء الغرب و أميرکا ر  فهي  ؛اإلسالمية  النهضة  لقمع  الدولي   اإلسالم  تعتب

دم  مسعیً  أي تدعم هي و الفکرية ُالسسها نقيضًا ار  له ة  إث ة  الثقاف د  .الديني ذي  الفکري  التحجر  أدیٰ وق اد  ال ة  س  عقلي

ادة رملين ق ي الک ود ف رة العق یٰ األخي م إل ون جعله يالت يطبق ة التحل اد لمؤسس النظري سوفيتي االتح ينل« ال  و »يني

ة  علی – الشيوعية اکتوبر ثورة بظروف الخاصة – الجافة المارکسية التنظيرات کذلک شععوب  المجتمعات  کاف  وال

ي و اُالخریٰ ذا و ؛الظروف مختلف ف ر ه م أدیٰ األم یٰ به اٍء إرتکاب إل ة أخط ة تأريخي سقوط فظيع ي وال زائم ف  ه

  .للدين المعادية اکميتهاح و الشيوعية مظاهر و أرکان إنهيار إلیٰ أدت متتابعة

شرت  ،الفاسد  الملکي  النظام  ضد  برمتها إيران فيه إنتفضت الذي الوقت وفي  دا  صحيفة  ن ة  – البراف  رسمياً  الناطق

اء  تحرکات أدانت و اإليراني الملک إصالحات سمته بما فيه أشادت مقاًال – السوفيتي الشيوعي الحزب باسم  الزعم
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یٰ  الخطبة هذه في يرد )س(الخميني اإلمام ال  عل ذکور  المق ستنداً  الم یٰ  م ات  إل رآن  آي ه  أهل  و النبي  سنة  و الق  – بيت

ه اهللا صلوات  يهم  و علي ين عل شواهد  و – أجمع ة ال رة  التأريخي دحض  فال ؛الکثي اء ي ال  إدع أن المق ون اإلسالم  ب  أفي

نهج  أسمیٰ  اإلسالم  أن يثبت بل حسب و الشعوب ة  يلبي  م سان  إحتياجات  کاف ة  اإلن ة  و الفردي و  ؛اإلجتماعي ذي  فه  ال

شر  و الحفاة و المحرومين عن دافع و الحجاز في الجاهلية قتلته الذي المجتمع أحيا دة  في  إنت ا  مهز  قصيرة  م  خالله

سيتين اإلمبراطوريتين ي الرئي ساسانية -العصر ذاک ف ة ال ة و اإليراني ارب ( – الرومي سلطويين وح رفين و ال  المت

ه  کان حين في ؛المتجبرين ر  قادت اةً  شعبية  األکث ة  ومواس شعب  لعام م  و ال وتهم  ذروة في  ه ساع  و ق م  إت  حيث  حکمه

اتهم  في  المحرومين  ويشارکون - دونهم و بل – الناس عامة بمستویٰ يعيشون کانوا سيطة  حي ذا  و المتواضعة  الب  ه

  .يماثله نموذٍج تقديم عن للديمقراطية المدعي العالم عجز تأريخي نمط

  

                                                 
  ).م١٩٧٨ / ١١ / ٤( بتأریخ الصادرة اإلیرانية  إطالعات صحيفة راجع . ١
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  ٥٧ – الخطاب رقم
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ون  الدين :يقول عنواٌن – لي ترجموها کما – السوفيتية الصحف في اليوم َظَهر ُاخریٰ مرة  شعوب ا أفي  نحن  و ، ١ل

اً  ُاخریٰ تارة و جمهوريًا أو ملکيًا تارة نجده - ذاته بحد – النظام إلیٰ ننظر عندما رةً  ،إسالمياً  حکم درس  م  صلب  ن

یٰ  الناس يدعو ُافيون هو وهل حقيقته لنریٰ اإلسالم وم  و الخدر  إل ام  الواجب  من  ؟الکسل  و الن  لإلسالم  بدراسة  القي

سه توره و نف ي لدس ذ األساس ل يال رآن يمث یٰ الق صادره أنق ال .م ي ف ذين ينبغ صغون لل یٰ ي صحف إل واق و ال  األب

ا  بأمٍر يصدقوا أن األجنبية ا  م ل  و تحقيق  دونم اني  دلي ذا  بره ا  فه سانية  الفطرة  ترفضه  مم أي  تصدق  ال التي  اإلن  ب

  .يقولون ما علیٰ البين الدليل أوًال يطلب أن ما موضوعًا له نقلوا إذا للمرء ينبغي لذا ؛برهان دون فورًا أمور

م  ون إنه ون االسالم« يقول ع ُافي ذه و المجتم ة ه ة مقول ست و قديم دة لي دافهاأ و جدي ية ه زُل األساس ذا ع شعب ه  ال

المي ن اإلس رآن ع ن الق ه وع ذلک و ؛دين ت ل اتهم تکثف ة دعاي ذه المروج ة له ي المقول ا الت ارًة يروجونه صيغة ت  ب

وم  قرأته ما هذا و – الشعوب ُافيون اإلسالم األمس  أو الي صيغة  ُاخریٰ  و – ب دين  ب ون  ال شعوب  ُافي ا  و ؛ال  ينبغي  هن

اً  سوفيتي صحفي يجعلها لماذا و ،يروجونها التي المقولة هذه أساس هو ما - :أوًال يعرف أن للمرء ارزاً  عنوان   في  ب

م  هو األساسي فالهد إن !؟الدنيا من الجانب ذلک في هو و – عنها الکتابة من هدفه هو ما و ،صحيفته دون  أنه  يري

ا  کل  الزالة يسعون فهم لذلک و فيه ما کل ونهب بلدکم إستغالل و إستغاللکم ة  يتصورونه  م بهم  بوجه  عقب  لکي  نه

  .بحرية يشاؤون ما بکل القيام يستطيعوا

ل  ،عبثًا تلک أقوالهم يطلقوا لم هؤالء و :الدين أو نفسه اإلسالم في کامنة المحتملة العقبات هذه وأحد  م  ب  درسوا  إنه

سلمين ا تمسک  يؤدي کتاًب القرآن أن أدرکوا و اإلسالم و القرآن ه  لم ی  ب ومٍ  أي دحر  إل سعو  ق یٰ  ني سلط  إل ی  الت  عل

 أن ينبغی  ال و ،المسلم علی بالتسلط المسلم لغير أبدًا محسي ال عالیت و تبارک اهللا أّن يؤکد الکريم فالقرآن ،المسلمين

 ينبغي  فال  ؛٢ »سبيًال المؤمنين علیٰ للکافرين اهللا يجعل لن« :أبدًا لذلک باب للکافر حتفت ال و هذا مثل أصل يحدث

  .المسلمين علی سبيًال الفاسدة القویٰ هذه و للمشرکين يکون أن

ا  تمسکهم و عليها المسلمين إطالع أن أدکروا و اإلسالمية المتون و القرآن درسوا لقد أجل  ي  به ة  يعن بهم  نهاي  و نه

 عزل  هو المطلوب !؟نهبهم و تسلطهم علی لإلبقاء به القيام يجب الذي فما إذن ؛المسلمين علیٰ تسلطهم لیٰع القضاء

ة  هذه اقي  و االصل  هو  و ؛اإلسالم  عن  اُالم ان  ب ة  األدي دما  مقدم ون  وجد  فعن اً  األوروبي ی  طريق دان  إل شرق  بل  و ال

ة م هو  األديان سائر علی إطالقها و المقولة تلک إلیٰ فتوصلوا عليها حصولهم سبل درسوا ،دسمة لقمة وجودها  قدم

ل  ،کثيرًا تعنيهم ال اُالخریٰ األديان فإن إّال و اإلسالم علی لتطبيقها راد  ب د  هو  الم شويه  التمهي  في  اإلسالم  صورة  لت

                                                 
  ٥١ رقم الخطاب علی األول  الهامش راجع  . ١
  .١٤١ اآلیة :النساء سورة . ٢
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 يقبل َمن إن ؛مجلة أو کتاب أو صحيفة في منشورة أنها لمجرد المقولة بهذه القبول و التسليم لشباننا و لنا ينبغي هل 

ل سانية اإلسالمية الفطرة عن منحرٌف ذلک بمث يا واإلن رة لکل تطلب لت ر فک يًال واضحة غي ال دل ا ف یٰ تقبله  عل

رآن  – اإلسالمية المصادر ندرس أن علينا لذا و عالتها؛ سنة  و الق رآن  أن هل  نعرف  أن و – ال دعو  الق اهير  ي  الجم

بهم  لکي للنوم اء  ينه رون  األقوي سالطين  و المتجب سلطون  و ال يهم  يت ه  أم ؛عل ی  أّن   ال ابالجو  ؟ذلک  من  النقيض  عل

ا  کثرة لرؤية تالوته و له عابرة نظرة تکفي بل القرآن في التعمق إلیٰ حتاجي ه  م ات  من  في  و الحرب  عن  تتحدث  آي

ا ريض و آدابه ا التح ر و عليه ا األم زام و به سلمين إل التحرک الم ال ب د و للقت ن تحدي ب م دتهم يج م و مجاه  ه

   .السطحية النظرة تکفي بل واسع علم و دقة إلیٰ يحتاج ال ذلک معرفة و ؛المشرکون

ه  و عليه اهللا صلی – النبي حروب  دأت  – آل دما  الحجاز  في  ب ان  عن رم  النبي  ک ة  في  األک ل  عددٍ  مع  المدين  من  قلي

ا  ؛مکة في کان ُمنذ شخصياتهم وبنیٰ أعدهم قد کان الذين االفراد ان  فم ده  ک ة  هو  يري اس  تربي  – المشرکين  لکن  الن

شر  يقوم يدعوه ولم بذلک مالقيا عن هصدو - الوقة و المال أصحاب ه  بن ا  بقي  التي  مکة  في  دعوت دة  سنين  فيه  عدي

سجين ة ،کال ه کانت فمک ل ل سجن مث ِه طوال ال ا بقائ ا فيه و مثلم ال ه ران ح وم إي سبة الي شعبها بالن صد ال و – ل  أق

 األمر  أعدوا و هاأهل مع سرية عالقات أقام و لعلمه أفضل المدينة ان رأیٰ أو مکة من يأس عندما و ،- هنا المقارنة

ه ا لذهاب ه اهللا صل – رحل إليه ه و علي ا – آل ث إليه م حي ر ل رة تم ة فت ی طويل ِه عل یٰ انتقال ة إل یٰ المدين دأت حت  ب

ات ة العملي دعوة و الحربي ن ب رآن م و و الق توره و اإلسالم مصدر ه ًا وخاض ؛دس رة حروب ضد ؛کثي ن ف ت َم  کان

  حروبه؟

ؤالء ون ه الم إن :يقول ون اإلس شعوبا ُافي صدون و ،ل ه يق اء أّن ي ج در لک اهير يخ ة جم ة الطبق راء – الثالث  - الفق

م  ذلک  من  أکثر و ؛ثرواتهم و مصالحهم علی يستولوا و األقوياء ينهبهم لکي وبالتالي ون  ه اء  إّن - :يقول م  األقوي  ه

ذين دوا ال ان أوج ًا االدي دعو لکي أساس اهير ت یٰ الجم دم إل اج ع اء إزع صمت و األقوي دم ال اج وع ی االحتج ا عل  م

 أن هل  لننظر  لکن و الفقراء؛ و الضعفاء إستعباد و إستغالل من اءياألقو يتمکن لکي بالتالي و أذًی من بهم ينزلونه

اک  تکون فقد – األعظم الرسول خاضها التي الحروب علی يصدق القول هذا ة  هن وال  ثم شأن  أق ا  ب د  م ده  بع  ،- عه

اش  بال  اإلسالم  صلب  من  هي – آله و عليه اهللا صل – عصره فحروب ا  ويتحدث  نق رآن  عنه ه  فهل  ،الق  هو  حديث

  ؟العکس علی أم الضعفاء هاجم و ءاألقويا مع األکرم النبي تحالف هل و !والفقراء الضعفاء لتخدير

 النبي حول إلتفوا مأویٰ أي لهم يکن لم الذين الفقراء من طائفة أن يالحظ التأريخ ظواهر علی لو و يطلع َمن کل إن

ون  النبي  أصحاب  من  عدد  کان حيث و ١»الصفة  أصحاب« ُسموا حتیٰ المسجد صفة في يقيمون کانوا و  في  يبيت

                                                 
  أموالهم ترکوا الذین المسلمين من جماعة و أنصاره من للفقراء األکرم النبي أقامه قبا مسجد جوار إلیٰ یقع محٌل :الصفة . ١
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ان  أن بعد المدينة إلیٰ مهاجرًا الليل في وهجرها مکة في البقاء يستطع لم األکرم النبي  د  ک ام  ق ات  أق ا  مع  عالق  أهله

ه  تجمعوا الذين و ؛مکة في شيء إنجاز يستطيع يعد لم ألّنه انوا  حول را  ک سوا  و ءالفق اء؛  لي  مع  تحالف  فکيف  االغني

اء کاتال األغني راء س ع !؟الفق روب جمي ي الح ها الت ت خاض د کان شرکي ض رب م انوا الع اًة وک اء و طغ  و أقوي

ا  التي  المعنوية القوة و اإلسالم تعاليم لکن ،محاربين ة  المجموعة  لتلک  وهبه سلمين  من  القليل ه  و الم  الخاصة  تربيت

اليم  ،مائة يقتل أحدهم جعلت لهم سان  تصنع  اإلسالم  فتع ذي  اإلن يئاً  يرهب  ال ال ة  في  ش ویٰ  مواجه ة  الق  و ،الطاغوتي

ين يجعل نهم ثالث ون م تعدادهم يعلن ة اس تين لمواجه ًا س م ألف ة ه روم جيش طليع ذا و – ال  العصر شهده الموقف ه

ة  إلحاق علیٰ القليل العدد هذا ،رةبقد يقنعوا لم حيث و - النبوي العهد بعد اإلسالمي ستين  الهزيم اً  ب ا  ،ألف  أصروا  فلم

ستين  أولئک  علی ليًال بهم أغار شخصًا ستين معه يأخذ بأن قبل عليه اً  ال روم  من  ألف اتلهم  ال  هؤالء  و .هزمهم  و وق

  .الفقراء من هم

ا   ي  کم ظ  أن ينبغ ل  نالح رآن  أن ه و  و – الق صدر  ه الم  م ي  اإلس الم  و – األساس سه  اإلس ة  دون نف ي أي  حواش

م  التي  األصلية وبنصوصه سها  ل دي  تم ة  من  التحريف  أي ة  أي ان  هل  ؛جه دعو  ک اس  ي یٰ  الن اء  الخضوع  إل  و لالغني

ان  هل  و ثرواتهم علی تجاوز و سرقات من األقوياء و األغنياء يرتکبه ما علی السکوت يهم  ک ة  يمن اً  بالجن ذا  ثمن  له

دمين  بهؤالء  الطواغيت هزم و الحجاز فتح و تحرک الذي هو القرآن أن أم السکوت؛ راء  و المع ذين  الفق م  ال  يکن  ل

 ما لديهم يکن  لم و بينهم فيما متقاربين – سقف بال أرض – المسجد صفة في للمبيت فيضطرون مأویٰ منهم لکثير

ذي  القليل اال عليه يقتاتون ه  ال ا  من  ُيعطون اک  و هن ه  يحصلون  أو هن ذين  و ،علي انوا  ال رةَ  يتقاسمون  ک  الواحدة  التم

ذي  أنت  أنک  أم مخدّر اهذ يفعل َمن فهل !؟- بينهم د  ال ل  اآلخرين  تخدير  تري ذه  بمث  يصفون  ينذفال  !االدعاءات؟  ه

سلمين  إغراق  يريدون مخدر بأّنه اإلسالم وم  في  الم ة  ن ادهم  و الغفل نهم  عن  إبع وا  دي رواتهم  نهب  من  ليتمکن  إذن ؛ث

در و المخ س ه اء نف أن االدع الم ب ونُا اإلس شعوب في يس و ال الم ل و اإلس در؛ ه ث المخ الق أن حي ل إط ذه مث  ه

رم  النبي  به جاء الذي الدين ليس و الحقيقي اُالفيون هو هذا و ؛تخديرهم و الناس استغفال إلی يهدف االدعاءات  األک

  .ربوعها جميع في العدل و القسط فنشر الفقراء من العدد قليلة بمجموعة الحجاز عهده في وفتح

ان  ما هذا  د  في  ک رم  النبي  عه ا  ،األک ده  أم ه  اهللا صلیٰ  – بع ه  و علي وتهم  إزدادت حيث  و ،- آل د  ق وا  فق  خالل  هزم

رن ن األول الق أريخ م المي الت ل اإلس الل ب ين خ سة أو الثالث ين الخم ًا والثالث یٰ عام ه األول وريتن ،من  االمبراط
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ا  فکيف  ؛غيرهما يوجد يکن لم و العالم علیٰ تتسلطان اإلمبراطوريتان هاتان کانت لزمانا ذلک في و   عددٌ  هزمهم

ل ن قلي دمين العرب م صعاليک و المع ذين ال هم کانت ال د جيوش دد تفتق افي الع ن الک سيوف م دروع و ال ائر و ال  س

ة  ٍةبقو يتمتعون کانوا لکنهم خالية بأيٍد هؤالء تحرک لقد !؟الضروية المعدات ة  معنوي ا  و التي  هي  عالي  اإلسالم  هبه

دة  بتلک تحرکوا القلوب؟ و النفوس ضعاَف مثلنا يکونوا فلم ،لهم ة  الع وة  و القليل ة  الق ة  و اإللهي ا  و التي  الدعام  فره

ه و اإلسالم م دعوت وا و ،له ا هزم ين االمبراطوريتين تلکم وا و العظمي ران فتحت حيث ،أراضيهما فتح الد و إي  ب

ا  من الجانب ذاک إلیٰ االسالم دولة إمتدت و اإلسالم ظهور علی سنه ثالثين مضي قبل الروم یٰ  و أفريقي بانيا  إل  ؛إس

  .ُاخریٰ قضية هذه و ؛فتراجعوا کفاءة و لياقة عدم بعد فيما أظهروا أنفسهم المسلمين لکن و

                                                 
  .» الفتوح فتح« بأسم إان  فتح سمي حيث للهجرة ٢١ سنة إیران فتحوا کما للهجرة، ١٩ سنة الشام بالد المسلمون فتح . ١
 و الملکي النظام ضد الجهاد ميادین – اإلسالم لتعاليم إستنادًا – تتصدر اإلسالمية الثورة فيه کانت الذي العهد إلیٰ يریش . ٢

  .» الشعوب ُافيون  الدین « عنوان تحت مقاًال السوفيتية الصحافة نشرت  اإلسالمية الثورة هذه خضم ففي أميرکا؛
  ساحات عن واالعراض اإلسالمية؛ المجتمعات شهدتها التي المؤلمة الحوادث في الناس و العلماء سکوت إلیٰ  إشارة . ٣

  .اآلن اإلیراني الشعب یقظة إلیٰ یشير ثم الجهاد
 في یتأملوا أن ن دو التخلف عوامل من الدین اعتبروا الذین التضليلي، الشيوعي باإلعالم المخدوعين الشبان إلیٰ یشير  . ٤

  .الحية التقدمية أحکامه
 مدججين ألفًا )١٥٠ ( اإلیرانيين عساکر عدد کان  حين في الفًا )١٢(الـ نهاوند معرکة في المسلمين عساکر عدد یصل لم . ٥

 حال عليه هو بما  تسليحهم مقارنة یمکن فال المسلمين جنود أّما الزمان؛ ذلک في العسکریة  التجهيزات  أنواع بأفضل
  .القصيرة  الرماح و القدیمة السيوف من محدود عدد سویٰ یملکون اإلسالم جند یکن فلم عدوهم،

 ٥٣٩



سليط  جاء هأّن لدعویٰ تأييد أي فيها نجد ال األصلية اإلسالم مصادر ندرس عندما فنحن إذن  سالطين  لت اء  و ال  االقوي

نالحظ  .الضعفاء علی و الفقراء علی شة  هي  کيف  ل ذين  معي انوا  ال دعون  ک یٰ  ي ثالً  ؟اإلسالم  إل رم  النبي  نفس  م  األک

ؤمنين  أمير علي اإلمام ثم – آخر نحو علی  کانوا الذين – األوائل الخلفاء وبعده ه  اهللا سالم  – الم  کانت  فهل  – علي

ا  و البالطات حارب أّنه أم بالٌط للنبي کان هل و ؟البالط ماللي احي تشبه حياتهم ان  هل  و !؟دمره ر  ک ؤمنين  أمي  الم

ستر  کانت  سلطة جاهد أّنه أم البالطات أصحاب من ل  – باإلسالم  تت ة  سلطة  مث ه  - معاوي ه  اهللا سالم  – وقتال  – علي

ى  الشرعية حجتنا هو السلطة لهذه ل  ومشروعية  جواز  عل ذا  بوجو  ب اد الج ه ذی  ه سلمون  يخوضه  ال ذه  ضد  الم  ه

ی  الشرعية حجتنا أن کما ؟)يالملک النظام( الفاسدة السلطة ستند  ذلک  مشروعية  عل ضاً  ت یٰ  أي يد  عمل  إل شهداء  س  ال

سلطا  اللذين الرجلين هذين )الشهداء سيد إبنه و علي اإلمام( اجهدا حيث ،- عليه اهللا سالم – )الحسين اإلمام( ی  ت  عل

د  الرجل هذا إّن :قائل اآلن يقول قد !؟المسلمين من يکونا ألم ؛لقتالهما الجيوش جهزا و حاربهما ذافلما ؛١ الشامات  ق

ديم  الجدير من أ نریٰ کوننا علیٰ و ضد الجهاد مواصلة علی الشرعية حجتنا لکن !!٢مسلم فهو القرآن طبع آت  تق  مئ

ه  قطع و ظلمه دفع سبيل في قتلیٰ منا اآلالف سلط  عن  أيدي ذا  یعل  الت د  ه ا  ؟اإلسالمي  البل  عمل  هو  ذلک  في  حجتن

د  ،– عليهما اهللا سالم( – ءالشهدا سيد و علي اإلمام ضاً  فيزي ان  أي سلطنة  خصوصيات  بکل  سلطاناً  و سلطوياً  ک  ،ال

رد  شرعية حجٍة فبأ ؛معاوية خليفة فهو يد  تم شهداء  س ی  ال  عدم  ينبغي « حيث  و ٣»اهللا ظل « أو عصره  سلطان  عل

سلطان التعرض أي !؟»لل ه  وب لطان واج صره س ذي ع ان ال شهد ک شهادتين يت ول و ال ا :يق ة أن ول خليف  !؟اهللا رس

و الجواب ه ه ان الن ًا ک ر حاکم ه و ٤شرعي غي ان الن د ک تغالل يري ة إس ا و االم تئثار و نهبه ا االس سه بثرواته  لنف

  .الصدد بهذا حساب إجراء يجب !؟)محمدرضا الملک( هذا ينهبه الذي أم أکثر ه الذي هل لکن و ؛وأبتاعه

                                                 
 ظهرت التي األقطار هي و وفلسطين  األردن من أجزاًء و لبنان و سوریة أقطار تشمل الشامات و یزید وابنه معاویة المقصود . ١

   .األخيرة القرون في
  - السالم عليهم – األئمة مراقد زیارة و الحرام اهللا بيت کحج .الشعب لخداع المرائية األعمال ببعض یقوم الملک کان . ٢

 في الدینية البرامج تقویة و البالط، باسم الحسيني العزاء مجالس إقامة و معهم التباحث و الدینية بالشخصيات واإللتقاء
   .األولياءو  األئمة مراقد إعمار أیضًا منها و النماذج هذه من هي  القرآن طبع قضية و ذلک، أثمال و التلفزوین و اإلذاعة

 الربانية  قيادته أن من الرغم فعلیٰ العلمية؛ الحوزات في  مظلوميته عمق یکشف  الموضوع هذا علی اإلمام إحتجاج . ٣
  إال األخيرة؛  ایامها تعيش کانت الفاسدة الملکية الحکومة أن من الرغم وعلیٰ  النهضة؛ في تشارک الشعب  فئآت کافة جعلت

 ظل« الملک یعتبرون کانوا الذین المتحجرین و المقدس الظاهر ذوي  إشکاالت و  شبهات علی إلجابةل مضطرًا کان اإلمام أن
  األوضاع ندرک هنا من و !!الملکي النظام ضد جهاده مشروعية علی شرعية حجًه )س( الخميني  اإلمام من  یطلبون و ،» اهللا

  بيانه في منها جانب عن یتحدث نفسه هو و قبلها، ما و )م١٩٦٣ / حزیران / ٥( خرداد إنتفاضة في اإلمام  عاناها التي الصعبة
 في«: یقول حيث )ق هـ ١٤٠٩ / رجب / ١٤( المبارکة  حياته من األخيرة الفترة في مراجعه و اإلسالم علماء إلیٰ وجهه الذي
 في المواجهة و ...الشيعة من إنه فورًا  ألجابوک خائن الملک ان :تقول أن  أردت إذا اإلسالمي؟ الجهاد  نشاطات بدایة

 کانت بل یسيرة مواجهة کانت فهذه الرشاشة، المدافع و البنادق رصاص مع  تکن لم )١٩٦٣ / ش هـ ١٣٤٢( خرداد إنتفاضة
  والنفاق  والتعریض  اللمزة و التحجر و  بالقدسية  والتظاهر  المکيدة رصاصات من الداخلية الجبهة من نطلق ما جانبها إلیٰ

   »... إحراقهما و الروح و الکبد تمزیق في الرصاص و البارود من – المرات آالف – تأثيرًا أشد کانت والتي
  الحاکم في توفرها اإلسالم یوجب التي المؤهالت فقدانه إلیٰ یشير . ٤

 ٥٤٠



یٰ  إنتشر و اإلسالم یٰاستقو الذين اإلسالم صدر رجال حال هو هذا  ديهم  عل النبي  أي رم  ف سه  أک اء  حارب  نف  و االقوي

إلم  األول الصدر في تلوه الذين حارب کما ، المتسلطين سالطين  – ل سلطين  و ال ا  ؛المت ام  حارب  کم ي  اإلم ر  عل  أمي

  !؟بالطات أصحاب هؤالء کان متیٰ و ُافيونًا الدين هذا کان فمتیٰ ؛المستلطين المؤمنين

ا  و – اإلسالم  الحظوا و هوابفأنت !دميقراطية دولة نريد نحن - :يقولون  – األصلية  ومصادره  اإلسالم  صدر  مرادن

دول  من  نماذج قدموا !؟إستبدادايًا متجبرًا نظامًا کان أّنه أم راطيةديمق حکومته کانت هل ة  ال  جة الدر من  الديمقراطي

ات  .ذاک من أفضل هذه إن - :قولوا ابعده و ؛اإلسالمي الحکم عن روايات من التأريخ ينقله ما تشابه اُالولیٰ  الرواي

ه  و عليه اهللا صلی – اهللا رسول حياة عن إحدها نماذج منها أنقل لکني کثيرة الخصوص بهذا لم  آل  اُالخریٰ  و – وس

اظم  فتحها بعد -١مصر إلی الذهاب عمر أراد فعندما عمر؛ عن ُاخریٰ و – عليه اهللا سالم – المؤمنين أمير عن  وتع

ان  ؛- مکان  کل  في إنتشر الذي اإلسالم قوة ه  ک رٌ  لدي اوب  واحدٌ  بعي هُ  يتن ه  أحد  مع  رکوَب ه  فأحدهما  ؛مرافقي  و يرکب

ه  أخذ  و اآلخر نزل و رکبه تعب فاذا يقوده و بزمامه يأخذ خراآل وده  بزمام ذا؛  و ليق دما  هک  کانت  مصر  دخل  وعن

سيد  فکان  ،- التأريخ يروي حسبما – الغالم لمرافقة الراحلة  رکوب نوبة ة  ال ود  !الخليف ة  يق ه  و الراحل ستقر  غالم  م

  .الخليفة حال کان هکذا ؛الحالة هذه علی مصر أهل إستقبله و !عليها

ذا  ولکن ،عمر علی تامؤاخذ عندنا  ان  العمل  ه یٰ  ؛إسالمياً  ک ذا  أن بمعن أثير  هو  ه ا  إن و سالم اال ت  نرتضي  ال کن

ذي  اإلسالم  نبي سلوک کان هذا أن إذ ؛اإلسالم تأثير أنتجه عمل ولکنه العمل؛ هذا حباص ان  ال ار  يرکب  ک  و الحم

ه  و اإلسالم أحکام له يشرح آخر شخصًا خلفه يردف ا  ؛يعلم وذج  فأتون ذه  من  واحد  بنم ديمقراطيات  ه ة  ال شابه  کاف  ي

سا  أو إيران رقعة علی أضعاف بعدة تربو سلطنته رقعة کانت الذي – انهزم سلطان يتعامل حيث النماذج هذه - فرن

ی  خادمه مع يتعامل ديمقراطي بسلطان أأتونا ، ذا  عل اوب  النحو  ه ه  فيتن ة  رکوب  مع ة  ندو الراحل ةٍ  أي  انظروا  ؛ُابه

دخل  من  مع  ذلک  قارنوا ثم مهزمة دولًة به تأتونا »ديمقراطي« سلطان أي يدخل کيف داً  ي اً مف بل  يمشي  هو  و توح

وه  و مصر  أشراف  فجاء  رکوبها؛ الخليفة مع يتناوب کان الذي غالمه عليها استقر راحلة زمام وبيده اً  عظم  ؛جيمع

  .اإلسالم تعاليم تأثير من کان هذا و

ين  يجلس کان نفسه األکرم النبي و  م  و اصحابه  ب ين  ويحدثهم  يعلمه ام  ويب م  األحک نهم  يقضي  و له وم  و بي نهم  يق  بي

ز  فال  النبي  هو  الجالسين أي يعرف لم الغريب دخل إذ بحيث بسيطة هيئة علیٰ هو و مهامه بکافة قوموي  الحاکم  يمي

ة؛  عن م  الرعي ه  يکن  فل یٰ  لدي ذا  حت د  ه ذي  ٢المقع ي  أعددتموه  ال ان  حيث  ،ل یٰ  يجلس  ک ا  و االرض عل اول  عليه  يتن

اً طع له يعدون کانوا أنهم تتصورون ؟هو بسيط طعاٍم أي و ؛طعامه دة  ام ان  کيف  ؛کال  !؟متنوعة  ومائ ام  إدام ک  اإلم

ه  کان ؟مضاعفة بأضعاف إيران من أکبر دولة يحکم کان الذي المؤمنين أمير اً  طعام ر  من  قطع شعير  خب  يضعها  ال

                                                 
 عبرها طریقهم فتحوا الذین  للمسلمين کبيرًا نصرًا فتحها کان و .العاص بن عمرو ید علی للهجرة )١٩( سنة مصر فتحت . ١

  ).بالفارسية والکتاب ( ١٠٩ ص شهيدي جعفر للدکتور »تحليلة دراسة – اإلسالم تاریخ« کتاب راجع – أفریقيا شمال إلیٰ
  .یخطب عندما عليه ليجلس لوشاتوا نوفل في له یفرشونه کانوا الذي الملحف إلیٰ یشير . ٢

 ٥٤١



ه  و عليه اهللا صلی – اهللا رسول عن اُالولیٰ – مرة من أکثر سابقًا نقلتهما -الصدد بهذا روايتين هنا أنقل   حيث  – آل

ي  فليقتص  مظلمة أو تبعٌة بليق له کان  فمن« :قال و الناس في وخطب األخيرة أيامه في المنبر صعد م  و ،»...من  ل

ة  في بطنه أصاب الرسول ناقة قضيب ان ذکر و رجٌل فقام ،حق عليه ألحد يکن ة  المعرک ال  ،الفالني ه  فق م  ...« :ل  ق

ه  عن  يکشف  أن الرسول  من  طلب  و عارية کانت بطنه أن الرجل فذکر ».. ترضیٰ حتیٰ مني اقتص و  ففعل  بطن

  .١تقبيلها هو قوله من فههد کان و الرجل فقبلها

ه  من  أحدًا يعطي ايهم ؛العمل هذا بمثل يقوم !عادل جمهورية رئيس أو عادل سلطاٍن وأُي ديمقراطٌي أُي   حق  رعيت

اکم  يومئذ هو و المنبر ويصعد ضربه قد کان إذا القصاص ق  الحجاز  ح ا  حق  أي أو ذلک  أجل  من  المطل ان  مهم  ک

سيطًا ن ب دون أي ل تج ذا مث سلوک ه ي ال ة ف ة اي ن دول ذه م دول ه ة ال ذا !؟الديمقراطي و ه الم ه ذي اإلس صفونه ال  ت

تبداد ديمقراطيات هي تلک و ؛باالس ریٰ ال ول نحن !اُالخ دانکم إن نق ست بل ة لي ل ؛ديمقراطي تبدادية هي ب  إن و إس

اوين  أن األمر  غاية و الصور بمختلف مستبدون جمهورياتکم رؤساء ،المظاهر تنوعت رة  العن داً  کثي ا لک ج اظ  نه  ألف

  .محتویٰ دون

ه  اهللا سالم – علي اإلمام سلطنة عهد في  ول  و ؛- علي اً  »سلطنة « أق داول  للوصف  طبق  أن ينبغي  ال اال و اآلن المت

ذا  أستخدم أقول  ؛الوصف  ه د  في  ف ه  عه ان  خالفت ه  ک ذا  – حکم یٰ  به ارف  المعن ة  اآلن المتع دول  لحاکمي شمل  – ال  ي

از راق الحج ران و والع ر إي ن والکثي ات م ریٰ الوالي ي ؛اُالخ ذه ف رة ه ع الفت ي رف ودي عرب کویٰ يه ر ضد ش  أمي

دیٰ  درٍع بشأن ؛بنفسه – عليه اهللا سالم – نصبه الذي القاضي لدیٰ المؤمنين ر  ل ؤمنين  أمي یٰ  إذ الم ه  اليهودي  إدع  أن

صبه  الذي األمير القاضي فاستدعیٰ ؛أصلها أعرف لکني القصة تفاصيل اآلن أتذکر ال – له ذهب  اءللقض  ن ه  ف  و إلي

ين جلس ه ب ل يدي ه و ب اهرًا – عّلم ي ظ ذا نفس ف ضاء آداب بعض( - الموقف ه ا )الق اه کم یٰ نه دي أن عل ن يب  م

ل  لخصمه إحترامه من أکثر له االحترام زم  ان يجب  ب ساواة  يلت ين  التعامل  في  الم ذين  الطرفين  ب  يهودي  أحدهما  ال

د  األطراف  مترامية دولة رئيس واآلخر ر  من  تمت یٰ  انإي ا  و العراق  و ومصر  الحجاز  إل م  ؛غيره  القاضي  درس ث

  !!المؤمنين أمير ضد حکمه اصدر و األدلة

ه  يتعامل  الي السلوک هذا بمثل  أتونا و اُالخریٰ األنظمة و الجمهوريات کافة و الحکومات هذه تواريخ في إبحثوا  ب

يس ة رئ ع الدول ودي م ه خاضع يه ع و لحکم ذي القاضي م اه من اآلخر هو ال دها و ؛رعاي نقول عن أن س ام ب  النظ

  .اُالخریٰ األنظمة سائر دون اإلسالمي

                                                 
  نقلنا وقد  الطائف من – وآله عليه اهللا صلیٰ – الرسول عودة عند وقعت  ذکرها التي الحادثة و قيس، بن سوادة هو الرجل . ١

  .سابقًا الحادثة

 ٥٤٢



دما نحن  ب عن الحم نطال ا اإلسالمي ب ي إنم ل نعن ذا مث ام ه د نحن ؛النظ ة نري تدعیٰ إذا حکوم دلي القاضي إس  الع

 هل ؟؛مالي غصبت أنک )الملک( !الجاللة لصاحب أحد يقول أن الممکن من فهل ؛الفور علیٰ حضر و لبیٰ رئيسها

ی  القاضي  يتجرأ  هل  و ؟ذلک مثل للملک يقول أن رنامازند أهالي ألحد يمکن ة  صاحب  إستدعاء  عل یٰ  الجالل  حت

تم  و للملک؟  بالموت األطفال صيحات حتی فيها تعلو التي الحالية األوضاع في ون  أن ان  مأساوي  وضع  أي تعرف  ک

ة ال رئيس يستدعي القاضي أن – اإلسالمية مةالحکو في – المقابل في ترون ولکنکم .أعوام قبل حاکمًا  فيحضر  دول

  .نقاش دون مةكلح لمّسفي ضده القاضي ويحکم

ا  فهل !المرج و الهرج إثارة نريد إننا تقول دعايات يروجون هؤالء و ؛اإلسالمية الحکومة نريد نقول نحن  ده  م  نري

ران  في  اإلسالمية الحکومة تلک مثل باقامة نطالب نحن ؟المرج و الهرج سلمون  انتصر  إذا – إي  – اهللا شاء  إن الم

ي و ة ف دان کاف ة ؛اإلسالمية البل وال تنهب ال حکوم اس أم ة ؛الن م تخضع حکوم انون لحک ه ترضیٰ و الق  أن ال ؛ب

اء  ؛منه مستثنون األقوياء فيما الناس عامة علی حاکمًا القانون يکون دفعون  ال فاألقوي م  و اآلن الضرائب  ي شملهم  ل  ي

ا  علی تزل لم أمالکه جميع و ١»علم« أراضي أن حيث األراضي متقسي قانون یٰ  حاله وم  إل ه  األول أمس  ي ان  الن  ک

ورة « إلیٰ »الزراعي االصالح « من االدعاءات تلک فکل ؛للوزراء رئيسًا و للبالط وزيرًا  إدعاءات  »البيضاء  الث

  .تضليلية لعب و خاوية

ی  روجوها التي دعاياتال إن ؛السادة أيها لکم أقول لکني ؛تعبُت لقد  ة  مدیٰ  عل رون  ثالث د  ق سلمين  عزلت  ق  عن  الم

اء عن عزلتکم و االسالم ذين العلم م ببعضهم الحال وصل ال انوا انه ة وبرک من يمنعون ک ل حافل ي النق  زمن ف

ول خانرضا وم يق شيخ المرح اس ال ي عب ه – الطهران ة أصعد أن أردت - :- اهللا رحم ل حافل ال صغيرة نق ي فق  ل

ان  هکذا أجل !٢البغايا و العلماء فئتان  ُنقل ال نحن - :السائق ا  ک د  في  حالن تم  و ؛خان  رضا  عه رون  أن  في  الحال  ت

اء  عن لعزلکم األجانب يثيرها دعايات هذه فکل ؛)الحالي الملک( هذا عهد وا  لکي  اإلسالم  عن  و اإلسالم  علم  ينهب

  .أحد ضيعتر أن ندو ثرواتکم

ة  عن الحديث لتفصيل لالزمةا الطاقة و الوقت اآلن لدي ليس  ذين  ماهي اروا  ال سالطين  ضد  ث د  – ال  رواد عصر  بع

سون  نحن  حيث اآلن إلیٰ األوائل اإلسالم ا  جال انوا  هل  و – هن سلمين  من  ک رهم  من  أم الم ول  و !؟غي ذا  نق ذي  له  ال

ران  في  تفجرت  التي  ةاالنتفاض  هذه أليست الشعوب؛ أفيون اإلسالم إن - :يقول کتب ة ا والنهضة  إي ا  لقائم  فعالً  فيه

ذه  ظهرت  لقد !؟إسالميًة ة  اإلسالمية  النهضة  ه وم  و اإلسالم  ببرک ا  يق سلمون  به ا  الم م  بم سلمون  ه د  و م  إرتفعت  ق

ون  أنه تقول أنت ! :أفيون هم فهل وأميرکا السوفيتي االتحاد يصفع اآلن هو و اإلسالم صرخة ّبط  لکي  أفي  عزائم  تث

                                                 
 ثروات المنصب هذا باستغالل کنز و م ١٩٦١ سنة »بهلوي« لمؤسسة رئيس کأول ُعين قد کان و » علم اهللا أسد« یقصد . ١

 ثم الملکي للبالط وزیرًا عينه عندما مستشاریه بأقر من کان و الکاملة، ثقته رضا محمد الملک یوليهم الذین من کان و طائلة؛
   .سنة ٥٧  وعمره  )م ١٩٧٨( سنة مات قد و للوزراء، رئيسًا

   ).٥١(  رقم الخطاب علی )١٩( رقم الهامش راجع . ٢

 ٥٤٣



ویٰ  ضد  ثاروا و إيران في والمسلمين اإلسالميين من مليونًا ثالثون فيه إنتقض الذي الوقت هذا في سلطوي  الق  و ؛ةال

ل  في  ؛اإلسالم  بصوت يهتفون کافة هم و اإلسالم ذلک علی جميعًا حرضهم قد ذا  مث أتي  الوقت  ه ذا  ي ه « ه  ١»التاف

  .الغافلين شباننا من قليٌل بعٌض بقوله يقتنع أن عسیٰ !الشعوب أفيون اإلسالم - :ليکتب

تيقظوا  ا إس سادة أيه ا !ال شبان أيه وا ال ی وتعرف داف عل ذه أه اذال و ؛المخططات ه دون م ادکم يري الم عن إبع  اإلس

بکم  إفتراسکم  يريدون بل لکم الخير يريدون ال إنهم ؛اُالخریٰ التيارات إلیٰ وجذبکم سمح  ال اإلسالم  لکن  ونه م  ي  له

  .ينهبونکم يترکوهم أن يريدون ال اإلسالم علماء و بذلک

  .اهللا شاء إن – يؤيدکم و جميعًا يوفقکم أن اهللا أسأل 

 

                                                 
  .السوفيتية الصحيفة في المذکور المقال کاتب . ١

 ٥٤٤



  ٥٨ – قمهویة الخطاب ر
  

 / فرنسا  م ١٩٧٨ نوفمبر ٦ الموافق ق ـه ١٣٩٨ الحجة ذي ٥ في لوشاتو نوفل / باريس

   .لإلسالم خيانة العسکرية الحکومة مساومة و الملک مصالحة :الموضوع

  .ريةکالعس الحکومة قيام و ،االخطاء تکرار بعد الخادع والتعهد للتوبة الملک إعالن :المناسبة

  .غيرهم و الجامعيين من الخارج في المقيمين اإليرانيين من جمع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
ا  فشل و الشاملة اإلنتفاضة إتساع بسبب إستقالتها لتقديم إمامي شريف جعفر حکومة إضطرت ة  مخططاته  و ،القمعي

شع  الوحشي  الهجوم  فضيحة  بسبب کذلک ذي  الب ّنته  ال وات  ش ی  عسکري ال الحکم  ق ة  عل ة  طلب ران  جامع ذين  طه  ال

وا ي إجتمع ة ف ة باح ث ؛الجامع شهد حي رح و است ر ج نهم الکثي ا م ون عرض کم ي التلفزي ا – اإليران ن درةبمب  م

ة ن مجموع املين م ه الع رًا – في صورًا تقري ن م ذا ع وم ه ذي الهج شرت ال صحف ن ضًا ال صيالته أي ا و تف  دعمته

  .األولیٰ صفحاتها صدر في نشرتها الحادثة عن ثائقية و بصورة

ر  الحکومة رئاسة منصب في إمامي شريف يبّق لم  اً  سبعين  من  أکث م  حيث  ؛يوم ستطع  ل  من  إنجاز  أي يحقق  أن ي

رة  وعوده  خالل  من ال ،الوطنية المصالحة بحکومة سمي ما خالل ه  خالل  من  وال الکثي  و العسکري  الحکم  اعالن

ي المجازر إرتکاب ران ف دن و طه ل ،اُالخریٰ الم ذه خالل ازدادات ب رة ه صامات و ضطراباتاإل الفت ي االعت  ف

وم  تظاهرات  عن »باغي قره« الجنرال کتاب في نقرأ ؛الشعبية التظاهرات و زالمصانع اإلدارية تالمؤسسا  / ٥( ي

   :تلتها التي الوقائع و طهران في الشاملة )١٩٧٨ / نوفمبر

رت« ارير ذک شرطة تق ال و اإلضطرابات أن ال شغ أعم دأت بال ي ب ة ف ي المدين ساعة  ف انوا و ،١٢ ال ون ک  يقوم

دخل  أن دون العسکري الحکم عناصر بمرأیٰ متعددة نقاط في النار وإشعال اليدوية القنابل بتفجير د  ... هؤالء  يت  وق

 في  العسکري  الحکم  مقررات تنفيذ يجب مرارًا أکدت مثلما :فأجبت ؟باعتقادکم الحل هو ما :الجاللة صاحب سألني

داً  حسن :الملک فقال ؛أبدًا االستقرار و األمن البلد يشهد فلن وإّال الشغب أعمال مثيري التقإع و ،المناسب وقتال  ج

  .الالزمة القرارات إتخاذ سيتم

شتعل  زالت ال النار کانت الداخلية وزارة مبنی من خرجت عندما و ،٢١ الساعة في و  اني  بعض  في  ت ان  و المب  ک

ع  بين صعوبةب السيارة يقوم السائق ران  و الموان ان  و الني اً  يضطر  ک ور  أحيان یٰ  للعب ار  عل یٰ  الن زل  وصلنا  حت  .المن

 ٥٤٥



ي و  دود ف ساعة ح سة ال ن الخام وم ذلک صباح م وفمبر / ٦( الي صل ن ي إت رال ب سي الجن اکم اوي سکري الح  الع

ة  رئيس هو َمن - :سألته و ... هاتفيًا لطهران رال  :فأجاب  ؟الحکوم ة  إّن ؛أضاف  و ،أزهاري  الجن ادة  کاف وات  ق  الق

ي ءأعضا ة ف ي طلب و ؛الحکوم ة – من د بلغ ي الحضور – ةمؤک ساعة ف ة ال ي صباحًا الثامن اوران« قصر ف  »ني

  .الملکي

ادة  هيئة رئيس أزهاري الجنرال إتصل السابعة الساعة في  ا  العسکرية  الق اً  بي  العلي ال  و هاتفي شير  أن دون ق یٰ  ي  إل

ي  لقد - :أويسي الجنرال أجراه الذي تفيالها االتصال ة  صاحب  أمرن شکيل  الملک  الجالل ة  بت  و ؛لعسکرية ا الحکوم

 ارجوکم  و للغاية مهمة وزارة فهي االقتصاد و المالية وزارة أيضًا تتولوا أن أردت قد و الداخلية وزارة تتولون أنتم

  .»الدعم تقدموا أن يجب :- أرد أن قبل – قائًال أضاف و ؛ذلک علی توافقوا أن

ساعة  أخبار في ثهب تم التلفزيون عبر بيانًا للشعب وجه الملک أن ،هنا بالذکر الجدير  ة  ال ساء  من  الثامن وم  م  / ٥( ي

ة  تشکيل عن اإلعالم قبل )نوفمبر ال  العسکرية  الحکوم ذه  في  وق ة  ه ه  الکلم الة  سمع  أن ورة  رس شعب  ث يقوم  و ال  س

األمس  العاصمة في وقعت التي المؤسفة الحوادث إن« :قال و ،السابقة األخطاء بمعالجة  وال تتواصل  أن يمکن  ال ب

شعب  ليتحم  أن يمکن ذا  في  الملک  اعترف  و ،»إستمرارها  ال ان  ه سابقة  باألخطاء  البي شي  ال ساد  وتف الي  الف  و الم

ا  سمعُت لقد« أضاف و لسياسيا ضاً  أن الة  أي ورتکم  رس ا  – ث اء  ي شعب  أبن ي  ال ا  و  ،- اإليران ة  نظام  حافظ  أن  الملکي

تورية و و الدس ة ه ة نعم شعب فوضها إلهي ضامن ،للملک ال م ال ظ لک ا حف مکلف م ه الحصول ک ديم علي رابين تق  الق

  .»والضحايا

ب  ي الملک وطل ه ف ن بيان ات م ام اآلي اء و العظ الم العلم اء و األع ات و األب شبان األمه ان و وال اء و الفتي  الزعم

وا  أن الفالحين  و الموظفين و العمال و السياسيين ساعيهم  يکثف اء  و لحفظ  م صاد  إحي وطني  اإلقت ال  و ال وا  - :ق  إعلم

  !!١معکم سأبقیٰ و الفساد و الظلم وضد اإلستعمار ضد اإليراني الشعب ثورة مسير في جانبکم إلیٰ أقف إنني

ا  التي الفظيعة المجزرة بعد کيياألمير الدعم أسکره الذي الحاکم من صدرت للسخرية المثيرة الکلمات هذه   إرتکبه

ي ع ف رداد ١٥( ةإنتفاض قم ه )١٩٦٣ / ٦ / ٥( )خ د وجعل بح يوج اتاإلته أق ة ام شعب إلنتفاض ک ال و و تل  ءأس

اء  اإلهانات ه  و اإلسالم  لعلم د  مراجع أنهم  وصفهم  فق ل  ب ات  مث ذي  وهو  ؛النجسة  الحيوان دما  کوروش  خاطب  ال  عن

االت  في قبره جوار إلی وقف ا  التي  الضخمة  اإلحتف صعيده  ذروة في  – أقامه  مرور  بمناسبة  – والقمع  لإلرهاب  ت

  !»مستيقظون فنحن کوروش يا العين قرير نم« :له قال و ؛لفارسيةا االمبراطورية علیٰ عام )٢٥٠٠(

رال  مجموعة  مجيء  تجاه موقفه )س(الخميني اإلمام يبين الخطاب هذه في و  رد  و العسکرية  أزهاري  الجن ی  ي  عل

ان ائس البي ذي الي ه ال شعب الملک وجه ام ويتطرق ؛لل ا اإلم ی هن أ الملک« أن ال شبث ُاخریٰ ًةرم لج يلتي للت  بوس
                                                 

   بالفارسية » جنرال إعترافات« کتاب من ٦٠ ص راجع . ١

 ٥٤٦



ة  في و  ه  نهاي ق  ؛خطبت ام  أغل ق  کل  بحزم  اإلم ساومة  طري ال  و للم ی « :ق ة  عل  والمسير  الموقف  هو  ذافه  ،حال  أي

ن  ،)للملک ( اليوم أملهتموه لو و ؛لإلسالم خائٌن و  ؛الوطن و للشعب خائٌن فهو بغيره يفکر ومن ،)النظام اسقاط(  فل

  .»يموت و يختنق حتیٰ عنقه علی أضغطوا و تمهلوه فال ،العائلة ال و الوطن ال و اإلسالم ال لکم يبقیٰ

ی  تمض لم أنه کيف رأينا و ؛اإلمام لکلمة وجوده بکل الشعب إستجاب لقد  ة  سویٰ  ذلک  عل ی  أشهر  ثالث  طویٰ  حت

  .إيران في الملکي الظلم حکم أزالوا و البهلوي اإلستبداد حکم بساط اُالمة و اإلمام

  

  

  
  

  

  

صورة  في يظهر و .بهلوي رضا محمد مع حکومته اعضاء و امامي شريف لقاء  شاه  ال ين  من  االول – ال  و – اليم

  .امامي شريف جواره الی

  

 ٥٤٧



  

  

  
  

   .العسکرية الحکومة ورئيس المسلحة، للقوات العامة االرکان رئيس ازهاري، اول فريق

  
  

  

 ٥٤٨



  ٥٨ – الخطاب رقم
  
  

  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 وعهد ألقاها التي الکلمة في تجسد التضليل :الحراب و التضليل بوسيلتي – نفسه النقاذ – الملک تشبث ُاخریٰ مرة 

سابقة  األخطاء تکرار بعدم للشعب االلتزام  و ؛ال ران  و بالدستور  – فصاعداً  اآلن من  – الکامل  ب  التي  األخطاء  جب

ا ه و ؛ارتکبه شعب مطالبت اف ال ه أيق ات و ؛ثورت ام اآلي اء و العظ الم العلم ع األع اس دف یٰ الن ي إل دوء التحل  باله

ه ة ومطالبت آت کاف شعب فئ ال – ال ة العم شبان و والطلب رهم ال ف – وغي ن الک شاطات ع ة ن ر المعارض  والتفکي

إيران ات ان و !١ب تور المخالف الم و للدس ات و لإلس شعب الخيان ل و لل ذه ک رائم ه ان ؛الج رد  ک اٍء مج ر أخط  غي

ه  يتصور  کان ألميرکا – مثًال – هأعطا الذي النفط أن فهل !؟ومتعمدة مقصدوة أنها أم يدعي کما مقصودة ه طيع أن  ي

ة  أو لإليرانيين نهم  لقبيل اراتهم  إحدیٰ  في  م دنهم  أو ح وهم  هل  و !؟م ذه  أن ت ا  ال التي  االسلحة  ه ل  تنفعن ا  صنع  ب  به

ا  قاعدة  دنا في  الميرک دل  – بل نفط  ب ذي ال ه  ال ا  يعطي ة هي  - له االً  يتصورها  هو و فأخذها  صعبة  عمل رات أو م  لي

ة  عشوائية مجازر و تعذيب و سجن من – اآلن إلّیٰ و – إيران في إرتکبها يالت الجرائم هذه کل هل و !؟ذهبية  عام

ثالً  – الفيضية المدرسة إلیٰ الخاصة قواته أرسل فعندما !؟متعمدة غير أخطاًء عًايجم کانت وا  – م  و اغرفاته  ليحطم

م  !روسيا من قعًةب يهاجم أنه يتصور کان هل ،الشبان أرجل و أيدي يهشموا و العمائم و المصاحف يحرقوا  إتضح  ث

  !؟األجانب مراکز من الفيضية المدرسة أن يعتقد کان هل !خطأُه؟ له

 !؟حدائق  وليس سجونًا کانت اآلن له تبين ثم الحدائق و الرياض إلیٰ – سجنهم الذين – يأخذ أنه يتصور کان هل و 

ان  هل  اء  سجن ک تلهم و العلم م حرق  أو ق ساخن بالزيت  أرجله ا  – بالمناشير بعضهم  أرجل قطع  أو ال ل کم  ٢- نق

ان  السياسية الشخصيات ضد ذلک بمثل والقيام تباهات  مجرد  ک ر  تصورات  عن  ناتجة  أخطاء  و إش  و صحيحة  غي

سم  و التعهدات هذه مثل يقدم ألم ولکن !؟بذلک يتعد و اآلن بعد تکرارها عن سيعرض ی  اق اء  عل ا  الوف ة  في  به  بداي

ا  مثل حکمه بداية في الملک هذا أعطیٰ قد و ؛التعهدات مثل يقدم أن الحکم يريد لمن الطبيعي من !؟حکمه ه  م  يعطي

                                                 
 تشکيل عن إذاعية کلٍة ضمن الملک أعلن إمامي؛ شریف جعفر حکومة فشل بعد و ،)م١٩٧٨ / ١١ / ٦( یختأر في . ١

 وقوع بمنع تعهد و الدستور؛ یحترموا أن – الرجاء بحالة – الشعب من طلب و أزهاري، الجنرال برئاسة العسکریة الحکومة
  .دیمقراطية و وطنية بحکومة اإلتيان و الفساد مکافحة و السابقة األخطاء

 في عادًة یستعمله کان مما بدًال » أنا« المفرد المتکلم ضمير الکلمة هذه في  إستخدم سابقًا عليه إعتاد لما خالفًا و 
 األمن عن دفاعًا العسکریة الحکومة لتشکيل إضطر انه – المعتذر بلغة – قال و :»نحن« التفخيمي  الجمع ضمير هو و خطاباته
  !القومي

  .٥٦ رقم الخطاب علی )١٤( رقم امشاله راجع . ٢

 ٥٤٩



ا  وقع التي االشتباهات تلک جبران يمکن کيف و  ل  ؛فيه ران  يمکن  کيف  !أصًال؟  ممکنٌ  األمر  هل  و ب  عشرة  جب

 صغير قفٍص يف السجن يف – الکثيرون بل واحٌد شخٌص ليس – قضاها أقل أو أکثر أو عامًا عشر خمسة أو أعوام

ل تحت ذيب ذاک ک ات؟ و واألذیٰ التع ف !االهان ن کي ران يمک ن ماضاع جب ارهم م ی أعم ذه عل ة ه ل و ؟الحال  ه

ه  تعهٍد مجرد يجبرها ذا  يطلق س  ه د  هل  !؟يدال ذه  کل  إرتکب  من  يري ديم  بمجرد  المشکلة  ينهي  أن الجرائم  ه ذا  تق  ه

دما ( »واضح  األمر « ألّن فرضٌ  مجرد هذا ولکن تعهده في صادق أنه لنفرض !التعهد؟ یٰ  رضا  الملک  جاء  عن  إل

روز  مالمرحو  فأجاب  !سيدي يا لکم مقلٌد  إنني - :له وقال ؛الحرم في الفيرزآبادي المرحوم إلتقیٰ النجف ادي  الفي  :آب

ي  اآلن و ؛)الحاضرون  يضحک( )واضح األمر - ه  ذکرتن اب  تعهدات أر « بکت اب  هو  و ١»والقطة  الف يم  کت ه  و ق  في

 الفار قصة عنوان تحت هنوا و إذا حابيلهم جسدأ کما إستقووا إذا الجبابرة و السالطين حال يحکي ؛العبر من الکثير

ه  قومت کانت عما التوبة إدعت فالقطة ؛القطة و تغفار  بالصالة  شرعت  و الصالة  سجادة  فرشت  و ب ذبت  واالس  فاجت

ران  علی إنقضت حتیٰ االشياء بعض لها تجلب وأخذت المسکينة الفئران ی  تقبض  أخذت  و الفئ نهم  خمسة  عل  في  م

  !!مرة کل في واحد فأر علی تحصل کانت ما بعد مرة کل

ه  األمر هذا و !القطة تلک وتوبة الذئب توبة هي توبتک أن نعلم لکننا شعب  يعي داً  اآلن ال  تحمل  أن ضرروة  فال  جي

م  هؤالء !الهدوء إلیٰ الناس لدفع األعالم العلماء و العظام اآليات دعوة و التحدث مشقة نفسک ذي  ه صفهم  کنت  ال  ت

ی ة« األمس إل سودا بارجعي ؤالء ٢»ءال ي فه اموس ف ون« الملک ق وٌد و »رجعي د !أيضاض س ال وق ي ق دیٰ ف  إح

ا  لتيا کلماته دن  احدیٰ  في  القاه ة  الم دها  و – اإليراني ا  عن م  في  کن و  :– ق رجعيين  هؤالء  إجتنب ابکم  ال وان  إجتن  للحي

ات  ؛النجسة  بالحيوانات آنذاک وصفهم الذين اولئک أصبح اليوم و ٣!النجس اء  و العظام   اآلي و  !!١األعالم  العلم  ول

  !نجسة حيوانات ثواٍن بعد – لعادوا أنفاسه ديتعليس الفرصة االعالم العلماء و العظام اآليات هوالء أعطوه

                                                 
   .عصره سلطان خداع و أحابيل کشف بهدف کتبها أنه قيل و »زاکاني عبيد« للشاعر بالفارسية قصيرة منظومة . ١
 قوتي وبياناته  وکلماته مقابالته في – یذکر أخذ )م١٩٦٢( عام فمنذ ؛»السوداء الرجعية« بوصف العلماء یذکر الملک کان . ٢
 هذه تحقق لمنع جهدها قصاریٰ ستبذل و تسکت لن الحمراء التخریبية القویٰ و السوداء الرجعية« و »لسوداءا الرجعية«

 رجعية« بانهم صربيحة بلغة و إإلسالم علماء قم مدینة في ألقاه خطاب في  وصف بشهر ذلک وبعد  »... إیران في االصالحات
  أفضل هط خرداد ١٥ مصيبة إن« العظيمة خرداد إنتفاضة عن البيضاء ةالثور کتاب في نقرأ و  لهم؛ اإلهانات وجه و »سوداء
 الذین االقطاعيين بأموال  تنفيذها تم حيث المخربة الحمراء القویٰ و األسود  الجناح بين المقدس غير التحالف یکشف  نموذج

 الملک  بيانات و کلمات و مقابالت وکتاب  ٥٦٧ - ٥٦٦ ص الشيعية المعارف دائرة« راجع !» الزراعي اإلصالح قانون شملهم
 و  بالفارسية هي المذکورة الکتب کافة و ،٥ ص السياسية الموسوعة کتاب کذلک و ،٣٢٨٤ ص ز ٣٠٧٨ ص رضا محمد

  .الفارسية لعناوینها  ترجمات هي المذکورة العناوین
 فإذا اإلنتباه؛ عليکم ولکن ...« :قاحةو بکل و کرمان مدینة في  ألقاه خطاب في الملک قال )م١٩٦٣ / ٥ / ٢٧( بتأریخ  . ٣

 مع تفعلون کما تمامًا منکم باإلقتراب لهم تسمحوا ال و فأنبذوهم  بينکم السموم هذه مثل بث أرادوا و  ألسنتهم البعض أطلق
 مينیو قبل محرم من العاشر یوم خطابه في قوة بکل هذه الملک تصریحات علیٰ الخميني اإلمام رد قد و ؛»النجس الحيوان

 علی و النجس  الحيوان مثل السوداء  الرجعية أن من  مقصودک یکون أن أرجوا « :قال حيث المعروفة خرداد إنتفاضة من
   لنصيحتي أستمع و ذلک؛ تفعل فال بذلک؛ لک الشعب  یسمح ال حيث العيش تستطيع فال إّال، و العلماء غير إجتنابهم الشعب

 ٥٥٠



دعو  هو  و األخطاء  ک   ي

د  من  أن حيث ؛األرض علی رأسه يضع أن ما أي ؛أيضًا إيران تزول   المؤک

شعب  يصغِ  م  ذه  ال  له

ذين  ريين  ون  ال ا  يفعل  م

                                                                                                                                                                       

یٰ  الجميع ر  إل ستقبل  التفکي ران  بم ا  ؛إي ول  لکنن ه  نق ا  ل ول  إنن ا  نق ول  م ا  نق إيران  نفکر  لکونن شعب  و ب د  ال ام  ق ذه  ق  به

ه  لسلبه تسعون يراکم ألّنه الثورة و ةاالنتفاض د  إيران ة  سلطت  فق ا  ابرةب الج کاف ة  نهبت  و علين ا  کاف ا  ؛ثرواتن ا  کم  أنن

دکم  و نعارضکم ا  مصدر  أنت  و – نجاه تباهات  تصفه  م ا  و باالش ره  م الجرائيم  نحن  نعتب دة تالم ب ا  – عم  نفکر  النن

ع  ران  بوض بل  و إي ا  س التفکير ؛إنقاذه أمر  ف ة  ب ذه  االم د  و ه المي البل ضعفين  و اإلس و  المست ذي  ه طرنا ال  إض

دتکم  لمعارضتکم  ذه  ومجاه نحن  الصورة؛  به ران  بحال  نفکر  ف سعیٰ  ِإي ا  ون ي  ال لکم  معارضتنا  و ؛النقاذه ا  تعن  أنن

  .بها للتفکير تدعونا يلک إيران نسينا

د  من و يفکر کيف !؟األقوال هذه مثل يکرر زال ال الذي الرجل هذا موجود أي  ا  يخدع  أن يري ا  و به ذي  م  تفتق  ال

بزواله أن بقوله ينخدع َمن !؟عقله عنه

ه يموت أن ًا س ا يوم ل – م کذ اهللا عّج يموت – )الحاضرون يضحک ( ل ٍذ س ران حينئ ضًا إي ِه حسب أي  و – زعم

ستزول  بقليٍل أکثر أو شهور بضعة أو شهر أو أيام عشرة بعد أو اآلن نخسرها اً  ف ه  حتم ا  هو  الّن و  و« ؛حافظه  اله ل

  !٢مکانها اسمه وضع و إيران إسم تغيير يجب و )الحاضرون يضحک( !»وجود لنا بقي لما

ياده  عليه أملیٰ أو – قال حيث ٣هوزير أيضًا باألمس إليها لجأ و الملک بها تشبث التي المخادعة وسيلة هي هذه   أس

ول »لنتصالح الشبان أيها تعالوا و لنتعاون جميعًا فتعالوا فعلنا ما فعلنا و أخطأنا إننا« :يقول أن

  .يوم کل تشهده ما نفس إليرانيةا المناطق مختلف و طهران أيضًا اليوم شهدت حيث األقوال

وم  يتحصن  حيث  الحراب و القوة هي بها تشبث التي الثانية الوسيلة  ذين  األشرار  هراوات  األول - :بحصنين  الي  ال

العسک هؤالء  حراب  الثاني و ؛بهراواتهم الناس جمواليها األموال لهم يدفعون و رونهميستأج

ا  في  نعيش إيران شعب و نحن و فترٍة فمنذ الحراب هذه في جديد من يسول الشوارع في يفعلون ه  ،ظله م  لکن ق  ل  يب

ر  به يتحصن ما له ذه  غي راوات  وتلک  الحراب  ه ذي  هو  و اله ان  ال یٰ  ک ول  األمس  إل شعب  إن :يق  !الملک  يحب  ال

اف  عترتف  إصفهان  أهالي صيحات کانت فعندما )الحاضرون يضحک( اليوم ذلک يقل لم أّنه والعجيب  الموت « بهت

ذي  أن أو !!الملک  يحب الشعب إن - :خطابه في قال »البهلوية للسلطنة ان  ال یٰ  ک ه  إل هِ  من  – جانب ال  – عمالئ  - :ق

ي  للشعب إن« اً  اإليران اً ذات حب ذا  ي اج  و العرش  له ذا  و .»الت ة  هو  ه شعب  ؛منطق د  ال اذا  لملکي ا الحکم  يري  يفعل  فم

 
 الزعماء وهم  األعالم العلماء و العظام اآلیات من هنا أطلب إني و« :الملک قال )م١٩٧٨ / ١١ / ٦( بتأریخ ألقاها :کلمة في . ١

 الوحيدة الشيعية  الدولة لحفظ یسعوا أن أرجوهم و خاصًة؛ الشيعي والمذهب  اإلسالم حماة و للمجتمع والدینيون  الروحيون
   .»..النظام حفظ و للهدوء )الشعب( دعوتهم و بتوجيهاتهم العالم في
  : هي ترجمته و اإلیرانيين لدیٰ مشهور والبيت  فردوسي اإلیراني للشاعر بالفارسية شعر بيت إلیٰ یشير . ٢
  »األرجاء هذه في جسٍم أي حيًا کان وال بل جسمي؛ کان فال إیران تکن لم إذا
 التحلي إلیٰ الشعب ودعیٰ ةالسابق باألخطاء اآلخر هو إعترف حيث أزهاري الجنرال العسکریة الحکومة  رئيس یقصد . ٣

  !العسکریة الحکومة مع التعاون و بالهدوء

 ٥٥١



ة  و ألف مائة و ألفًا سبعون تحرک ذلک عن االعالن بمجرد و ؛ذلک علی عقوبات ض  ألف  ثالثمائ

د  الشعب علیٰ ذلک يؤثر أن يمکن هل !؟آخر بنظام التيان  أن بع

                                                

ة  تستطع فلم !آرائهم عن يعبرون و شعاراتهم يرددون أخذوا و هناک و هنا من أثير  العسکرية  الحکوم ی  الت ذا  عل  ه

شعب ذه ال اهير وه ي الجم ا وضعت الت ی أرواحه ضحي وهي األکف عل شبانها ت ذلک تفتخر و ب اُالم ؛ب ضحي ف  ت

ا م بابنائه ول ث ي - :تق ي أفتخر إنن د الن ذلک متخ الم ب ل و !اإلس ذه مث اهير ه ا يمکن ال الجم الحراب مواجهته  ؛ب

ل  تتقدم الجماهير هذه و القتل هو فعله الحراب تستطيع ما فأقصیٰ ة  للقت ل  !طواعي ذه  فمث ول  ه اء  محاوالت  الحل  حمق

ارةً  يأتون حيث ة  ت ذون    المصالحة  بحکوم ل  تلک  وينف د  اآلن و األحابي اؤا  ق ة  ج ة  في  ١العسکرية  بالحکوم  حکوم

يس  أن األمر  غاية !؟عسکريًا اآلن إلیٰ حکمکم يکن ألم !؟عسکرية ة  رئ م  الحکوم ل  عسکرياً  يکن  ل ان  ب اً  ک م  نائب  ث

ن  العسکري  الحکم تحت برمتها إيران أصبحت و ؛العسکرية الحکومة عملها کان التي للحکومة رئيسًا أصبح  المعل

ة  رأیٰ فالشعب إذن ؛اُالخریٰ المناطق في الرسمي غير و مناطقها بعض في الرسمي و  أصبحت  العسکرية  الحکوم

  .ترهبها ال أن غرابة فال له بالنسبة عادية ظاهرة

ُن هل  ٌد يظ ة أن أح سکرية الحکوم شکل أن يمکن الع ًال ت صور وهل ح ا تت ّل باإلمکان أن أميرک شکلة ح  عن الم

وا الحالي النظام وإسقاط العسکري االنقالب طريق

ل  أجل  !العسکريين؟  حکم  علی إعتاد ذا  مث ان  االجراء  ه ؤثراً  ک سابق  في  م م  حيث  ال اء  يکن  ل شعب  أبن درکون  ال  ي

ائق اذا الحق لَّ وإرتکب  عسکري دخل ف ة ک م مثلب ه يعترض ل د؛ علي ا أح ان إذا أم ين يضع ک ا نجمت و ٢هن  إذن فه

 فلو اآلن أّما ذهب؛ حيثما و الشريرة األفعال من فعل مهما أحد عليه يعترض يکن فلم !فوامصيبتاه مرموقة شخصية

 آخراً  شيئًا جعله حصل الذي فالتغير األمس شعب غير اليوم فالشعب ؛إربًا إربًا لقطعوه الميدان وسط إلیٰ بنفسه جاء

دهم  و العسکر  هؤالء  نفس هواج ألّنه ؛عسکري نظام مجيء أو العسکرية  الحکومة قيام من يخاف ال واصبح  جاه

دما  و ؛العسکر  من األفعال هذه کل شاهد فقد ،منهم القتل و الضرب تحمل و عارضهم و شعب  يصبح  عن ستعداً  ال  م

 
 دون ملکًا یبقیٰ الملک « شعار  طرحت التي الوطني اإلئتالف حکومة فشلت للحکم؛ أزهاري الجنرال حکمومة مجيء قبل . ١
 محمد الملک عين حيث )م١٩٧٨ / ١١ /  ٦( بتأریخ العسکریة بالحکومة فاستبدلت األوضاع؛ علی السيطرة في -  »یحکم أن
 من الهدف و قراراها، علی بناًء و  وإنجلترا  أميرکا سفيري مع أجراها  مشاورات بعد للحکومة رئيسًا أزهاري الجنرال رضا

  العسکریون إغلق وقد  .الثوریة األجنحة  بين و بينها الخالف إثارة و المحافظة األجنحة  إرعاب هو العسکریة بالحکومة اإلتيان
 هذا علی إحتجاجًا العمل عن الصحافة في العاملون فأضرب وآیندگان؛  إطالعات و کيهان صحف مکاتب األولیٰ الليلة في

 عباس أمير باعتقال قرارًا  أزهاري الجنرال أصدر قد و  .ذلک من  اسبوع بعد ُاخریٰ مرًة العنيفة  االشتباکات فتجددت االجراء؛
  إیرج همایون، داریوش نيکبي، رضا غالم روحاني، منصور آزمون، منوجهر مثل  الحکم في رزینالبا المسؤولين من عدد و هویدا

 وجيزة فترة بعد قلبية  بسکتة  ُاصيب لکنه الشعب، تهدئة إلیٰ سعیٰ بذلک وهو  یزداني؛ هجبر نصيري، الجنرال وحيدي،
 ُاخریٰ جهة من المتطرفين العسکریين تهور و  جهة من  حزمه وعدم الملک ضعف بسبب لها  یخضع  کان التي الضغوط بسبب

   .البلد من فراره عند الدوالرات من المالیين مئات أزهاري الجنرال أخذ وقد شهرین من أقل بعد حکومته فسقطت
   .کتفه إلیٰ هنا اإلمام أشار . ٢

 ٥٥٢



ي ه د الزارعي االصالح ف  عرضت و أضرتهم ق

أکلوا  اإليرانية المائدة علی تهافتوا الذين جميع و ترا ه  لي اً  من ع  ؛مجان ديها  ترف اً  أي  عن  جميع

                                                

يس  األمر أن باألمس قلنا قد و !الملک مع شخصيًا حسبًا النلف إن - :قال الثاني و للخطر؛ مصالحهم  ال و شخصياً  ل

ر  اآلفضل  هي المعيشية العلماء أوضاع ألن خطأ أيضًا فهو السوفيتية الصحيفة کتبته ما أما األقوال بهذه يرتبط  بکثي

ا  ؛األمر  في  قللتحقي يذهب ان أراد من لکل ويمکن ؛الزراعي االصالح بسياسة العمل قبل عليه کانت عما ال  کم  يق

ان س لک ي العک ين ف عهم أن ح شي وض ضل المعي ة أف ة مائ ن درج سابق م ا ؛ال م کم ر ل يء يتغي ن ش وقعهم م  م

اعي تهم االجتم ذة فکلم م – ناف رون ک م – ت ذلک تکن ول اذا ک شبث فلم رجيهم )الملک( يت ول و بت ا يق  المراجع أيه

ة  في – يخاطبهم کان ما بعد اللغة بهذه مخاطبتهم إلیٰ فجأة ولفيتح !ناسال لتهدئة تعالوا االعالم والعلماء العظام  بداي

 شؤون  في  التدخل لکم يحق ال أنکم يقصد و١!العوام رشادال إذهبوا« :قائًال – المراجع رسالة علی رده وفي حکمه

 العوام ُهدي فقد ؛)الحاضرون يضحک( العوام بإرشاد قمنا قد إننا - :له القول ويجب ؛العوام الرشاد فتوجهوا الدولة

وا  - :قبيل من بأقوال تتشبثون أخذتم اليوم ُارشدوا  وألنهم الغفلة نوم في کنتم أنتم و أرشدوا و  و ؛أحفظوني  و ؛إذهب

  .!إيران بمستقبل فکروا

ذا  يرحل  أن - :وهي غير؛ ال احدةو کلمة فالجواب ؛بالکامل عقيمة يائسة محاوالت هذه کل ع  النظام  ه ا  وترف  أميرک

وإنجل السوفيتي حاداالت و

البرد  کاملة شعوبًا ستدمرون إنکم - :قائلين يضجوا لکي النفط عنهم نقطع أن النريد نحن .المستباحة المائدة هذه  ؛٢ب

ا  بمقدار منه يعنب تصرفنا تحت نفطنا يکون أن نريد نحن ؛کال د؛  م أتي  نظام  فکل  نري د  ي ع  يري يس  ولکن  نفطه  بي  ل

 
 بإلغاء فيها طالبوا الملک إلیٰ برقيًة مالعظا  المراجع بعث المقاطعات، و الوالیات إتحادات الئحة علی النظام مصادقة بعد . ١

   :ترجمته نص یلي فيما قم إلیٰ جوابًا لهم فبعث الالئحة؛ هذه
 ليس برقيتکم، وصلت قم، .إفاضاته  دامت ...اإلسالم حجة حضرة .٤١ / ٧ / ٢٤ ت ٩ :- ٣٠٥ الرقم - قم إلی – آباد سعد قصر
 هذه .الدینية الشعائر حفظ في آخر شخص أي من أکثر – ساکون أنا کمنذکر و القوانين؛ بعض علی الحکومة تصادق أن جدیدًا
 البلدان سائر أضاع و والتأریخية  الزمانية الظروف إلیٰ حضرتکم  إنتباه – ضمنا – نجلب کما .الحکومة إلیٰ ترسل البرقية

 التأریخ و »الملک / مهرماه / ٢٣ وامالع وهدایة  اإلسالمية األحکام نشر في التوفيق  لجنابکم نتمنیٰ العالم، في اإلسالمية
   ).م١٩٦٢ / ١٠ / ١٥( الميالدي التقویم حسب  ویصادف  الشمسي الهجري التقویم وفق هو المذکور

 النظام تغير إذا«: )م١٩٧٨ / ٨ / ٢٢( بتأریح )الثانية القناة( الفرنسي  التلفزیون مع مقابلة في  الملک قال األیام تلک في . ٢
 حاجتها من % ٧٠ علیٰ تحصل التي وأوروبا  إیران بين اإلرتباط لشدة ذلک و )اليابانيون و الغربيون( أنتم تونفستمو ایران في

 الني أميرکا بين و  وبينها ایران، من النفطية  إحتياجاتها من % ٩٠ علیٰ تحصل التي واليابان  ایران بين و ایران، من للطاقة
 فردریک« آنذاک اإلنجليزي الدفاع وزیر زار م١٩٧٨ / ٣ / ٢٥( بتأریخ و .» !!ایران من يةالنفط  احتياجاتها من  % ٥٠ علیٰ تحصل
  دبابات و  صواریخ تصنيع !!العاجل القریب في سيتم أنه أعلن و  طهران في اإلنجليزي والسفير الملک إلتقیٰ و إیران » مولي
 أکثر أن حيث المنطقة في مهمًا دورًا إلیران إن« :أیضًا قال کما )١٩٧٨ / ٣ / ٣٠( رستاخيز صحفية راجع( إیران في متطورة

 » االستراتيجية الرؤیة في باألهمية یحظیٰ إیران موقع فإن لذلک و الخليج منطقة من هي النفطية أميرکا و أوروبا  استيرادات
   ).م١٩٧٨ / ٣ / ٢٥( بتأریخ رستاخيز صحيفة راجع

 ٥٥٣



 يأخذون  إما فهم مقابله في ماًال يستلمون وال إستخراجه ب

 م

 ه 

ذا  في الجرائم و خيانات د  ه ق  بحيث  البل یٰ  أغل سه  عل ق  نف م  ؛المصالحة  طري دع  ول  ي

                                                

وال  من  يأخذونه الذي المقدار حتیٰ و ؛باهضة بأسعار طائرات أو لنا الجدویٰ عديمة حديدية قطعًا  يصرفونه  ال األم

یٰ  تنظروا  ال !؟المسکين  الشعب هذا اآلن يملک ماذا .الشعب علی ة  إل ران  سوق  تجار  من  أربع ار  طه یٰ  أو الکب  إل

ٍة ن أربع ياد م ذين األس ون ال ن يرتزق ذه نفس م دة ه ل ؛المائ وا ب یٰ إذهب واخ إل ریٰ األک وا ؛الق ی إذهب تان إل  خوزس

 مررُت عامًا ثالثين قبل .فيها األنهار وجود من الرغم علی للغاية مؤسف – يشهد واهللا – فهو قواها وضع وشاهدوا

تان ا - بخوزس ي وأن ي ف ارة طريق اتالع لزي ة تب ي  ( المقدس راق ف ُت – )الع و و شطها فرأي ر ه يس - کبي رًا ول  نه

 فقلُت ؛زرعًا تجد ال تلتفت وحيثما مزروعة غير األراضي ولکن البواخر فيه تتحرک کانت بل – نهرين أو صغيرًا

ي سي ف ا نف ر لعله ا للزراعة صالحة غي ة من فنزلن ي الحافل دیٰ ف ا إح يئًا فأخذت نقاطه ا من ش هفوج ترابه دًا دت  جي

ا  تمسح ال الخيانة أيدي لکن و للزراعة صالحة فأرضها ا  بأحيائه اً  فتترکه ا  موات اء  فيم دراً  يضيع  الم دمون  ؛ه  ال مع

ل  ؛قرية عشرين من أکثر في واحدًا مستوصفًا تریٰ فال ؛يعالجهم طبيبًا يجدوا لم أطفالهم مرض إذا و شيئًا کونليم  ب

  .١!!العظيم التحضر هو هذا فهل !أصًال الطبيب معنیٰ أهلها يعرف فال طقالمنا بعض في أصًال مستوصفًا تجد ال

يمکنه ال حيث صباحًا يستيقظون عندما األطفال أعين لغسل کاٍف غير الموجود الماء أن بالذات صحفهم في کتبوا 

ا  فيجب – الفاسدة الحکومة إهمال من أيضًا ناتجة الظاهرة هذه و – بالتراخوما إصابتهم بسبب فتحهما  لکي  ترطيبه

   .نفسها صحفهم کتبته ما هذا !!لفتحها البول يستخدمون فهم لذلک الکافي الماء يوجد ال حيث و فتحها يستطيعوا

شها  التي  الحياة أوضاع هي هذه سبب  نعي ر  األخطاء « ب ع  التي  »المقصودة  غي ا  وق سيد  ذاک فيه ذي  ال دع  ال أن يي

ر الک لتحضرا إلیٰ ناإير تنتقل لکي سيترکها ا  و !!بي سيت  لکنه أً  ل داً  خط ين  ال و واح ا  عشرة  ال و إثن ا  کم  ليست  أنه

دة  غير ل  ؛متعم دتم  إنکم  ب ا  تعم سألنا  .إرتکابه دائنا  سبب  عن  باستمرار  المراسلون  ي ذا  فهل  !للملک؟  ع  الموقف  ه

اره  و بصغاره يطلق ترونه الذي الشعب هذا إسألوا !سؤال؟ إلیٰ يحتاج رفض  صرخات  کب اذا  ؛للملک  ال ذا  فعل  م  ه

ل ي الرج ه لک ذه تعادون صورة به ل !؟ال دافع ه داء ال صي للع ل و !؟شخ ن ه ادي أن يمک ون يع ًا ثالث د مليون  أح

  !؟شخصية بدوافع األشخاص

ال من الشخص هذا إرتکب لقد 

ستقبالً  أمثالها في تقعوا ولن السالفة أخطائکم اآلن ننسیٰل حسنًا - :يقول لکي مجاًال ألحٍد م  أجل  !اهللا شاء  إن م دع  ل  ت

ال  و الجامعيين  أحد  أو التجار  أحد  أو سياسي أو دين عالم جاء فلو محاًال أصبح يذال العمل هذا بمثل للقيام مجاًال  ق

ذلک  يدعوهم َمن نفس عبالش التهم !إستغفر و تاب فقد الملک مع للتصالح تعالوا - :للشعب ة  ل ابوه  و  !بالخيان  :ألج

ا  بالدماء وشبابنا صغارنا ضرج لقد !؟عنه العفو يمکن مما أرتکبه ما هل و ؟نعفو شيٍء اي عن - سيد  أيه ر  و !ال  دّم
 

  .٥٤ رقم الخطاب علی )٤( رقم الهامش راجع . ١

 ٥٥٤



ن  ؛طنوال  و ب   يفکر  وَم

   .)الطاغوتي لنظاما ( هوالء من أسوء فهم األسياد 

ن  )للملک( اليوم أمهلتموه لو و ؛لإلسالم خائٌن فهو ذلک بغير یٰ  فل وطن  ال و اإلسالم  ال لکم  يبق ة  ال و ال  فال  ؛العائل

   .يموت و يختنق حتیٰ عنقه علی اضغطوا و تمهلوه

هوالء شرَّ جميعًا عنا وردع وأيدکم جميعًا اهللا فقکم و 

 

 ٥٥٥



  ٥٩ – هویة الخطاب رقم
  

 / فرنسا    م ١٩٧٨ نوفمبر ٧ الموافق ق ـه ١٣٩٨ الحجة ذي ٦ في لوشاتو نوفل / باريس

   .البهلوية العائلة حکم طوال الساسة و العلماء أخطاء و غفلة موارد :الموضوع
    .التساومية للحلول  نظامال أنصار عرض و العسکرية أزهاري الجنرال حکومة مجيء :المناسبة

  .وغيرهم الجامعيين من البلد خارج المقيمين االيرانيين من جمٌع :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
ة ثال دبع الخطاب )س( الخميني اإلمام ألقیٰ  ام  ث ة  من  أي ة  الفاجع ة  شهدتها  التي  الدامي ران  جامع  في  سقط  حيث  طه

ا داٌد باحته ن أع شهداء م یٰ و ال ن الجرح ذ م ة و التالمي ة طلب ذلک و ؛الجامع د ک وٍم بع ٍد ي ن واح شکيل م ة ت  حکوم

  .العسکرية أزهاري الجنرال

ة  أن ويعتبر البهلوية العائلة جرائم عن ويتحدث المعروفة »الملک توبة« إلیٰ اإلمام يشير الخطاب وفي   الملک  توب

رد  الم إذا« :يقول ثم الحکم في البقاء و الملکي النظام فظح منها الهدف جديدة خدعة األخيرة تصريحاته و شعب  ي  ال

ه  )الملکي للنظام( الرفض يعلن اآلن الشعب و تحقيقه يمکن فال ذلک رتبط  ال ،برمت ة  أو واحد  حزب  بموقف  ت  جبه

رفض  يعلن الذي بل ؛تجمع أو معينة شعب  هو  ال ه  ال ذلک  و »ال« يصرخ  هو  و بأکمل ستطيع  فال  ل ة  ت ة  مواجه  کلم

  .»... الجوفاء الکرملين و کارتر تهديدات ال و الدبابات وال الحراب ال هذه الرفض

ام  أصدر  الخطاب لهذا إضافة و  اً  )س(الخميني  اإلم ة  مجيء  بمناسبة  بيان ه  أشار  لعسکرية  أزهاري  حکوم یٰ  في  إل

ة ة فاجع ران جامع ال حيث طه ي« :ق ي أنن سبب عزاء ف ة ب ي الجريم ا الت ؤخرًا إرتکبوه ي م ةا ف اء ضد لجامع  أبن

ذين  األعزاء الجامعيين الطلبة أشکر و ،اإلسالم صدوا  ال وطن  اإلسالم  سبيل  في  للتضحية  ت  بقبضات  صمدوا  و وال

د  ،تخشونه  ال وأنتم العسکري الضجيج هذا من تخشوا ال ... أدانوه و الملک  بوجه راسخة تم  فق ا  أثب اء  ي شعب  أبن  ال

ذه  تتخدعوا وال ؛الشعب لهذا الصلبة االرادة مواجهة عن عاجزٌة المتصدئة الحراب و المدافعو الدبابات أن الباسل  به

  .».. تتخدعوا ولن االبليسية التوبة و الشيطانية المرونة

د  رب وق سؤولون أع ان الم ن األميرک احهم ع يء إرتي ة لمج سکرية الحکوم رح و الع اطق ص مي الن م الرس  باس

دعم  نحن « :قائًال »شوکر جيل« آنذاک األميرکية الخارجية ذا  في  الملک  ن رار  ه د  الق دما  إتخده  فق ه  ثبت  بع  عدم  ل

ه ی قدرت شکيل عل ة ت ةتإئ حکوم د ؛الفي ذ وق رار إتخ ين ق رال تعي اري الجن يس أزه ة رئ ان هيئ يش أرک سه الج  بنف

 ٥٥٦



ام  تلک قضايا بعض عن مذکراته في بريجنسکي القومي لألمن کارتر مستشار تحدث بعد وفيما  ول  کتب  و األي  :يق

أمر  – الملک  مع الهاتف عبر تحدثت )م ١٩٧٨ / نوفمبر / ٣( في أي التغييرات هذه من يومين قبل« ارتر  من  ب  ک

ه ُت و – وبموافقت ه قل ات إن - :ل دة الوالي ة المتح دعمکم األميرکي ل ت ي بالکام ة ف ة األزم یٰ دون الراهن ردد أدن  ت

ود  أو وشروط نحن  ؛قي دعمکم  ف ال  ،بالکامل  ن ي  الملک  فق يئةً  األوضاع  أریٰ - :ل ة  س دو  و للغاي ا  يب زداد  أنه  سوءً  ت

ان  و .ًاشيئ له نفعل أن نستطيع کان إذا اعم يطلعنا أن منه فطلبُت .ارباستمر ذا  من  هدفي  ک اتفي  اإلتصال  ه  هو  اله

ده  من  يفلت  أن قبل بحزم يتحرک لکي بقوة يدعمونه المتحدة الواليات و األميرکي الرئيس أن له أوضح أن ام  ي  زم

   .١»بالکامل األوضاع علی السيطرة

ران  في  مهمة« کتابه في ،طهران في األميرکي لسفيرا »سوليفان ويليام« کتب و ائع  عن  »إي وم  وق وفمبر  / ٥ ي  / ن

وم  ذلک  ظهر  بعد ...« :يقول )م ١٩٧٨ ران  تحولت  الي یٰ  طه ا  إل شبه  م دان  ي ران  کانت  و الحرب  مي  زالت  ال الني

اً  بي  إتصلوا وقد ... السماء عنان إلیٰ منها الدخان يتصاعد و المباني من الکثير في تشتعل  الملک  مکتب  من  هاتفي

الکاً  الطريق  إذا يمکن ما بأسرع القصر إلی سأصل :فأجبُت ممکن وقت أسرع في  بي اإلجتماع يريد کان الذي  .س

ا  ساعة نصف وبعد د  أخبرن یٰ  الطريق  أن »هايکار « شرطة  الرائ اوران « قصر  إل وح  »ني ستطيع  و مفت  التحرک  ن

ا ،اآلن دمنا فتحرکن يارة تتق د س يارة اخلفن و الرائ ریٰ س شرطة ُاخ ان و ؛لل ل الوقت ک روب قبي شهد و الغ  يبعث الم

يارتنا  عبرت قد و ،قيود ألي الفاقد األدب قصص بمشاهد تذکر هي و ملوثة األجواء و الحزن أخير  دون س ة  ت  البواب

ل  توقفت ثم للقصر الرئيسية یٰ  مقاب اً  ؛الملک  مکتب  مبن ع  وخالف د  للمتوق اً  الملک  وجدت  فق ال  ؛هادئ ي  ق ه  ل ق  ان  حّل

آت  أن أضاف  و العاصمة  خرائب وشاهد المدينة أجواء في الهيلوکبتر بطائرة اني  مئ د  المب ا  لحق  ق  وال التخريب  به

ا  الکثير في تشتعل النيران زالت ال  و منه ه  أًا ق م  إن ق  ل ه  يب ين  سویٰ  أمام ة  تعي د  ؛عسکرية  حکوم ذه  وبع ة  ه  المقدم

اً  االتصال  أستطيع  کنتُ  إذا عما« سألني ان  بواشنطن  فوري ا  دعم  من  لالطمئن راره  أميرک ي  - :فأجبتُ  ،لق  کنتُ  ألن

وّق ذا أت ر ه ذا األم د ل سرُت فق ن »إستف ل م ن قب نطن و رأي ع ذا اش شأن به ت و ال رئيس أن علم ة و ال  الحکوم

ال  ثم لي »الويسکي« بتقديم وأوصیٰ إطمئن و لذلک الملک ففرح ؛القرار هذا مثل سيدعمون األميرکية ه  ق  طلب  ان

  .»... يأتي حتیٰ نصبر أن واألفضل القصر إلیٰ أيضًا يحضر أن االنجليزي السفير من

وم  ذلک طوال إنتشرت ...« :سوليفان يقول مذکراته من آخر جانٍب في و  ة  أرجاء  في  الي ول  إشإعات  المدين  ان تق

ار  بهدف  اليوم طهران في النيران بأضرام قاموا الذين هم »السافاک« عناصر ی  الملک  إجب  و الحازم  التحرک  عل

                                                 
  .» األخيرة األیام في األخيرة المساعي« کتاب عن نقًال لبریجنسکي » والمبادیء  القوة . ١

 ٥٥٧



ادة  من  ستة  من تشکلت أزهاري الجنرال حکومة أن رغم و  ادة  من  و لعسکريين ا الق ة  العسکرية  األسلحة  ق  الثالث

دنيين  ثالثة سویٰ تضم ولم ا  ورغم  ؛م شرت  أنه ات  ن درعات  و باباتدال  مئ ل  شاحنات  و الم ة  العسکري  النق  المحمل

ة  شوارع  في بالجنود الي  إرعاب  بهدف  المدين دهم  و األه رال  أن حيث  ؟تهدي اء  أراد أزهاري  الجن ة  إنه رهً  األزم  م

د  ذلک  کل  رغم ،- تعبيره حد علی – واحدة ة  التظاهرات  استمرت  فق  وکانت  العاصمة  شوارع  معظم  في  المتفرق

   .مکان کل في ُتسمع »للملک الموت« هتافات

شکيل  نبأ علی إطالعه فور موقفه أعلن )س( الخميني اإلمام  ة  ت ان  و ؛العسکرية  الحکوم ه  فعل  رد أول ک  هو  أعلن

أله  حيث )م ١٩٧٨ / نوفمبر / ٦( االثنين يوم »إس – بي – سي« ميرکيةاأل التلفزة شکبة معه أجرتها مقابلة في  س

ران  شهدته  تطور  آخر علی جنابکم فعل رّد هو ما - :الشبکة مراسل ر ( إي ة  تغيي  فأجاب  ؛)الملک  وخطاب  الحکوم

 وغيرها منها العسکرية – الحکومات هذه تستطيع ال و ؛الشاملة الشعب نهضة علی الحکومات تغيير يؤثر ال« :اإل

  .»الشعب أوساط بين من تفجرت التي االنتفاضة بهذه الهزيمة الحاق تستطيع ال أي ؛المشاکل حّل

وم  ذاک نفس  في  )س(الخميني اإلمام وقال  ة  في  الي ون  مع  ُاخریٰ  مقابل اني  التلفزي اة  األلم ة  القن شعب  إن« :الثاني  ال

ذي  اُالسلوب  بنفس العسکرية الحکومة هذه مع يتعامل ه  ليتعام  ال ن  و ؛اُالخریٰ  العسکرية  الحکومات  مع  ب ع  ل  تنف

 حيلة ال و يرحل أن الملک علیٰ ؛مجدية غير عقيمة فهي إيران تشهدها التي اليائسة المحاوالت هذه اآلن بعد الملک

  .»الرحيل سویٰ له

 

                                                 
  .الفارسية الترجمة طبقة من ١٦٧ ص ،١٦٦ ص سوليفات ویليام » إیران في مهمٌة« کتاب . ١

 ٥٥٨



  ٥٩ – الخطاب رقم
  
  

  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  .السيد هذا عهد في اُالخریٰ و رضا الملک عهد في بعضها ،السلسلة هذه حکم طوال للغاية مؤسفة طاٌءأخ ُارتکبت

أمر  رضا  الملک نفذه الذي االنقالب بداية في وقع األول الخطأ  ز  ب ذين  أن حيث  ؛١االنجلي انوا  ال ون  ک ة  يعرف  بحقيق

م  الحقائق معرفة يستطيعون کانوا و األمر وا  ل اس  يطلع ا؛  الن ان  رضا  الملک  عليه وم  ک نفس  يق ذه  ب ال  ه  التي  األعم

زاء  مجالس بإقامة حکمه بداية في أخذ فقد ؛إبنه اآلن بها يقوم وم  للعسکريين  اللطم  مواکب  إخراج  و الحسيني  الع  ي

ذه و ،عاشرواء  اهدتها کنت ه سي  ش یٰ بنف ي بمعن ذکرها إن ان  و ؛أت سه يطوف ک ی بنف ا  عل زءا مجالس تکاي ي الع  ف

ة  عزاء مجالس فيها ُتقام کانت التي األماکن في و کافة طهران د  .٢طويل دان   ورد فق ة  في  المي ذا  البداي سالح  به  و ال

  .ُاخریٰ بطريقة اآلن خلفه يمارسها التي المرائية الممارسات بهذه بالقيام للخداع اللجو

ي  ام تلک ف ان األي د ک ذين يوج درکون ال ة ي ذه حقيق نهم الممارسات ه وا لک ةلتو التحرک عن غفل اهير عي  و الجم

ان  فبعدما سياسته هو فتابع األخطاء؛ أحد هذا و ةيالحقيق رضا الملک صورة يکشفون و عليها الشعب وم  ک  بتلک  يق

أغلق  الحقيقي  وجهه عن کشف المرائية الممارسات ة  ف ة  المراکز  تلک  کاف ا  و الديني ع  و التکاي وعظ  مجالس  من  و ال

  .٣جميعًا تعرفونها التي الممارسات تلک بکل قام و يرانإ کل في منها واحٍد بعقد يسمح فلم االرشاد

                                                 
  ).٥٠( رقم الخطاب علی )١٠( رقم کذلک و )١( رقم الهامش راجع . ١
 بقيادة للعسکر موکب دخل عندما عاشرواء یوم کان« :یقول بهار الشعراء ملک المرحوم رانياإل السياسي و األدیب کتب . ٢

 و العزاء  ألحان تعزف هي و العسکریة ىٰللموسيق فرق عدة ترافقه السوق إ خاصة بطریقة مرتبًا )ملکًا یصبح أن قبل( خان رضا
 عالمة( تبنًا راسه علی نثر و العسکریة قبعته خلع قد و بنفسه یتقدمهم )رضاخان( العسکر قائد کان و نة،صأح  معهم کانت
  الغرباء سوق ليلة أمراسم و العسکر هؤالء من مماثل موکب محرم من عشر الحادي ليلة السوق الیٰ جاء کما ... )الحزن
  الجامع سجدالم دخل و شمعة بيده یحمل هو و منهم مجموعة  یتقدم هسبنف )خان رضا( العسکر قائد کان کما  الشام الی
 هذه علی هو و المجلس حول طاف و  یومئٍذ  العزاء مجالس  أوسع فيها ُتقام کانت الحسين عبد الشيخ مسجد و طهران في

   .الحالة
 ثالث أو لسنتين بها القيام علی إستمر قد و الدینية  للمقدسات کبریٰ أهمية یولي  کأنه و  یظهره األعمال بهذه والتظاهر 

 العدو بصورة ظهر و منعها حتیٰ مواکبه و الحسيني العزاء مجالس یضایق أخذ عندها و الوزراء رئاسة صبمن إلی وصل حتی
 .بالفارسية هو و ١٨٤ – ١٨٣ ص ١ ج »السياسية األحزاب تاریخ مختصر« کتاب راجع«  مااإلسال األول

 المدارس، في الجماعة صالة وإقامة  الدینية يمالتعال و القرآن تدریس منع هو حکمه بدایة في رضا الملک إتخذه إجراء أول . ٣
 حتیٰ خاصًة ضوابط و قيودًا فرض کما ؛ الحسنيي العزاء مجالس کذلک و ِإیران أرجاء کافة في الدینية المراسم إقامة منع کما
  واستبدلها  اُالخریٰ تلو الواحدة ةالعریق الدینية العلوم تدریس حوزات تعطيل کذلک و !للموتیٰ  التأبين  الفاتحة  مجالس علی

  ).سپهساالر مدرسة( » النقول و المعقول« کمدرسة الملکي البالط ماللي یدیرها حکومية بحوزات
 للنظام الوحيدة الرسمية المؤسسة هي و » األفکار تطویر مؤسس« - ضخمة بتکاليف و – أسس م ١٩٣٨ سنة في و 

  لالحصائيات وطبقًا .الملک ومداحي  المرتزقة الخطباء لتجمع ًااکزمر  أصبحت قد و  والتبليغ  الدینية باألمور المتخصصة
 طالبًا ٥٩٨٤ الدینية العلوم طلبة عدد و مدرسة ٢٨٢ للحکم رضاخان مجيء قبل الدینية العلوم مدارس عدد کان المتوفرة
 کتب راجع عامًا،  )١٦( قبل عليه کان ما سدس من أقل أي فقط طالبًا ٧٨٤ الی رضاخان حکم نهایة أي ١٩٤١ سنة أنخفض

 ٥٥٩



شعب  يوعوا  أن عليهم کان الذين أو الشعب أن ؛العهد ذلک دهاهش التي خریٰاُال األخطاء من و  م  ال دعموا  ل سيد  ي  ال

ه  في  وصمد  رضاخان عارض الذي الوحيد العظيم الرجل هو و المدرس ابي  المجلس  في  مواجهت ان  الني بعض  ک  ال

انوا  البعض ولکن المدرس للسيد مؤيدين ه  ک شدة؛  يعادون ه  وفي  ب ابي  المجلس  في  مواجهت ان  الني بعض  آ دين  ال  مؤي

سيد درس لل ن الم بعض ولك انوا ال ه آ شدة؛ يعادون ي و ب ک ف ت ذل ضًا الوق تطاع أي بعض إس دعموا أن ال سيد ي  ال

ذه  شر  رداب  ُيقطع  ان المحتمل  من  لکان  أيضًا دعموه قد االخرون کان لو ولکن ؛المدرس ة  ه ة ( العائل  في  )البهلوي

ذا  لکن  و ؛ذلک وغير الشجاعة و الواسعة المعلومات و القوية بالحجة يتحلیٰ کان المدرس السيد ألن الوقت ذلک  ه

  .يحدث لم

وء و  ن األس ذي – ذلک م عر وال یٰ أش ًا باألس ا حق ه فکرت کلم و – في ا ه ریٰ م دما ج اجم عن اء ه ران الحلف  ( إي

د  و األقوال تلک يطلق رضا الملک انک بعدما )وأحتلوها دائح  تلک  بع انوا  التي  الم دقونها  ک ه  يغ دقها  أو علي  هو  يغ

ة  هذه بأّن إدعاءاتهم و ،نفسه علی ستویٰ  بلغت  الدول ذي  الم در  ال ال داً  يق ه  أح ی  مع ا  التعرض  عل ق  – !!له ل  ُيطل  مث

اء ج اإلدعاءات  تلک  أن رأوا ثم ،– خلفه حقًا هو و إبنه اآلن المدائح تلک م  حيث  وف ع  ل ان  يتب  األول العسکري  البي

رة  قصر  سر  عن الجيش قواد أحد رضا الملک عاتب عندما )خانرضا( أنه وينقلون ١!!ثاٍن بياٌن ة  فت  الجيش  مقاوم

ائق  خمس تدوم أن يجب کان ما ساعتين أي - :أجابه ؛ساعتين من أکثر تدم لم کونها و اإليراني م  !دق  نملک  نکن  فل

  .٢شيء کل کونيمل کانوا و شيئًا

 رضا  الملک  عهد في قوة و طاقات  للشعب کانت فقد ؛البلد بهذا الهزيمة إلحاق أجل من الفعال تلک بکل قاموا لقد 

ذه  الشعب بسلب )رضاخان نظام( هؤالء األجانب فأمر للبلد داعمة کانت لکنها مختلفة کانت إن و هي و ات  ه  الطاق

انوا  األجانب  و غيره؛ و بالخارج بها يقيده التي بالقيود قوة ذي کلِّ قوة يسلب )رضاخان( فکان ؛والقوة  يتحرکون  ک

شيء  القيام تستطيع ال لکي أسلحتها و قوتها من إيران في القوة مراکز نزع تستهدف خطة طبق االطار اهذ في  إذا ب

زع  و المهمة تلک رضاخان نفذ فقد حال أي وعلی .٣قوتها باظهار يومًا فکرت و  مراکز  سالح  ن ران  في  ةالق م  إي  ث

                                                                                                                                                                        

 احتالل نبأ نرضاخا عهد يف الوزراء رئيس »منصور« أعلن )م١٩٤١ / ٨ / ٢٥( بتأریخ النيابي المجلس عقده طاریء بيان في . ١
 قوات اإلیراني الجيش قيادة أصدرت وقد  »فروغي « مکانه إحتل حيث یومين بعد منصبه عن تخلیٰ ثم إیران؛ الحفاء قوات

 البيان هو کان و المقاومة بعدم اإلیراني الجيش فيه أمرت و األول العسکري البيان )م١٩٤١ / ٨ / ٢٦( تأریخ في  إلیران الحلفاء
  !!األخير و األول ريالعسک

 المرحلة طي بعد « ):٨٨ ص( فيقول المخزیة الواقعة بهذه رضا محمد الملک یعترف »وطني أجل من مهمة«  کتاب في . ٢
 فإن حقًا و مواجهته؛ باإلمکان یکون أن من أقویٰ المنافس أن جيشنا  أدلک )الحلفاء قوات شنته الذي( الهجوم من األولیٰ
 و أیام ثالثه بعد منصبه من الوزراء رئيس إستقال قد و .التدریب ببنادق سویٰ نمسلحّي یکونوا لم ماليةالش الجبهة في جندنا
  .»األمر هذا إصدار قبل بالکامل تإنته قد – الواقع في – کانت المقاومة ولکن المقاومة بترک اإلیرانية للقوات أمرًا تهخليف

 
٣
 و واحد محل في متمرکزة انها في القوة جعل – المفوض اإلنجليزي السفير لورن بيرسي السير باقتراح عمًال – اإلنجليز رقر .

  سالح نزعوا و القدیمة القاجاریة العائلة حکم أسقطوا السياسة بهذه أرادوا، ما أنجر وقد  بذلک بالقيام  رضا الملک تکليف
 القشقائي  الدولة وصولة  الکعبي خزعل الشيخ  أمثال قتلوهم او  آنذاک ایران في القوة اصحاب و العشائر زعماء من الکثير
  سوادکوهي  مؤید األمير ابني ، سبهساالر خان ولي محمد إبن الدولة، ساعد العقيد البختياریة، و العربية القبائل .زعيمي

 ٥٦٠



اً  المؤسف  و المؤسف  لکن  رضا الملک رحل لقد ،أجل اء  أن هو  حق شعب  أبن ذين  ال اته  شاهدوا  ال  ةالعدواني  ممارس

وات  بهجوم  فرحوا ،خافية تعد لم التي دول  تلک  ق ثالث  ال ی  ال ران  عل دما  اي ن  عن صارها  عن  رضا  الملک  أعل  ،إنت

ذه  شاهداً  کنتَ  و – فرحوا  لکنهم معادية دوًال کانت إنها فرغم سي  القضية  له دوا  - بنف أنهم  و وب ا  فرحون  ک  بمجيئه

ذ  الحاکم أو السلطان حال هو هذا و !!ملکهم يفعله کان مما أسوء تفعل لن لکنها معادية کانت إن و النها د  المتنق  الفاق

وم  فلماذا بثورة يقوم أو يحزن أن من بدًال أخرجوه أو نفوه إذا يفرح فالشعب ،الشعب لدعم ذلک  يق ر  إن !؟ب  في  الخي

ن  واحد  صوت  إنطالق  عدم  هو األسف علی يبعث الذي ولکن الواقع هو هذا و حقًا رحيله ن  تنصيب  رفض  يعل  اب

ان  ولو ؛األب رحل و الحلفاء قوات جاءت عندما رضا الملک د  ک ع  ق ذا  إرتف ا  الصوت  ه د  انواآ  لم صبوه  ق اً  ن  ،ملک

ذي ولکن و حصل ال م ه صّبوه أنه ا ن رف کم و إعت سه ه ا بنف ه فيم د - کتب معُت وق ذفوا مأنه س ا ح د فيم ارة بع  عب

اء  نم  االشخاص  أحد  يومئذ تصدیٰ لو -٤تنصيبي الصالح من رأوا الحلفاء ان :قوله هي و االعتراف  من  أو الوجه

د  ال نحن  - :قائلين صرخوا و الشعب أبناء من مجموعة أو العلماء ة  نري ة ( العائل د  )البهلوي وا  فق ا  إرتکب ر  بحقن  الکثي
                                                                                                                                                                        

  .اإلنجليزیة المستعمرات إحدیٰ مدغشقر شرق تقع التي هذه موریس جزیرة إلیٰ بهلوی رضا الملک اإلنجليز أبعد . ١
 الی اإلیراني الوطني الشوریٰ مجلس بنوا إضطرت درجة إلی رضا الملک نفي عند الملکية الجواهر سرقة نبأ إنتشر لقذ . ٢

 مؤید« آنذاک الوطني المصرف علی المشرف و »کلشانيان« آنذاک المالية وزیر کذبه قد و بشأنه، رسميًا الحکومة استجواب
 التي الحقيقة إخفاء یستطع لم التکذیب هذا لکن ،)م ١٩٤١ / ٩ / ١٣( بتأریخ النيابي المجلس عقده اجتماع في » أحمدي

 في اطالعات« کتاب کذلک و المذکور اریختال في اإلیراني الوطني المجلس مداوالت محاضر راجع عليها، شهودًا الکثيرون کان
  .١٩٦ ص »قرن ربع
 الی سریة وبصورة  الملکي بالبالط المرتبطون أخرجها التي التحف و المجوهرات و الذهب من الکبيرة المقادیر إلیٰ إضافًة . ٣

 األکبر القسم أخرجت البهولية العائلة نفس فإن أميرکا؛ و روباوأ في العلنية بالمزادات بيعها نبأ بعد فيها شرن حيث إیران خارج
 عدة إن عيان شهود ذکر قد و .»بهلوي  أشرف« إخته و نفسه الملک قبل من خاصًة و الخارج إلیٰ الملکية المجوهرات من

 ان کما .بهلوي أشرف لصالح ثمينة أیاء بنقل قامت اإلیرانية الجویة وةللق تابعة سی – ١٣٠ طراراز من عسکري نقل طائرات
 أرسل و م ١٩٧٨ والعاشر  التاسع الشهرین خالل الدوالرات مالیين علنية بوصورة البلد لخارج حّول قد نفسه رضا محمد الملک
 التي الخاصة غالبوین  طائرة ان التقاریر رتذک کما فراره، قبل عسکریة نقل طائرة بواسطة ُاخریٰ ثمينة أشياء الخارج الی أیضًا
 ترجمه و شوکراس ویليام تأليف ٥٠ ص » للملک األخير السفير« کتاب رجع الثمينة، باألشياء مملوءة کانت مصر الی نقلته
   .مهدوي السيد الفارسية الی
  )٥٠( رقم الخطاب علی )٣( رقم الهامش راجع . ٤

 ٥٦١



دين  علماء و الساسة فيها وقع التي الکبریٰ الغفلة هي هذه  ائر  ال آت  وس شعب  فئ د  و ؛ال یٰ  أدت ق اء ( فرض  إل  )الحلف

 حيث  ،اليوم إلیٰ و ذاک ُمنذ هذه الغفلة حاالت من العديد في وقعوا قد و .قووه و دعموه و علينا حاکمًا الشخص اهذ

م  و .١النفس ضعف و الغفلة بسبب يفعل لم کنهل بذلک القيام يستطيع کان السلطنة قوام أّن ه  أه دکتور  من  مصدق؛  ال

م  القدرة إمتلک عندما أنه أحدها أيضًا أخطاٌء لديه کانت ولکن وطنه يخدم أن أراد و السلطة إليه وصلت فقد  يخنق  ل

ة  وينهي  )رضا  محمد الملک( هذا ان  ؛الفتن ذا  وک سيراً  األمر  ه ه  ي ذٍ  علي ة  الجيش  نال حينئ  تحت  کانت  ویالق  وکاف

 قبضة  في کان بل ،بعد إستقویٰ قد يکن ولکن ضعيفًا کان فقد قيمة أيُة يومئٍذ )الملک( لهذا تکن لم حين في سيطرته

ابي ( المجلس  حلَّ أنه هو إرتکبه و غفل الذي اآلخر والخطأ أخطأ؛ و ذلک عن غفل ولکنه مصدق؟ الدکتور  و )الني

ا  الملک وجد إسنقالوا عندما و ةستقالاال تقديم علیٰ فردًا فردًا النواب أجبر  الملک  حق  من  أن هو و دستورياً  مخرج

ابي  لسجالم وجود عدم حالة في الوزراء رئيس تعيين ام  ،الني ين  الملک  فق يس  بتعي وزراء؛  رئ ذا  و ال أ  ه ذي  الخط  ال

یٰ  الرجل  هذا إعادتهم إلیٰ أدیٰ وقد ؛٢الدکتور فيه وقع ران  إل ة  إي د  کالمل  ذهب « أن فکان  ؛ثاني اد  و رضا  محم  ع

د  الملک هو ذهب الذي أن أي عمله؛ نتيجة بشأن للدکتور البعض قال کما »رضا الملک ذي  الضعيف  رضا  محم  ال

                                                 
 الملکية الوثيقة یده بخط کتب الذي هو و »السلطنة قوام و خضو، وزیر حضور، دبير«ـب الملقب )١٩٥٥ -١٨٧٣( قوام أحمد . ١

 زمن في خراسان علی وليًا أصبح و الدین، مظفر القاجاري زمن في مکتبه رئيس و للملک اصخال السکرتير کان و الدستوریة،
 عاد ثم ِإیران، مغادرة إلیٰ فأضطر عزله للسطة ضخانر العسکر قائد وصول ومع وزراءه، رئيس ثم رياالقاج أحمد الملک
 حوادث بسبب ُاخریٰ مرًة ُعزل لکنه و مرات، أربع الوزراء رئاسة منصب تولیٰ و م ١٩٤١ سنة اخر و ؛السياسي النشاط المزاولة
  .١٩٥٢ سنة تموز شهر

 و االنجليزیة ماریةعاالستع لسياسةا بعجلة المروفين المرتبطين أحد بأنه – اإلیراني السياسي التأریخ – قوام أحمد ُیوصف و 
 اِإلیرانية للحکومة یحق ال« :علی تنص األميرکية الحکومة مع سریة معاهدة ١٩٤٧ سنة أیلول شهر في عقد وقد األميرکية،
 إحدی اإلیراني الجيش جعل بذلک و »األميرکية الحکومة بموافقة إال اُالخریٰ الدول سائر من عسکریين خبراء إستخدام
 – هحکومت ظل في – النفطي المجال في مهمة إميتازات أميرکا منح أن کما األميرکية؛ الحرب لوزارة التابعة  اتالموسس
     .إیران علی األميرکية الهيمنة و النفوذ ترسيخ و توسيع في مهمًا عامًال شکل

 العلوم معهد خریج هو  لمعروفينا اإلیرانيين السياسيين من هدایت؛ الميرزا بن )م١٩٦٧ -١٨٨٢( مصدق محمد الدکتور . ٢
 واليًا ُعين قد و السویسریة؛ »نوشاتل « جامعة من الحقوق في الدکتوراه شهادة علیٰ حصل قد و باریس في السياسية
 الوطني الشوریٰ مجلس في نائبًا أنتخب کما رضا، الملک عهد في )١٩٢٢ سنة( آذربيجان ثم )١٩٢٠ سنة( فارس لمحافظة
 السياسية األحزاب من عدٍد بمشارکة » الوطنية الجبهة« للمجلس عشر السادسة الدورة في وشکل ،)١٦ ،٦ ،٥( الدورات

  .المجلس في
 الذي الواسع الدعم بفضل للحکم وصل قد و للوزراء رئيسًا اختياره إلیٰ الملک إضطر النفط تأميم قانون علیٰ المصادقة بعد و 

 التي السياسة تدح وقد  بحماس؛ الشعب  دعمه کما الکاشاني السيد اهللا آیة المرحوم خاصة و الدینيون  الزعماء له قدمه
 حرکة واجه ولکنه م ١٩٥١ سنة تموز في له سنحت فرصة في الملک عزله قد و الملک، صالحيات من کثيرًا إنتهجها

  .الحکومة بتشکيل أخریٰ مرة تکليفه إلیٰ إضطرته عامة إحتجاجية
 بوجوب منؤی الذي الکاشاني اهللا آیة بين و السياسة عن الدین بفصل یعتقد الذي مصدق رالدکتو بين ظهر الذي الخالف 

 حکومة إسقاط تم ثم بينهما؛ الفجوة وسع و تدریجيًا یتسع أخذ المجتمع؛ شؤون إدارة في الدینية القواعد و األصول رعایة
 في بقي و مصدق الدکتور أعتقل و ؛)م١٩٥٣ / ٨ / ١٩( بتأریخ أميرکا نفذته الذي العسکري اإلنقالب في مصدق الدکتور
   .عمره نهایة إلیٰ فيها بقي و وقزوین  طهران بين الطریق علی آباد احمد قریة إلیٰ نفي ثم أعوام ثالثة السجن
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ة  ساسة اآلن والمرحل ا ح شیٰ وأن ن أخ وع م اء وق ا األخط ن و ،فيه ون اآلن نح ب مکلف د و ؛بواج ا ق اء رأين  أخط

ا و الماضي ن أخشیٰ أن ع أن م آت تق شعب فئ ن ال ة شخصياتنا م سياسية و العلمي ة و ال ي الثقافي ٍأ ف ا خط ٍذ و م  حينئ

  .أخریٰ ثورة بتجدد أمٌل يبقیٰ ولن ؛النهاية إلیٰ المحنِة في سنبقیٰ

دیٰ  علیٰ القائمة النهضة لهذه نظير وجود بعدم تعلمون التأريخ قرأ من کل کذلک و جميعًا أنکم  أريخ  م ي  الت  اإليران

شيخ  سنين سبع ابن الصغير فيها تجد حيث ؛عمومًا العالمي التأريخ مدیٰ علیٰ نقل لم إذا ذي  وال غ  ال سبعي  بل اً  نال  عام

دافع  و الحراب  تتحدیٰ  نهضةٌ  فهي ؛الملک هذا نريد ال نحن - :واحد بصوت معا يرددون دبابات  و الم ساکر  ال  والع

هُ  يقتلون و الشعب يسحقون و الشوارع في يجولون الذين اً  صامداً  يقف  ذلک  رغم  و أبناَئ ضاته  رافع  و الراسخة  قب

أن  شک ال !!)الملک( هذا نريد ال - :يهتف هو ذ  ب ر  ال النهضة  هه ا  نظي أيخ  في  له ي   الت ان  إن أدري ال و اإليران  ک

 .ذلک  من  متيقن أنا و ؛إيران شهدته الذي التحول لهذا السابق في نظير ال ولکن العالمي التأريخ في مثيًال لها يوجد

ل  کل  وعلی درک  أن عاق ذه  أن ي ا  إذا تتجدد  أن يمکن  ال النهضة  ه يس  ؛ُاخمدت  م ا  فل اح  له ل  مفت  لمصباح ا زر مث

م  المصابح يطفیء أن لإلنسان به يمکن الکهربائي ده  ث یٰ  يوق ا  مت ذه  ؛کال  شاء؛  م م  التي  النهضة  فه شهد  ل أريخ  ي  الت

  .اآلن ائمة هي و تعالیٰ و تبارک اهللا يد و المضنية الجهود من سلسلة جدتها أو لها مثيًال

ی و  رغم عل ن ال ام م ة قي سکرية الحکوم ًا الع ث و حالي دن أن حي ةا الم ة إليراني صورة محتل ة ب ن عملي ل م  قب

ة  في  تخرج  التظاهرات  و مکان  کل  في ترتفع األصوات أن إّال ؛والجيش العسکريين اطق  کاف  شعار  زال ال و المن

ة  هذه مثل و ،ًامدوي »للملک الموت« م  الحال سابق  في  تظهر  ل داً  ال ا  أمل  وال أب ستقبل  في  بتکراره ضاً  الم ا  و ؛أي  م

ا  بسبب وتخمد ثمارها النهضة هذه تحقق ال أن هو أخشاه تم  نحن  أخطائن ات  سائر  و وأن شعب  فئ ذٍ  و ،ال يبقیٰ  حينئ  س

  .األجانب أقدام تسحقه االسر في – األبد إلیٰ و – بلدنا

ذين  أولئک  سواءٌ  :وسيلة بکل يتشبثون اآلن إّنهم  وان  تحت  المجلس  في  يتواجدون  ال واب « عن ذين  أو ؛»الن  في  ال

اورات  کتلک ؛عليه االبقاء أجل من شيء بأي اآلن يتشبثون جميعًا فهم ؛الملک أنصار من خارجه  شاهدتم  التي  المن

داً  وذاک معارضاً  هذا أصبح حيث مؤخرًا؛ النيابي المجلس في إجرائها دون  و فالمعارضون  کال  !مؤي ون  المؤي  يتفق

ات   « عارش  أي حاليًا ونهعيرف الذي الشعار معنیٰ فما .١الملک بقاء هي و واحدة نقطة علی ه  ،١»الحرة  االنتخاب  إن

                                                 
 بقالسا في لها مثيل ال جدیدة تضليلية لعبة إلیٰ الملکي النظام عمد )م١٩٧٨( سنة الشعبية اإلنتفاضة تصاعد مع تزامنًا . ١

  السنة من  حزیران شهر ففي النظام؛ بيد دمیٰ هم و األعيان مجلس کذلک و النيابي  المجلس  أعضاء فيها أشرکوا
 األحزاب تأیس حمیٰ ظهرت کما النواب؛ هؤالء بين المفبرکة البرلمانية  المعارک و الحماسية الخطابات حمیٰ  ظهرت ةالمذکور

  .آنذاک ذروتها أکثریة و أقلية إلیٰ البرلمانية التکتالت تقسيم ظاهرة وبلغت  السياسية
 الملکي؛ النظام في الثالثة و الثانية الدرجة عناصر علی اللوم إلقاء و الملک تنزیه کان الحامية الخطب تلک جميع محور ولکن 
 النظام، إلنقاذ الملکي الطالب و طهران في األميرکية السفارة  تبذلها  کانت التي العقيمة اليائسة الجهود آخر ةماهي لتوضيح و

   - :فيها مثًال فنقرأ  األیام؛ تلک في اإلیرانية  إطالعات صحيفة مثًال تتصدر کانت التي األساسية للعناوین سریعة نظرة تکفي
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ع  أن وجودهم  بکل يأملون فهم ؛مکان کل و وخارجه )النيابي( المجلس داخل في ُتطرح األقوال هذه کل شعب  يقن  ال

ة یٰ أن بمقول ًا الملک يبق دخل أن دون ملک ي يت ة شؤون ف م ؛الحکوم سعون وه ذلک ي ذ ل هرين من ة أو ش د و ثالث  ق

ه  لنفرض ؟المستقبل حال سيکون ذاما ولکن  ُاخریٰ سنة مساعيهم في يستمرون يلتزم  أن ذلک  س اً  يبقیٰ  و ب  ال و ملک

دخل  ة  شؤون  في  يت م  الحکوم یٰ  يتحول ث سان  إل ذا  و – بالکامل  صالح  إن ول  ذلک  مع  و باطل  فرض ه ذلک لنق  ب

ة  إرتکب  شخص  يترک فهل !؟إرتکبها التي الجرائم هذه کل عن ماذا ولکن – فرضًا ل  جريم ه  لمجرد  قت  و جاء  أن

اً  وعشرين خمسًة بلدنا مقدرات علی الشخص هذا تسلط لقد !؟بذلک يقنع فمن ؟عنه القانون يعفو هل و !؟عتذرإ  عام

ا  إرتکب و وأکثر ة  أشکال  طواله وطن  بحق  الخيان لم  و ال ه  س اً  ثروات يهم  وسلطهم  لألجانب  جميع ا  ضّيع  و عل  نفطن

اس  من  لکبيرةا األعداد هذه کل وقتل ؛بذلک يقوم زال ال و الطبيعي وغازنا ذه  کل  ارتکب  و الن ة  المجازر  ه  العام

د  - :اآلن يقول ثم .األخيرة اآلونة في إرتکبه ما منها اشد و خرداد )١٥( واقعة في ا  لق  »األخطاء « بعض  في  وقعن

ر صودة غي د« المق دم »نتعه ا بع رض !! تکراره دت أنک لنف ذلک تعه ًا( ب رض و )حق دم لنف رار ع اء تک  األخط

 خمس  أو سنين  عشر السجن في العلمائية أو السياسية شخصياتنا ألقيت لقد ؟السابقة األخطاء عن ذاما ولکن مستقبًال

يهم  وصببت  - أقل أو أکثر – سنة عشر واع  عل ذاب  أن د  و األذیٰ و الع ةٍ  ناآل خرجوا  ق دهورة  صحيةٍ  بحال  فهل  ،مت

م  السجون هذه في فاآلال أعمار من أعوام عشرة ضيعت لقد !؟سراحهم إطالقک بمجرد األمر ينتهي ل  ال ث  و !مقاب

وم  في عليک ليسلموا الجميع يأتي و »السامي المقام « في و الصدارة في ملکًا تبقیٰ بأن لک نسمح أن علينا ديم  ي  تق

الي  قصرک  في  تبقیٰ و التحية شغالً  الع الترف  من ساد  و ب دخل  ألن حاجة  ال و الف ة  شؤون  في  تت ذا  !!الحکوم  هو  ه
                                                                                                                                                                        

  نیکو أن یمکن هل و« »!الکرزات عليهم توزع ال ألنها الحکومة أمام العراقيل یثيرون إنهم - :یقولون رستاخيز حزب ممثلوا« 
 النواب من ١٢« »إیرانيست؟ ناب حزب في عضوًا إنتخابه بعد یصبح ثم رستاخيز حزب في عضوًا اإلنتخابات حين الشخص
 تشکيل علی یوافق الحزب« »الحزبية نشاطاته قریبًا بزشکبور سيستأنف « »الحزب من بالخروج یهددون  أحمد بنط بقيادة
   .)م١٩٧٨ / ٦ / ٢٢( إطالعات صحيفة( »جدید جناح

 یتزعزع لن« ،»إیرانيسم بان حزب خالیا بناء إعادة« ،» حقيقية دیمقراطية یوجدا أن الحزب و النيابي المجلس علی - :الملک«
 النقد حق األجنحة مختلف یعطي الحزب« ).م١٩٧٨ / ٦ / ٢٦ إطالعات صحيفة( »النواب بعض إستقالة بسبب رستاخيز حزب
 صحيفة( ،»البناء للجناح تنسيقي کرئيس أنصاري موشنک إنتخاب »« الحکومة سمبا الناطق علی یرد بزشکبور« ،»البناء

 عن بيانًا یصدر أحمد بني« ،»السریع بتحرکه المعارضين یفاجیء البرلمان في األکثریة جناح « ،)م١٩٧٨ / ٦ / ٢٨ اطالعات
 شریعتمداری العظمیٰ اهللا آیة لوممث« ،»يأمام فشری حکومة سقوط« ،)م١٩٧٨ / ٧ / ١ اطالعات( »الجدید التنظيم نشاط
 مالحقة و اإلسالمية واألحکام العلماء أحترام و الدستوریة لألحزاب التحرک حریة حنم« ،»النفس بضبط يالتحل إلیٰ یدعون

  :أحمد بني« ،)م ١٩٧٨ / ٨ / ٢٧ اطالعات( ،»األخيرة الحوادث عن الحکوميين المسؤولين معاقبة و المال بيت علی المعتدین
 من اإلتحاد مجمع تأسيس« ،» إمامي شریف لحکومة معارض برأي سأدلي :بزشکبور « ،»ریاضي لرئاسة الثقة راّي أمنح لن
 « ،»النيابي المجلس في ةمالحکو ضد عنيفة حمالت یشنون المعارضون« ،)م١٩٧٨ / ٩ / ٢ اطالعات ( ،»الحریة أجل

  ).م١٩٧٨ / ٦ / ١٢ اطالعات( » إعتذاره لعدليةا وزیر یقدم لم إذا للحکومة إستجوابًا سأقدم :بزشکبور
 و بالکامل األوضاع تغيرت إذا ...« :قائًال اإلیرانية الوطنية الجبهة رئيس سنجابي کریم الدکتور صرح )م١٩٧٨ / ٩ / ١( بتأریخ . ١

  تجمع أو ةمجموع کل ألن  طاقاته بکافة فيها إندفاع و حماس بکل فسيشارک  االنتخابات سالمة من اإلیراني الشعب إطمئن
 و القرار إتخاذ مراکز و مؤسسات نحو طریقه یشق و وطاقاتها الشعب  جماهير آراء إلیٰ بالضرورة یستند أن یجب حزب أو

 أن بالذکر الجدیر ،)م ١٩٧٨ / ٩ / ٢ إطالعات صحيفة راجع( » سليمة حرة انتخابات طریق عن الوطنية الحکومة في یشارک
  !.» الوطنية المصالحة حکومة« إ نفسها علی أطلقت إمامي شریف جعفر حکومة
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یٰ  إرتکبتها التي الجرائم هذه عن ماذا ولکن عابدًا مسلمًا اآلن أصبحَت أنک لنفرض  ق  هل  ؛اآلن ال ا  ُيغل ق  ملفه  طب

 تنتهي  هل  و ؟العرفية المحاکم قوانين طبق أو االسالم أحکام و االلهي العدل محکمة و العالم في محکمة أي قوانين

  !لعمله؟ فرٍد کل يذهب و نذهب و  فنترکک ملک النک بأعتذارکم القضية

ساوم  عن التحّدث المظلوم الشعب لهذا و لالسالم الخيانة من إن ول  أو الملک  مع  الت أن  الق ه  ب ر  ًاملک  يظل  نترک  غي

 کل إصالح يتم و »الحرة االنتخابات« تجریٰ ثم علينا ملکة تصبح و ١»فرح« السيدة تأتي و هو يذهب أن أو حاکم

  !!شيء

 مع حدها و اآلن تجد بها فاذا الطعام مائدة علیٰ الخمسة أبنائها مع تجلس األمس الیٰ کانت التي األم تلک عن ماذا و

ذر  أن مجرد  )الرضائها ( يکفي هل !؟اشبانه ُقتل حيث الکبير الشيخ زوجها ل ( الملک  يعت ستطيع  ؟)القات سان  أي  االن

دت  للتي  نقدمه الذي الجواب هو ما ؟القول هذا بمثل يتفوه أن المسلم ا  فق شاب  إبنه دما  ال یٰ  تنظر  عن ه  ال ذين  زمالئ  ال

األمس  معهم يذهب  کان یٰ  ب راه  فال  المدرسة  ال وم  ت نهم  الي اذا  و !؟بي ول  م شعب؟  نق د  ولأنق  لل  صاحب « صالحنا  لق

دماء  محل  فال  »الجاللة ائکم  ل ر  أبن دام  تحت  غي ذه  أليست  !؟األق ة  هي  ه یٰ  يخطر  أن يمکن  کيف  !؟الخيان  ذهن  عل

یٰ  تخطر  التي هذه شيطانية ووساوس شيطانية غفلة أية و هذا؟ مثل االنسان سان  ذهن  عل ول  االن و  حسناً  - :فيق  لنعف

تم  فأعفوا نحن عفونا قد و الجميع األذیٰ أصاب فقد« اآلن عنه ضاً  أن و  شيء  أي معن  فعن  »أي  حق  هو  هل  و ؛نعف

                                                 
 شيبغل دير صحيفة )والملك فرح( معهما أجرتها التي المقابلة من ويتضح الملك، نائبة منصب الملك زوجة »فرح« تولت . ١

 في بنفسها األمور بزمام أمسكت وقد الفترة، تلك في الملكي النظام لحفظ وقواها صالحياتها آافة جندت أنها  األلمانية،
 في – والملكة أنا - إرسالنا يريدون إنهم« :الملك قال المقابلة هذه في قرار؛ أي إتخاذ عن عاجزًا فيها الملك آان التي األيام
 سأل وقد .هنا البقاء علىٰ زوجتي أجبرتني وقد الخريف، أواسط اإلجازة في لذهبت بيدي األمر آان ولو  رغبتنا، خالف إجازة

 اختالف ثمة آان :وقالت زوجها حادة بنظرة فرمقت البلد؟ مغادرة من الملك منعت التي هي آانت إذا عما »فرح« المراسل
  .فقط السفر موعد بتحديد يتعلق فيما بيننا الرأي في

 لقد  .»الشارع قانون« الحاآم يكون ال عندما يذهبا أن أرادات
  ودة؟ع بدون هو السفر هذا أن تعتقدون هل - :المراسل سألها وهنا

 التاج إنقاذ ويتم الشارع عمىٰ تهدأ لكي الالزم  بالمقدار تطول طويلة، بأجازة فقط أفكر فأنا !ريب بال آال !آال آه، - :فأجابت
  !!عودة بدون يكون لن رحيلنا بأن الشعب ليعلم ولكن سنرحل !رحيلنا علىٰ يصرُّ الشعب ...والعرش
  الشعبي؟ السخط ذاه آل تتوقعون آنتم هل - :الصحيفة مراسل وسأل
  »شديدة حيرٍة في وقعُت لقد أبدًا آال :فرح فأجابت

 آان الملك أن المقابلة هذه من ويتضح !».. حقًا متعٌب وأنا عميق بحزن أشعر - :فأجاب مشاعره عن الملك المراسل سأل ثم
 فقد .وسيلة بأي النهضة وإخماد لبقاءا علىٰ عازمة آانت فرح لكّن إيران مغادرة يريد وآان حكمه إستمرار من بالكامل يائسًا
 الغربية السياسية الشخصيات مع والمفاوضات اإلجتماعات بعقد وتقوم والخطط الدسائس آافة الىٰ تلجأ المرأة هذه آانت

 تعصف الثورة رياح آانت حيث النظام حكم من االخيرة األيام تلك في »الشارع حكم قانون« علىٰ السيطرة أجل من المتنفذة
 .»وسقوطها البهلوية الملكية ظهور« آتاب راجع  وشخصيتها، وسوابقها »فرح« بعالقات يتعلق فيما الملكي الظلم آانبار

  .٢١٠ ص ١ ج .فردوست حسين السابق الجنرال مذآرات
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يکم  وقوعه؟ دون للحيلولة نوايتعاو أن الجميع علیٰ يجب لذا ؟االنحراف و األخطأ هذا مثل وقوع من أخشیٰ إنني  عل

ران  في  بصرخاتهم  يجاهرون  الذين ،أولئک علیٰ و ،هنا صرختکم تعلنون الذين الشباب أنتم سمحوا  ال أن اآلن اي  ي

ذه  في  – ة ه یٰ النهضة  وصلت  حيث الحساسة  المرحل دق  ال ر الخن ذا  بانتصار  – األخي  حيث )الملک ( الشخص ه

افوا  أو االنحراف  ذاک وقع و هنوا و إذا ايران يتهدد ٌرکبي ٌرخط فهذا .االطراف بکل اآلن يتشبثون  الضجيج  من  خ

ا  أخریٰ بعبارة أو -»سياستنا« ثمرة هو و »الملک« بقائه تستلزم مصالحنا إن - :قال حيث کارتر أثاره الذي  خادمن

ا  مضمون  و محتویٰ هو هذا الکن األوصاف هذه و التعبير هذا يستخدم لم – يبقیٰ أن يجب بل بسقوطه نسمح فال  م

   .أبدًا الضجيج هذا شواخت ال !!الخادم هذا مثل علیٰ نحصل أن يمکن اين فمن .قال

 »الملک « هو  و بالعسکر  ذلک  تحقيق  عن عجزوا أنهم رأينا قد و ،النهاية الیٰ الشعب علی شيء فرض يمکن ال 

ونين م ويقتلون الواسعة المجازر العسکريون يرتکب أن في للغاية راغبًا کان ة  أو لي ا  تحقيق  يمکن  ال ولکن  :ثالث  م

دون ذلک يري ذا و ؛ب ا ه ستطيع ال م يادهم ي ضًا أس ه؛ أي ل تحقيق صورون فه وش أن تت روس جي ان و ال  و االميرک

رد  لم إذا فالشعب أکثر ال اشعار فهذه کال ؟هؤالء فشل إذا تلک و الجهة هذه من ستأتي االنجليز  تحقيق  يمکن  فال  ي

ة  أو واحد  حزب بموقف ترتبط ال اليوم فالقضية ،برمته الرفض علني اآلن الشعب و ذلک ة  جبه ل  ؛تجمع  أو معين  ب

ه  الشعب هو الرفض يعلن الذي ذلک  و ال - :يصرخ  حيث  بأکمل ستطيع  فال  ل ة  ت ه  مواجه ذه  کلمت  ال و الحراب  ال ه

ا  کل فليکتبوا ؛هذه کل شيئًا تجدي ال !الجوفاء الکرملين أو کارتر تهديدات ال و المدافع ال و الدبابات دون  م  في  يري

  ..!.عقيرتهم به  فليرفعوا أو صحفهم

شجعان  هؤالء يؤيد و )الحاضرون :آمين( حقهم أجل من إلتفوا الذين االيرانين اهللا ينصر أن أرجوا ذين  ال اروا  ال  و ث

 :اهللا شاء  إن( کنا احيثم نستطيع ما بمقدار ندعمهم أن جميعًا علينا و )الحاضرون :آمين( حقوقهم إستحصال يريدون

 من  اآلالف يوجد  حيث  ،لآلخرين  صوتهم  نوصل  أن هو و لنصرتهم عليه نقدر بما القيام جميعًا علينا )الحاضرون

وا  و األجانب  من عددهم اضعاف الی قضيتهم إيصال يستطيعون و البلد خارج االيرانيين ذه  يحطي دعايات  ه  التي  ال

شعب  تصور  و الخارج في تروج ي  ال ه  االيران شغب  رثي م بأن ه  لل نح  ألن يصلح  ال وأن ه  ُتم ة  ل ال  و !!الحري ذه  أمث  ه

اءات اء االدع ي الجوف ا الت ه و الملک يطلقه يکم و أبواق تم عل اء ؛تدحضوها أن أن ذا فأبن شعب ه د ال وا ق م و وقف  ه

ذا  ؛رکانياألم المستشارين سلطة تحت ليس و أحرارًا نکون أن ،حقوقنا نريد نحن :بالقول يجاهرون  النضوج  هو  ه

ا  بلغته الذي م  و تطورت  حيث  جماهيرن د  ل ع  تع ل  تقن ضايا  تلک  بمث ن  ١ الق ع  ول  اهللا )حفظکم ( – اهللا شاء  إن – تقن

   اهللا شاء إن – جميعًا

                                                 
   .دعایاته و الملکي النظام مکائد یقصد . ١
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  ٦٠ – هویة الخطاب رقم
  

 / فرنسا  ١٩٧٨ نوفمبر ٨ الموافق ق ـه ١٣٩٨ الحرام الحجة ذي ٧ لوشاتو نوفل / باريس

    عامًا خمسين طوال أبوه و الملک إرتکبها التي الجرائم سيانن يمکن ال :الموضوع
   .الشعب من إعتذاره و المزعومة الملک لتوبة واسع إعالمي بترويج الملکي النظام قيام :المناسبة

   غيرهم و الجامعيين من الخارج في المقيمين اإليرانيين من جمٌع :الحاضرون
  

  

   

  ئجهونتا الخطاب أهمية و السياسية الظروف
ران  صحف  مراکز  مختلف  کانت  ،العسکرية  أزهاري  الجنرال حکومة تشکيل من يومين بعد  سية  طه  تحت  الرئي

د  إعتقلوا کما ؛الحکومة عناصر فرضته کامل حصار تقروا  الصحفيين  من  العدي یٰ  وإس  االتصاالت  مرکزي  في  حت

ة صحيفيتي الهاتفي ان ل ات و کيه ي اطالع ردوا لکي ی ي صاالت عل واردة ةالهاتفي اإلت ي ال سر والت ن تستف ار ع  أخب

  !»معطلة الصحيفة« هو احد و بجواب عليها يردون کانوا حيث ؛التطورات

ران  ارعشو  معظم  في  ُتشاهد بالجنود المحملة الشاحنات و المدرعات و الدبابات کانت و ا  ،طه وات  حاصرت  کم  ق

ون  و اإلذاعة  مؤسسة  و الوزارات مباني الجيش د  و ؛التلفزي ة  االجراءات  شدة  بلغت  ق داً  للعسکريين  العنيف م  ح  أنه

ة  من  کان لو حتیٰ تجمٍع يا مهاجمة و الضرب إلیٰ يبادرون کانوا انوا  إذا خاصةً  – أشخاص  ثالث شباب  من  ک  – ال

سوٍغ أي دون م و :م اميع کانت ذلک رغ ن مج شباب م ان ال شکل والفتي دة تت ا الواح ن منه  ؛شخصًا )٣٠ - ٢٠( م

شوراع  في  تخرج رددةً  ال اذا  »للملک  الموت « شعار  م اجمهم  ف ة  عناصر  ه التفرق  أخذوا  العسکرية  الحکوم  في  ب

ون  وهم يرددونها کانوا التي »للملک الموت« صرخات ذلک بسبب األزقة أکثر في فتدوي األزقة ة  في  يتفرق  األزق

د  ؛لهم العسکريين مطاردة خالل یٰ  العسکريون  فيعم ارات  إطالق  إل ة  العي واب  کانت  و ؛عشوائية  بصورة  الناري  أب

  .يدخلوها لکي المتظاهرين أمام مفتحًة الشوارع جانبي علی أو األزقة في ةالواقع  المنازل معظم

ة  و )باختران( کرمنشاه مدينة في آخرون ُجرح و المتظاهرين من عشرة ُاستشهد قد و   التظاهرات  خالل  آمل  مدين

ي الواسعة  ا خرج الت ا به ق  و ؛أهاليهم ار العسکريون أطل ة اتالعي ی الناري ي المتظاهرين  عل ة ف م و زنجان مدين  ل

  .التحديد نحو علی والجرحیٰ القتلیٰ عدد يعرف

سعة  من المؤلفة حکومته و أزهاري الجنرال ذهب ؛التأريخ نفس وفي  یٰ  أشخاص  ت ابي  المجلس  إل شکلي  الني  من  ال

د ...« :إعترافاته في باغي قره الجنرال يقول !!الثقة علی الحصول أجل رال  إسلوب  یٰأد لق  العمل  في  أزهاري  الجن
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اء  الجيش  استخدام  و حزم  بکل  االضطرابات بانهاء النيابي المجلس أمام تعهد قد أزهاري الجنرال أّن رغم و   إلنه

ة  لمؤسساتا کل أن إال ؛االضرابات دوائر  الحکومي اً  وال ة  في  کانت  تقريب ة  و العمل  عن  إضراب  حال  بالفعل  معطل

  .آخر بعد يومًا باستمرار تتسع التظاهرات دائرة کانت فيما

ي و  أريخ ف وفمبر / ٧( ت د أي )١٩٧٨ / ن وم بع د ي ن واح شکيل م ة ت سکرية الحکوم أل الع ل س ة و مراس  کال

ا  التي العسکرية ةالحکوم بشأن رأيکم هو ما - :)س(الخميني اإلمام االسيوشيتدبرس ال  !الملک؟  عينه ام  فق  في  اإلم

شعب  أبناء لقتل العسکرية الحکومة تعيين أي – للملک الجديدة المؤامرة إّن« :الجواب ي  ال ارهم  و اإليران ی  إجب  عل

ه  ستؤدي  إنها بل ؛للخالص سبيًال الملک أمام تفتح لن – اإلستسالم ه  و ب ی  حمات سقوط  ال ق  في  ال سدود  طري  أشد  م

  .»سوًء

سر  اآلن الحاکم  النظام إسقاط يجعل الحکومة بهذه االتيان إن هل - :المراسل سأله ثم  ام  فأجاب  أصعب؟  أم أي  :اإلم

  .»حتميًة أشد النظام إسقاط يجعل أنه المؤکد من إّن«

اء  شعب أبن م ال وا ل ون يکون ة يثق ون و باإلذاع سيطر الخاضعين التلفزي ساکر؛ ةل م  ذال الع دوا ل ی للحصول يج  عل

ة  القصيرة  المقابلة البريطانية اإلذاعة هيئة بثت قد و ؛األجنبية اإلذاعات إلی التوجه من ُبّدًا األخبار ذکر  اآلنف  التي  ال

وم  وفي  ،اليوم ذلک نفس مساء في اإلمام مع سيوشتيدبرساأل مراسل أجراها الي  الي شاهد  کانت  الت ی  بوضوح  ُت  عل

ة  مجيء أن المؤکد من إن :الخميني اإلمام :التالية العبارة ازقتها و طهران شوارع جدران  يجعل  العسکرية  الحکوم

  .»حتميًة أشد النظام سقوط

زائم  عن مفصلة بصورة )س(الخميني اإلمام يتحدث الخطاب هذا في و  ة  اله ان  في  النظام  لمخططات  المتتابع  اإلتي

ة  أي – الملک إليها لجأ التي الحرية أّن يبين و ؛العسکرية الحکومة ثم الوطنية المصالحة بحکومة ذار  و التوب  االعت

سح  بهدف خداعهم و الشعب الستغفال جديدة وسيلة إال هي ما – الشعب من ل  ف ائع  لتکرار  المجل رة  الوق ة  الم  لحقيق

 و يحکم  أن دون ملکًا الملک بقاء إلیٰ يدعون الذين الساسة من البعض يطرحه ما إلیٰ اإلمام ُروُيشي .البهلوي الحکم

  .»إيران ويضيع شعبنا يدمر فهو للشعب إنتحاٌر الخيار هذا إن« :يقول و ذلک من يحذر

ة  القوات إحتالل و إيران تقسيم إلی يؤدي رحيله بأن الملک دعویٰ يصف و  ا؛  الروسية  و األميرکي ا  له اء  بأّنه  حمق

م  الراسخ الشعب عزم علی تؤثر لن صبيانية و د  ث ی  يؤک یٰ  النهضة  اصلة مو ضرورة  عل ول  النظام  إسقاط  حت  :ويق

و  ...« اون ل ٌد ته ي أح ذا ف ه أو األمر ه ال أو أهمل ًة ق دعم کلم ذا ت و ،)الملک( الشخص ه ائن فه ذا خ شعبا له  و ل

  .»...إعتزاله يجب و اإلسالم
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رانيين  الجامعيين  الطلبة مخاطبته ضمن و – خطبته من آخر جانب في و  ين  اإلي ران  خارج  المقيم يّ  – إي ام  َنب  اإلم

 و لهآ و عليه اهللا صلی – اإلسالم لنبي السياسية و العلمية السيرة الی إستنادًا اإلسالمي الحکم مميزات )س(الخميني

لم ي و – س ه – عل سالم علي ي – ال ا ف ة و الشخصية حياتهم ا ؛اإلجتماعي د کم ة أک الم أن حقيق رفض اإلس ساد ي  الف

  .التقدم ومظاهر التحضر وليس ومظاهره

   
  

  

صورة  في  يظهر و .بهلوي محمدرضا مع حکومته واعضاء ازهاري اول فريق لقاء شاه  ال ين  من  االول - ال  – اليم

  .-اليسار من االول – ازهاري الفريق و
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  ٦٠ – الخطاب رقم
  

  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

رددون  کانوا السادة  نقتل « شعار  ي ذا  ؛١»الوحشي  عدوک  س يس  وه ي  وحشياً  عدواً  ل ل  فقط  ل ه  ب اه  و إن  عدوان  أب

ة  ثرواته و شعبنا حرية و بلدنا إستقالل بدموية يعاديان عامًا خمسين ُمنذ هما و الشعب لهذا وحشيان ا  العظمي  وثقافتن

  .إليران و أبنائه و علمائه و لإلسالم دموييان عدوان هما و ؛کافة شعبنا فئآت و جيشنا و عسکريينا و إقتصادنا و

دو  هذا يتشبث لذا العظيمة؛ اإلسالمية النهضة هذه وتفجرت العداء هذا شعبنا أدرک لقد  دموي  الع ائل  ال ة  بوس  مختلف

یٰ  يلجأ النهضة هذه تفجر قبل کان و ؛اآلن يلتين  إل ا  وس وال  تلک  أهمه ان  التي  األق ا  ک ات  و يطلقه ان  التي  الخطاب  ک

ه  و ٢»وطني  أجل  من مهمٌة« کتاب مثل کتب هيئة علی له يعدونها کانوا التي األحاديث و يقرأها ذي  اآلخر  کتاب  ال

ذا  في تأتي و ؛هو نشره و باسمه  اآلخرون کتبه سياق  ه دعايات  ال ان  التي  ال ا  ک ة  صاحب « يروجه شمس  الجالل  وال

 تجب الذي »الکبير اأبان« فيها أميرکا تعد لم التي المرتبة إلیٰ !جاللته ظل في وصلت إيران بأّن :القائلة و !»اآلرية

سوفيتي  االتحاد يتجرأ فال بلدنا عن األجانب أيدي قطعنا اننا و !طاعته علينا ی  ال ا  التطاول  عل در  وال علين ا  تق  أميرک

ه  ما تالحظون و ،حلَّ حيثما و خطاباته في سخاء و بکثرة تتردد التي األقوال هذه مثل و !علينا االعتداء علی  تحتوي

  .ذلک وغير »العظيم تحضرال« عن أحاديث من کتبه

ان  حيث  الشرطة و العسکر و )السافاک( األمن منظمة و االرهاب فهي اُالخریٰ وسيلته أما  سلطهم  ک ی  ي  أرواح عل

 و إيران أرجاء کافة في إتسعت و عام من أکثر قبل النهضة تفجرت أن إلیٰ قائمًا الحال هذا کان و ؛أموالهم و الناس

شارها  خضم  وفي ؛- اهللا شاء إن – النهاية إلیٰ إنتشارها يستمر و ستبقیٰ و يوم کل إتساعًا تزداد هي  الملک  أخذ  إنت

ة  باالتيان فمرًة ؛مختلفة بوسائل يتشبث ا  االدعاء  و العسکرية  بالحکوم ق  لتعمل  جاءت  بأنه ا  طب ده  م شعب  يري  و ال

ه  له تحقق د  و ،مطالب اموا  ق بعض  ق صبيانية  االجراءات  ب د  :الواق ف ؛٣ال ا أ لق ار  لعب  مراکز  غلقن  أن حين  في  – القم

ة  الفساد مراکز مختلف ران  في  موجودم دعمها  و إي سه  الملک  ي از  کذلک  و بنف الوا  ،- الحاکم  الملکي  الجه د  :وق  لق

ا  أرادوا إجراءات  من  ذلک  أمثال و الهجري التقويم أرجعنا تغفال  به شعب  إس دما  و ،ال ه  شاهدوا  عن م  أن  و ينخدع  ل

س أن و صرخاته إطالق واصل ذه نف ة ه ي الحيل اموا الت ا ق د به ي زادت ق ي ف اء وع شعب أبن ذين ال اهروا ال  تظ

ا  رافضين ذ  ؛له شبثوا  حينئ ار  ت ة  بخي ذي  الوقت  نفس  ففي  ؛العسکرية  الحکوم ة  کانت  ال ة  مصالحة « حکوم  »وطني
                                                 

 هذا منها الملکي النظام وإدانة  الخميني اإلمام تأیيد في مختلفة شعارات یطلق نهضته أیام في اإلیراني الشعب کان . ١
 الجامعيون کان حيث اإلمام إليه ريیش الذي الشعار هو هذا و الوحشي؛ عدوک سنقتل الخميني أیها اهللا حفظک :الشعار
   .اإلمام خطبة قبل یرددونه

  ).٥١( رقم الخطاب علی )١٤( رقم الهامش راجع . ٢
   .)٥٥( رقم طابالخ علی )١( رقم الهامش راجع . ٣
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ي  التأريخ في ال و مکان کل في له نظير ال معنويًا تحوًال داخله في شهد فقد بذلک يتأثر لم شعبنا لکن  و  ؛اإليران  فه

دما  ؛البلد أرجاء جميع في الشعب أبناء شمل تحّوٌل ن  کانت  فعن ة  ُتعل ا  کريةالعس  الحکوم ع  قراراه اع  بمن ر  إجتم  أکث

ة  علی يخرجون کانوا شخصين من و  تجمعات   هيئ دادها  ترب یٰ  أع ائتي  عل أة  و ألف  الم ون  ونصف  ألف  الثالثم  ملي

  .»للملک الموت« هتافات يرددون هم و العساکر عليها يسيطر التي المناطق نفس في يتحرکون شخص

دوا  العسکري الحکم اسلوب فشل شاهدوا وعندما  ذه  عم رة  ه ل  – الم ام  قب یٰ  – أي اتين  استخدام  إل اً  الحربتين  ه  ؛مع

ذه  کانت و !الهراوات خریٰاُال في و ٢توبته »عريضة« يديه إحدیٰ في الملک فرفع ؤامرة  ه ل  – أحتمل  و ؛م  هو  ب

 کانسان بالتحدث الملک يقوم أن ؛٣الملک مع عقدوه الذي الرباعي أو الثالثي االجتماع في قرروا أنهم – الواقع هذا

ب د و ٤تائ ام يتعه شعب أم دم ال رار بع اء تک سابقة األخط م ال ه ث ة يتوج ل لمخاطب ة ک ن فئ آت م شعب فئ ول و ال  يق

اء  و العظام  للمراجع  ره  حسب  – األعالم  العلم نکم  أرجو - :تعبي دأوا  أن م شعب  ته دعوه  و ال یٰ  ت ي  إل  بضبط التحل

ة  الشعب سأعطي و حرًة بعد فيما االنتخابات تکون أن قررت إني و ؛النفس ع  الحري ا  بجمي وا  معانيه تم  فتول ة  أن  مهم

  !!ئتهدته

ة  نشاطاته في االستمرار من الشعب منع في ساعدونا :قائًال السياسية الشخصيات إلیٰ توجه و نحن  ؛الحالي  سنمنحه  ف

ابي  المجلس  و حرة االنتخابات ستکون و الحرية ليماً  الني ن  س سابقة  األخطاء  تلک  إرتکاب  نکرر  ول  خاطب  مث  ؛ال

 من أبنائهم منع إلیٰ إياهم داعيًا االمهات و اآلباء خاطب کما األقوال هذه أمثال و الشعب هذا من إنکم :بقوله الشباب

 اإلذاعة أن ذکروا قد و  ؛أمامهم إعترف و شعبه فئات جميع وخاطب ٥النشاطات بتلک والقيام الشوارع إلیٰ النزول

ه  نقلت کما مجهابرا کافة في الملک »توبة صحيفة« نقلت ال  إن - :هو  إعتراف ا  قمتُ  التي  األعم  !!أخطاءً  کانت  به

دِّ  هذا ه  بح رار  ذات الجرم  إق د  !!ب ام  إعترف  لق شعب  أم ه  ال لبه  بأن ة  س ذا  ترک  اآلن ديري  و الحري ه  العمل  ه  عملٌ  ألّن
                                                 

   .)٥٨( رقم الخطاب علی )٩( رقم الهامش راجع . ١
  .)٥٨( رقم الخطاب علی )١( رقم الهامش راجع . ٢
 کانت ثالثية أجتماعات ان ١١٨ ص إیران في مهمة« کتابه في » سوليفان« رانيإ في السابق األميرکي السفير إعترف . ٣

 رالسفي إلیٰ إضافة نفسه سوليفان و الملک یحضرها الملک حکم من ةاألخير األیام في مرة یومين کل باستمرار تعقد
  .»بارسونز« آنذاک االنجليزي

 لذلک و الحکومة؛ دوائر مختلف في الحکوميين الموظفين معظم بها إلتحق و کبيرة، بدرجة نطاقها إتسع الثورة إنتصار قبيل . ٤
 یرسلون کانوا کما التطورات؛ تجاه فعله وردود الملکي النظام  حرکاتت عن  الخميني لإلمام التقاریر یرسلون الثورة أنصار کان
  قبل التقاریر علی یطلع کان حيث باإلمام االلتقاء تطلب التي السياسية الشخصيات عن حتیٰ  معلومات  تتضمن تقایر

   .بها اإلجتماع
 – للشعب السياسيون الزعماء أیها – منکم طلبأ إني« ):م ١٩٧٨ / نوفمبر / ٦( بتأریخ ألقاه الذي خطابه في  الملک قال . ٥
 بعيدًا بذلک تقوموا وأن  بها؛ یمر التي واإلستثنائية  والحساسة  التأریخية المرحلة هذه في الوطن إلنقاذ طاقاتکم تجندوا أن
 ذلک  یقلقني مثلما  ائکمأبن و وطنکم مستقبل  یقلقکم الذین اُالمهات و اآلباء  أیها – منکم أطلب و ... العقائدیة الخالفات عن

 االضرار بذلک  فيلحقوا  عواطفهم و  حماسهم بدافع الشغب أعمال في اإلشتراک من  تمنعوهم و  أبنائکم توجهوا أن –
 ال و  بالدماء  وطننا تغرقوا ال أن – بکم إیران مستقبل یرتبط الذین الفتيان و الشباب أیها - منکم أطلب و ... بوطنهم و بأنفسهم

  !»...مستقبلها و إیران بحاضر األضرار تلحقوا وال  بالنار  وهتحرق
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ي  بأمر غيرهم و السافاک من صراعن يرتکبها کان التي السلب و القتل جرائم - :بأن يعترف وهو  االً  کانت  من  أعم

ة ن خاطئ ا ول ذلک و !ُاکرره ال ک ع الح ا م سجن قيامن اء ب سياسين و العلم ائر و ال آت س ا الفئ ائهم و خریٰاُل ي إبق  ف

ضاً  فهو ؛أکثر و أقل و عامًا عشر خمسة أو امأعو عشرة السجن ا  خاطیء  عملٌ  أي ان  م ع  أن ينبغي  ک ه  نق ه  في  ولکن

 ءبالهدو أنتم تحلوا و رعيًة أنتم و سلطانًا أنا أبقیٰ لکي نتعاون فتعالوا ؛األعمال هذه بمثل نقوم لن و يتکرر ولن وقع

تطيع لکي ي صلاأو أن أس دوء حکم یٰ و به ق عل ا وف تهي م ا أش د وأن م أتعه رر ال أن أضمن و لک ل ُاک  تلک مث

  !!الفعال

يس  تاله ثم ؛للشعب خطابه في األقوال هذه يطلق أن رتقر قد و ؛التوبة صحيفة تحمل التي اليد هي هذه  وزراء  رئ  ال

اد و ا أع ا و١إطالقه اال کالهم ا - :ق شعب أيه ات والخطاب - ال ضين لفئ ال – المنتف ر واتع ًا لنکف أمر مع ران ب  و ؛إي

اً  نفکر  لکي نشاطات من به تقومون عما اعرضوا إيران  مع ذه  !!ب د  هي  ه ة  صحيفة « رفعت  التي  الي د  و ،»التوب  ق

یٰ  إرتفعت ا  إل یٰ  – شدة  بکل  – عمدت  ُاخریٰ  ٌدي  جانبه ل  إل ذلک  منهمکة  اآلن هي  و القت ران  في  ب د  ؛إي  وصلنا  فق

ا  هاتفيًا إتصل يالذ قال و قم من نبًأ اليوم صباح ا  منه م  أنه شهد  ل یٰ  ت ل  اآلن إل ذه  مث ورة  ه ل  الث ذه  ومث  و الحرائق  ه

ا  ولکن اُالخریٰ بالمناطق اآلن لي علم ال و ؛الفساد و البنادق و النيران ون  تلک؛  عن  يختلف  ال حاله ذه  أن ويقول  ه

  .زنجان مدينة في ساق و قدم علیٰ قائمة االجراءات

ان  ا هات دان هم دما ؛اآلن انالمرفوعت الي ي فعن یٰ طرفک تلق ب ذاک إل ده الجان ستغفر )الملک( تج اهر و اهللا ي  يج

ل  في  شدة بکل السيف أعملت قد و الثانية اليد تشاهد اآلخر الجانب علیٰ و ؛بالخطأ االعتراف و بالتوبة شعب  قت  !!ال

بعض  يصدق أن الممکن من کان !توبته؟ الشعب يصدق فکيف ل  ال ر  من  القلي ارفين  غي ائق  الع ياء؛  بحق  بتلک ( األش

 يصفونها حسبما – طنيةو حکومة جاءت قد کانت إذا و کريةالعس الحکومة إقامة بها يقترن لم إذا )المزعومة التوبة

الطبع .- أن وب ارفين ف األمور الع صدقونک ال ب ي ي ذ و !!شيء أي ف ا اه ه توصل م ذين إلي وا ال ذا شخصية درس  ه

شخص ة ورأوا ال لوکه کيفي وال – س ذه ط وام ه ين األع ک دون أو الثالث اهدوا و – ذل ره ش ستمر تغيي ة الم  للهيئ

م  الزاهد العابد بصورة يظهر فتارًة ؛بها يظهر التي والوجوه ذي  بصورة  ث و  خمسة  يقبض  ال ذا  و !!٢خمسة  تل ا  ه  م

  .باُالمور العارفون قول أي في يصدقک فلن ؛أيضًا الشعب عموم شاهده

                                                 
  األعيان و النواب مجلس أعضاء في خطابًا أزهاري الجنرال العسکریة الحکومة رئيس ألقیٰ م ١٩٧٨ / نوفمبر / ٥( تاریخ في . ١
  !!الملکي النظام سقط ما إذا  التقسيم ألخطار سيتعرض البلد إن - :فيه قال و
 ما الناس، مع المخادع المتعامل في السالطين أساليب بها یحکي التي » والقطة  الفأر« منظومة في الشاعر یقول . ٢

  .الکثيرین تسرق فهي اآلن أما واحدًا فارًا العام في منا تسرق القطة کانت - :- الفئران لسان علی – النثریة ترجمته
  !!مسلمة منةمؤ أصبحت ألنها منا الخمسة تلو الخمسة تسرق اآلن فهي

 ٥٧٢



و  َت ل د کن دًا أخرجت ق دًة ي طف واح رت و ؛ق ة ظه ذار بهئي ن االعت شعب م ة ال ط والتوب ان فق ن لک ل م  أن المحتم

ذين  من  البعض يصدقک یٰ  ينظرون  ال ا  ؛حدها  و اُالمور  ظواهر  إل ازاً  ذلک  نولک  الواعون  سمح  إذا – !لک  إنج

اتين  رفعت ولکنک ،- ما حماقة بارتکاب السطحيين الولئک دين  ه اً  الي ذا  و !مع ولي  تصرفٌ  ه د  طف ر  يفتق  أو ةللخب

ذين أن ون ال ذا يعلم ل« ه دون و مغرضون »الرجي ن ُهَتإزاح يري صورة ولک ر ب رة غي أن ذلک و مباش وا ب  يجعل

ه  توبته يعلن الذي هذا أن يدرک الشعب ق  يعطي  و أمام دة  المواثي دم  المؤک ه  تحت  يخفي  ؛األخطاء  تکرار  بع  عبائت

ل  !؟ذلکب يصدق أحمق أي أو شعب أي حنيئٍذ بمواثيقه يصدق فمن !!بندقية ی  و ب ذين  حت م  ال  يمکن  هل  يعرفوک  ل

ال  مجرد  – يحتمل من هناک هل و !األعمال؟ تلک بارتکاب الوقت نفس في تقوم أنت و تقول بما يصدقوا أن  إحتم

  !بذلک؟ الملک من مباشر أمر دون الناس علی النارية العيارات يطلقوا أو أحدًا العساکر يقتل أن –

سعي  إلیٰ االجتماع ذلک في يمالسق بتفکيرهم أولئک توصل لقد اذ  ال ة   صاحب  النق أن  ذلک  و الجالل وا  ب  إن - :يقول

وا  و !الملک  ليس و األعمال بتلک يقومون الذين هم العساکر إن و تاب قد الملک ه  بصورة  األمر  رتب  يفضح  جعلت

ديک  ذنب  قضية مثل بنفسه نفسه ة  !ال دو  و ؛واضحة  کانت  األمر  فحقيق سان  يب ذين  أن لإلن انوا  األمر  وارتب  ال د  ک  ق

ين  فجمعوا ،الحراب و العسکرية الحکومة کذلک و نفعًا تجّد لم الرياء ممارسات أن شاهدوا ذا  ب یٰ  »الالشيء « ه  إل

ا  شيئًا يحقق لم منهما کل دام ما ولکن »ءالالشي« ذاک اً  فکالهم ان  ال مع يئاً  يحقق م  رغم  و ؛ش ذه  إدراکه ة  له  الحقيق

ذه طرحوا  درک الخطة  ه شعب  لي سها  الخطة خالل  من و ال يس  األمر أن نف ی ل ا  عل ه م ة من الملک  يدعي  و التوب

اآلن  !!حرًا و وسليمًا مستقًال البلد وجعل حرة انتخابات إجراء ذي  الوقت  نفس  في  و ف سغفر  ال دعي  و اهللا يت ة  ي  التوب

ة  العيارات تنطلق ه  من  الناري ل  الرشاشة  مدافع اس  لتقت أمره؛  الن ل  ب ر  يجف  أن وقب ه تو صحيفة  حب وا  بت م  أحرق  و ق

  .المساء في أو عصرًا حتمًا أخبارها وستصلنا شک؛ ال و البلد أرجاء سائر في الحال کذلک و زنجان

 فهي  ؛الکبریٰ القویٰ من الخطة هذه کانت إذا :ُاخریٰ بخطة يفکروا أن فعليهم ؛اآلن بعد الشعب هذا خداع يمکن ال 

از ال من کنت إذا و ؛للغاية حمقاء )أنها عن تکشف( سه  الحاکم  جه إن  ؛نف ه  ف یٰ  في افهين  و الحمق و  و ؛الت ان  ل ّدو  ک  مع

ذه  م  نتيجة  فهي الحمقی  من  الخطة  ه ا  ؛حمقه انوا إذا أم اهمين  من  ک م  الف ون فه اونون  ؛ضده  يعمل شعب مع  ويتع  ال

ة  أن إعلموا الناس أيها - :الخطة بهذه يقولون کأنهم و الشعب توعية ويريدون ذا  توب  و ًاهجوم  )الملک ( الشخص  ه

  !!هجوم فهي هذا توبة أما موت بأنها توصف الذئب فتوبة ؛موتًا ليس

تح  )الخطة بهذه( يمکن کيف ذا  ف سدود  الطريق  ه ذه  ظل  في  الم د  !؟األوضاع  ه تفض  لق ذا  إن شعب  ه تيقظت  و ال  إس

ات  إتضحت  و القضايا بمختلف الصحيح الوعي علی وحصلت فئآته جميع ة  الخيان  کب ُترت زالت  ال الجرائم  و ؛کاف

شعب  ضد باستمرار ذي  ال تفض  ال اً  إن ه  مطالب ه  يمکن  فکيف  ؛بحقوق ه  من  أو من التوقف ( زعمائ ه  عن  ب  ألن مطالبات

د الملک اب ق ب يمکن وکيف !؟)ت ن الطل ه م ن زعمائ اء م ن أو العلم سياسين م ن أو ال سب م ار و ةالک ن أو التج  م

شعب  من  الطلب  و التوسط  الجامعيين و  أن ال سيد  الن يعف د  )الملک ( ال اب  ق يبذل  ت ساعيه  وس ة  م ة  القام  الديمقراطي

اذا  ولکن  اسن حالم جمع  نفسه في سيجمع أنه – المحال فرض – فرضنا لو حتیٰ و !؟للبلد االستقالل وتحقيق  عن  م
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ا  التي  الجرائم  هذه کل عن ماذا ولکن ونصوٌح صادقة توبته أن لنفترض  اب  أي دون تمر  هل  ؟إرتکبه  هل  و ؟عق

  !؟جميعًا اعنه الشعب يعفو

ا  هذا و بإيران نفکر سنين ُمنذ نحن !»إيران بأمر نفکر تعالوا« :وزرائه رئيس أقوال و أقواله ومن  ه  م  شعبها  يفعل

د  فقدها إنه بل أمامه تضيع إيران أن يریٰ ألّنه النهضة بهذه قام ولذلک أيضًا ا  ويري و  ؛إنقاذه ا  يفکر  فه ا  به  ،النقاذه

 نفکر  أن تريد هل و !؟الکبریٰ للقویٰ تبعيتها تکريس و نهبها و سلبها من للمزيد مطرقک فتح علی لنعينکم نأتي فهل

رةً  أنت تقول لکي و بحقها الخيانات من المزيد إرتکاب معها تستطيع التي بالصورة بِإيران أن  ُاخریٰ  م رانيين  ب  اإلي

وا  أن فيجب  حريةال علی للحصول تؤهلهم التي المرتبة بعد يبلغوا لم – الملک أفکار من هذه و – ة  تحت  يبق  مطرق

م  األجانب وأقدام العسکري الحکم و القمع ين  وعمالئه ذا  !المحلي ق   هو  ه و  الملک  منطل ول  فه رانيين  إن :يق م  اإلي  ل

ة  من  أعطوهم  ما لکثرة اتهمحصي علت لقد - :»الرجيل« ذلک يقول فيما !١الحرية نمنحهم لکي بعد يتأهلوا  !الحري

ا  التي المکثفة و السريعة الحرية بسبب علت اإليرانيين صيحات بأن صرح الذي کارتر قول هو فهذا م  أعطوه  !٢له

وال  هي  هذه ا  التي  األق م  نتعامل  أن ينبغي  فکيف  ؛اآلن يطلقونه ة  هل  !؟معه ا  سبيل  ثم ر  أمامن ذا  غي  أي الطريق  ه

                                                 
 کلمته في قال کما باهض؛ ثمن دفع سيستتبع اإلیراني للشعب الحریة أعطاء أن إلیٰ کلماته من عدد في الملک أشار . ١

 / ٨ / ١٩ بتأریخ )دادامر ٢٨ ( ذکری بمناسبة أجراها مقابلة في وکذلک  األعيان ومجلس  النيابي المجلس إفتتاح بمناسبة
 أکن لم ولکني الحریة؛ إلی للوصول ندفعه أن یجب الذي الثمن هو هذا إن -  :سؤال علی جواب في قلُت لقد« - ):١٩٧٨
   .المقابلة لهذه الکامل النص )م ١٩٧٨ / ٨ / ١٩( بتأریخ إطالعات صحيفة نشرت قد و » الدرجة هذه إلیٰ باهض أنه أتصور

  .)٥٠( رقم الخطاب علیٰ )١٣( رقم الهامش راجع . ٢
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ة  الهجمات  شّن لأج من إمهاله يطلب اآلن وهو فسادًا کان اآلن إلیٰ )الملک( فعله ما کل  م  اهللا و !الالحق م  يعل  و أنه

وه  ال - :وقلتُ  سابقًا قتله ما هذا و ؛رؤوسکم بعدها ترفعوا لن ضربًة لکم لوجه أمهلوه لو اإليراني الشعب  ال و تمهل

  .أسوء هو ما سيفعل و سنة ُمنذ وجهها التي ضرباته ليوجه الفرصة تعطوه

ا  التي  األقوال کانت إذا وال  هي  يطلقونه اً  الملک  أق دو  فهي  ؛حق ة  تب سوف  رحلتُ  إذ - :طفولي زول  ف ران  ت ضاً  إي  أي

ة  هذه من الروس يأتي و للتقسيم إيران فستتعرض رحلُت إذا !إيران بحال نفکر فتعالوا ان  الجه ة  من  واألميرک  الجه

 مستشاري إن ؛)نالحاضرو يضحک( اآلن إلیٰ يأتوا لم کأنهم و !الملکي االقتدار بسبب اآلن يأتون ال هم و اُالخریٰ

سيرون  الذين هم األميرکان شنا  ُي د  و ؛جي اموا  ق م  قواعدً  أق د  في  له دنا  أرجاء  من  العدي م  و بل ستمرون  ه  نهب  في  م

 بنفسه )الملک( هو قال لقد !؟شؤوننا جميع في أحرار و مستقلون نحن فهل ؛غازنا نهب السوفيت يواصل فيما نفطنا

م  المجلس  في  نوابًا نعينهم أن يجب الذين األشخاص بأسماء – السفارات من - قوائم يرسلون کانوا األميرکان أن  ول

یٰ  أّنه األمر وغاية !!النصياع  سویٰ سبيل أمامنا يکن ذا  أن إدع ان  الحال  ه سابق  في  ک د  في  أي -١ال ه  عه ذي  أبي  ال

ؤثرة  تعد لم إدعاءات هذه کل و !صداقة قضية تعد لم اآلن القضية و !بتکراره يسمح لن أنه و - ٢عليه أثنیٰ طالما  م

  .صحيحة غير هي و

ا  بکل  – الساحقة ضرباتهم يرکزوا و قويًة النهضة هذه حفظ هو و واحد بواجب القيام سویٰ اإليرانيين أمام ليس   م

ذا  علی – أستطاعوا یٰ  النظام  ه سقط؛  حت و  ي اونوا  ول ام  في  ته ذلک  القي ا  و ب ا ال تهاون ذلک  رتکبن ة  ب ذا  بحق  خيان  ه

شعب  رآن و سالم اإل بحق  و ال ذا  ألن ؛الکريم  الق ادي  الشخص ه ا  کل  يع دينا؛ م و  ل ا  شرس عدو  فه  مختلف في  لن

 لإلسالم  و الشعب لهذا خائن فهو ،الشخص هذا تدعم کلمة قال أو أهمله أو األمر هذا في أحٌد تهاون فلو لذا .شؤوننا

  .معه تتضامنوا و اإليراني الشعب اتدعمو أن – البلد خارج المقيمون أنتم – جمعيًا واجبکم و ؛إعتزاله يجب و

                                                 
  .)٥٥( رقم الخطاب علیٰ )١٠( مرق شالهاَم راجع . ١
 بفضل والتقدم الرقي طريق على سريعة خطوة إيران خطت لقد« ):م ١٩٦٤ / ١ / ٢٦( بتأريخ ألقاه خطاب في الملك قال . ٢

 من لإلستفادة الفرصة لنا تتح لم األسف ومع !وإهتمامه العالمي العام الرأي أنظار إستقطبت بحيث العظيم أبي ونبوغ جدارة
  .!!»العظيم الرجل لذاك التقدمية واإلجراءات الخدمات الحرب عن الناتجة اآلثار ضيعت وقد المصلح، القائد لكذ جهود
 بعد من أنا بها قمُت التي لإلجراءات القوية اُالسس وضع الذي رضاخان هو« :فيقول »وطني أجل من مهمة« آتابه في ويكتب

 من آان ... وإستثنائية للغاية عجيبة شخصية ذا آان لقد ... الوطنية الحياة نم جديدة مرحلة نحو اإليرانيين قاد الذي وهو ...
 بالعقائد ملتزمًا أبي آان ... القلب ورقيق رؤوفًا رجًال أبي آان ... العالم في أخالق أفضل لصاحب نموذج أبي يعتبر أن الممكن
 الصناعية التطورات آخر على مطلعًا آان ... بداهته سرعة في للمألوف خارقًا آان ... التظاهر عن بعيدًا ببساطة الدينية

  .!!»أبدًا يغضب يكن لم ... العالم في واإلقتصادية والعسكرية
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الوا  حيث عملهم موضوع بشأن سألوني – ألمانيا من – الخارج من جاؤا الذين السادة  ذي  العمل  إن - :ق وم  ال ه  نق  ب

ه  األمر  نفس  و ،١إيران ينفع ال ام  تلک  في  زارتني  ُاخریٰ  مجموعة  ذکرت یٰ  إضافة  األي  فهؤالء  .آخر  موضوع  إل

ره  ألن ؛عليها خطرًا يشکل بل إيران ينفع ال معمله أن يعتقدون السادة اذ  ينتهي  عم ا؛  بنف ذلک  و نفطن  أن يمکن  ال ل

ديالً  )النووية  الطاقة( هذه تشکل نفط  عن  ب ذا  ؛ال ا  ه ه  صرح  م سادة  ب و  العلمي  إختصاصهم  ضمن  هو  و ال ا  فه  مم

ين  بمجال  يحددوننا  أصحابه  لکن  ٢المرکز هذا في نعمل نحن - :يقولون هم و ،علمًا به يحيطون سمحون  ال و مع  ي

  .العلمي بالتطور لنا

ذا  في  وجودکم  من علمية ثمرة علی تحصلون ال فأنتم ،إذن  ه  وطنکم  تخدمون  ال و المرکز  ه ل  في ون  ب  إن - :تقول

 بعمل تقوموا أن يجب و المرکز هذا إلی تذهبوا أال فيجب إليه توصلتم کما األمر کان فاذا ،لوطنکم مضٌر العمل هذا

ر يفکمفت ؛آخ شرعي کل ون ال صکم مره تم بتشخي وا أن فيجب( ،أن ذا تترک ل ه ه شخصتم إذا )العم ل أّن ة يمث  محاول

ات  و طاقاتکم تفتح دون الحيلولة بهدف ينفذونها شباب  طاق ا  ،المبدعة  ال ون  مثلم ا  في  يفعل  أرجاء  کل  في  و جامعاتن

 ؛الخارج من الخبراء يستوردوا لکي ) علميال ( التخلف حدود ضمن عليکم االبقاء و تقدمکم لمنع يسعون فهم إيران

م  – ُاخریٰ بعبارة – يکونون الذين األجانب الخبراء أوامر تنفيذ في قواه و شعبنا طاقات فتستهلک سادة  ه اء  و ال  أبن

عبنا ذة األدوات ش رهم المنف سون ؛ألوام دخنون و فيجل ون« ي ضعون و »الغلي ط ي ضادة الخط صالح الم شعب لم  ال

  .)الحاضرين من تأييد( ذلک مقابل – بضخامتها اهللا يعلم التي – الضخمة الرواتب نيأخذو و اإليراني

 شعبنا  لدیٰ )العلمي( التخلف لتکريس رضا الملک عهد ُمنذ طبقها عملوا قد و ؛البداية ُمنذ المعدة المؤامرة هي هذه 

ی ( يعترضون و المجتمع و الشعب يحرکون الذين هم أتباعه و الکريم القرآن أن أدرکوا ألّنهم ؛دينه عن عزله و  عل

ران  کل في تجد تکن فلم ؛اإلسالم وحملة اإلسالم ضرب العهد ذاک ُمنذ قرروا لذلک و ،)ستعباداال ساً  إي داً  مجل  واح

ة  کانت  المجالس  کل  ،رمضان  شهر  في  ال و محرم  شهر في ال االرشاد و الوعظ و الدينية للخطابة ان  و ،معطل  ک

انوا  إذ منزله من يخرج نيدي عالم بکل ينزل البالء ه  ک سوقونه  و يعتقلون یٰ  ي شرطة  مرکز  إل ون  و ال ه  يمزق  و عبائت

ذا  إرتکب  الحين ذلک ُمنذ .آخر محل إلیٰ ذاک ينقلون و هذا يترکون و ؛زّيه بتغيير يأمرونه ر  ٣الرجل  ه  من  الکثي

رائم الم ضد الج سلمين و اإلس م ؛الم ا ث ذا ورثه ل ه ذي الرج رون ال ا ت ه م ان إن و يفعل ا ک ه م و ترون صفحة ه  ال

ا  نعرف  ال التي السرية واألمور   الخفية الصفحات أما الظاهرية يئاً  عنه ا  ال ش تم  ال و أن رة  فهي  أن المون  و ،کثي  الع

د  فيما ستنکشف لکنها التحدث علی اآلن يتجرأون ال بها ا  ،بع نحن  اآلن أم ستطيع  ال ف ا  تصور  ن ه  م ذا  هؤالء  فعل  به

  .بثرواتنا و الشعب بهذا و مسلمينبال و باإلسالم و البلد

                                                 
 هذه إنتاج بمحطات إیران تزوید مشروع ضمن ألمانيا في الذریة الطاقة مجال في یدرسون الذین الجامعيين الطلبة یقصد . ١

   .الطاقة
   .إلیران النوویة الطاقة تمحطا تبيع التي الشرکة یقصد . ٢
   .بهلوي رضا الملک یقصد . ٣

 ٥٧٦



اني  و ؛األرض في  الموجودة المادية األول - :الثروات من نوعان – آخر شعب ألي کما – لدينا ،إيران في   هو  الث

سبة  أما ؛دمرهما قد و الثروات من النوعين هذين کال يدمر اآلن هو و ،- للشعب ثروٌة أيضًا فهم – الفتية هؤالء  بالن

روات د ،ةالمادي للث یٰ فق نفط زال ال و أعط از و ال ذه الغ صورة به ا ؛لألجانب ال ع أّم ة المرات ات و الطبيعي د الغاب  فق

م  و النجف  مدينة في ظلت الشأن بهذا وثائق وصلتني وقد ،لألجانب أعطاها إذ :يقول کما »وطنية« جعلها ا  ل  أحمله

سخاء  هذا بکل نفطنا باطعاء أستمروا ما إذا و ؛بالکامل زراعتنا رَّدم کما ،معي سينفذ  – لألجانب  – !ال د  ف ن  بع  ثالي

ذ  بقي  إذا متکديًا يصبح و زراعة ال و نفط بال شعبنا يکون عندها و ،ذلک من يقرب ما أو سنة اً  الشخص  ه  ؛حاکم

شعب  جميع فسيصبح عليه حاکمًا الشخص هذ بقي إذا و يستجدي اآلن شعبنا فنصف ی  ال ذه  عل ة  ه ه  الحال يفتقد  الن  س

   .المعنوية و المادية األمور من مالديکم کل لدمر أمهلتموه فلو ؛دعامة أية

وع  بالنسبة أما – األرض تحت التي أو منها الظاهرة -من المادية اتناوثر حال هو هذا  اني  للن شباب  أي ،الث م  و ال  ه

 کأيٍد فيها يظلون يالت الحدود في فيحجمونهم العلمي التقدم و العلوم باکتساب لهم يسمحون فل – العظيمة ثرواتنا من

 ال بحيث األمر رتبوا فقد للدراسة البلد من يخرجون الذين علی حتیٰ يصدق الحال هذا و – األجانب لدیٰ فقط عاملة

يهم  تظهر أن يريدون ال ألنهم حقيقية دراستهم تکون بأن لهم يسمحون درة  ف ی  الق راض  عل سمحون  فال  ،االعت م  ي  له

  .نهبهم يعرقلون و مبوجهه يقفون لکيال الفکري بالتطور

د  هللا و – اآلن تحطم الوثن هذا ولکن  ذه  ُأزيلت  و – الحم ة  ه سع  ،العقب ا  إطار  وسيت د  ،تحطيمه تفض  وق  و شعبنا  إن

جل ي س أريخ  ف هادة الت ی  ش جاعته عل ه  و ش ت و ،وعي دع  ال أن أثب ل و الخ ة  األحابي ستطيع الملکي ه  ت  ال و قمع

راوات« ة اله ة ال و »الملکي سکرية الحکوم ين ال و الع سکري تعي ة ع وزراء لرئاس ة أّن إذ :ال سکرية الحکوک  الع

ة وم قائم ي الي ران ف م و إي شاطات ذلک رغ ضوية فالن ة النه ضًا قائم ا أي و و فيه ا تعل ضًا فيه عارات أي وت« ش  الم

   .»للملک

ا  التي األقوال بتلک الشعب هذا مثل قمع يمکن ال  ارتر  يطلقه ول  حيث  ک ذا   مع  نحن  :يق ستطيع  فال  الملک  ه  أن ن

زي  »الرجيل« ذاک يطلقها التي أو ؛إيران في مصالحنا يحفظ الذي الخادم هذا مثل نضّيع ول  حيث  االنجلي  نحن  :يق

ذا  إن نقول و نعارضه نحن السبب لهذا ؛أجل !١إيران في مصالحنا حافظ له يتعرض ما مقابل الصمت نستطيع ال  ه

ذا  مصالح  لجمع معاٍد و لشعبنا خائن هو السوفيتي اداالتح و أميرکا و إنجلترة مصالح لتحقيق جاء الذي شعب  ه  و ال

 نيابيًا مجلسًا لدينا يکن فلم ؛للدستور خالفًا البداية ُمنذ البهلوية العائلة حکمت قد و ؛الدستور طبق ملکًا ليس فهو لهذا

 و قرب  عن  شاهدها  کنتُ  حقيةال هذه و الحراب؛ بقوة شکلوه قد العائلة هذه حکم أقرَّ الذي المجلس و ؛أصًال حقيقيًا

ابي  مجلس  و دستوري غير ملک هو إذن يحکمنا فالذي أترابي کل يعرفها و شهدها قد ر  ني ة  و دستوري  غي  حکوم

 أصالً  هي االنتخابات و ذاک فکيف !!حرة االنتخابات سنجعل حسنًا - :الرجل هذا يقول ذلک رغم و دستورية غير

اً  القانوني غير دکموجو ظل في ُاقيمت إذا للدستور مخالفة ا  !أساس یٰ  م ات  معن ا  !؟الحرة  االنتخاب  تکون  أن يجب  إنه
                                                 

   .)٥٠( رقم الخطاب علی )٤( رقم الهامش راجع . ١
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ام ا في قصرنا إذا و الجميع واجب هذا ؛السادة أيها تملهوه ال  ه  لقي ا  ؛ب ة  فجميعن رددون  الحاضرون  خون صلوات  ي  ال

ا  في  تتوحد  و ؛النهضة هذه – الشباب أنتم – تدعموا أن وأرجوا ،)تأييدًا آله و محمد علی تکم  دعمه الکم  و کلم  أعم

وا  و( .أيضًا أنتم مصالحکم و طنکم و مصالح تخدم النهضة فهذه .تفرقه و إختالف دون دعايات  )أن أعلم ارة  ال  المث

 إدارة يستطيع فال قرنًا )١٤( لقب ما وليد هو اإلسالم بأن االدعاء أمثال ؛الملکي االعالم صنع من جميعًا هي هاضد

شعب  الحتياجات  االستجابة   يتسطيع ال أنه و ٢الثانية االستبدادية يمثل أنه و ؛١َالمعاصرة الحياة ه  و المعاصرة  ال  أّن

ذه  أمثال و الرجعية إلیٰ يدعو ة ا االدعاءات  ه ة  أصبحت  هي  و ... لبالي ان  إن و اآلن قديم ا  أن الممکن  من  ک  يطلقه

سابق  في ( يتحدث کان الذي الشخص هذا نفس .فال اآلن أما مثًال سنة عشرين قبل أحد ة  عن  )ال سوداء  الرجعي  و  ال

اء  و العظام  للمراجع يده اليوم يمد ؛للبلد يسيئان مبارکين غير موجودان الحمراء الرجعية و أنها يقول  األعالم  العلم

دها  و جرائمي  نطاق  أوسع  لکي  ساعدوني  - :قائًال ان  .)الحاضرون  يضحک  (!أواصلها  و أزي ذا  ک  في  وضعه  ه

  .قديمة األقوال هذه أصبحت لقد أجل السابق؛

                                                 
 في و ؛» اإلسالمية الحکومة أو الفقيه والیة« کتاب في مفصلة بصورة الشبهات هذه علیٰ )س(الخميني اإلمام أجاب . ١

 العصریة؛ الحکومة أساليب وفق یحکم أن لإلسالم یمکن کيف :هو ةاإلیطالي » لوتاکونتينوا« صحيفة مراسل سؤال علی جواب
 نتائجه و آثاره هاتج أیضًا إیجابي فموقفه لذلک و التفکير و للعقل کبریٰ أهمية یولي اإلسالم« - عليه اهللا رضوان – یقول

  التحدیث اإلسالم یعارض أال :سماحته مع أجراها مقابلة في اإلمام »غراللوکسمبو « تلفزیون مراسل سال و .»الصحيحة
 فقال للمرأة؛ الحرّیة کأعطاء إیران في للملک التقدیمة اإلصالحات اإلسالم یعارض ألم !السابقة؟ األوضاع إلیٰ للعودة ویدعو
  بالعفة وتضر  إستقراره و الشعب بأمن تضر التي تلک باستثناء  آثاره و التحدیث مظاهر یعارض ال اإلسالم« - :جوابه في اإلمام

  .» حریتها سلبها أنه ليس و حقوقها أحترم و المرأة حرر نفسه هو اإلسالم و والحشمة؛
 التقدم إستمرار للمرونة الفاقدة المتشددة بأحکامه اإلسالم یضمن أن یمکن کيف - :الفرنسي التلفزیون مراسل وسأل  

 اإلسالمية  األساسية األحکام« :اإلمام فأجاب ؟المثالية اإلسالمية للحکومة نموذجًا تذکروا أن یمکنکم هل و !اإلجتماعي؟
 الدولة و .السليمة السياسة تطبيق بها یمکن التي المرنة األحکام من الکثير  اإلسالم في توجد ولکن فيها مرونة ال ثابتة
 في( السابق في  ولکن  ُإسالمية  حکومة  العالم أقطار جميع في اآلن توجد ال و  الکلمة معنیٰ بکل إسالمية نریدها التي
  .» لها نموذج مشاهدة  یمکن )اإلسالم صدر

 ینبغي ال« :- ومؤمن مکافح مسلٌم  بأنه نفسه یصف کان  الذي و الملکي، العهد في وزراء رئيس آخر – بختيار شاهبور قال . ٢
 / ١ / ٢٤( إطالعات صحيفة .» )اإلسالمية الحکومة( ثانية بدکتاتوریة )رضا محمد الملک حکومة( ةالدکتاتوری هذه نستبدل أن

  ).م١٩٧٩
 الموضوع هذا عن لإلمام االسئلة باستمرار یوجهون المراسلون کان و باریس في واسع نطاق علی االدعاء هذا روجوا قد و 

 باعطاء یتعلق فيما الحالية الحکومة عن حکومتکم تختلف هي - :اإلمام سأل اللندنية »األکسبرس« صحيفة فمراسل
 و اإلسالمية الجمهوریة نظام هو نریده الذي النظام « :اإلمام فأجاب ؟»دینية دکتاتوریة« تنشدونه الذي النظام أليس !الحریات؟
 مراسل أما ؛.»المفاسد إلیٰ یؤدي و البلد و المجتمع یضر الذي الحریة من النمط ذاک باستثناء اإلسالم ظل في حرٌّ اإلنسان
 عقوبات فيه تفرض متوحش اإلسالمي المجتمع أن المسلمين غير یتصور :قائًال اإلمام سأل فقد البریطانية اإلذاعة هيئة

 وحشية،  اإلسالم أحکام إن یقولون هم و السعودیة، و الباکستان في نریٰ کما السارق ید کقطع صغيرة جرائم علی شدیدة
 في کانت کالتي إسالمية حکومة اآلن جدتو ال و یعرفوه، لم باإلسالم الظن ونئویسي  الذین إن« :اإلمام أجاب رأیکم؟ هو فما
 أما  کامل أمن في یعيشون الناس کان مثًال – عليه اهللا سالم – أطالب بن يعل اإلمام حکومة ظل ففي اإلسالم، صدر

 و .»أفواجًا أفواجًا الناس قتل في تتمادیٰ هي و األمن أشکال کافة  سلبتهم و الناس أرعبت التي فهي اآلن القائمة الحکومات
 الملکية، االنظمة من دیکتاتوریة أشد هي اآلن القائمة اإلسالمية األنظمة بعض :قائًال لألنباء الفرنسية الوکالة مراسل سأله
  یمکن ال و بالجمهوري؛ منها الملکي مقارنة تستطيعوا لکي اسالمية ليست االستبدادیة الحکومات هذه« :االمام فاجاب
  .»ستبدادياإل و اإلسالمي النظام بين الجمع

 ٥٧٨



رن  نصف  في البلدان هذه کل فتح الذي هو اإلسالم  ا  يهدي  لکي  ق یٰ  أهله اة  إل سانية  الحي ه  ؛اإلن ل  ليست  ففتوحات  مث

سانية  الشخصية  يبني الذي الحکم هو اإلسالمي فالحکم کال ،١»نادرشاه« کالملک اآلخرين السالطين اتفتوح  ؛اإلن

رم  کالنبي اإلسالم زعماء سيرة تالحظوا أن ينبغي ده  و األک ر  بع ؤمنين  أمي انوا  فهل  ؛الم ستبدين؟  ک رم  النبي  !م  األک

 عن  النبي وتمييز الرعية عن تمييزه و )الحاکم( سيدال معرفة )للغريب( معها يمکن ال بصورة الناس مع يجلس کان

اس  مع  جلوسه کان هکذا ؛األصحاب د  کجلوس  ؛الن راء  و العبي ان  و ؟الفق اة  يعيش  ک راء  حي  ببيت  يتصرف  فال  الفق

وم  أن عليه حٌق له آان ممکن يطلب و المنبر يصعد کان و ؛للملسمين فهو أصًال المال ه  يقتص  و يق م  من م  فل  أحدٌ  يق

 ألحد جههاو إساءٍة أو بظلم أو منه سلبه رشبق ولو ظلمتني أنک ليقول – معين لغرٍض قام واحد شخص ناءباستث –

ره  أواخر  في  ذلک  – آله و عليه اهللا صلیٰ - فعل لقد .اُالمة بحق إرتکبها – باهللا نعوذ – خيانة أو م  عم م  ول  أحد  يق

ضي  أن ذکر واحد شخص باستثناء المظالم تلک من شيء وقوع ليدعي ذي  بالق ان  ال ستخدمه  ک  سوق  في  الرسول  ي

ه  أصاب قد ناقته أمره  بطن ه  يقتص  أن الرسول  ف ذکر  من ه  أن الرجل  ف ة  کانت  بطن ه  عن  الرسول  فکشف  عادي  بطن

   .– عمد عن يضربه لم الذي الرسول بطن تقبيل الحيلة بهذه أراد أنه أي – الرجل فقبلها

ين  الحاکم هذا مثل علی اعثروا ع  ب دنيا؛ ا حکومات  جمي ذا  ل ا  فه ه  نبحثُ  م ضاً  نحن  عن الطبع  و ؛أي ن  ب تمکن  ل  من  ن

 يعطيها و ثرواته يسرق و ينهبه ال و شعبه يخون فال ؛أحکامه ببعض يعمل حاکمًا نريد لکن و له نظير علی العثور

  .٢ عشيرته و وألوالده له  قصورًا بها يبني و اُالخریٰ الدول و ألميرکا

ذه  عن  النبي  رحل عندما دني  ه م  اال يئاً  يملک  يکن  ل ذا  و ؛٣ش ان  هک زعيم  حال  ک اني  ال ذي  الث ساع  شمل  ال ة  إت  رقع

ل  في عليها ينام الجلد من قطعٌة له کانت فقد وروبا؛أ من أجزاًء و الشرق حکومته ه و هو  اللي ة  زوجت  الزهراء  فاطم

ه  يکن  فلم منه؛ ليعتلف يرهبع طعام النهار في عليها يضع و – عليها اهللا سالم – ل  وعرش  بالطٌ  ل  صاحب  حال  مث

وال  يجمع  لکي  ليس لکن و العمال سائر مثل يعمُل کان بل ،!السلطان الجاللة ل  األم ا  ب  في  و ؛اهللا سبيل  في  ليوقفه

ه  يقوم کان الذي للعمل ذهب و والمسحاة الفأس أخذ للخالفة فيه ُبويع الذي نفس دما  و .ب ر  عن ر  تلک  حف  وتفجر  البئ

ين  تلک  أوقف  و صحيفة و دواة طلب ثم !!للورثة تهنئتهم يوجهوا بأن بهمفأجا ؛ذلک علی له بارکوا الماء  ألحد  الع

                                                 
 محمد« ملکها هزم و هاجمها و – المؤرخون ینقل کما – ضخمًا جيشًا لها جّهز حيث للهند »شاه نادر« الملک فتح المراد . ١

 الهجوم هذا خالل »شاه نادر« حصل قد و .عليها ملکًا »شاه محمد« ُاخریٰ مرًة عين و رأیه عن تراجع ثم ، إحتلها و »شاه
 و عرشه منها بقسم زّین و خزانته في الثمينة الجواهر تلک أودع أنه وُینقل  عظيمة؛ ثروة ُتعد مةضخ غنائم و  مجوهرات علی
 تضييعه أو للتلف الثمين الکنز هذا تعرض موته بعد و مدقع؛ فقر في تعيش کانت أنها رغم بها االنتفاع من إیران حرم و تاجه

 ،١٧٦ ص الفارسية کشاورز ترجمة »نادرشاه حياة – إیران تأریخ« کتاب راجع .ضياعه حسرة شعبه قلوب في وبقيت افباإلسر

 الفقراء علی تنفقها أن أمرها و عائشة جته
   .المؤنة خفيف هو و ربه لقاء إلیٰ یذهب نأل إرتياحه عن أعرب ذلک فعلت ما

٦٠٤  
   .)٥٥( رقم الخطاب علی )١٤( رقم الهامش راجع . ٢
زو لدیٰ أودعها قد کان دنانير بضعة – الموت فراش علی و – )ص( الرسول طلب . ٣
عند و

 ٥٧٩



االت ة( المج ذا .١)الخيري ت هک يرته کان ي س ه ف ه و معاش ذي طعام م ال ن ل اوز يک ددًا يتج يًال ع ن قل ز قطع م  خب

  .الشعير

الطبع  نظير له نجد ولن الحاکم هذا مثل عن نبحث نحن  ا  ب سه  أخبرن درتنا  عدم  عن  بنف ی  ق ه  ،ذلک  عل  أوصانا  لکن

یٰ  تقي  حاکم عن نبحث فنحن لذا ؛٢بالتقویٰ التقویٰ  يتحل سياسية  ب روات  ينهب  فال  ال شعب  ث ضيعها  ال و ال ذا  ؛ي ا  ه  م

ة  نريُد أي ؛إسالمية حکومة نريد نقول عندما نريده ما هذا و عنه نبحث ا  الحاکم  يکون  حکوم شبه  فيه دار  - ي  – بمق

ة  من  بشدة السادة أولئک يقلق لکي إستبداديين هؤالء کان فمتی الحکام هؤالء ة  أي و !اإلسالمية  الحکوم  ديکتاتوري

ةً  - اإلسالمي  الحکم ظل في – بلدنا في األول الشخص إرتکب فلو ؛القانون حکومة تمثل هي و فيها اً  أو مخالف  ظلم

 ؛اإللهي القانون حکم تمثل إنها !؟ةإستبدادي حکومة هذه فهل ؛الحکم ةأهلي فقد ألّنه اإلسالم لعزله أحد علی إعتدیٰ أو

و  بحيث ی  أحدٌ  إشتکیٰ  ل ة  في  ولاأل الشخص  وهو  - الحاکم  عل تدعاه  – الدول ضاً  هو  ألستجاب  و القاضي  إس  و أي

 ي

م  - :ُاخریٰ مرًة يقول کان بعدما أو ٤ النجسة الحيوانات مثل ليالمال هؤالء إن - :يقول ل  إنه دان  مث  تعيش  التي  الدي

دما  – اليوم ظهر ؛!٥القاذورات في اء  وصف   بع ذه  العلم  و العظام  المراجع « بأوصاف  ليخاطبهم  – األوصاف  به

ل  هو  نحن  نريده وما علي؛ اإلمام فعل کما للمحاکمة  ذهب ذه  مث ة  ه رة  الحکوم انون  حکم  عن  المعب يس  و الق  أي ل

  .التقدمية اإلسالم تشريعات و اإللهي القانون بل قانون

م أولئک إّن  ذين ه رون ال يکم يثي ن الخوف ف ة م المية الحکوم ول ؛اإلس ائلهم( فيق و - :)ق يم ل م ُاق الم الحک اإلس

ا  ليحجرن  األبواب نعليه أقفلوا و الحجرات في النساء لوضعوا یٰ  فيه ة  إل ساء  إن !!النهاي نّ  اإلسالم  صدر  في  الن  ُک

  .هذا من أکثر أحٌد يتوقع فهل ؛الجرحیٰ لمعالجة الحرب فترة طوال العساکر مع طنيراب و الحروب في يشارکن

ساد  مراکز  تعارض  اإلسالمية الحکومة ألن أحٌد يعارضها فلن ؛التربية و باألخالق تلتزم للسينما ورًاد أقيموا   و الف

ذا  !؟للمکتبات فاقدًا اإلفسادية المراکز هذه بکل مملوًء البلد يکون أن الرقي و التحضر من هو فهل ؛التحضر ليس  ه

ا  و – خطاباته إحدیٰ في قال )الملک( الرجيل هذا أن حين في ؛التطور ليس و اإلسالم يعارضه ما ا  کن م  في  حينه  ق

ر  بواسطة التنقل يريدون الماللي هؤالء إن :- ل  مع  التعامل  يمکن  فکيف  !!٣الحمي ذا  مث د  !؟الشخص  ه ا  بع ان  م  ک

                                                 
١ .   
 بطمریه دنياه من إکتفیٰ قد إمامکم أن و أال ...« :حنيف بن عثمان عامله إلیٰ کتابه في – السالم عليه – علي اإلمام یقول . ٢
 من )٤٥ الکتاب( غةالبال نهج »... سداد و عفة و إجتهاد و بورٍع أعينوني ولکن ذلک، علیٰ تقدرون أال بقرصيه؛ طعمه من و

  ).السالم عليه رسائله و کتبه فصل
 :رضا محمد الملک قال همدان في للفالحين األراضي تمليک سندات توزیعه خالل )م ١٩٦٣ / ٦ / ٨( بتأریخ له طابخ في . ٣

 یرتبط ما کل نأل »شهر بارک« مکتبة أحرقت لقد ؟)١٩٦٣ / ٦ / ٥( داد

 و نریٰ زلنا ال الکنن ... بسرعة تتقدم العظمیٰ الوطنية ثورتنا إن«

خر ١٥ األربعاء یوم في السوداء الرجعية فعلت ماذا »
 النقل حافالت  بطاقات بيع ومحال  النقل وسائط و الریاضية المالعب أحرقت ولذلک ینفعها، ال المعاصرة والحاجات  بالعلم
 علیٰ للسيطرة العالم فيه یتحرک الذي القرن في الخيول أو الحمير  بواسطة التنقل علينا بأن – حتمًا – تفکر ألنها العامة،
  .»الفضاء

   .)٥٨( رقم الخطاب علی )٥( رقم الهامش اجعر . ٤
 الشتائم و السباب بأقبح تفوه وقد الجویة، دسفول قاعدة في )م ١٩٦٣ / ٣ / ١٤( بتأریخ الملک ألقاه الذي الخطاب یقصد . ٥

 :قال حيث األميرکية لخططه  المعارضين للعلماء وجهها التي

 ٥٨٠



يئاً  تحققوا لن تفرقتم فإذا إتحدوا ؛يوفقکم و يؤيدکم أن اهللا أسأل ؛حال أي علی و ده  – کالً  الن ؛ش ستطيع  ال – لوح  ي

رددون  الحاضرون( »الجماعة مع اهللا يد« فأن يتحدوا أن الجميع علی لذا ؛شيء إنجاز صلوات  ي ی  ال  و الرسول  عل

  .)آله

  

                                                                                                                                                                        
 األشقياء هؤالء کأن و ... قذاراتهم في یغوصون النهم و ... حياتها تستعيد أخذت التي الميتة األفاعي مثل ... البعض أن نسمع

 مع السفلة هؤالء یستيقظ لم وإذا  ... قذاراتهم في ُاخریٰ مرًة غاصوا أنهم و سمومهم بث االوان آن بأن یفکر البائسين
 زي بأي – رؤوسهم علی الصاعقة مثل ستنزل العدالة ید فإن الغفلة؛ هذه من ینتبهوا و الرجعيين من أفکارهم في  شرکائهم

   .» القذرة المخزیة حياتهم إنهاء إلیٰ تؤدي قد وبصورة - کانوا
  .٥٨ رقم الخطاب علی )٦( رقم الهامش راجع . ١

 ٥٨١



  ٦١ – ة الخطاب رقمهوی
  

 / فرنسا   م ١٩٧٨ نوفمبر ٨ الموافق ق ـه ١٣٩٨ الحجة ذي ٧ لوشاتو نوفل / باريس

   .الملکي النظام جرائم عن يدافعون اإلنسان حقوق عن الدفاع أدعياء :الموضوع

   .إيران في العسکرية الحکومة إلقامة األميرکي األبيض البيت بس الناطق تأييد :المناسبة
   .غيرهم و الجامعيين من الخارج في المقيمين اإليرانيين من جمٌع :ضرونالحا 

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
ذه  في  )س(الخميني  اإلمام يتناول ا  طرح  قضية  الخطاب  ه ة  الحکومات  و أميرک ذاک  الغربي رام « لضرورة  آن  إحت

وق سان حق ي اإلن ران ف رد و »إي ی ي ذا عل اء ه ضلي اإلدع ادع ليالت د و المخ ائًال يؤک ن الهدف إن ...« :ق  طرح م

شعارات  هذه وأمثال اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن موضوع ستر  هو  ال ا  الت سويغ  به تالعهم  لت ویٰ ( إب ریٰ  الق  )الکب

  .»... واقعية حقيقة اإلعالن لهذا أن أحٌد يتصور فال ؛الضعيفة للحکومات

ه  من آخر جانب في اإلمام يشير و  د  یٰإل  کلمت رئيس  تأيي ارتر  األميرکي  ال اطق  و ک سم  الن ة  األبيض  القصر  ب  إلقام

ول  و إيران في العسکري الحکم ارتر  إن هل  ...« :يق ا  يعي  ال ک ول  م اطق  يق سم  والن ق  األبيض  القصر  ب ذه  يطل  ه

  .»... بالوقائع لجهله کذلک و فهمه عدم نتيجة األقوال

ذاک  األميرکي  القومي األمن مستشار النإع بعد العنيف الخميني اإلنتقاد هذا جاء قد و  سکي « آن  دعم  عن  »بريجن

شکيل  اإليراني الملک لقيام األميرکية الحکومة و الرئيس ة  بت رال ال حکوم د  و العسکرية  »أزهاري « جن تقبلت  ق  إس

ة سکي« مجموع ي »بريجن ا ف ذا أميرک راء ه ي االج سروٍر الملک الغ ب ول ؛ب د« :سکييبريجن يق ت لق ار بعث  األخب

ةً  االجراء  في  رأيتُ  فقد ؛شديدًا إرتياحًا عسکرية لحکومة الملک تشکيل بشأن دةالوار ة  عالم  أن عن  تکشف   طيب

ستطيع  أنه أعتقد و .مؤثرة بصورٍة األمور للقيام مستعٌد هو و لألزمة التصدي هايةالن قرر قد الملک  في  اإلنتصار  ي

ستطيع  هو و ؛ألمرته الخاضع الکبير بالجيش إستعان إذا علنية مواجهة وقوع حالة ذا  ي يس  الجيش  به ة  ل  النظام  إقام

  .١»أيضًا القائم الفساد إزالة و بل حسب و

لين  أحد  وجه  أزهاري  الجنرال حکومة تشکيل عن االعالن يوم نفس في و  ؤتمر  في  – المراس  إشترک  صحفي  م

د  - :)س(الخميني  لإلمام التالي السؤال – آلمانيا و فرنسا و إنجلترة من مراسلون فيه د  لق اد  بهدف  و الملک  عم  إيج
                                                 

   .بریجنسکي تأليف »والمبادیء  السلطة« کتاب راجع . ١
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ه  کل  يعقد األيام تلک في الملک کان  ی  آمال ا  دعم  عل رة  و أميرک ه  إنجلت ه  لنظام ان  ألّن م  ک ة  أن يعل  أزهاري  حکوم

ة  في  الملکي  النظام لدی أميرکي سفير رأخ سوليفان ويليام يقول ؛حکمه لحفظ شيء فعل تستطيع لن العسکرية  کتاب

ه  الملک دعوة عن فيه يتحدث الذي مذکراته من المقطع ذلک في و - »ِإيران في مهمة« سفير  ل زي  ولل ی  اإلنجلي  ال

زي  السفير وصول کان و ...« :- العسکرية الحکومة تشکيل قرار إتخذ عندما »نياوران« قصر ی  االنجلي  قصر  إل

اً  الملک  تحدث الفترة هذه خالل و کاملة ساعة إلیٰ يحتاج نياوران د  و ... الملکة  مع  هاتفي یٰ  هت بإنت ق  الملک  أن إل

اتفي  االتصال هذا خالل لها قال ا  إن اله ضاً  أميرک دعم   أي راره  ت د  و ؛ق اً  إتصل  ذلک  بع الجنرال  هاتفي  – أزهاري  ب

  .به لتقاءلإل القصر إلیٰ يمکن ما باسرع يأتي أن منه طلب و – أرکانه هيئة رئيس

دما و  سفير وصل عن زي ال رب االنجلي ي الملک أع ة ف ه بداي ن حديث فه ع وم أس ذي للهج ه ُعرضت ال سفارة ل  ال

ة ال و البريطاني ة إن - :ق ة الحکوم تتکفل اإليراني ي بمصاريف س ي األضرار تالف یٰ لحقت الت سفارة بمبن سبب ال  ب

ه  إستطلع  و عسکرية  ةبحکوم  ناإلتيا بشأن قراره علیٰ اإلنجليزي السفير أطلع ثم .ذلک ذا  رأي ال  الخصوص  به  فق

 االتصال  يستطيع ال أنه کما الخصوص بهذا موقفًا إعطاء بنفسه يستطيع ال إنه )آنذاک جليزيلاإلن السفير( بارسونز

وراً  دن  ف ة  بلن ضاً  لحقت  االضرار  ألن الموقف  لمعرف أجهزة أي سفارة  في  االتصال  ب د  .ال ذا  وبع م  الجواب  ه ابع ل  يت

  .غدًا عنها سُيعلن و العسکرية الحکومة تشکيل أمر الليلة هذه سيرتب إنه قال بل الشأن بهذا الحديث لکالم

ة  نعلم کنا ألننا و ؛االنتظار قاعة في أزهاري الجنرال رأينا القصر من نخرج کنا عندما و  ا  سُيکلف  التي  بالمهم  به

ذا د ل ا فق ه تمنين ق ل ي التوفي ام ف ا القي م و ؛به ن ل رالالج يک اري ن ن أزه ادة م سکريين الق ساعين الع سلطة ال  لل

  .١»... المنهار هيئة في هو و الملک مکتب إلی توجه و باستغراب فشکرنا ،لها والمتعطشين

 / ٦( بتأريخ )س(الخميني اإلمام أصدره الذي المهم البيان من نسٌخ للتوه طهران وصلت قد کانت لکذ غضون في 

وفمبر / ٧ – ق ـه ١٣٩٨ / الحجة ذي ذي و )١٩٧٨ / ن ال ال ي ق ه ف ي« :بدايت ي إنن سبب عزاء ف رائم ب ي الج  الت

ا  الملک حّول لقد« قبيل من عبارات وردت الذي و »اإلسالم أبناء ضد ناطهر جامعة في مؤخرًا أرتکبوها  جامعاتن
                                                 

  .الفارسية الترجمة طبعة من ١٢٨ - ١٢٧ ص » إیران في مهمة«  کتاب . ١
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ذ و  ساعة ُمن ة ال ن الثامن ساء م ک م وم ذل ت الي سمع کان ي ُت ب ف شوراع أغل ة و ال ات األزق وت« هتاف ام الم  للنظ

ارات  إطالق أصوات أيضًا معها سمعُت و »الملکي الحکم نريد ال و القرآن أتباع نحن« ،»البهلوي ة  العي  التي  الناري

  .معين هدف إلیٰ ُتوجه ُتکن لم
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  ٦١ – الخطاب رقم
  

  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

ة ( ... مجيء  جردبم أنه الصحف هذه إحدیٰ في ورد  ران  في  ... )العسکرية  الحکوم إن  إي ا  ف  و .١ستدعمها  أميرک

اطق  سعیٰ فقد لذلک ؛اإلنسان حقوق عن أميرکا دفاع مع يتعارض الموقف هذا ألّن سم  الن سويغ  األبيض  القصر  ب  ت

 !إيران في مقراطيةالدي إقامة إلیٰ يهدف العسکري بالحکم االتيان أّن هو الزعم هذا سبب إن - :بالقول التعارض هذا

ذا  و العام النظام يثبت و الشعب يردع فهو !!للديمقراطية مقدمة العسکري الحکم أّن إْذ ان  من  الهدف  هو  ه ه  االتي  ب

  ... و صالحة حکومة إلیٰ تحول العام النظام إستتب فإذا مؤقتًا إجراًء سيکون الذي

دف إن  ن اله المي اإلعالن موضوع طرح م وق الع سان لحق ال و اإلن ذه أمث شعارات ه و ال ستر ه ا الت سويغ به  لت

تالعهم ویٰ( إب ریٰ الق ات )الکب ضعيفة للحکوم ال ال صور ف ٌد يت ذا أن أح الن له ة االع ة حقيق ل ؛واقعي ویٰ أن فه  الق

رم  الکبریٰ ذه  تحت وق  ه اً  الحق ستطيع  !؟أساس درک   أن ن دار  ن ذين  – عمل  مق وا  ال ی  وقع ة  عل المي  االعالن  وثيق  الع

سان  لحقوق دوها  و اإلن ا  – أي دعو  بم ه  ت لوکياتهم  مالحظة  خالل  من  ل ذات  س أنتم  ؛بال ریٰ  نحن  و ف ا  ن  في  يجري  م

سان  حقوق إحترام مدیٰ أن إلیٰ ولکن الوثيقة تلک علی وقعت أيضًا إيران و روسيا و إنجلتره و فأميرکا ؛إيران  اإلن

  !تأييدها؟ في ناتالبيا و التصريحات أطلقوا الذين وثيقتها علی الموقعون هؤالء إيران في

ون  و االذاعة و الصحافة و االنتخابات حرية و الرأي عن التعبير حرية إن ائل  و التلفزي سط  من  هي  االعالم  وس  أب

وق سان حق ل فهل ؛االن ا تجه داننا أميرک صحافة و لإلعالم بفق ع إن !؟الحرة ال ة الصحف جمي ي اآلن مغلق ران ف  إي

روا  وقد ؛األشخاص مختلف من کبيرة ألعداد إعتقالها و عليها قابةالر فرضها و العسکرية الحکومة عودة بسبب  ذک

م  ال أن ٢شخص  ستمائة بلغ المعروفين من المعتقلين عدد أن ا  تعل ران  في  الصحافة  أن أميرک م  إي اً  تکن  ل  حرةً  يوم

ة  أعطوها التي القليلة األيام تلک في حتیٰ الکملة بمعنیٰ ران  صحف  إّن !؟٣شکلية  محدودة  حري و  ةکاف  إي یٰ  تخل  حت

                                                 
 نحن - :قائلة األميرکي األبيض القصر بسم الناطقة »شوجر جيل« صرحت العسکریة أزهاري الجنرال حکومة تشکيل بعد . ١

  .يةالفارس الطبعة ..»اآلخرین العامين« کتاب من ٢٢٢ ص راجع »القرار هذا في اإلیراني الملک نؤید
 في العاملون فأضرب الصحفي الحقل في العاملين و الکتاب من عدد إعقتال تم العسکریة الحکومة لقيام األول اليوم في . ٢

 شاهبور حکومة تشکيل من أیام عشرة بعد أي .م ١٩٧٩ / ١ / ٧ تأریخ إلی مغلقة الصحف بقيت و اليوم ذاک ُمنذ الصحافة
  ).خواندنيها( مجلة باسنثناء معتبرة مجلة أو صحيفة أیة الفترة تلک طوال إیران في تصدر فلم بختيار

 اإلصالحية االجراءات من مجموعة - م ١٩٧٨ / ٨ / ٢٧ بتأریخ تشکيلها تم التي – إمامي شریف جعفر حکومة إتخذت . ٣
 اإلذاعة عبر يابيالن المجلس مداوالت بنقل سمعت و الصحف علی الحکومية  الرقابة فألغت األوضاع؛ تهدئه بهدف الشکلية

  التيارات بعض  فاستغلت .ذلک وأمثال  السياسية األحزاب نشاط علی المفروضة القيود ألغت و مباشرة، المسموعة
 استعراضية بنشاطات للقيام الفرصة – االشتراکيين الدميقراطيين و السابقة الوطنية بالجهة المرتبطة کتلک – السياسية
 بهدف شکلية معارضة إلظهار الفرصة المصلحيين النواب بعض إستغل و بل إنتقادیة  مقاالت لهم تنشر العملية الصحف فأخذت
 أیامًا سویٰ تدم لم الشکلية الحریة هذه و .مباشرة بصورة الملک إنتقاد من الحذر عن یغفل لم منهم أیًا لکن العوام، تضليل
   .العسکریة أزهاري حکومة بمجيء إنتهت قليلة
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ابي  التمثيل في الحرية من محرومة إيران أّن حقيقة إنجلترة و السوفيتي االتحاد و أميرکا تجهل هل   الصحافة  و الني

ع  !؟کراهاال و الرقابة ظل تحت و الحراب بقوة ُتدار الشؤون هذه فجميع شيء کل و ة  المجالس  جمي ام  النيابي وة  ُتق  بق

ا  تجهل  فهل  نفسه الملک قبل من و الحراب ا  أم !؟ذلک  أميرک ا  تعرف  أنه ران  في  يجري  م ديها  حيث  إي  و سفير  ل

ا  يعرفون و يجري بما يعلمون إنهم .أساسًا قبضتها في هي إيران إن بل عمالء و تجسس أجهزة ه  يطالب  م  شعبنا  ب

ر  قطع إلی يؤدي قد الشعب أنتصار أن يعرفون النهم هلبالج يتظاهرون لکنهم داءاتهم  داب ی  إعت ه  عل ذلک  و حقوق  ل

وق  عن بالحديث يتشدقون فهم سان  حق دما  االن رون  وعن دهم  أن ي ة  للحکم  تأيي نقض  العسکرية  والحکوم اءاتهم  ي  إدع

دفاع وق عن بال سان حق ة ألن االن سکرية الحکوم سلب الع شعب ت ع ال ات جمي م و الحري دعمونها کذل رغ م ي  و ه

ة ة؛ الحکوم ذلک األميرکي سعون ل یٰ ي سويغ إل ذا ت اقض ه القول التن شعب إن - :ب دع ال ياإليران ال نح الملک ي  يم

ات ذا وان !الحري سکين ه ل الم صعاب يتحم اء ال ر إبتغ شعب تحري ار و ال د إعم ّن البل شعب لک و ال ذي ه رفض ال  ي

ار  و الحرية ده  إعم و  !!بل ر  شعب  فه ل  ناضج  غي دين  المتوحشين  من  جموعة م هو  ب الزم  الفکري  للنضوج  الفاق  ال

ه  نحن  و االضطرابات هذه وقعت فقد الحريات إعطاء يريد الملک نأل و !جيد شيٌء الحرية أن الدارک  لکي  ندعم

ذي  للشعب يريدها التي الحرية بمنح التفضل – مطمئن بقلب – يتسطيع و إيران في االستقرار يعيد  يفعل  يدعه  ال ال

  !ذلک

اطق  و يقول ما يعي ال کارتر إّن له سم  الن ق  األبيض  القصر  ب ذه  يطل وال  ه دم  نتيجةً  األق ه  لع ه  کذلک  و فهم  لجهل

  !إنتباه؟ و إطالع و علِم عن ايطلقه أنه أم بالوقائع

وق  إعالن  إن  سان حق يلة  االن اهير لنهب  وس ول  غطاء تحت  الجم وحي  مقب أنهم ي ون  ب ا  يحقق يئًا له و  ش ٌر فه  ال نظي

 من  تصدر و العالم بها يعج إدعاءات کلها ؛المفتوحة و الحرة السياسية االجواء ومثل للشعب الحريات ملکال عطاء

  .جوفاء إدعاءات فکلها ؛المادية المصالح سویٰ لهم غاية ال و المبادیء من خالية فعقائدهم ؛مبادئلهم ال أشخاص
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د  سُاس  علی قائمةال هي اإلنسان حقوق تحفظ بأنها االدعاء تستطيع التي الحکومة ة  العقائ ة  اإللهي ریٰ  التي  و الديني  ت

سها سؤولة نف ام م وٍة أم ریٰ ق ا ؛کب ذين أم رون ال ال سهم ي سؤولين أنف ام م وة أم یٰ ق ون ال و عظم ا يتوجه  ال و إليه

وق  إحترام بشأن يقولونه ما فکل بالمسؤولية – حقيقة – يشعرون سان  حق ا  الحرص  و اإلن دفاع  و عليه  هي  اعنه  ال

یٰ  التوجه  – األساس و المنطق ذلک اإلنسان فقد ذاإ و أصًال؛ لها مصداق ال خاوية ءاتإدعا ه  الخشية  و اهللا إل  و من

ساد  أثار – الجزاء يوم في المسؤولية من ذا  ،االنحراف  و والتخريب  الف ع  هو  فه سان  طب د  االن یٰ  يعم دوان  إل  إذا الع

دأ  اإليمان و الدين فهو فيه حرکته ويضبط له ويهديه مالمستقي الصراط علی سيره يضمن الذين أما .لحاله ُترک  بالمب

داه  ما و أحد يراقبه ال حيث الخلوات في حتیٰ المنحرفة األعمال عن يردعه الذي فهو المعاد و وال  ع  مصاديق  ال أق

ا القول له أن ک شرف ب رام أو ال يم إحت سانية الق ي هي اإلن ضي الت ام تقت ذا القي ذا و بک صدق ال نحن ؛ک  ؤالءه أن ن

 الجمعة مجزرة وقوع مع تزامنًا إيران لزيارة يأتون الذين هم فهؤالء بذلک يلتزمون !!والشرفاء لإلنسان المحترمين

یٰ  يأتي و – إنسان مليار بمصائر يتحکم هو و – االنسان أحترم شيوعي أا :يقول الذي هذا هؤالء من و السوداء؛  إل

ه  يقدم و الملک ليصافح قتالنا دأجسا فوق من العمودية بالطائر يعبر و إيران اني  ل ذا  ١.الته رمين  حد أ ه يم  المحت  للق

المي  االعالن  وثيقة علی الموقعين المؤسسين أحد و اإلنسانية وق  الع سان  لحق ذا  و ؛االن ضاً  هو  ه رة  حال  أي  و انگلت

  .الکبریٰ القوة سائر و السوفيتي االتحاد و أميرکا

 يعلمون  اال ؟فيها إنسان مليون ثالثون يقاسيه وما حاليًا إيران في يحدث ما اإلنسان لحب المدعون هؤالء يجهل هل 

 تتصورون  هل  !نرفض؟ الشعب و الحريات أعطاء يريد الملک أن في تکمن المشکلة أن يتصورون أم األمر بواقع

زل  العالم هذا وراء مما شيئًا عرف قد کارتر أن أم !؟النحو هذا علی هی المشکلة أن ه  ن شيطان  إن کال  !؟علي  هو  ال

  .إبليس مظاهر و طواغيت هؤالء و إبليس تعاليم فهذه القول هذا يطلق أن علمه الذي

ا  ،معنوي مبدأ الی باالستناد اال حقوقه حفظ و اإلنسان إصالح يمکن ال  ا  کم ریٰ  أنن ة  ن  التي  الحکومات  تعامل  کيفي

یٰ  التوجه أساس علی قامت اس  مع  اهللا إل ة  و الن ره  تعامل  کيفي ریٰ  ؛لحکومات ا من  غي ام ( الحاکم  ذاک فن ي  اإلم  عل

وم  کان )»ع« سه  يق ساع  رغم  -بنف ة  إت ه  رقع دان  تلک  لکل  شمولها  و حکوم التجول  – البل يالً  ب ی  ل ه  عل د  قدمي  لتفق

ة  في يکون أن يخشیٰ أنه – عليه اهللا سالم – يقول ثم يتحتاجون ما توفير و الضعفاء أحوال ا  أو اليمام  ؛جائعٌ  غيره

ستند  عمل  هو  هذا .الجياع أولئک طعام من أکثر طعامه يکون أن من خشيًة نفسه يشبع فال یٰ  الم دأ  إل ی ال المب  و غيب

شر  سائر مثل بشر إّال هو فما إّال تناد  لکنّ  ال یٰ  التوجه  و االس دأ  إل ذي  هو  الغيبي  المب ه  ال یٰ  يدفع د  إل دما  – التأکي  عن

ؤمن  أن علی – نصرانية أو يهودية الذمة أهل من إمرأٍة خلخال سلبت و غيره أو معاوية عساکر جاءت  مات  إذا الم

                                                 
 و أیام أربعة إستمرت و م ١٩٧٨ / آب / ٢٩ بتأریخ بدأها إلیران بزیارة »اکوفنغ هو« الصيني الرئيس قام الملک لدعوة تلبيًة . ١

 إحراق فاجعة وقوع و إمامي شریف حکومة تشکيل و » آموزگار جمشيد« حکومة عزل و النهضة اوائل تصاعد مع تزامنًا جاءت
 النه تدعمه زالت ال الکبریٰ القویٰ بأن لإلیحاء الزیارة هذه إلستقالل لکالم سعیٰ قد و .آبادان مدینة في »رکس« سينما دار

  .إیران في مهمة إمتيازات علی الحصول الملک دعوة وقبول  الزیارة هذه وراء من یطمح فکان الصيني الرئيس أمام مقتدر ملک
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دي  سنة  وخمسمائة ألفين ُمنذ و الزالت مقدراتنا إن  ة  حکم  بأي سوداء  الملکي ان  التي  ال ذا  ک د  الملک ( الرجل  ه  محم

یٰ  يقول )رضا شعب  إن - :األول األمس  إل ي  ال ة  يحب  اإليران راده  و الملکي اد  أف  و الحرب  أن حين  في  !الملک  عب

اد  و جهة من الملوک هؤالء ينب التأريخ طوال قائمًا ظل النزاع و الصراع ة  عب  ةجه  من  إصطالحهم  حسب  الملکي

اب   في  هوذکر  إذا الذي أو قلوبکم في له مدٌح إنقدح إسمه سمعتم أو قرأتم ول الذي صالحهم حتیٰ و ُاخریٰ وا  کت  قرن

ي  أعمیٰ خبيث رجٌل هو هذا عباس الشاه الجنان ساکن حتیٰ »الجنان سکان« بوصف إسمه ده  عين سبب  ول  الملک  ب

  .الظالمة ممارساته التأريخ سجل قد و الظلمة ءأسو من کان ٣العادل »أنوشيروان« أن کما !٢السلطة حّب و

ذا  حال اآلن ترون أنتم و ،إيران علیٰ الملوک هؤالء أنزله ما يعلم اهللا  ان  الملک  ه یٰ  ک سير  األول األمس  إل ی  ي  عل

یٰ  حيث  !!اإلسالم  حصنَ  أصبح  الذي و االجتماعية العدالة لتحقيق الساعي الملک هذا المنوال؛ نفس ه  في  أثن  خطاب

سه  الملک  هذا لکّن الدستور وتعزيز لنشره نسعیٰ نحن - :قال و اإلسالم علی األول أمس ان  نف یٰ  ک ی  األس إل  األعل

م  و کافة الناس أمام و يکذب اآلن هو و الحالة تلک ون  ه ه  يعرف الي  يکذب؛  أن ذين  إصفهان  أه انوا  ال یٰ  ک  األمس  إل

ا ( الملک  محبي ان  کم صفهم  ک انوا  )ي ل  ک ام  قب ون  أي ا  يحرق ق يتع م ة  ل ا  باستخراج  !الملک  و بالحکوم  حجم  و نفطن

ون  فأنتم المقدم المقابل و الثمن و االستخراج نفط  تنهب ه  و ال نفط  فتأخذون  ،المعوض  و العوض  و ثمن صنعون  و ال  ت

  .إزالته نريد ما هو و مرج و هرج هذا و ؛لکم قواعد بثمنه

ذا  و لآلخرين  أسيرًا يکون ال أن و الحرية قح هو له االذعان علی الجميع يتفق الذي اإلنسان حقوق أوَل إن   هو  ه

ذي  الشعب هذا و الجماهير فهذه ؛عليه الحصول نريد ما زل  ال اؤه  ن یٰ  أبن شوارع  إل م  و ال ون  ه ا  صرخاتهم  يطلق  فيم

 و بالحرية يطالبون إنما جميعًا هؤالء ؛الرجال و النساء يواجهها التي الدبابات تسحقهم حيث الذهاب إلیٰ شبابه يبادر

د  نحن  ؛اإلسالمي  الحکم و االستقالل ة  نري زم  شرعية  حکوم ة  نعارض  و بالدستور  تلت سحق  التي  الحکوم ع  ت  جمي

 ال اإلسالم  کحکومة حکومة نريد نحن .تشتهي ما طبق الشعب مع تعامل و لکافة العالم قوانيين و اإلنسانية القوانين

  .صالحه و اإلنسان تربية إلیٰ الهادف السليم القانون العدل؛ قانون بالتحديد و للقانون سویٰ فيها حکم

                                                 
 حيث )ع( علي اإلمام حکم عهد في »نباراأل« مدینة علی معاویة قادة من عوف بن سفيان شنها التي الغارة یٰلإ إشارة . ١

   .غيرهما و العقد و الخلخال سلبوهما و ذمية و مسلمة إمرأتين ذلک خالل جنده هاجم
  .)٥٢( رقم الخطاب علی )١٢( رقم الهامش راجع . ٢
   .)٥٢( رقم الخطاب علی )١١( رقم الهامش راجع . ٣
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 في  قائمة زالت ال المصائب فإن ،هنا جالسون اآلن نحن حيث أعلموا و القضايا؛ هذه نواجه فنحن ،حال أية علی و 

 الکبریٰ القویٰ هذه أيدی اهللا شيئةمب نقطع أن نرجو نحن و ؛باألمل تقترن فإنها مصائب کونها رغم و لکنها ، إيران

  .اهللا شاء إن – أيدکم و جميعًا اهللا حفظکم .)اهللا شاء إن :الحاضرون( قویٰ من تمتلکه ما کل رغم طامعهام عن
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  ٦٢ – هویة الخطاب رقم
  

 / فرنسا   م ١٩٧٨ نوفمبر ٩ الموافق ق ـه ١٣٩٨ الحجة ذي ٨ لوشاتو نوفل / باريس

  اإلنسان حتياجاتإ کافة تلبية علیٰ القادر الوحيد الدين هو اإلسالم :الموضوع

   اإلسالم و لإلمام المحبين ينيالفرنس الشباب و الفتيات من بجمع اإللتقاء :المناسبة

  ينيالفرنس الشبان و الشابات من جمع :الحاضرون

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
د  في  األمور بزمام العسکرية أزهاري الجنرال حکومة أمسکت وم  کانت  التي  إلستعراضية ا التحرکات  لکن  البل  تق

ا دبابات به درعات و ال تمرار الم ضور و بأس ع الح سکريين الواس دججين للع لحة الم افالت و باألس سکرية للح  الع

ة الجنود المحمل م ،ب ستطع ل ّد ت ن الح ساع م اهرات إت دة التظ ویٰ الحاش ام س ة ،ألي دودة قليل ي ،مع ين ف  تواصلت ح

وم  کان التي الفر و الکر عمليات ا ب يق ران  العاصمة  وسط  في  المتظاهرون  ه ا  و طه ا  .جنوبه  األضراب  إستمر  کم

  .الکهربائية الطاقة حقل في العاملين إضراب بسبب الليل ساعات معظم في ظالم في المدينة بقيت و العام

شر  تکتفي  ثالث أو صحفتين من أکثر بإنتشار تسمح تکن لم و الصحف دوائر تحاصر العسکرية القوات  ات  بن  بيان

ام  بيانات وصول تنتظر الجماهير کانت فيما ؛العسکرية القيادة اريس  من  اإلم ه  أشرطة  أو ب ادر  لکي  خطابات یٰ  تب  إل

ة  اإلذاعات  من  – بآخر أو بمقدار – ُتبث اإلمام مقابالت کانت کما ؛يمکن ما بأسرع توزيعها و تکثيرها  و ؛المختلف

اريس  من  اإلمام لها بعثه الذي انالبي من جديدة جهادية إندفاعة الجماهير إستلهمت قد ال  ب ه  في  وق ي « :بدايت  ؛أعزائ

اء  يا – أثبتم لقد ؛تخضونه ال أنتم و هذا العساکر ضجيج من تخشوا ال ذا  أبن شعب  ه شجاع  ال صدأ  أن – ال د  ال  عال  ق

ذه دبابات ه دافع و ال راب الم ي والح اجزة فه ن ع ة ع صلبة االرادة  مواجه شعب ال ال ،لل دعوا ف ذه تنخ ةالمر به  ون

ان  هذا نسخ توزيع تم قد و ،»... تنخدعوا لن و االبليسية التوبات و الشيطانية ران  العاصمة  في  البي م  طه الها  ث  إرس

  .اُالخریٰ محفاظاتلا إلیٰ

رًة  ریٰ وم ددت ُاخ اهرات تج سيرات و التظ ات و الم ر علمي ر و الک ين الف اهرين ب ساکر و المتظ ي الع ف ف  مختل

وارع ران ش دن و طه ا و ریٰاُالخ الم ی و أزقته اق عل ع نط د ؛واس ا وق ات أحي ن اآلالف مئ اهرين م ي المتظ  ف

اهرات عة تظ هدتها واس رة ش ة« مقب را جن ي »ءالزه ران ف أريخ طه ریٰ م ١٩٧٨ / ١١ / ٩ بت شهداء ذک ن ال  م

ة ا شعاراتهم  کانت و م؛ ١٩٧٨ / ١١ / ٤ يوم في أطرافها و طهران جامعة في قتلوا الذين التالميذ و الجامعيين  لقائل

سلطنة  الموت « ،»للملک الموت« ،»الوطن شباب قتلت لقد الخائن الملک أيها « ،»أخر قاتل سأقتل« ة  لل  »البهلوي
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   - :هو و وبياناتي خطاباتي في ذکرته ما نفس هو الهدف إن - ١

  . المشؤوم الملکي النظام و البهلوية نةالسلط إسقاط :أ

  .»الشعب آراء علیٰ والمعتمد اإلسالم ضوابط علی المستند »اإلسالمية الجمهورية« حکم إقامة :ب

د  »صحيحة  مقولة« لعبارة ترديدها خالل من األهداف و المطالب لهذه تأييدها تعلن الحاضرة الجماهير کانت و   بع

ران وکانت ؛مقطع کل  ًاأ تترقب طه ة يام ریٰ تأريخي د و ،کب تباکات و التظاهرات إستمرت ق ي اإلش الي ف ين اللي  ب

ازلهم  أبواب يفتحون األهالي کان و ،جنوبها و طهران وسط أزقة في العسکرية الحکومة عناصر و الشباب ام  من  أم

ارهين دخلوها المتظ د لي اردة عن ساکر مط م الع ا ،له صبت کم وات ن شعبية الق ات ال یٰ خاصة لوح ة أسر عل  األزق

ة  دان  »الخميني  يعيش  « ،»للملک  الموت « شعارات  غطت  حين  في  المتظاهرين  تحذير  بهدف  المغلق  مختلف بل

وم   العسکري  الحکم  عناصر  کانت وعندما ،المدينة أرجاء ذه  بمسح  تق شعارات  ه ل  منتصف  في  باألصباغ  ال  ،اللي

  !»باألصباغ العار مسح يمکن ال« عبارات محلها تحل کانت

ان و  ام ک ي اإلم د )س(الخمين ن ق د أعل شکيل بع ة ت اري حکوم سکرية أزه د ضمن و الع ن العدي  م

ی  العسکرية  الحکومة تأثير عدم ١الصحفية المقابالت شعبية  اإلرادة عل ا  ال ن  کم شل  أعل ة  آخر  ف  عملي

م  مدينة في الدين مراجع أصدر و .الملک بها يقوم تعبوية اً  المقدسة  ق شترکاً  بيان أريخ  م  / ١١ / ٩( بت

ه  جانب في جاء و العسکرية للحکومة البلد في السلطة نقل بمناسبة )م ١٩٧٨ ذه  إن« :من ة  ه  الحکوم

ست یٰ ال لي د تحظ اء بتأيي شعب و العلم ل ال ب النبي الحق المطال سب ب ل وح ا ب ة إنه ة حکوم  و مدان

  .»مرفوضة
د  و اإلسالم  ةشمولي عن اإلمام يتحدث الفرنسيين من مجموعة علی ألقاه التي الخطاب هذا في و  ام  ُبع ة  اإلهتم  بإقام

شر  بني عموم بأنظواء أله عن يعرب ثم ،اإلسالمية الحکومة في العدالة واء  تحت  الب د  اإلسالم  ل ار  بع ارات  إنهي  التي

ات  من  هم و – المجلس هذا في الحاضرين أن إلیٰ هنا اإلشارة وتجدر .المنحرفة ان  و الفتي سيين  الفتي ين  الفرن  المحب

                                                 
 التلفزة شبکة :التالية اإلعالم وسائل مع المقابالت الخميني ماماإل أجریٰ )م١٩٧٨ / ١١ / ٩ - ٦( بين ما الفترة في . ١

 مراسلون ،)١١ / ٦( / الثانية القناة األمالني التلفزیون المستقبل، مجلة ية،ناليونا تدویما صحيفة ،)أس بي سي( األميرکية
 / تایمز الفاینشال صحيفة لهولندیة،ا فولت دي صحيفة إشبيغل، مجلة االسيوشيتدبرس، کالة و ألمانيا، و فرنسا إنگلترة، من

 ،)١١ / ٨ / الياباني التلفزیون اليونایتدبرس، وکالة ،٣ القناة )دي آر أي ( األمالني التلفزیون تلغراف، الساندي مجلة ،)١١ / ٧(
 التلفزیون نيورو، دامآمستر مجلة ُاخریٰ، بلدان و األميرکية و واليابانية  التایلندیة و البریطانية و البرازیلية الصحف مراسلو
   ).١١ / ٩( / الهولندي
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  ٦٢ – الخطاب رقم
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
وا  ماإلسال  حکم مزايا للعالمين لتتضح إيران في اإلسالمية الحکومة ُتقام أن أرجوا  ة  فيعرف دين  حقيق  و اإلسالمي  ال

ة  و الشعوب و الحکومة بين يقيمها التي العالقة ه  طريق ة  إقامت ة  و العدال اة  طبيع ة  في  األول الشخص  حي ا  و الدول  م

  .إليه الجميع يتوجه أن فاألمل اإلسالم مزايا الناس عرف فاذا ،رعيته سائر عن يميزها

 – سلطانهم وبمثابة المسلمين علی الحاکم الخليفة هو و – الدولة في األول الشخص يعيش اإلسالمي الحکم ظل في 

ة  مع  ويعيش  ،المجتمع  في الثالثة الطبقة معيشة مستویٰ دون عادي معاشي مستویٰ في اس  عام ستویٰ  الن شة  بم  معي

  .الفقراء

م  بصورة جتمعالم طبقات کافة لصالح تنصب المجاالت مختلف في اإلسالم يقيمها التي االجتماعية العدالة و شهد  ل  ي

يس  و .مثيًال اإلنساني التأريخ لها سالطين  کحکم  اإلسالمي  الحکم  ل ات  رؤوساء  أو ال الحکم  ،الجمهوري  اإلسالمي  ف

يش ين يع اس ب ان و الن س ک ي يجل سجد ذاک ف صغير الم ي ال ة ف ورة المدين ا المن ان کم ذين ک سکون ال ديهم يم  بأي

ل  المسجد في يجمتعون الدولة بمقدرات آت  ةبقي  مث شعب  فئ ان  و ،ال ی  جلوسهم  ک ة  عل ستطيع  ال هيئ ا  ي  الغريب  معه

ز اکم تميي ة المناصب اصحاب و الح ي العالي ة ف راء عن الدول زيهم  ،المسجد دخل إذا الفق راء زي ف ة و الفق  طريق

  .الفقراء سائر طريقة هي تعاملهم

ان  التي  بالصورة مقامة العدالة کانت و  سطيع  ک ا  يت یٰ  معه ة  أدن ذهب  أن الرعي ع  للقاضي  ي ه  ويرف ی  شکویٰ  إلي  عل

  .عليه کان لو حتیٰ بحکمه يرضیٰ و يديه بين فيحضر القاضي فيستدعيه الدولة في األول الشخص

اس  علی خافية اإلسالم مزايا فإّن األسف مع و  یٰ  الن ی  حت سلمين  عل سهم  الم دي  ألن أنف ة  أي نفط  وسراق  الظلم د  ال  ق

ة  إتضاح منعت ام  اإلسالم  حقيق اس  أم و  و الن م  ل ة  بصورته  اإلالم تطبيق  ت ا  الحقيقي تفض  أن نأمل  فأنن ع  ين ي  جمي  بن

ارات  کافة وتنهزم لوائه تحت للنهضة اإلنسان اخریٰ  التي نهم  ؛اُل م  ولک سمحوا  ل اس  ي التعرف  للن ه  ب د  ،علي  وصفوه  فق

رون  بضعة  و ألف  قبل بما يرتبط بأنه وثالثة بالعنف ُاخری و بالرجعية تارة ستطيع  فال  ق ي  ي اة  متنظ  المعاصرة  الحي

  .الحية اإلسالم حقائق تدحضها و األجانب أطلقها دعايات هذه وکل

ن  د نح ق نري الم تطبي ی و اإلس ل عل ة األق ة إقام ةيالقر الحکوم ا ب ده مم ي يري وا لک ی تتعرف یٰ عل ي المعن  الحقيق

ة ع يعرف ولکي للديمقراطي ساني المجتم ة اإلن ة أن حقيق ي الديمقراطي ا الت رًا تختلف ماإلسال يوفره  تلک عن کثي

ة ة الديمقراطي ي المتعارف دعيها الت ات ت اء و الحکوم ات رؤس سالطين و الجمهوري ن ال و .ال يح يمک ة توض  حقيق

ذه  مثل في االجمال نحو علی ولو اإلالهية القوانين اءات  ه ي  اللق ا  أذکر  لکنن اً  هن سيطاً  نموذج ا؛  ب أحکم  له  اإلسالم  ف

نظم  و الحاکم  بالجاهز  و اإلسالم بني و باهللا عالقتهم تنظم اإلنسان بني أفراد جميع حياة تنظم قوانين ق  ت  التي  العالئ

  .الشؤون هذه کل تنظم قوانين لإلسالم أن إذ ،تصورها يمکن
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ه  اهللا سالم – المسيح السيد به جاء کالذي تعالیٰ باهللا اإلنسان عالقة تنظم التي األحکام هي کثيرٌة و   نفس  أي ،- علي

ا  – المسيح السيد دين به إهتم الذي اإلنسان حياة من البعد هذا سيحية  في  مشهودٌ  هو  کم اً  الم ة  أي – حالي  مع  العالق

رة  أحکام توجد و کاملة بصورة اإلسالم في موجودة ،فقط الخالق اهللا شأنها  کثي ه  ب ا  إضافة  و في ا  توجد  إليه ام  فيه  أک

نظم ف ت ق مختل ين العالئ ي ب سان بن ضًا اإلن ع و أي ؤون جمي یٰ اتهمحي ش ل حت والدة قب رع إذ ال ًا ش  خاصة أحکام

ا  تشمل و السليم و السالم اإلنسان لوالدة التمهيد تستهدف ل  م زواج  قب ار  وضوابط  ال زوج  إختي م  ال زواج  حين  ث  و ال

م  وترتبيه للطفل االمام حضانة و الرضاعة زمن بعدها و الحمل فترة ثم الزوجين بين المعاشرة عند ة  ث ة  مرحل  تربي

  .اإلنسان تربية تنظم قوانين له و المراحل هذه کل بشأن أحکامًا لإلسالم أن حيث ؛األوائل  المعلمين قبل من الطفل

ام  تفتقد التي المسيحية عن يختلف اإلسالم فإن لذلک إضافة و  شؤون  الخاصة  األحک ديها  أن أو الحکم  ب ل  ل ذه  مث  ه

اظر  للحکم  نظام علی يحتوي فاإلسالم ؛المسيحيين إلیٰ تصل لم لكنها األحکام ة  مؤسسات  ين  للحکم  اُالخریٰ  األنظم

ی  تقوم مؤسساته لکن ة  أساس  عل ا  ؛العدال ه  أن کم اً  ل وانين  و أحکام نظم  ق ة  ت از  عالق ة  الحاکم  الجه  بمختلف  بالرعي

ة  األقليات مع الحکومة عالقة و بالحکومة الرعية عالقة و فئآتها ة  و الديني  المجتمعات  مع  اإلسالمي  المجتمع  عالق

ریٰا سطيع ال و .ُالخ ين أن اآلن أت م ُاب ذه لک ام ه وانين األحک یٰ والق ی حت و عل ال نح نکم ،االجم تعرفونها لک  – س

   .- اهللا شاء إن – اإلسالم دخلتم و اهللا وفقکم إذا – بذلک جديرًا کان من و تدريجيًا
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  ٦٣ – هویة الخطاب رقم
  

 / فرنسا   م ١٩٧٨ نوفمبر ٩ الموافق ق ـه ١٣٩٨ الحجة ذي ٨ لوشاتو نوفل / باريس

    الحقيقي المجرم هو الملک :الموضوع

  .السياسيين السجناء سراح إطالق و الملک جرائم في المشترکين من مجموعة إعتقال :المناسبة

   .غيرهم و الجامعيين من الخارج في المقيمين اإليرنيين من مجموعة :الحاضرون

  

  

  

  تائجهن و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
د شل بع شکيل ف ة ت صالحة« حکوم ة الم ة »الوطني ريف برئاس امي ش م إعالن و إم سکري الحک ي الع  العاصمة ف

صاعد  من  الحّد في طهران؛ في السوداء الجمعة مجزرة وإرتکاب کبيرة مدينة عشرة وإحدیٰ طهران ورة  ت أ  ،الث  لج

ة  تشکيل إلیٰ الملک ين  و العسکرية  الحکوم رال  تعي س  أزهاري  الجن ا  ًارئي اءً  له ی  بن راح  عل ه  إقت  األمن  مجلس  قدم

ة  حل  في  القمع  و العنف  لمنهج المؤيد الجناح و بريجنسکي آراء إلیٰ إستنادًا األمريکي القومي ة  في  األزم  الحکوم

  .األميرکية

ون  شاشة  علی الملک ظهر العسکرية الحکومة تشکيل صبحها في ُاعلن التي الليلة في و  ي  التلفزي  ليعترف  اإليران

سابقة  األخطاء بمعالجة يتعهد و »ثورتکم نداء سمعت لقد« الشهيرة مقولته يطلق و – نظامه و هو و – بأخطائه  ؛ال

 القمع  ممارسات من بالعديد قيامها و إغالقها و الکبریٰ للصحف مهاجمتها رغم و – أزهاري الجنرال حکومة لکن

د  األسد « وصف فيها عليها ُاطلق الي الحالة إلیٰ قليلة أيام بعد تحولت – العنيفة رأس  الفاق ذنب  و لل ا  »ال  إعترف  کم

شار  طمأنه قد و األميرکي الدعم علی – الجميع من أکثر – يعول کان الذي و نفسه الملک بذلک ارتر  مست  لألمن  ک

ة  بصورة و شرط أو قيد ودون قوة بکل تدعمه  المتحدة الواليات« بأن رئيسه عن نقًال بريجنسکي القومي  في  کامل

سکي  الملک  أخبر عندما و ،»اجهها التي األزمة عوبةص أن  بريجن زداد  األوضاع « ب اً  سوءً  ت د  يوم  سمع  »آخر  بع

يکم  و نستطيعه عمل بأي للقيام مستعدون إننا ...« الجواب هذا منه وا  أن عل دعم  تثق  الکامل  و الحازم  األمريکي  بال

   .١»العسکرية ةالحکوم لتشکيل تسارعوا أن

ضليلية  االجراءات  من ببعض أزهاري الجنرال حکومة قامت قد و  ال  الت وزراء  من  عدد  کأعتق  في  والمسؤولين  ال

تناداً  و أزهاري الجنرال قام « :إعترافاته في باغي قره الجنرال يقول السابقة؛ الحکومات یٰ  إس د  إل  من  الخامس  البن
                                                 

  .٨٣ ص » جنرال  إعترافات« . ١
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ا  يقوم کان التي المحاوالت هذه إلیٰ )س(الخميني اإلمام يشير الخطاب هذه في  ول  الملکي  النظام  به  واآلن ..« :فيق

ی  الملک شارک بعضهم و جرائهمهم في – األمس في – ئهمشرکا إعتقال هو و آخر باسلوب توسلوا دیٰ  عل ي  م  إثن

شر ة و ع شر ثالث ًا ع ي عام رائم ف ي الج ا الت وهم اآلن و ،إرتکبه ة إعتقل رام و ةنالخيا بتهم وا أي ،االج ذا إعتقل  ه

   .»... مصونًا اآلخر الشريک ترکوا و الشريک

ذه  يف يؤکد )س(فاإلمام  ی  الخطاب  ه ين المعتق أن قضية  عل م  ل ة  في  الملک  شرکاء ( ه ر  هو  وأحدهم  »الجريم  أمي

ساً  أصبح  الذي هويدا عباس وزراء  رئي ذ  لل د  – )م١٩٦٥  / ١ / ٢٧( من ذ  بع وري  اإلعالم  تنفي رئيس  الث ة  ل  الحکوم

سابق سن ال ي ح صور عل ي و – من ي بق ذا ف صب ه ة المن شر ثالث ًا ع تنادًا و .عام ا إس ي دور لم ائقو ف ة ث  منظم

 ،واليت ،مولوي ،طهران« محافل عضو هو و إيران في الماسونية الحرکة عناصر أهم من هويدا کان فقد السافاک

ه  عضوية في اشترک قد و ، الماسونية »األعظم إيران ومحفل ،کوروش د  حکومت روفين  الماسونيين  من  العدي  المع

 هو  و وحيدي يرجا ،بهلبد مهرداد ،ستودة اهللا فتح ،برتو منوجهر ،زاهدي حسن ،منصور جواد ،يکانة ناصر أمثال

ة  المرتبطة الماسونية المحافل في رسمي عضو منهم وکٌل أنصاري شنغ صهيونية  و الماسونية  بالحرک ة  ال  .٢العالمي

  .الغاصبة إلسرائيل الحليفة الدول أبرز إحدیٰ إلیٰ هويدا حکومة عهد في إيران تحول من غرابة فال

اً  ال و سلبًا ال بموقفه يصرح ال هويدا إن« :هويدا جاحن سبب عن السافاک منظمة تقارير أحد في ورد  داً  إيجاب  ال أب

سيير  مباشرة  يتولیٰ الذي هو الملوک ملک أّن للجميع الواضح منّأ حيث ،البرلمانية المجموعة في وال الحزب في  ت

  .٣»الخطط يريتغ علی عدمه أو هويدا السيد وجود يؤثر ال و ةالدول أمور

وم  في  يعمل الذي و بالثقة الجدير الحکومة رئيس بأنه وصفه و هويدا علی الملک أثنیٰ مرًة و   !!ساعة  عشرين  الي

ه  اليوم لکنه سجن  في  يلقي اء  ال شعب  غضب  من  الحدّ  ابتغ سيطرة  و ال ی  ال ورة  آوار عل شعبية  الث ام  !ال  الخميني  اإلم

                                                 
  .٥٧ ص » جنرال إعترافات« . ١
   .٣٩٢ ص » جنرال اعترافات« . ٢
  .٣٧٧ ص السابق المصدر . ٣
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ن و  رف يمک ی التع دة عل ام ضعف ش ٍذ النظ ن يومئ الل م رال خ اري الجن سه أزه ول ،نف رال يق ره الجن اغي ق  :ب

 من  أشد مکروهًا أصبح إنه يقول کان و هنا أويسي الجنرال کان باألمس - :أزهاري الجنرال قال له حديث ضمن«

   :أزهاري اضاف و .الدولة هذه في الجميع

د  أويسي الجنرال أن هنا بالذکر الجدير و ،١»البلد من الخروج ُاريد :قال و حديثه ضمن أويسي الجنرال بکیٰ لقد   ق

  .٢الملک من شرمبا بأمر و عسکرية بطائرة البلد من فرَّ

ام  يشير و  ذا  من  آخر  جانب  في  )س(الخميني  اإلم یٰ  الخطاب  ه سجناء  سراح  إطالق  إل سياسيين  ال  أن حين  في  ال

 الموجودون  و واحد  سياسي  سجين  ال و بلدنا في يوجد ال« :قائًال قوته ذروة في و أعوام قبل صرح قد کان الملک

ي سجون ف م ال ة ه ن مجموع ربين م ذين المخ دون ال ارة يري ي االضطراب إث د ف ضهم و البل ستلم بع ر ي ن األوام  م

ارج ضهم و الخ ن بع اة م صال دع سيم و االنف ن .٣»التق ات لک ة االعتراف ي الالحق یٰ الت ا أول اء به ة رؤوس  منظم

سجناء  هؤالء  معظم  أن کشفت اإلسالمية الثورة محاکم في السافاک د  ال ة  سنين  سجنوا  ق تهم  طويل ة  ب  ُانزلت  و واهي

 والذي ؛اإلسالمية مواقفهم علی صمدوا ذلک رغم لکنهم ىٰالوسط القرون به إتسمت الذي التعذيب أشکال أقسیٰ بهم

 في  نجده  سراحهم  إطالق  سبب  إن بل أزهاري حکومة ال و شريف جعفر حکومة ال و الملک ليس سراحهم أطلق

ه  بعثها التي التهنئة رسالة علی بها أجاب التي الطالقاني اهللا آية رسالة ام ا ل ول  حيث  ؛)س(الخميني  إلم ي « :يق  و إنن

یٰ  بالدرجة سراحنا إطالق في مدينون أننا نعتبر السياسيين السجناء جميع رب  لطاف ال األول ز  ال در  العزي ذي  المقت  ال

ل ه جع اهرة إرادت ي الق ذالن ف المين خ م و الظ وق و ذله ومين إرادة تف ضعفين و المظل ديونون و ،المست ة م  بالدرج

داً  و عزاً  سّطر  الذي و ؛قدمها التي الدماء و المظلوم المعذب و المسلم اإليراني الشعب لتضحيات الثانية ه  مج  من  ل

ه  و المقدس  جهاده خالل دماء  تقديم ذيب  في  ال ادين  أو التع دام  مي ة  في  أو اإلع شوارع  و األزق ادتکم  ظل  في  ال  و قي

  .»... فريدة جدارة و ثابت تحرک و راسخ بإيمان القيادة و الهداية و المرجعية مقام في تجسدت التي هدايتکم

                                                 
  .٧٦ ص »جنرال إعترافات« . ١
 لعاصمةل العسکري الحاکم هو و أویسي لالجنرا فرار خبر أضرابها إنهائها بعد و )م١٩٧٩ / ١ / ٨( بتأریخ الصحف نشر . ٢

   .المسلم اإلیراني الشعب أبناء من اآلالف عشرات بقتل األوامر أصدر الذي طهران
  .رضا محمد الملک مع مقابلة فصل فالشي، أوریانا تأليف ،» التأریخ مع مقابلة« کتاب راجع . ٣
  .٢٧٧ ص ٨ ج بالفارسية » إیران علماء نهضة« کتاب راجع  -
 )مضربون فيها العاملون العسكرية الحكومة قبل من مغلقة فيها الصحف آانت اللذان وهما( ١٩٧٨ / ١١ / ٧ – ٦ يومي بارأخ -

 اإليرانية، األنباء وآالة إطالعات، آيهان، صحف أرشيف من مأخدوة الفترة، هذه في اإلمام خطب مقدمات في ننقلها والتي
 اإلسالمية الثورة تأريخ تقويم األخيران، العامان اإليرانية، الثورة وقائع - :آتب مثل الثورة وقائع بجمع تمت التي الكتب وآذلك
  .بالفارسية الكتب وهذه »إيران في
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وم  هذا تظاهرات في ُاستشهد قد و  اء  من  العشرات  )م ١٩٧٨ / ١١ / ٩( الي شعب  أبن ي   ال سلم  اإليران دن  في  الم  م

ل  و کرمانشاه و آباد نجف و إصفهان وم  نفس  وفي  ؛باُب الي  من  اآلالف عشرات  إشترک  الي ران  أه  مراسم  في  طه

  .إستشهادهم سابع يوم بمناسبة )م ١٩٧٨ / ١١ / ٤( )الطلبة ميو( لشهداء تکريمًا حاشدة

شکلوا  أن إيران علماء من – أصدره بيان ضمن – )س(الخميني اإلمام طلب اليوم هذا نفس في و  اً  ي ساعدة  لجان  لم

ذين انون ال ن يع شاکل م صادية م سبب إقت وال ب رة ط ضرابات فت ن ال ل ع ة و العم اتهم تلبي تفادة إحتياج ن باالس  م

  .الملکي النظام إسقاط حتیٰ العمل عن االضرابات تستمر لکي الشرعية الحقوق و الشعبية مساعداتال

ام  ضد  القديمة اإلستعمارية التشويهية الدعايات علی اإلمام يرد اليوم هذا مثل في لقاهأ الذي الخطاب هذا في و   أحک

د  في  واحدة بکلمة يتفوه َمن کل ...« ؛النهضة إستمرار علی مؤکدًا يقول ثم ؛السامية اإلسالم ساومة  تأيي ذا  مع  الم  ه

د  )الملک( الرجل سلمين  و اإلسالم  خان  فق وطن  و الم أحفظوا  ؛ال سکم  ف وا بإنت و أنف وا  و ه ذين  راقب دون  ال ام  يري  القي

ل ذه بمث الا ه ة( لفع اذا ،)الخياني ن خرجت ف م م د ف ل أح ک مث ة تل فعوه الکلم ی فأص ه عل دع فم ذا ليرت ل ه  العم

  .»المنحرف
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  ٦٣ – الخطاب رقم
  
  

  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ
  الرحيم الرحمن اهللا بسم
ذا  أن رأوا لقد ،الجريمة في شرکائه من مجموعة إعقتال هي ؛حاليًا الملک بها يتشبث التي اليائسة المحاوالت من  له

ا  التي  العسکرية  الحکومة و العسکري الحکم م  أقاموه م  تحقق  ل يئاً  له اً  ش ذا  مهم لوا  ل  هو  و آخر  باسلوب  اآلن توس

اً  عشر  ةثالث  و عشر إثني مدیٰ علی الملک شارک بعضهم و جرائمهم في األمس في ١– شرکائهم تالقإع  في  عام

ي الجرائم ا الت وهم واآلن إرتکبه ة إعقل ة بتهم وا أي مااالجر و الخيان ذا أعتقل شريک ه وا و ال شريک ترک  اآلخر ال

  .مصونًا

سماح  الشعب أبناء علی و المشکلة تنتهي و الشرکاء هؤالء إعتقال إلیٰ ستتوتجه کافة الناس انأذه أن توهموا لقد   ال

ذر  و الملک جاء جهة فمن !؟تريدون فماذا !الملک ببقاء ال  إعت د  سامحوني  وق ن  و !أخطأت  فق ا  أکرر  ل  و ؛سلف  م

اء  من السياسيين السجناء من الکثر سراح أطلق ُاخریٰ جهة من ساس  و العلم آت  من  و ةال ة  من  و ؛اُالخریٰ  الفئ  جه

  !!مثًال يحاکمهم أ يريد و المنحرفة الممارسات إرتکبوا الذين و السابقين الحکوميين المسؤوليين إعتقل ثالثة

ام  و الجاللة صاحب« أنا ألبقیٰ ..!؟الدرجة هذه إلیٰ اإليراني الشعب أيها تعاند لماذا ٢- :يقول  سامي  المق ن  !»ال  وأي

داً  يصبح بأن تعهد قد و السياسيين السجناء سراح يطلق و اللصوص يعتقل ؟هذا من فضلأ ملکًا نجد داً  و زاه  و عاب

ران  أرجاء  مختلف  في  العمل عن إضراباتکم في تستمروا لکي الملک من أکثر تريدون فماذا !!حقيقيًا مسلمًا  و !؟إي

  .هکذا و !؟العمل عن االضراب طباءواأل الکبيرة النقل حافالت شرکة و الجوي النقل شرکات تواصل لماذ

ساؤل  ينبغي  القضايا هذه تحليل إبتغاء و هنا و  ة  الت دون  هؤالء  أن هل  لمعرف ه  أم جرمهم  يزي تم  لکنکم  !؟يخففون  أن

ذين کلتم ال ک ش ات تل ادقتهم و الحکوم ا ص ون عليه ذين المجرم وهم ال وم إعتقلتم انوا الي ًا ک ضاًء جميع ي أع  ف

ذي  أنت لکنک لصوص و مجرمون أنهم تقولون اليوم أنتم و ،الجريمة في شرکاؤکم فهم حکوماتکم  بهؤالء  أتيت  ال

د  ؛للسلطة اللصوص و المجرمين ة  و بمجرمين  جئت  فق تهم  و خون شکيلة  في  بنفسک  أدخل  تمک إنهم و الحکومات  ت

ة جر إرتکاب  في  عشرة  أو شخصان إشترک فاذا ،بالشعب األذیٰ إلحاق و البلد هذا ثروات نهب في معًا  أن فهل  يم

                                                 
 و )الملک وزراء رئيس( هویدا عباس أمير )م ١٩٧٨ / ١١ / ٧( بتأریخ إعتقلت التي العسکریة أزهاري الجنرال حکومة یقصد .  ١

 ایرج همایون، داریوش ي،بنبک رضا غالم ، روحاني منصور آزمون، منوجهر أثال الحکومة في السابقين المسؤوليين من عدد
 الخارجية  لوزارة العام المدیر بارسونز، أنطوني آنذاک طهران في االنجليزي السفير أخبر قد و نصيري، الجنرال وحيدي،
 قالت وقد الملکي، النظام محاکمة سویٰ یعني ال العمل هذا ألن أبدًا هویدا یحاکم لن الملک أن ویبر مایکل آنذاک البریطانية

 ).الفداء کبش( البالد لدرء درعًا أصبح قد هویدا إن - ):م ١٩٧٨ / ١١ / ٨( بتاریخ البریطانية اإلذاعة هيئة
   .)٥٨( الخطاب علی األول الهامش راجع  .  ٢
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م کنت لکنک  ا تعل م مثلم ة اآلن تعل ر بحقيق ا ،األم ي شريکان فأنتم ة ف ة و الجريم ر غاي شريک کنت أنک االم  ال

ة  ملف إغالق ذلک يعني فهل سجنه و األصغر شريکه األکبر الشريک إعتقل فاذا ؛األصغر هو و براألک  أم الجريم

نفس  و ،األکبر الشريک يريد الشعب و األصغر الشريک أنت إعتقلت لقد حسنًا !؟مفتوحًا بقائه دليل  ب ذي  ال ه  ال  أعلنت

ال  ي شرکائک  أو شريکک العتق ة  ف د الجريم شعب  يري ذا  هل .إعقالک  و محاکتمک ال بيل ه رار  س يس ؟الف ذا ل  ه

  .الخالص سبيل ليس هذا ولکن النقاذه سبيل إيجاد تريدون إنکم ؛العقل يقبله سبيًال

ذي  الضعيف  االحتمال نحو علی ولو الشعب يخدعوا أن هو األحابيل و األقوال هذه کل من الهدف إن   يتجاوز  ال ال

سبة د ن ة الواح د أو بالمائ األ الواح و يخدعوا نأ أو ؛فلب وام ول ا الع ریٰ لکنن ًا ن اهير أن عيان رغم .تنخدع ال الجم  ف

 ٢نحن  سمعناه  کما الناس سمعه قد و باستمرار بثه يکررون الذي الخطاب ذلک رغم و الجريمة في شرکائه إعتقال

سادة  هؤالء  حراب  کذلک رأينا و أيضًا ذاک العسکري لوزراء رئيسا خطاب سمعنا و ع  و ال الهم  جمي  لهجوم ا و فع

ا  الناس قتل و أبوابها تحطيم و المستشفیٰ حتیٰ إقتحام و الشعب أبناء علی ل  کذلک  و ٣فيه ة  قت م  في  أشخاص  ثالث  ق

دمان  في حدث ما و ٤بالغاز خنقًا الحمام في اطق  سائر  و ه ا  اُالخریٰ   المن اً  زالت  ال ذلک  رغم  ولکنه شهد  جميع  ت

  .تتوقف أن يمکن فال الصرخات نفس القإط و العمل عن واالضرابات الثورية النشاطات نفس

                                                 
   رضا محمد الملک هو هنا المخاطب .   ١
   .مرارًا الندم عن أعرابه و بأخطائه الملک إعتراف آنذاک المرئية و السمموعة يةاإلیران اإلذاعة بثت  .  ٢
 من عددًا جرحوا و قتلوا و )شهریور من عشر السابع( مستشفیٰ النظام ةزجالو هاجم م ١٩٧٨ سنة نوفمبر شهر في . ٣

 هذه علی إحتجاًا الطعام عن يالصح المجال في العاملون و األطباء أضرب قد و المستشفیٰ، في العاملين و المرضیٰ
 / ١١ / ٥( تاریخ في و ،)١٩٧٨ / ١١ / ٢( بتاریخ المضریين مع تضمانًا واسعة  تظاهرات في مشهد أهالي خرج کما الجریمة،
 اقتلو الذین الشهداء أجساد اإلستالم جاؤا الذین طهران جامعة  طلبة من کبيرة مجموعة بعنف النظام عناصر واجه )م ١٩٧٨
 مقابل تظاهروا الذین الطبة هؤالء مع وإشتبکوا  بهلوي مستشفیٰ من طهران، جامعة في )١١ / ٤( ثوم رةمجز في

  .المستشفیٰ
 تأکيدًا و عسکریة أزهاري حکومة تشکيل علی احتجاجًا سلمية مسيرة في قم مدینة أهالي من األلفين قرابة خرج . ٤

 تفریق إلیٰ عمدوا و بعنف الشرطة و العساکر لهم فتصدیٰ المدینة شوارع بهدوء طافوا و ،)س(الخميني لإلمام لنصرتهم
 مفاجئة بصورة األهالي علی الناریة العيارات إطالق إلیٰ عمدوا ما سرعان لکنهم بمطاردتهم البدایة في إکتفوا و رینهالمتظا

 منهم کبير عدد إليه إلتجأ و ثالحاد محل من بالقرب یقع کان الذي العامة الحمامات أحد الی األهالي من مجموعة متوجهت
    .الشهداء عدد یعرف لم و فيه أهالي من عددًا فقتلوا الحمام داخل الخانقة و السامة الغازات قنابل باطالق النظام جالوزة فأخذ
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دیٰ  علی هؤالء أرجل و مخالب تحت مسحوقًا بقي الذي الشعب هذا تح  سنة  خمسين  م ه  ف وم  أعين ریٰ  هو  و الي  أن ي

ة  اللحاق  يسعون المجرمين الءهو ه  الهزيم اف  و ب ه  إيق القوة  إضراباته  و تظاهرات  هو  و الضجيج؛  و الضغوط  و ب

ه  فإن جدًا قليًال لوو تراجع و غفل لو أنه يعلم يعودٰ  حال یٰ  س ا  إل ان  م ه  ک ذ  علي اً  خمسين  ُمن دها  و عام ن  عن ستطيع  ل  ي

شعب  ؛ُاخریٰ  سنة  خمسين  بعد ال و الثورة و هةضالن هذه مثل إيجاد م  ال ذه  يعل ة  به م  و الحقيق ه  يعل م  إذا أن  يواصل  ل

ذا  إسقاط إلیٰ نهضته و النهاية إلیٰ مسيرته ه  الشخص  ه یٰ  سيرجع  فان ا  إل ان  م ه  ک د  في  علي ل  رضا  الملک  عه  و ب

يقمع  و المرة هذه الکبير ال و الصغير ال يمهل فلن الشخص هذا إستقویٰ إذا و ،منه اسوء م  و – معارضيه  کل  س  ه

  .أبدًا ذلک عن يتورع ولن – الشعب کل

ام  بضعة  کل – ليخطب المنبر يصعد التي االجتماعية العدالة من شيء تحقق تتوهموا ال  رة  أي د  و – م ا  بع  بإجرائه

ات  و المفتوحة  السياسية األجواء إيجاد و یٰ  الوصول  و العظيم  التحضر  و الحرة  االنتخاب ة  إل ذا  بواب  و !التحضر  ه

وم  إيران سوق في قرشًا تساوي منها المئآت تعد لم التي القصائد هذه أمثال ان  أساطير  فهي  ،الي سجها  ک  زال ال و ين

ال  يخرج  تارة تختلف؛ المظاهر أن مراأل وغاية تحدث ما متیٰ يکررها و يفعل ا  ُاخری  و تلک  بأمث رةً  و ؛بغيره  م

  .غيرهم ُاخریٰ و الکسبة يخاطب

ه  أضاع ،خرداد )١٥( حادثة قبيل قم إلیٰ جاء عندما  ه  و يدي ا  – رجلي وال  کم ه  حين  – تق ا  دخول ه  فکان  ،له  أن علي

ر ن يم ذا م ق ه ه الطري یٰ دخل لکن اق ذاک إل ذهبوا !الزق ه ف ق إن - : الواق و إلي ن الطري ذه م ة ه ا الجه سيد أيه  ال

دما  و فجاء  الطريق إلیٰ هدوه و )ارونضالح يضحک( !فتفضلوا ه  کانت  ١الصحن  خارج  يخطب  وقف  عن  حرکات

د  و )مضحکة( مضطربة الي  کانت  ق ات  لأله ا  تعليق ضاً  عليه م  ؛أي تائم  وجه  و ذهب  ث م  لکسبة  قبيحة  ش ؤمنين  ق  الم

ه م :کقول یٰ أصحاب إنه ة اللح ا وجه و ،الکذائي و م ن أسوء ه اء ذلک م بههم إذ للعلم الحيوان ش نجس ب ال و ال  أمث

دي  و الشعب أمام اليوم يقف السيد هذا نفس .٢ذلک ة  يب ة  االخالص  و التوب ه  لکاف ن  فئآت ه  ويعل  و أخطاء  إرتکب  أن

رة  تعاود فلماذا خطأ فعلته ما کان إذا لکن و !تکرارها بعدم يتعهد ام  ُاخریٰ  م ال بأع القي ل؟  م  بنفسک  کنت  إذا !!القت

اس  شباب  قتلک من أفظع خطأ ثمة هل و !؟اإلنسان قتل من خطأأشد يوجد فهل أخطأت أنک تصدق سائهم  و الن  !؟ن

ا  تکرارک عدم و عتها بالتوبة وتتعهد األخطاء بهذه حقًا تعترف کنت إذا ام  عن  فتوقف  ؛له ا  القي  صادقاً  کنت  إن به

ل  اصل تو أنت  و قولک الشعب يصدق فکيف دم  أن يمکن  أو ؛القت یٰ  عسکريٌ  يق ل  عل ا  !موافقتک؟  دون أحد  قت  فم

م  !آخر؟ شخٍص أجل من أحٍد لقتل العسکريين يدفع الذي دمون  إنه ی  اليق ا  ذلک  عل م  م أمر  ل ا  و الملک  ي م  م روا  ل  ي

 الناس قتل لیع األراذل هؤالء يجبر الذي هو و أمره دون قتل فال .التمرد علی الجرأة يفتقدون ألنهم طاعته وجوب

  .الجرائم من غيرها إرتکاب و

                                                 
   - عليها اهللا سالم – الکاظم اإلمام بنت المعصومة فاطمة السيدة مرقد صحن خارج المراد . ١
   .)٥٨( رقم الخطاب علی )٥( رقم الهامش راجع . ٢
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 في  تعهد قد کان ،تکرارها عدم أضمن و أتعهد أخطاٌء وقعت وقد أعتذر إنني - :اآلن يقول الذي الشخص هذا نفس 

ی  أقسمت و التعهدات هذه مثل أطلقت الشيطانية سلطنتک بداية ففي ،ذلک بمثل السابق اء  عل  للمجلس  ذهبت  و الوف

ذه  إرتکاب  واصلت  لکنک  ؛ذلک  أجل من النيابي ال  ه ات  و األفع سميها  التي  االنحراف اذا  ؛أخطاءً  ت  لکي  حدث  فم

ام  عشرة  بعد عاودتها حيث األخطاء تلک إرتکاب عن فترة توقفت آنذاک !؟إطالقها تعاود  أو شهرين  أو شهر  أو أي

 الوقت  نفس في الجنايات و قدرةال الممارسات هذه إرتکاب اليوم تواصل لکنک ،التعهدات تلم إعطاء من مثًال ثالث

  !؟الشعب يصدقک أن يمکن فکيف تکرارها بعدم التعهد و بها االعترافات تلک تطلق الذي

ف  ن کي صغي أن يمک شعب ي ب ال الم لطل ي ع ثًال – دين أتي – م ًا ي مح ال – فرض ب - اهللا س ه ويطل زم أن من  يلت

اء  من  يلقاه أن يمکن ما أفضل إن !الهدوء؟ و الصمت ش  أبن م   هو  عبال أن  رده ذا  ب الم  ه د  الع أ  ق ه  أو أخط سانٌ  أن  إن

الوا  إال و األدب درجات بأقصیٰ إلتزموا إذا هذا )الملک( الشخص هذا حقيقة يعرف ال و بسيط و ساذج ه  لق ه  عن  بأن

ن الء م بالط عم ال ؛أجل .!ال صور يمکن ف شعب أن ت ٌل ال یٰ جاه ذه إل ة ه شعب و ؛الدرج ذي ال تفض ال ق و إن  أطل

  .األساليب هذه بمثل إستغفاله يمکن ال المشروع بحقه مطالبًا دويةالم صرخته

ا  اإليرانية الشاملة اإلعالمية الدعايات نجد اآلخر الطرف وعلی  ة  و منه انبين  فکال  األجنبي  )األجانب  و النظام ( الج

دان  روج  يري راء  ت ل  االفت أنَّ  القائ ران  في  ب ات  إي ة  أقلي تم  – ديني ا  األجانب  يه ة  أّن و – بأمره  اإلسالمي الحکم  إقام

ؤدي یٰ ت ا إل ذه ؛دماره ضية هي ه ي الق ا الت ریٰ ولکن ،إفتعلوه م هل لن املون أنک ع تتع ات م صورة األقلي  أفضل ب

اً  الدينية األکثرية و الدينية األقليات تدمر و تسحق اآلن إنک ؟اإلسالم ل  مع سحق  إنک  ب وق  ت ي  حق سان  بن ة  اإلن  کاف

سلم  سلبت فقد ؛إيران في ر  و الم سلم  غي ة  الم ات  أّن حين  في  الحري ة  األقلي االحترام  اإلسالم  ظل  في  تحظیٰ  الديني  ب

سؤال  في  يلجون هؤالء أمثال .والحرية ا ( ال اذا  - :)من تفعلون  م ات  س ة  باألقلي يم  إذا الديني  وسرّ  ؟اإلسالمي  الحکم  ُاق

صاریٰ  و اليهود فسيقتلون )اإلسالمي الحکم إقامة( ذلک حدث إذا أنه من به يلقنونهم ما هو األسئلة هذه تکرار  و الن

د  في و اإلسالم ظل في المجازر هذه مثل وقعت متیٰ !!شاملة بصورة و تمييز دون الزرادشتيين م  إسالمي  بل  تکن  ل

ذه  من  !منها؟ أحٌد ظله في قتل متیٰ و بل !ضده؟ حرب حالة في الدينية األقليات ة  ه ة  األقلي رأة  تلک  کانت  الديني  الم

داً  يموت بأن جديٌر المؤمن أن إعتبر بالخبر ينالمؤمن أمير سمع لما و خلخالها سلبوها التي الذمّية اليهودية ذلکم  کم  ل

  !؟الدينية األقليات إلیٰ ُيسيء اإلسالمي الحکم هذا ومثل اإلسالم هذا مثل فهل ،١اإلسالم حماية ظل هي و وقع النه

 و حکومته و اإلسالم صورة تشويه أجل من أبواقه بواسطة الملک و الملک أنصار يروجها دعايات جميعًا هي هذه

 ؛أساسًا الدينيين غير أو المسلمين غير من أي إيران خارج األجانب أذهان في األقل علی أو الناس أذهان في علمائه

سيد  فهذا !اإلسالمية الرجعية تمثل رجعية حکومة إقامة يريدون اإلسالم علماء بأن لهم االيحاء و  يصف  )الملک ( ال

ة  من کان إن و ؛بالرجعية سالماإل ه  يصفه  جه دين  بأن ين  ال ه ( هؤالء  لکن  المب صفونه  )أبواق ة  من  ي ه  ُاخریٰ  جه  بأن

ه  عن  غافًال القول لهذا  يروج وهو سنة اربعمائة و ألف قبل عليه کان ما إلیٰ العالم إرجاع يريد رجعي ذي  هو  أن  ال
                                                 

   .)٦١( رقم الخطاب علی )٥( رقم الهامش راجع . ١
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وا  شبابنا بعض في اإلرهابي الحکم من الخوف يزرعوا لکي ؛الخارج في أعدوها !االشعار هذه و األقوال هذه   فيقع

ي – اهللا سمح ال – ذا ف تباه ه شوا االش ن فيخ ة م م إقام ه اإلسالمي الحک يقفل« ألن واب س ی األب ساء عل  ال لکي الن

ساء  أن حين في !!»أبدًا البيت من يخرجن ادين  في  يحضرن  کنّ  اإلسالم  صدر  ن ال  مي  اإلسالمية  الحروب  في  القت

 إنهنّ  !المغلقة المحافظ في يبقيّن أن يجب النساء إن لکم قال من .للشهادة يتعرضّن و أمثالها و التمريض بمهام للقيام

سيء  اإلسالمي  الحکم إن - :قال من و .لالرجا مثل حرات یٰ  ي ات  إل ة  األقلي ة  مخاوفهم  أحد  إن ؛أجل  !الديني  الحقيقي

ا  ببقائها يسمح ال فهو ،الفاسدة المالهي و البغاء و القمار لعب محال إغالقه من هو باننا  جرت  التي  هي  النه یٰ  ش  إل

اء  کان إذا و .البائسة و الحالة هذه ة  أدعي اء  دونيؤي  والتحديث  الثقاف ذه  مراکز  بق ان  المفاسد  ه  و اإلسالمي  الحکم  ف

ة  وُيغّير أبوابها ويغلق ُيعارضها للشعب حفظًا سينما  دور حال وم  اآلن فهي  ال ساد  تق باننا  باف یٰ  جرهم  و ش   الفحشاء  إل

ر  يجب يقول اإلسالمي الحکم و والبغاء؛ ذه  تغيي ة  ه د  الحال اء  ويؤي سينما  دور بق ا  يکون  أن شريطة  ال اً تربو دوره  ي

رفض  فاإلسالم ،أخالقيًا ساد  يعارض  و الفاسد  ي شباب  إف سلمين  و ال رفض  و النهب  ويعارض  الم ال  بيت  سرقة  ي  م

يس  و الحيوانية الوحشية األعمال هذه يخالف و ونهبه المسلمين ة  ل ه  ؛التحضر  و الحداث ذه  يخالف  إن  التي  المفاسد  ه

 إذا و ريب بال ستمنع المفاسد  هذه ٢الفالنية الجزيرة في القمار مراکز في الشعب ثروات تبذير بعارض و روجوها

اً  العلمي  و الثقافي المستویٰ علی باألبقاء يسمح وال ،الشباب بافساد يسمح لن و فسيزيلها اإلسالمي الحکم ُاقيم  متخلف

الوا  و الخارج في المقيمون الشباب هؤالء جاء قد و ،العلمي المجال في بالتقدم لشبابنا يسمح ال الوضع فهذا ي  ق  - :ل

ة  متخلفة حدود ضمن يبقونا فهم العلمي المجال في نتطور بأن لنا يسمحون ال إنهم سمحون  ال معين ا  ي ا  لن  و !بتخطيه

                                                 
   .)٥٢( رقم الخطاب علی )١٦( رقم الهامش راجع . ١
 األميرکان الخبراء اختارها قد اإلیراني )لنجة( لميناء الساحلية المنطقة من القریبة إیران جنوبي )کيش( جزیرة المقصود . ٢

 إعمار منظمة( تأسيس تم م ١٩٧٢ سنة في و .أسيادهم و الملکي النظام لزعماء للترفيه مناسب کمحل م ١٩٧٠ سنة
 منظمة من منها بالمائة ثمانون إیراني، ریال مليارات ١٠ تبلغ أولية بميزانية و علم اهللا أسد الملکة البالط وزیر برئاسة )کيش
  .اإلیراني االعمار مصرف من الباقي و )السافاک( الملکي األمن

 و القصور بناء بهدف الجزیرة إعمار لمنظمة کقروض ریال مليار )٦٠( مبلغ م ١٩٧٦ سنة الی و اإلیراني المرکزي البنک قدم وقد 
 تشرید إلیٰ ذلک أدیٰ و )عاشة( جمعم يف القصور من العدید بناء تم قد و الخاص، المطار و النوادي و المنتجعات و الفنادق
  .هدمها و  بالقوة  ازلهممن من  اخراجهم و المنطقة أهل

 إتفاقية و ،)آي – سي – آر( المعروفة األميرکية الشرکة مع التلفزیون و لإلذاعة محطة إلقامة إتفاقية المنظمة وقعت کما 
 مع عقودها وقعت المياه لتحلية مشاریع السابق في أنجزت قد کانت إسرائيلية شرکة مع المياه تحلية  أجهزة إلقامة ضخمة
  .غيرها و بوشهر و لنجة، جاسک، عباس، ( موانیء في ةالجوی القواعد في المياه تحلية أجهزة أقامت و اإلیرانية ویةالج القوة

 القمار، للعب ضخم کازینوا علم، اهللا ألسد و لهویدا و عهده ولي و للملک قصور الجزیرة هذه في ُاقيمت التي منشآتال ومن  
 الکنکورد طائرة استقبال علی قادر خاص مطار للترفيه، نوادي ثالثة محالة، اهمي مسابح التنس، و الغولف للعب ميادین

 لمنظمة التنفيذي المدیر منصف ودملمح الفرنسية الزوجة »فيرجينيا« تملکها التي »مرکوری« شرکة تولت قد و الضخمة،
   .الضخمة المشاریع هذه عمليات من % ٩٥ تنفيذ کيش عمران
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ادکم  بهدف  يروجونها دعايات هذه کل  رواتکم  ونهب  االسالم  عن  إبع م  ؛ث دون  إنه اء  عن  عزلکم  يري  االسالم  علم

دف رواتکم نهب به ة و ث ي دون الحيلول افي کمرق ي و الثق رقة و العلم ائرکم س اء و ذخ يکم االبق ریٰ عل دًا و أس  عبي

اء  يتعاون لم إذا و .األبد إلیٰ لألخرين شعب  أبن ة  ال وم  کاف اذ  أجل  من  الي سهم  إنق ذا  من  أنف بالء  ه ا  ال ان  مهم ثمن  ک  ال

 االسالم  خان  فقد )الملک( لرجلا هذا مع المساومة تأييد في واحدٍة بکلمٍة يتفوه َمن وکل .األبد إلیٰ يقاسونه فسيبقون

سلمين و وطن و الم وا .ال سکم إحفظ وا و أنف وا و إنتبه ذي راقب دون ال ام يري ل القي ذه بمث ال ه ة( الفع اذا ،)الخياني  ف

  .المنحرف العمل هذا عن ليرتدع فمه علیٰ فأصفعوا الکلمة تلک مثل أحٍد فم من خرجت

  .إسالمکم و بلدکم دمواإخ ،- اهللا شاء إن – وفقکم و جميعًا اهللا مكحفظ
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  ٦٤ – هویة الخطاب رقم
  

 / فرنسا   م ١٩٧٨ نوفمبر ١١ الموافق ق ـه ١٣٩٨ الحجة ذي ١٠ لوشاتو نوفل / باريس

   اإلسالم في العبادية السياسية األبعاد :لموضوعا 

    غيرهم و الجامعيين من الخارج في المقيمين اإليرانيين من مجموعة :الحاضرون

  

  

  

  نتائجه و الخطاب أهمية و السياسية الظروف
دن  معظم و طهران کانت وقت في الخطاب هذا )س( الخميني اإلمام ألقیٰ  ة  الم شهد  اُالخریٰ  اإليراني  و تظاهرات  ت

ر  الملکي  النظام أن علی تأکيده وضمن المبارک األضحیٰ عيد بمناسبة الخطبة جاءت و ؛واسعة شعبية مسيرات  غي

 ومراسم  الجماعة  و الجمعة صالة إلیٰ يشير و اإلسالم في ةاإلجتماعي و السياسية األبعاد فمختل فيها يبين دستوري

  .السياسة و العبادة بين البديع للجمع کنماذج الدينية األعياد و الحج

د  يوم صالة إلقامة يستعدون طهران العاصمة أهالي کان عندما و  ة  عناصر  صّعد  األضحیٰ  عي  العسکرية  الحاکمي

دبابات  عدد  إزداد حيث جديدة بترتيب ظهروا و العنيفة اتهمممارس من درعات  ال شاحنات  الم ة  العسکرية  وال  المحمل

 و ؛السابقة أقواله کرر و اإليراني التلفزيون شاشة علی األضحیٰ عيد ليلة ظهر قد أزهاري الجنرال کان و ،بالجنود

اجموا  العسکرية الحاکمية اصرعن أن يفيد المقدسة قم مدينة من خبٌر وصل العيد يوم صباح يف  المصلين  صفوف  ه

ع  في  خرجت  طهران في الخبر هذا إنتشار مع و ،الصالة إقامة بذلک منعوا و للدموع المسيلة القنابل اطلقوا و  جمي

ة  تظاهرات  شوارعها  رة  مجاميع  من  إحتجاجي غ  کثي داد  يبل ا  کل تع ا  منه ين  م یٰ  خمسين  ب ة  إل دد ألن شخص  مائ  ع

  .المجاميع هذه إتصال يمنع بحيث الکثرة من کان الشوارع في اتوالمدرع الدبابات

ة  الفر و الکر لهجمات ًانموذج »الثورة دقائق« کتاب ينقل  ين  المتبادل الي  ب  هو  و ،العسکري  الحکم  وعناصر  األه

تباکات  هذه من للمئات نموذج اً  تحدث  کانت  التي  االش ة  تلک  في  يومي ورة  عمر  من  المرحل ول  ،الث  انک  ...« :فيق

ی  يزيد نحن عددنا يکن لم فيما بالجنود مليئًا االعالم وزارة مبنیٰ عند »القصر کاخ« تقاطع سبعين  عل انين  أو ال  الثم

 صرخ  فجأًة و ... نتقدم و الشعارات نردد نحن کنا فيما مکان کل في تعلو الرصاص إطالق أصوات کان و شخصًا

د  الجدار  قرب  المتظاهرين  أحد ی  قطس  و األشجار  إحدیٰ  عن ا  ضاألر عل دم  فنزف  إلنهاضه  فبادرن ه  ال وة  من  و بق

ت د رصاصة کان دره أصابت ق ع و ص داء إرتف ه ال« ن ضرجت و »اهللا إّال إل دي ت ي األي ت الت ل کان شهيد تحم  ال

وق  تطفو حرماء وردة مثل حّيًا يزال ال کان و »صبا « شارع داخل إلیٰ به عدنا ثم ،بالدماء واج  ف سيل  أم ادر  ال  اله
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ا  شخصاً  الثمانين قرابة کنا سيرتنا  في  تحرکن شترک  کانت  التي  م ا  ت رأة  تلک  فيه ساءٌ  الم ات  ون ردد  نحن  و ُاخري  ن

ل  ،للملک  الموت قل« شعار واحد بصوت جميعًا أة  و ،»للملک  الموت  ق ل  و أطالق  تجدد  فج ا  الرصاص  اب  نحون

وي  شارع إلیٰ وصلت و ،جهة إلیٰ کٌل فتفرقنا ان  و بهل ستمر  الرصاص  إطالق  ک ر  شيخاً  فرأيتُ  م اً  ًاکبي ی  واقف  عل

ه  ،للخطر  يعرضک هنا فوقوفک عم يا إجلس :له فقلت الشارع جانب اً  بقي  لکن یٰ  واقف ه  حت سقط  رأيت أةً  ي د  و فج  بع

   برصاصة مصابًا فوجدناه مکانه إلیٰ األشخاص بعض مع سارعُت الرصاص إطالق توقف

رفس  الکبير الشيخ و الشارع جانب علی ويسيل منه ينزف الدم و کتفه في  د و ي ه  أخذ  ق أة  و ،مأخذه  الضعف  من  فج

   .١»المتناثرة دمه بقع عند واقفين الشباب من مجموعة و بقينا و إليها فنقلناه سيارة وصلت

ذ  العمل  عن مضربًة البلد في الرسمية الصحف وکانت  وم  ُمن وم  - م ١٩٧٨ / ١١ / ٦ ي شکيل  ي ة  ت  أزهاري  حکوم

ون  الشباب کان و – العسکرية ة  يتول ع  مهم ار األخ طب ة  ب دن  بتظاهرات  المتعلق ا  و اُالخریٰ  الم سرعة  توزيعه  في  ب

   - :نماذجها ومن ؛طهران ةالعاصم أرجاء

ان  و جهرم مدينة في واالشتباکات هراتالتظا في مائة جرح و ستة قتلم - ين  ک یٰ  ب ل  القتل ره  رضيع  طف ة  عم  ثماني

  .أمه حضن في هو و رصاصة أصابته حيث األسدي محمد اسمهو شهور

ة تهاجم - ق مجموع ی ُتطل سها عل م نف صار« اس ة ان ي »الحکوم دينتي ف ي جيرفت و بافت م ان محافظة ف  کرم

   .المذکورتين المدينتين في المساجد أئمة من إثنين ومنزلي للحکومة المعارضين المعلمين منازل

ه  الرشاشة باألسلحة مجموعة شنته هجوم خالل رفسنجان مدينة شرطة رئيس معاون اغتيال -  شوارع  أحد  يف  علي

شرطة  مسؤولي  أحد  ُاصيب  کما ؛المدينة ة  في  ال ان  مدين ة  بجروح  کرم ر  بليغ ة  إنفجار  أث ة  قنبل  في  وضعت  موقوت

  .سيارة

ة  ساعاٍت بعد وقع ثم ؛إصفهان مدينة في »صدر باغ جهار« مدرسة في اآلالف عشرات إجتماع  اع  من  قليل  اإلجتم

  .أخرون رحُج و شخص فيه ُقتل والشرطة األهالي بين إشتباک
                                                 

  .٤٢ – ٤١ ص بالفارسية » الثورة دقائق« کتاب .  ١
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  .إصفهان مدينة في حاشدة تظاهرة علی الرصاص إطالق إثر أشخاًص أربعة مقتل 

رم  مدينة في عسکري حاکم ثاني إقالة  سبب  جه ا  تواصل  ب ان  إضطراباتها  و تظاهراته دي  وک د  مکلف  جن ال  ق  إغت

  .ينةالمد هذه في الشرطة رئيس معه إغتال و نادور أحمد اللواء واسمه األول العسکري الحاکم

  .أشخاص أربعة تقتل و همدان مدينة في المتظاهرين علیٰ أسلحتها نيران تفتح الشرطة قوات 

رة  خالل سنندج مدينة تظاهرات في أخرين ثمانين جرح و شخصًا )١٧( مقتل  ا  الفت ين  م  ١٩٧٨ / ١١ / ٢٦ - ٦ ب

  .م

  .١کاليکيش مدينة في األهالي من کبير عدد وجرح أشخاص سبعة مقتل 

ی  المراسلين تردد ترکز األيام هذه فسن في و  ران  عل اريس  و طه ا  ب م  باعتبارهم ع  أه ة  التطورات  مواق  في  الخبري

  .آنذاک العالم

ه  هو آنذاک )س(الخميني اإلمام إتخذها التي رةکوالمبت الذکية و المحنکة المواقف من کان و  ن  أن ه  أعل ی  موافقت  عل

ن  أن دبع إّال السياسية األحزاب زعماء من أي استقبال ده  يعل ه  و تأيي صلبة  للمواقف  دعم شعب  ال  إسقاط  - :هي  و لل

  .اإلسالمي الحکم نظام بإقامة طالبةمال و ؛النظام مع المساومة مشاريع أشکال کافة إدانة ؛الملکي النظام

ة  وزارة أعلنت « :التالي الخبر لألنباء رويتر کالة و نقلت م ١٩٧٨ / ١١ / ١٠ بتأريخ و  ة  الخارجي وم  األميرکي  الي

 مکافحة معدات من صفقة – طهران في العسکرية الحکومة إقامة بعد – إيران بيع علی وافقت المتحدة الواليات أن

شرطة  يصع  من ألف )٢٢٠( ،للدموع مسيلة قنبلة ألف )٢٥( العام لهذا تشمل هي و الشغب أعمال ادير  ال  من  ومق

ة  األلبسة دات  الواقي ة  والمع ذا  جاء  و ؛٢ »المماثل ه  کانت  وقت  في  راءاألج  ه ا  في ة  تکرار  تأمل  أميرک  ٢٨ ( تجرب

ة  عهد في الحکم إلیٰ رضا محمد الملک أعادت التي األميرکية المؤامرات( )مرداد دکتور  حرک سعیٰ  و )مصدق  ال  ت

  .الملکي المجلس حفظ مع وطني ظاهر ذات بحکومة االتيان خالل من األوضاع علی للسيطرة جهدها بکامل

د  و باريس في )س(الخميني اإلمام بلقاء سنجابي کريم الدکتور تشرف )م ١٩٧٨ / ١١ / ٥( تأريخ في  ه  حمل  ق  إلي

اء  في  تقرر قد و ،اإلمام أعلنها التي الثالثة المواقف  تأييد فيها ُتعلن اإليرنية الوطنية الجبهة من رسالة ن  أن اللق  يعل

د  الرسالة تضمنته ما رسمية بصورة سنجابي ه  بع یٰ  عودت ران  إل ؤتمر  خالل  و طه ه  صحفي  م ع  ولکن ة  من  ُمن  إقام

رة  ولکن  فروهر  داريوش  و هو ُاعتقل و عودته بعد الصحفي المؤتمر ام  إذ قصيرة؛  لفت دم  الفريق  ق  باصطحاب  مق

شعب  أن حين  في المباحثات من الجدویٰ عديمة جولة عقدا حيث الملک لقاء إلیٰ أخذه و سنجابي ي  ال سلم  اإليران  الم

  .السياسية األحزاب بمساومات عابیء غير )س(الخميني اإلمام جنه علی سيرُه يواصل

                                                 
  .کيهان صحيفة ارشيف  من األخبار هذه تدُاع .  ١
   .رویتر وکالة عن نقًال ١٨٢ ص بالفارسية »اإلیرانية اإلسالمية الثورة تأریخ تقویم« کتاب .  ٢
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  .- اليمين من الرابع – الصورة في ازهاري يظهر و .االميرکيين المستشارين من عدد مع ازهاري اول فريق لقاء 
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  ٦٤ – الخطاب رقم
  

  الرجيم الشيطان من باهللا اعوذ
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

وم  کان ؛- اهللا شاء إن – جميعًا اهللا حفظکم ،١المکان ضيق بسبب يعانونها التي للمشقة السادة من أعتذر  داً  الي  و عي

د  ة  أرادوا ق د  صالة  إقام وهم ولکن  العي ا  من  منع ر  في  إقامته ران  أنحاء من  الکثي وا  ،اي الي  ففرق ة  في  األه م مدين  ق

الي  هاجموا کما الصالة هذه يقيموا ال لکي للدموع المسيلة بالغازات اطق  من  عدد  في  األه وا  و األخریٰ  المن  أرتکب

د  الملک  ةجعب  في  سهم  خرأ وهذا ،الوحشية في غاية ممارسات الي  عامل  وق ران  أنحاء  في  االه شع  اي  درجات  بأب

  .التعامل هذا مواصلة علیٰ عازم وهو الوحشية

الیٰ  اهللا عن  غافل عسکري رئيسها و عسکرية الحکومة  دة  ال ولکن  تع ذه  کل  من  جدویٰ  ال و ذلک  کل  من  فائ  ه

شعب  أوساط بين قاعدة للملک تبق فلم بها يتشبثون التي اليائسة المحاوالت ا  ؛ال م  رضا  الملک  سلطنة  أن کم  تکن  ل

ه  بغاة حکم هو اليوم الملکي فالحکم دستورية کانت لو حتیٰ و ؛البداية ُمنذ دستورية تغاثات  أبطلت شعب  إس  کل  في  ال

  .الشعب يقتل و المسلمين مال بيت ببغيه ينهب و باغ هو  فالملک ؛مکان

شعائر  لهذه إن  ل  االسالم  شرعها  التي  ال دي  مث ه  و الحج  وموسم  األضحیٰ  و الفطر  عي ة  صالة  و مواقف  و ،الجمع

ة صلوات ي الجمع ام الت ي ُتق للال ف ار و ي دًا – النه ًا بع ادًا عبادي ية وأبع ة و سياس دها ؛إجتماعي ادي وبع دغٌم العب  م

الی  و تبارک اهللا نحو العبد واجبات فقط تحدد مجردة روحانية و عبادية ليست اإلسالمية ديانةفال ؛بالسياسي ا  ،تع  کم

ة  هي بل مجردة سياسية ليست أنها زج  سياسية  عبادي تها  تمت ادات  في  سياس ا  و العب اتها  في  عبادته ی  ،سياس  أن بمعن

ادي  للجانب داً  العب ياً  ُبع نفس  .سياس اع  ف اد  في  اإلجتم ادة  هو  صالتها  ِةإلقام  األعي ه  عب ضاً  لکن شتمل  أي یٰ  ي ة  عل  جنب

   .المتوفرة اإلجتماعات من کثيرة ثماٍر علیٰ يحصلوا أن المسلمين علیٰ و ؛سياسية

 ُتلقیٰ کانت حيث الجبابرة و الکّفار لمحاربة الجيش منها يتحرک مراکز اإلسالم صدر في – مثال – المساجد کانت 

یٰ  ين الفال المکان  في طغیٰ الذي فالٍن واجهةلم الناس تعبیء التي الخطب فيها یٰ  وبغ سلمين  عل والهم  نهب  أو الم  أم

ر وش فتتحرک ،إنحرف و وتجب ن الجي ساجد م دة الم دو لمجاه ا ،الع ت کم د کان ا تعق دات فيه ذه ؛المعاه  صورة ه

  .آنذاک عليه کانت عّما بةيالغر الحالية المبتذلة الصورة الیٰ حّرفوها المنحرفين ولکن اإلسالم صدر في المساجد

ان يجب  ضايا تبي د بمصير المرتبطة الق سياسية التحرکات و البل ة و ال ي االجتماعي ام ينبغي الت ا القي ي به ة ف  خطب

اول  أن يجب کما ؛الجمعة صالة ذه  تتن شاکل  الخطب  ه سلمين  م اتهم  و الم ا  سبل  و إختالف ا  و حله ين  أن و ؛إزالته  تب

 )اإلسالم  في( فالعبادة ؛بالسياسة ممتزجة لکنها عبادة الجمعة صالة إن .ُتدان و رضا محمد الملک أمثال جرائم فيها

                                                 
   )٤٨( رقم الخطاب علیٰ )١( رقم الهامش راجع .  ١
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انٌ  فيه و واحدة کلمة ال و منه تتغير لم محفوظ هو و القرآن ثيقة و فإن االسالم أما  و  شيء  لکل  تبي اب  فه ة  کت  تربي

سانية  الشخصية صنع و اإلنسان ا  بکل  اإلن سان  أن إذ ؛أبعاده داً  لإلن اً  بع اً  آخر  و معنوي اً  و ظاهراً  و مادي د  و باطن  ق

ه  المرتبطة سواء إحتياجاته جميع يلبي ما علی يشتمل هو و أبعاده جيمع لتربية القرآن نزل رد  ب العالئق  کف ه  ک  و بين

ين الق ب ارک الخ الیٰ و تب ضايا و تع د ق ق توحي الیٰ الح فاته تع ة و ،وص ا و القيام ضايا أو ،أمثاله سياسية الق  و ال

 النبي  تأمر و الجهاد هذا علی الناس تحرض التي باآليات لميٌء القرآن حيث ،أمثالها و الکفار مجاهدة و االجتماعية

رقين  العرب  کان فيه نزل الذي العصر ففي الحرکة يبعث کتاٌب فهو .ينالظالم و المعتدين بمجاهدة ازعون  متف  و يتن

سياسية  األمور  عن  ملابالک غافلين ،الوحوش مجاميع مثل بينهم فيما يتقاتلون ل  في  و ،ال رن  نصف  من  أق  في  – ق

رم  الرسول حول تفواإل عندما – الرومية و اإليرانية – االمبراطوريتين کال هزموا – عامًا الثالثين حدود ذي  األک  ال

ان  التين االمبراطوريتين هاتين علی ينتصرون وجعلهم رباهم الم  کل  ک اً  الع سلطتهما  يخضع  تقريب د  ؛ل يهم  بعث  فق  ف

ة  تلک الکريم القرآن تهم  التي  الحرک ون  جعل رة ا من  ينطلق ة  لجزي ران  يفتحون  و العربي روم  و إي ا  و ال  کل  و أوروب

ان  الذي مثًال کنابليون غيرهم يفعله ما مثل ليس نلک و عليها يسيطرون و مکان سعیٰ  ک یٰ  ي سيطرة  في  التوسع  إل  ال

ل  ،البلدان علی اس  إصالح  اإلسالمية  الفتوحات  هدف  إن ب دايتهم  و الن یٰ  ه د  إل ي  و التوحي ة  التحل وعيتهم  بالعدال  وت

يس  األمور بحقائق سلط  ول ی  الت دان  عل م  البل ايتهم  تکن  فل ذه  غ ل  ه دفهم  ب ة  ه اس ال هداي ل  و ن ذين  الوحشيين  تحوي  ال

  .متحضرين إلیٰ بعضًا بعضهم ينهش

نهش  بعضها  کان التي الدوام علی ةالمتناحر الجموع تلک نقل الکريم القرآن  یٰ  بعضاً  ي ة  تلک  إل سامية  الحال  من  ال

يس  فاإلسالم  حال  أي علی و .منها خيٌر بل المتحضرة البلدان مثل التعامل و العدالة سائر  ل ان  ک  التي  ُالخریٰ ا األدي

ه  في  ؛أبعاده بمختلف اإلنسان يربي إنه بل ،ظواهرها اآلن لنا وصلت ذيب  و عقل ه  ته ه  وفي  أخالق ة  آداب  – الظاهري

شأن  حکم له و - الظاهر ناحية من ع  ب ه  جمي ا  ؛إحتياجات ه  کم يس  أن ل  ل ة  مث ة  األنظم تم  التي  اُالخریٰ  الحاکم  فقط  ته

ه  في  شخص  کل  فليفعل ،المنزل داخل يجري بما لها قةعال وال السياسية و االجتماعية بالجوانب ا  بيت شاء  م یٰ  ي  حت

ام  النظام  - مثًال – خالف إذا تتدخل أنها إذ ،بذلک للحکومة شأن فال القمار يلعب کان لو ا  ،الع و  االسالم  أم تم  فه  يه

صغيرة  عوائلکم مع بسلوککم و منازکم  يف بأنفسکم تختلون أنتم و حتی بأمرکم تکم  و ال رانکم  مع  بعالق اء  و جي  إبن

اً  ليس فهو االسالم في آداٌب ذلک فلکل ،األخری األديان أتباع و دينکم أبناء و وطنکم ل  مجرداً  حکم  و الحکم  إن ب

ه  يحدد  إذ االنسان في المعنوي الجانب بتربية إهتمامه أيضًا منها و مجاالتها أحد السياسة شؤون د  ل  الصحيحة  العقائ

ا  يهتم فاالسالم ،غيرها و العملية اآلداب و بها يتحلیٰ أن يجب التي ألخالقا و بها يؤمن أن يجب التي اً  به  في  جميع

 ٦١٠



ة  بالقضايا يهتم اإلسالم أن کما  رتبط  التي  االجتماعي ة  ت راد  بکاف ي  أف سان  بن ين  إختالف  بال  اإلن دٍ  ب  ال إْذ .آخر  و بل

یٰ  يسعیٰ أنه بمعنیٰ کافة بالعالم يهتم بل – غيرهما أو اقالعر أو إيران مثل – معين بلٍد في اإلسالم ينحصر ة  إل  تربي

ن  إنه ،جنوب أو شمال أو غرب أو بشرق أو آخر دون بقطر يرتبط فال اإلنسان بني جميع ارک  اهللا و ،إلهي  دي  و تب

ود  أو المسيحيين أو الغربيين أو المسلمين أو حدهم و الشرقيين إله ليس و الجميع إله تعالیٰ ل  ،وحدهم  اليه ه  هو  ب  إل

ن  فهو اإلسالم حال کذلک و الجميع خالق و ورازق الجميع ع  دي یٰ  الجمي ه  بمعن ة  جاء  أن شر  کل  لتربي ی  الب  وفق  عل

ی  إنساٌن يعتدي ال وبحيث ؛العدالة من يريد التي الصورة دار  ال و آخر  عل ة  بمق دي  ال ،أنمل سانٌ  يعت ی  إن ده  عل  أو ول

ی  أخوين  أحد  ال و ازوجهه  علی الزوجة تعتدي ال و زوجته اق  ال و اآلخر  عل ی  بعضهم  الرف ه  ؛بعض  عل د  إن  يري

ذي  الکلمة معنیٰ بکل العادل اإلنسان تربية ره  يکون  ال ه  و تفکي ل  عقل سان  عق سيته  کذلک  و ؛إن سانياً  ظاهراً  و نف  إن

  .ُهتحقيَق اإلسالم يريد ما هذا اإلنسانية باآلداب ومؤدبًا

ضاياها  تتوفر و حکومته اإلسالم فروع ومن  ذه  نفس  في  ق شرعية  اآلداب ه ثالً  ؛ال ذي  الحج  مواقف  في  م  دعت  ال

تثمار  يستطيعوا لم  المسلمين لکن و تعالی و تبارک للحق المقدسة الذات إليه الناس ة  بالصورة  الحج  إس  و ؛المطلوب

اً  المسلمون إليه دعي فقد ؛الطوائف مختلف من المسلمون فيه يشترک عام إجتماع هو ة  همبطوائف  جميع ا  و کاف  حيثم

انوا ي ک شرق ف صیٰ ال رب أو األق د الغ شمال أو األبع وب أو ال د أي أو الجن ل ؛بل ي ب ا دع اس« إليه يس أي »الن  ل

د  – مکة إلیٰ الوصول علی منهم المستطيعين أي - يحجوا و يسلموا أن الجميع يجب بل وحدهم المسلمون اهم  فق  دع

سلمون  يحلَّ أن ينبغي عام مرمؤت تشکيل أراد فقد .مرة العام في الحج إلیٰ ه  الم ا  في وا  م ه  علم شاکل  من  ب  مختلف  م

ران  من مسلمون إليه َذهبت إذا فمثًال ؛طوائفهم ه  عرضوا  و إي شاکلهم  في یٰ  م سلمين  سائر  عل یٰ  وجب  الم  هؤالء  عل

ا  الموسم  هذا في يعرفون عندما األخریٰ االقطار من الحجاج أن کما ؛حلها علیٰ إعانتهم ر  في  يجري  م ثالً  اناي  و م

یٰ  يرجعون  عندما الحقائق هذه سيکشفون فأنهم شعبها ضد حکومتها تفعله ما دانهم  إل یٰ  يصدق  األمر  نفس  و .بل  عل

شاکل  األخریٰ البلدان حجاج علیٰ عرضوا و الحج إلیٰ إحداها من جاؤا فاذا االخریٰ االقطار مسلمي ا  م  من  يعانونه

  .نصرتهم المسلمين ئرسا علیٰ وجب شعبهم من قطاٍع من أو حکومتهم

ا  حال نفس في سياسية فأجتماعاته االسالم في الحال هو فهذا إذن  ادة  کونه سان  ،عب  الجماعة  صالة  أن يتصور  االن

ادة ًا هي و ،عب ادة حق ع عب ا يجتم ٌع فيه وا و جم صالة يقيم ة صلوات إجتماعات خالل يجب ولکن ال ذه الجماع  ه
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ی و  ال أي عل د ؛ح ي الوضع آل فق ران ف یٰ إي ة إل ي الحال ذوا الت ا أخ ع معه اس بمن الحراب الن یٰ ب ن حت  ةإقام ع

اطق  في  إرتکبوه الخطأ نفس و ؛قم مدينة في اإللهية الفريضة هذه إقامة منعوا اليوم و ؛العبادات م  و ،اُالخریٰ  المن  ل

ر  في  ُارتکبت المجازر ولکن األخبار کل بعد تصلنا اطق  من  الکثي م  و المن ردون  ه الحراب  ي ی  ب اس  عل ی  و الن  عل

ا  لألجانب ثرواتنا تعطي ال يقولون الذين سيد  أيه ی  ؛ال ذين  وعل ون  ال د  نحن  - :يقول ة  نري د  الحري ا  فق ذا  خنقن  القمع  ه

ه  بلدنا  سخرت فقد االستقالل نريد نحن - :يقولون الذين علی و ،عامًا خمسين ُمنذ المستمر رد  هو  و ؛لألجانب  کل  ي

د  و !عسکرية حکومة و عسکريين وزراء و عسکري وزراء برئيس يبالمطال هذه علیٰ سه  حفظ  يري ساکر  نف  .بالع

قياء  وباشاأل يطلق آخر جهة من و وا  األش یٰ  ليهجم اس  عل و  !واتهمابهر  الن ة  من  فه ول  جه  النظام  حفظ  يجب  - :يق

ة  جهة من و !العام ر  ثاني سه  يثي دام  و االضطراب  بنف أمر  حيث  األمن  إنع ة  ي راوا  حمل الهجوم  تاله یٰ  ب دن  عل  و الم

  !فيها الحرائق إضرام

ذا  المشؤومة  الحياة وضع و الملک حکومة وضع هو هذا و ؛بلدنا وضع هو هذا  ا  يجب  .الخبيث  له اً  علين  أن جميع

ل  علیٰ ايران في المسلمين نعيَن وا  أن أي ؛االعالمي  المجال  في  االق ذين  تبين ه  لل ا  تلتقون ين  أو هن ثالً  لألوروبي  أن م

شعب  أن من  يصوّرونه ما غير األمر واقع ي  ال وحش  االيران ة  و مت ة  الحکوم د  الملکي ه  تري ذه  !جدویٰ  دون تأديب  فه

ا  التي الصورة نهم  الملک  يروجه وا  .ع اس  قول ةَ  للن شعب  ان حقيق ي  ال ا  اإليران د  إنم ذا  من  الخالص  يري  و الظالم  ه

   .ذلک بتحقيق له يسمح ال )لکالم( الشخص هذا لکن إنسانية حياه يعيش أن و االستقالل و التحرر

  .اهللا شاء إن – وفقکم و جميعًا اهللا حفظکم 
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  التاريخ في مثيل المسلم األيراني الشعب لنهضة ليس :الموضوع :٣٨ الخطاب رقم

  م ١٩٧٨ الكتوبر ق .هـ ١٣٩٨ القعدة ذي ١٨ لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٣٩ هوية الخطاب رقم
   الداخلية ايران شؤون في الشامل اإلمريكي التدخل :الموضوع :٣٩ الخطاب رقم

   م ١٩٧٨ اآتوبر ٢١ ق هـ ١٣٩٨ القعدة ذي ١٨ لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٤٠ هوية الخطاب رقم

   الكبرىٰ والقوى الملك صحافة مرتزقة دعاية مواجهة :الموضوع :٤٠ الخطاب رقم

  م ١٩٧٨ أآتوبر ٢٢ ق هـ ١٣٩٨ القعدة ذي ١٩ لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٤١ هوية الخطاب رقم

  والمسلمين األسالم قمع الىٰ الهادف األستكباري األعالمي دجلال :الموضوع :٤١ الخطاب رقم

   م ١٩٧٨ اآتوبر ٢٢ ق.هـ ١٣٩٨ القعدة ذي ١٩ لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٤٢ هوية الخطاب رقم

  ١٧٧   بهلوي أسرة وخيانات مظالم بوجه هللا القيام وجوب :الموضوع :٤٢ الخطاب رقم

  م ١٩٧٨ اآتوبر ٢٤ الموافق هـ ١٣٩٨ القعدة ذي ٢١ في وشاتول نوفل / فرنسا :٤٣ هوية الخطاب رقم

  الهي واجب البهلوية باألسرة االطاحة :الموضوع :٤٣ الخطاب رقم

 ٦١٣



سا  :٤٤ هوية الخطاب رقم   اريس  / فرن ل  / ب اتو  نوف دد  ذو ٢١ في  لوش شرين  الموافق  ق هـ  ١٣٩٨ العق  االول ت

  ش هـ ١٣٥٧ آبان ٢ م ١٩٧٨

  الحاآمة وزمرته للملك الجماهير رفض اسباب :الموضوع :٤٤ الخطاب رقم

م اب رق ة الخط سا :٤٥ هوي اريس / فرن ل / ب اتو نوف ي لوش دة ذو ٢٢ ف ـ ١٣٩٨ القع ق ق ه شرين ٢٥ المواف  ت

  م ١٩٧٨ االول

  االولياء وطريق االنبياء سيرة اهللا سبيل في التضحية :الموضوع :٤٥ الخطاب رقم

م     سا  :٤٦ هوية الخطاب رق اريس  / فرن ل نو / ب اتو  ف دة  ذو ٢٣ لوش شرين  ٢٦ الموافق  ق هـ  ١٣٩٨ القع  االول ت

  ش هـ ١٣٥٧ آبان ٤ .م ١٩٧٨

  الجرائم جميع اساس هو الملك :الموضوع :٤٦ الخطاب رقم

سا  :٤٧ هوية الخطاب رقم   اريس  / فرن ل  / ب اتو  نوف دة  ذو ٢٥ لوش شرين  ٢٨ الموافق  ق هـ  ١٣٩٨ القع  االول ت

  ش.هـ ١٣٥٧ آبان ٦ م ١٩٧٨

  االسالمية الحكومة وخصائص االسالم في والعبادية السياسية االبعاد :الموضوع :٤٧  رقمالخطاب

م ة الخطاب رق سا :٤٨ هوي اريس / فرن ل / پ اتو نوف ي لوش دة ذي ٢٥ ف ـ ١٣٩٨ القع ق ق ه  / ١٠ / ٢٨ المواف

  م ١٩٧٨

  النهضة آفة المعنوية الجوانب عن الغفلة :الموضوع :٤٨ الخطاب رقم

ة الخطاب رق سا :٤٩ مهوي اريس / فرن ل / ب اتو نوف ي لوش دة ذي ٢٦ ف ـ ١٣٩٨ القع ق ق ه وبر ٢٩ المواف  أآت

  م ١٩٧٨

  اإليراني للشعب والمشروعان األساسيان المطلبان هما واإلستقالل الحرية :الموضوع :٤٩ الخطاب رقم

م ة الخطاب رق سا :٥٠ هوي اريس / فرن ل / ب اتو نوف ي لوش دة ذي ٢٦ ف ـ ١٣٩٨ القع وبر ٢٩ قالمواف ق ه  اآت

  م ١٩٧٨

  الحالي المأزق من للخروج الوحيد السبيل هو إيران من الملك إخراج :الموضوع :٥٠ الخطاب رقم

م ة الخطاب رق سا :٥١ هوي اريس / فرن ل / ب اتو لوف ي لوش دة ذي ٢٧ ف ـ ١٣٩٨ القع ق ق ه شرين ٣٠ المواف  ت

  م ١٩٧٨ االول

  الجور حكام ضد الشيعة وعلماء االئمة وجهاد االآرم النبي حكومة نهج :الموضوع :٥١ الخطاب رقم

م ة الخطاب رق سا :٥٢ هوي اريس / فرن ل / ب اتو نوف ي لوش دة ذي ٢٨ ف ـ ١٣٩٨ القع ق ق ه شرين ٣١ المواف  ت

  ١٩٧٨ االول
 ٦١٤



  وللشعب لإلسالم خيانة والخالفات والعقل، الشرع حكم يقتضيها ضرورة االتحاد :الموضوع :٥٢ الخطاب رقم

اني  تشرين ١ الموافق ق هـ ١٣٩٨ القعدة ذي ٢٩ في لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٥٣ هوية الخطاب رقم    الث

  م ١٩٧٨

  ٣٢٣  الشعب لعامة السياسي الوعي تنامي ظل في الملكي النظام سقوط حتيمة :الموضوع :٥٣ الخطاب رقم

  م ١٩٧٨ مبرنوف ٢ ق هـ ١٣٩٨ / الحجة ذي ١ في لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٥٤ هوية الخطاب رقم

   له الداعمة والقوىٰ الملك قاموس في لمعانيها الكلمات فقدان :الموضوع :٥٤ الخطاب رقم

  م ١٩٧٨ نوفمبر ٣ الموافق ق هـ ١٣٩٨ الحجة ذي ٢ لوشاتو نوفل / پاريس / فرنسا :٥٥ هوية الخطاب رقم

  العسكرية والحكومة مصالحةال بحكومة األتيان من أهدافه تحقيق في الملك فشل :الموضوع :٥٥ الخطاب رقم

   لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٥٦ هوية الخطاب رقم

دة  وال نهضته طريق عرف الشعب :الموضوع :٥٦ الخطاب رقم  ك  محاوالت  من  فائ سة  المل  في  لإلستمرار  البائ

  الحكم

  ١٩٧٨ وفمبرن ٥ الموافق ق هـ ١٣٩٨ الحجة ذي ٤ في لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٥٧ هوية الخطاب رقم

  اإلنسانية المجتمعات في الحقة الحياة باعث اإلسالم :الموضوع :٥٧ الخطاب رقم

وفمبر  ٦ الموافق ق هـ ١٣٩٨ الحجة ذي ٥ في لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٥٨ هوية الخطاب رقم    ١٩٧٨ ن

  م

  لإلسالم خيانة العسكرية الحكومة ومساومة الملك مصالحة :الموضوع :٥٨ الخطاب رقم

وفمبر  ٧ الموافق ق هـ ١٣٩٨ الحجة ذي ٦ في لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٥٩ هوية الخطاب رقم    ١٩٧٨ ن

  م

  البهلوية العائلة حكم طوال والساسة العلماء وأخطاء غفلة موارد :الموضوع :٥٩ الخطاب رقم

م     سا  :٦٠ هوية الخطاب رق اريس  / فرن ل  / ب اتو  نوف وفمبر  ٨ الموافق  ق هـ  ١٣٩٨ الحرام  الحجة  ذي ٧ لوش  ن

١٩٧٨  

   عامًا خمسين طوال وأبوه الملك إرتكبها التي الجرائم نسيان يمكن ال :الموضوع :٦٠ الخطاب رقم

   ١٩٧٨ نوفمبر ٨ الموافق ق هـ ١٣٩٨ الحجة ذي ٧ لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٦١ هوية الخطاب رقم

  الملكي النظام جرائم عن يدافعون اإلنسان حقوق عن الدفاع أدعياء :الموضوع :٦١ الخطاب رقم
  م ١٩٧٨ نوفمبر ٩ الموافق ق هـ ١٣٩٨ الحجة ذي ٨ لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٦٢ هوية الخطاب رقم

 ٦١٥



  اإلنسان إحتياجات آافة تلبية علىٰ القادر الوحيد الدين هو اإلسالم :الموضوع :٦٢ الخطاب رقم

  م ١٩٧٨ نوفمبر ٩ الموافق ق هـ ١٣٩٨ الحجة ذي ٨ شاتولو نوفل / باريس / فرنسا :٦٣ هوية الخطاب رقم

  الحقيقي المجرم هو الملك :الموضوع :٦٣ الخطاب رقم
وفمبر  ١١ الموافق ق هـ ١٣٩٨ الحجة ذي ١٠ لوشاتو نوفل / باريس / فرنسا :٦٤ هوية الخطاب رقم    ١٩٧٨ ن

  م
  اإلسالم في العبادية السياسية األبعاد :الموضوع :٦٤ الخطاب رقم

 ٦١٦


