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  المقدمة

صادية و    ة واالقت ات االجتماعي اق العالق ساع نط ى ضوء ات راهن، وعل صر ال ي الع ي .. ف ف

ى                   المي واحد، عل جميع انحاء العالم، فان ظهور نظام عالمي، وبعبارة مبسطة، ظهور مجتمع ع

ر     اساسه ينظر الى العالم آنظام اجتماعي واحد، ليس ببعيد المنال، ولربما   يحل نظام سياسي اآث

  .اقتدارًا محل الشعوب الحالية، وحتى اقامة حكومة عالمية واحدة

اني                ا مع زمن واصبح له ر بمرور ال ه تغيي ة، طرأ علي وم النزعة القومي ديهي، ان مفه من الب

م أخذ          ) الشعب(ففي البداية آان مصطلح     . مختلفة ذهب، ث مترادفًا للدين، والشريعة والرسوم والم

م      تدريجيًا ان عدم  .  يطلق التباع احد الديانات، او مجموعة اشخاص لهم رسوم ومذهب خاص به

ين        تمسك المذهب بحدود النزعة القومية، آان عامًال مهمًا على طريق تحقيق الوحدة والتضامن ب

  .مجموعة من الشعوب، ولهذا فانه اوسع نطاقًا من دائرة شعب واحد

ة، وا  ة العثماني ار االمبراطوري ع انهي ة   م ان النزع دريجيًا، ف ديم ت تعمار الق اء عصر االس نته

القومية التي تعود جذورها الى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، دخلت وبفعل تأثير النهضات               

صراع           ر ال ك، ظه ر ذل ى أث شرين، وعل رن الع ي الق دة ف ة جدي ى مرحل ة، ال ة والوطني الثوري

رة االشتراآية التي        . االيديولوجي بين القومية والوطنية وبين االسالم      ة اخرى نجحت فك من جه

ام                     م ع ة ومع ظهور عصبة االم ، نجحت   ١٩١٩اخذت تتبلور نظريًا وعمليًا بعد الحرب العالمي

ن    وع م شكيل ن ى ت اعدت عل ى س ل وحت زه ب دولي وتعزي ن ال ى االم اظ عل ي الحف ا ف د م ى ح ال

ة           . الحكومة العالمية  ى اقام رد          هذه الفكرة بالرغم من انها تدعو ال ين الف ة ب ط وثيق ات ورواب عالق

  .وسائر شعوب العالم، بيد انها ليست على خط واحد مع فكرة ان العالم وطن واحد

ي      كال االدارة الت ن اش كل م و ش وم، ه الم الي ي ع رة ف ة آبي ا يحظى باهمي ة ان م ي الحقيق ف

لك من خالل   بامكانها ان تخطو على طريق تحقق الهدف التوحيدي المتمثل بالوحدة االسالمية وذ           

ات والوسائل الموجودة خارج                      تفادة من اآللي ة، واالس ايجاد عالقة بين القومية والوطنية من جه

  .نطاق البلد الواحد من جهة اخرى

ادة                          ورة االسالمية وبقي ة وفي ظل الث ة االسالمية االيراني ه ان نظام الجمهوري مما ال شك في

ام الخميني   ر من ا   ) رض(االم ا الكثي ة، أحي ة    الحكيم اهيم االسالمية االصيلة، واستعادت االم لمف

ومن الطبيعي    . االسالمية هويتها االسالمية، وهذا بحد ذاته من شأنه ان يشكل نقطة تحول عظيم            

ر           ومي، غي ى اساس ق ة عل ة قائم انه بالرغم من ان العالم ينظر الى هذا النظام الفتي بمنظار دول



ة      شذيب (ان اجراء عملي اء مناسبة     ) ت ادة بن ام           واع د سماحة االم ة، تحظى بتأيي ة القومي  – لترآيب

ل                  –وفي الواقع موضع تأييد االسالم       ل يمث دًا وضروريًا، ب يس فقط مفي ر ل  في هذه البرهة، يعتب

  .امرًا اساسيًا وآنيًا

ام  سماحة االم ية ل ولية واالساس ادئ االص ة ) رض(ان المب سًا للجمهوري اره مؤس باعتب

ى مدى عشر سنوات من                االسالمية واالنجازات التي تح    ققت في ظل قيادته الرشيدة والسيما عل

  .تجربة بناء الدولة، بامكانها ان تشكل االرضية االساسية لهكذا نوع من البنية النظرية

ى اساس                ة عل ان السياسة التي اعتمدها سماحة االمام منذ بداية النهضة االسالمية، آانت قائم

الم االسالمي، وان انتصار            فكرة الوحدة االسالمية والنظرة المتم     حورة حول االمة الى قضايا الع

اد   . الثورة االسالمية في ايران يعتبر نقطة تحول لهذا الهدف التوحيدي       دأ اعتم حيث ان سماحته ب

ي، لكي                          شعب االيران ة في صفوف ال ق الوحدة الوطني اج طري ة وانته دة الكلم سياسة بوح هذه ال

دفاع         تكون مقدمة لثورة واحدة ونهضة عامة        لجميع المسلمين والمستضعفين في العالم من اجل ال

دماء           . عن مصالح العالم االسالمي    ان تأآيد سماحته على نفي ونبذ تسلط المستكبرين ومصامي ال

يما  ا(والس ر امريك شيطان االآب رائيل(و ) ال سرطانية اس دة ال ان ) الغ دان االسالمية، آ ى البل عل

  .يصب في هذا المنحى

ة االسالمية             ) رض(امآان سماحة االم   شكيل االم الم االسالمي وت ومن اجل تحقيق اهداف الع

ة  ة والوطني دود القومي ًا الح رفض مطلق دة، ي ماحته  . الواح ر س ة نظ ن وجه ى خالف –وم  وعل

 فان اتساع نفوذ االسالم في جميع اصقاع العالم         –وجهة نظر القوميين واشباه المتنورين الدينيين       

مة في السياسة الخارجية للنظام، ولهذا آان دائمًا يضع مصلحة االسالم             آان يمثل استراتيجية مه   

الم االسالمي                شاآل الع والمسلمين الى جانب المصالح الوطنية، واعتبر المسؤولية امام قضايا وم

ـ          ريم ب رآن الك ة واحدة   (الذي وصفه الق ة                )أم ار ان االم ه، باعتب سّلمًا ب سانيًا م دأ اسالميًا وان ، مب

ى اختالف                      االسالمية   ة، وعل سلمين خارج الحدود الجغرافي ع الم شكل من جمي ام تت في فكر االم

  .اعراقهم ولغاتهم وقومياتهم، وبغض النظر عن اي مذهب، فهم اتباع الدين االسالمي

ل   ن قبي اهيم م ار ومف المية(ان طرح افك ة االس ضعفين(، )االم ة للمست ة العالمي د (، )التعبئ ي

ين الم   ) االخوة (، و )واحدة وم                 ب ؤتمر الحج العظيم، اعالن الي ة لم سفة الحقيقي اء الفل سلمين، واحي

ال     صريحة حي سريعة وال ل ال دس، ردود الفع المي للق شيطانية (الع ات ال ؤامرة اآلي الة )م ، الرس

اهيم آانت           –التاريخية الى غورباتشوف واخيرًا وصيته السياسية        ار والمف ذه االفك  االلهية، آل ه

الم االسالمي     تحكي عن نظرته الشمولية    ام من دون              .  لقضايا الع ذا االمر اله وال يمكن تحقيق ه

ى          ة عل صلحة االم رجح م ددة، وي ة مح دود جغرافي ي ح صر ف ب ال تنح ة الجوان ة متكامل رؤي



الرغم                      اد، ب ر وااللح ة الكف ا في مواجه المصالح الوطنية، وضمن آفاق جديدة، يكون االسالم فيه

  .ع البنية الكالسيكية للقوميةمن ان هذه النظرة تتناقض وتتعارض م

ام  رة االم ن       ) رض(ان نظ ابع م سي بط ت تكت شمولي، آان ر ال ة والفك ة والوطني ى القومي ال

ة   ة الخاص ة والبراع شاعر       . الكياس وطن والم ب ال ة، وح ة القومي رم النزع ماحته يحت ان س وآ

ان يتعامل      الجياشة والنزيهة للقوميين طالما ال تشكل ايديولوجية في مواجهة االسالم، واالّ            فانه آ

ا  ه منه ين موقف شدة، ويب ا ب دود   . معه ة ضمن ح ة والوطني ل بالقومي ان يقب ماحته آ ان س ذا ف وله

  .االسالم فقط وفي ظل تعاليمه السامية

ام   ة                )رض(استطاع االم ة للنزعة القومي ى العواقب الوخيم ه واطالعه عل ه ومعرفت  –، بيقظت

سلمين              وباالستفا –المستأصلة من العقائد الدينية      ة الم ات الموجودة، تعبئ دة من الوسائل واالمكان

ق   ى طري ؤثرة عل الم وحشدهم حول محور االسالم، ويخطو خطوات م ي الع ضعفين ف والمست

  .تحقيق اهدافه االلهية

   

  قسم الشؤون الدولية

  )رض(مؤسسة تنظيم ونشر تراث االمام الخميني



     االسالم، الوطنية والقومية�

  زاالسالم هو المرتك

ين األسود   رق ب م يف ر، ول ا بخط أحم اء االسالم وشطب عليه ي ج ذه هي الت ة ه ة القومي لعب

وى         واألبيض، وبين الترك والعجم، وبين العرب وغير العرب اال بالتقوى والخوف من اهللا،والتق

اآم      (التقوى السياسية والمادية والمعنوية     : بمعناها الحقيقي  د اهللا أتق اك     )]1[()إن أآرمكم عن يس هن  ل

  .ترك و فرس، وعرب وعجم، فالمرتكز هو االسالم
١٨/٦/٤٣  

  ٣٧٨، ص ١صحيفة االمام، ج

  النزعة القومية مدعاة للتفرقة

ي، او ذاك تر ذا عرب ول ه ي تق دعايات الت ات ان ال ا هي إال دعاي ردي م آي أو فارسي أو آ

  .يروجها االجانب لسرقة ثروات هذه البالد وغرس التفرقة في صفوف المسلمين

  .فيجب على المسلمين ان ينتبهوا، وال يقعوا تحت طائلة هذه الشائعات
١٦/٩/٥٧  

  ١٨٧، ص٥صحيفة االمام، ج

  االسالم للجميع

وا    ان ان يبين الم ورواد البي حاب االق ى أص الم     عل م اإلس شرحوا له اس، وي ضايا للن ذه الق  ه

  .ويبّينوا لهم أن اإلسالم ليس حكرًا على شعب معين، وليس له اتراك او فرس او عرب او عجم

  .اإلسالم للجميع، وليس للعرق او اللون او القبيلة او اللغة قيمة في النظام اإلسالمي
١٦/٩/٥٧  

  ١٨٧، ص٥صحيفة االمام، ج

  واالنتصاراالسالم منشأ الوحدة 

ورة ليست                ة   (ان هذا الشعار يجب ان يبقى محفوظا وهو ان هذه الث ورة وطني ورة    )ث ذه الث ، ه

  ).ثورة إسالمية(، هذه الثورة )ثورة قرآنية(

ط األمور وال ينبغي                         وة اإلسالم، فال ينبغي خل ا ق هذه ليست قوة وطنية انها قوة االيمان، انه

ذي تمكن من التغلب على القوى العظمى، انه اإلسالم الذي          انه اإلسالم ال  . االشتباه في تفسير ذلك   

ى                             ران ال اس من اقصى اي دت الن ان التي جّن وة االيم ا ق شهادة، انه ى ال جعل ابناءآم يتطلعون ال

  .ادناها



١٨/١٢/٥٧  
  ٣٦٠، ص٦صحيفة االمام، ج

  مساواة الطوائف في الحكومة االسالمية

رد          منذ أوائل انتصار الثورة ولحد اآلن، وفي آل          فرصة، آنا نعلن بأنه ال يوجد في اإلسالم آ

المية          ة اإلس ع والجمهوري الم للجمي ان، وإن اإلس ور أو ترآم وش أو ل رس أو بل رك أو ف أو ت

  .تتعامل مع الجميع بعدالة
١٢/٦/٥٨  

  ٣٨٨، ص٩صحيفة االمام، ج

  حدود القومية في االسالم

اليم اإلسالمية             ة في ظل التع ل القومي دم   ! إننا نقب ا نق شعب            إنن واع التضحية من أجل ال  آل ان

ة ومجوسية                  ة هي       ! االيراني، ولكن في ظل اإلسالم ال أن يكون آل شيء قومي إن حدود القومي

دان    . حدود اإلسالم، واإلسالم يؤيد ذلك    دفاع عن البل يجب أن نحافظ على الكيان اإلسالمي، إن ال

ك أن نطرح اإلسالم  ي ذل ن ال يعن ات، ولك ن الواجب ة اإلسالمية م ًا ونجلس نصرخ للقومي جانب

  !والتعصب لإليرانية
٤/٧/٥٨  

  ١٢٣، ص١٠صحيفة االمام، ج

  العروبة، وهم باطل في مقابل االسالم

شعوب          من ان العروبة اسمى من      ) ]2[(انه متوهم  ستقطب ال اإلسالم ويدير ظهره لإلسالم لكي ي

ا         ن روحه دفاعها ع الم آ ن اإلس دافع ع زة ت ة العزي ة العربي سي ان األم زعم، ن ا ي ة آم العربي

  . اعداء اإلسالم آما نهض اسالفها في صدر اإلسالم العزيزة، وتنهض لمقارعة
٢٠/١/٥٩  

  ٢٣٦، ص١٢صحيفة االمام، ج

   هو اساس مشاآل المسلمينالتوجه القومي من دون االسالم

ت        ي عمل الم والت ة اإلس ي مواجه ى ف وة أول دة آخط ات فاس اد حكوم ى إيج وا عل ذلك عمل ل

بدورها على بث التفرقة وتشديد الطائفية والقضايا العرقية بين المسلمين وزرع الفتن بين العرب              

  .من جهة واألتراك والعجم من جهة أخرى

أن التو   سلمين وهو المسؤول عن          أآرر ما قلته أيها السادة ب شاآل الم ومي هو أصل م جه الق

ين                        م أو ب ة األم ثًال مع بقي ي م ين العرق اإليران صراع الشعوب ونشوب الحروب وتوّلد العداء ب

  .العراقيين مع الشعوب اإلسالمية األخرى



  .إنها خطة قذرة نفذها المستعمرون في مجتمعاتنا بدقة آاملة

ة          ()]3[(ابقةففي العراق وفي عهد الحكومة الس      طبعًا إن الحكومة الحالية أآثر سوءًا من الحكوم

زل        )]4[(تم طرح شعار إحياء مجد بني أمية      ) السابقة د ن  بدال من مجد اإلسالم حيث أن اإلسالم ق

  .ليقضي ويفني جميع األمجاد ويقيم مجد اهللا عزوجل فقط

ق                  تكبارية لتفري وى اإلس ل الق طبعًا لم تنبثق هذه الفكرة من العراقيين أنفسهم بل جاءت من قب

  .العداء بينهمالمسلمين وزرع 

ان    ضهم آ ة بع ول القومي رع طب د بق ام العدي ة ق نوات طويل دى س ى م ران وعل ي إي ذلك ف وآ

  .مغرضًا واآلخر غافًال وآان الهدف من ذلك إقتالع جذور اإلسالم من إيران
١٨/٥/٥٩  

  ٨٧، ص١٣صحيفة االمام، ج

  توجه الحكومات الى االسالم هو مفتاح حل المشاآل

ة      مشكلتنا في الحقيقة هي   ه الحالي الم اإلسالمي هو حكومات شكلة الع ا حل   .  الحكومات وم علين

ًا،                هذه المشكلة والحل هو يقظة هذه الحكومات ورجوعها إلى اإلسالم وترك القومية العربية جانب

ا ة وغيره ل . والترآي ا فع سها آم ذلك بنف وم ب شعوب أن تق ى ال ك فعل ات ذل م تفعل الحكوم وإن ل

  .ذه المشكلة بالقوةالشعب اإليراني الذي حل ه
١٨/٥/٥٩  

  ٨٨، ص١٣صحيفة االمام، ج

  االسالم وحب الوطن

ذا  . لقد جاء اإلسالم للّم شمل أهل األرض في أسرة واحدة تقودها حكومة العدل اإللهية   ومن ه

د ذم     ضان وق ران متناق ا أم رق، فهم ة والع الم والتعصب للقومي رك اإلس ا ت ق ال يحق لن المنطل

  .صب القومي وعمل على القضاء على ذلكاإلسالم القومية والتع

ه ولكن يبقى اإلسالم هو         نعم، اإلسالم يحترم الموطن األصلي لإلنسان الذي ولد وترعرع في

  .األساس
٦/٦/٥٩  

  ١٦٨، ص١٣صحيفة االمام، ج

  النزعة القومية هي على خالف االسالم ومصلحة المسلمين

دع           ا وي المي يثيره سألة           من المسائل التي راح االستكبار الع ا، م رويج له ه وعمالءه للت و أذناب

ض      ت بع دة، وراح سنوات ع راق ل ة الع ا حكوم ّسكت به ي تم ة، الت رات القومي شديد النع ت

ة     ة والترآي اطق الكردي ائر المن ا س سلم منه م ت ا، ول ى أوتاره زف عل ران تع ي إي ات ف المجموع



داوة وا  وا الع بعض، ويزرع ضهم ال ة بع ي مواجه سلمين ف ضعوا الم ا، لي نهم، وغيره ضاء بي لبغ

ن     ك، ولك ى ذل شجع عل ل ي ل، ب وم واأله وطن والق رفض حب ال الم ال ي ن أن اإلس اهلين م متج

داوة                       ذور الع زرع ب سلمين، وت ّزق صفوف الم لبية تم ة س ى حال بشرط أن ال يتحول هذا الحب إل

  .والبغضاء بينهم

ل   إن هكذا نزعات قومية، هي على خالف اإلسالم ومصلحة المسلمين، وهي من خدع              وأحابي

  .األجانب، الذين يقلقهم المد اإلسالمي المتنامي يومًا بعد يوم
٢١/٦/٥٩  

  ٢٠٩، ص١٣صحيفة االمام، ج

  الهدف هو لم شمل االمة االسالمية تحت راية التوحيد

راك، الفرس                الم، العرب، األت شكلوا، بكل    ... لقد جاء اإلسالم ليوحد جميع األمم في هذا الع لي

الل اجت  ن خ وائفهم، م ة     ط ة قوي المية، أم ة اإلس م األم ى بإس ة عظم ة قوي دهم، أم اعهم وتوح م

. مرهوبة الجانب، تضع حدًا ألطماع الدول الكبرى في السيطرة على البلدان والمراآز االسالمية            

الم       ة االس وا تحت راي رقين، ويجب ان يكون ر متف ساوون، وغي وة ومت ًا أخ سلمين جميع ان الم

  .والتوحيد
٥/١٠/٥٩  
  ٢٤٣، ص١٣م، جصحيفة االما

  النزعة القومية؛ هي وسيلة تسلط القوى الكبرى

ع                  ين جمي شقاق ب ان خطط القوى الكبرى وعمالئها في البلدان اإلسالمية، هي زرع الفرقة وال

اإلخوة          ز ب ه العزي دون    . المسلمين الذين آخى بينهم اإلسالم، وخاطبهم اهللا في آتاب إن هؤالء يري ف

ة          ومن خالل تقسيم المسلمين، إلى       أمم متعددة، األمة العربية، األمة الكردية، األمة الفارسية، األم

سلمين        ..... الترآية ى عكس        . أن يمزقوا األمة اإلسالمية ويزرعوا العداوة بين الم ًا عل ذا تمام وه

ة       . المسير اإلسالمي والقرآني   اوين القومي سلمين تحت عن ين الم ان هؤالء الذين يثيرون التفرقة ب

  .قية، هم جنٌد للشيطان وأعوان للقوى الكبرى والمعادين لإلسالم والقرآنوالطائفية والعر
٥/١٠/٥٩  

  ٢٤٤، ص١٣صحيفة االمام، ج

  التفرقة الناجمة عن النزعة القومية

  تقوض اساس دعوة االنبياء



ان     أن ما يصّر عليه هؤالء هو أال نجتمع وأال نتآخى وأن تكون الشعوب اإلسالمية في آل مك

ة   من هذه األشكال القومية الفارسية والقومية العربية والقومية       . تنوعةمختلفة بأشكال م   إن .  الترآي

ذا أمر يقوض           التي تعني أن آل بلد ولغة يقف في وجه البلد اآلخر واللغة               القومية األخرى فإن ه

  .أساس دعوة األنبياء
٢٠/١٠/٦٠  

  ٤٧١، ص١٥صحيفة االمام، ج

  النزعة الباطلة للقوميين المتحجرين

  ال الدفاع عن مصالح المسلمينحي

يعتقد أولئك بأّن التحرك من دولة الى أخرى ذات حكومة وتنظيمات، مخالف للعقل والقومية،              

ة           ع الظلم ة م صلح والهدن ازال ال ان وم د آ شرعية، وق ة وال وازين االلهي الف للم م مخ ن ث وم

سود        والملحدين وآذلك مع المتظاهرين باالسالم        اه ال رائين ذوي الجب ق الصواب        والم  هو طري

شرع ل وال رعًا،  . والعق ًال وش ة عق ا واجب ة وأتباعه ا الظالم ع أمريك سوية م ضية الت صبح ق ذا ت ل

ع تحت         . والتخلف عن ذلك يعارض الشرع والعقل      ذي يقب والدفاع عن الشعب العراقي المظلوم ال

سا            رض الن ب، ويتع ن دون ذن رار م اء األب ن العلم واج م شهد أف ث تست ن حي ياط الجالدي ء س

ادون        ستغيثون وين وقهم في ضيع حق طهاد وت م واالض واع الظل تى أن ى ش اك ال ال هن واألطف

إّن هذه النزعة الوطنية والميل للخلود في األرض         ! آل ذلك مخالف للعقل والشرع    , )ياللمسلمين(

ألغي             ة خاصة، ف ى أم رًا عل سلمين حك دفاع عن الم سلمين للخطر، وجعال ال عّرضا مصالح الم

ريم  رآن الك ول اهللا  الق ث رس صومين  ) ص( وأحادي ة المع ام   ) ع(واالئم اء اهللا العظ يرة أنبي وس

  .وأوليائه الكرام على مّر التاريخ
١٦/٥/٦٥  

  ٨٧، ص٢٠صحيفة االمام، ج



    

   النظرة المتمحورة حول األمة الى قضايا العالم االسالمي�

  الحكومات االسالمية هي اساس بناء االمة االسالمية

ك الو ن ال نمل ستعمرين،     نح د الم ن ي يها م ر أراض المية وتحري ة االس د األم ى توحي يلة ال س

دورها سوف                   ذه ب وإسقاط الحكومات العميلة لهم، اال ان نسعى الى اقامة حكومتنا االسالمية، وه

شرية                  ان واالصنام الب دمر األوث ة، وت تتكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس الخيان

  .الظلم والفساد في االرضوالطواغيت التي تنشر 

ي     ك ف د ورد ذل ا، وق د تحقيقه سلمين بع دة الم اظ بوح ى االحتف ي ال ة اذن يرم شكيل الحكوم ت

  .»... وطاعتنا نظامًا للملة، وامامتنا امانًا من الفرقة...«): ع(خطبة السيدة فاطمة الزهراء
  ٢٧ص/ والية الفقيه

  ضرورة مشارآة جميع المسلمين لصّد العدوان

ل ا: س ى     ه ه واجب عل د ام ان ة او البل ك المدين اء تل ى ابن دي واجب عل دو المعت ال الع ن قت

  المسلمين جميعًا؟

  .صّد العدو المعتدي واجب آفائي على جميع المسلمين: ج

  باي شكل من االشكال تكون المشارآة في جبهة االسالم واجبة على الجميع؟: س

ة         في حال تعرض االسالم او احد البلدان االسالم       : ج ية الى عدوان، وال توجد هناك قوة دفاعي

  .آافية في الجبهة
  استفتاءات

  وحدة البلدان االسالمية في مواجهة الصهيونية

ت            ا آان تقاللها مهم المية واس بالد االس الم وال ن االس دفاع ع تعداد لل ة االس ى أهب ن عل نح

دول اال            آخي مع      الظروف، فنهجنا هو نهج االسالم ووحدة آلمة المسلمين، واتحاد ال سالمية، والت

الم  اء الع ة انح ي آاف المية ف رق االس ع الف ة  .. جمي ي مواجه المية ف دول االس اء لل ن حلف نح

  .الصهيونية واسرائيل والدول االستعمارية
١٦/٥/٦٥  

  ٣٣٦، ص١صحيفة االمام، ج

  اعتماد االمة االسالمية على القرآن



ّزوا             : نحن نقول  ام االسالم لع سلمين بأحك ع الم ّل          .. لو عمل جمي ا آ زة علين ة االسالم عزي أم

انوا      ا آ دعوآم   .. شعب منها، سواء الترك والعرب والعجم واألفارقة واألمريكيون، وحيثم نحن ن

الفوا مع اسرائيل              ة، وتتح ة ثالثي شكلوا جبه الى التعاضد، ونطالبكم بتشكيل جبهة واحدة، ال أن ت

يكن       على اتحاد المسلمين، وهم يشكلون جبهة عليكم، فإنكم جمي         عًا مسلمون، وعليكم أن تتحدوا ول

  .اعتمادآم على القرآن
١٨/٦/٤٣  

  ٣٨١، ص١صحيفة االمام، ج

  اتحاد وتضامن المسلمين

الم االسالمي، هي عين  د نقطة من الع ي ابع ان ف سلم، وان آ رد م سؤولية آل ف الشك ان م

سلم      سطين الم عب فل اء ش سؤولية ابن سعى ب      (م واهم ي ن س ى م دة عل د واح سلمون ي ذمتهم الم

فال تفرقة وال عنصرية، وليس بين الشعوب االسالمية اي تمايز على بعضهم اال في     . )]5[()ادناهم

  .)]7[()حسبنا اهللا ونعم الوآيل( و)]6[()ان اآرمكم عند اهللا اتقاآم(التقوى 
١٩/٧/٤٧  

  ٢٠١، ص٢جصحيفة االمام، 

  تبادل اآلراء حول قضايا االسالم االساسية في مؤتمر الحج العظيم

من الواجب عليكم يا أمة االسالم العزيزة الذين اجتمعتم في أرض الوحي ألداء شعائر الحج،                

وتتبادلوا اآلراء وتتفاهموا لحل قضايا المسلمين      . أن تنتهزوا الفرصة وتفكروا في سبيل الخالص      

  .الشائكة

الى ـ آل           وعليك أمر ـ اهللا تع ذي يحدث ب ر، ال ذا التجمع الكبي م أن تأخذوا بنظر االعتبار أن ه

ي      ودآم ف ذلوا جه المية أن تب شعوب االس ا ال يكم أيته ة، يوجب عل ذه األرض المقدس ي ه ام ف ع

دم وسمو                  ق تق رة، وفي طري شريعة المطه سامية لل طريق اهداف االسالم المقدسة، واألهداف ال

عليكم أن تتحدوا في الفكر وتتحالفوا في طريق        . من المجتمع االسالمي وتالحمه   المسلمين، وتضا 

سان      . االستقالل، واستئصال سرطان االستعمار  سلمة من ل شعوب الم شاآل ال وان تستمعوا الى م

شاآلهم           ق حل م بالد االسالمية      . اهالي آل بلد، وال تألوا جهدًا في طري راء ال ًال لفق وأن تجدوا ح

ساآينها دو  وت. وم صهيونية الع ب ال ن مخال سلمة م سطين الم ر ارض فل ق لتحري ي طري روا ف فك

ذين يناضلون في سبيل                   . اللدود لالسالم واالنسانية   ساعدة الرجال المضحين ال وا عن م وال تغفل

  .تحرير فلسطين، والتعاون معهم

ستدلة  وعلى العلماء الذين يشارآون في هذا التجمع من أي بلد آانوا، ان يصدروا البيانات                الم

سلمين، وأن        ين الم وحي ب ي ارض ال ا ف شعوب، ويوزعوه ة ال ادل اآلراء لتوعي الل تب ن خ وم



أن                 ينشروها ايضًا في بلدانهم بعد رجوعهم؛ ويطالبوا في هذه البيانات رؤساء البلدان االسالمية ب

ن        بيل للخالص م ي س روا ف ات ويفك ذوا االختالف الم، وينب داف االس نهم أه صب أعي ضعوا ن ي

  .لب االستعمارمخا

ضايا                   م في الق ية، ث ضايا االسالم األساس على الشعوب االسالمية أن يتبادلوا أوًال اآلراء في ق

د                            ى ي سلمين عل دان الخوتهم الم ذه البل ا يجري في داخل ه روا م دان االسالمية وي الخاصة بالبل

ذا الت            . االستعمار وعمالئه  شاآل      وعلى ابناء آل بلد أن يبينوا لمسلمي العالم في ه جمع المقدس م

  .شعوبهم
  ٤٩بهمن 
  ٣٢٣، ص٢صحيفة االمام، ج

   

  النصر هو الثمرة الطيبة التحاد المسلمين

ؤال شعب        : (س ان وال سلمي لبن ى م ًا وال سلمين عموم ى الم ه إل داء توجهون ن ن ديكم م ل ل ه

  )الفلسطيني خاصة بعد األحداث األخيرة في لبنان؟

ي ام الخمين سلم: اإلم ع الم ى جمي دائي إل داد ن اتهم وتع ن امكان ستفيدين م دوا، م و أن يتح ين ه

فلو اتحدوا ليس بوسع أية قوة االعتداء       . نفوسهم الكبير، والبلدان الكثيرة والواسعة التي يحكمونها      

نهم              . عليهم ة الموجودة بي ة من التفرق سلمين نابع شعوب اإلسالمية      . إن آّل مصائب الم لتتوحد ال

  .تفرقة وعن دعمها للمصالح األجنبية ايضًاوتضغط على الحكومات آي تكف عن ال
٢٠/٨/٥٧  

  ٤٤٤، ص٤صحيفة االمام، ج

  دعوا الخالفات جانبًا لكي ال تراود القوى العظمى فكرة السيطرة عليكم

ى                    د اإلخوة ال د ي رسالتي إلى آل األخوة العرب والمسلمين هي أن نترك الخالفات جانبًا، ونم

وا          بعضنا البعض، وأن يوحدوا خطاهم و يتح       ر العرب، ويجعل سلمين غي دوا مع آل إخوانهم الم

دة                 . اإلسالم مالذهم الوحيد   م العقي د، واأله ة التي ال تع روات المادي امتالآكم الث فأنتم تستطيعون ب

سيطرة          اإللهية والروحية التي في اإلسالم، أن تكونوا قوة آبرى تمنع نهائيًا الدول العظمى من ال

  .ًا لغاراتهم، وال ينهبون آل ممتلكاتكمعليكم، وبهذا ال يجعلونكم هدف
٢/٩/٥٧  

  ٨٢، ص٥صحيفة االمام، ج

  وحدة آلمة المسلمين تحول دون تسلط االجانب عليهم



سلمين هي                 ين الم ة ب يهم، فالفرق سلطوا عل ا امكن لألجانب ان يت لو توحدت آلمة المسلمين لم

دي اشخاص       ان الفرقة بين المسلمين آان    . التي ادت الى هيمنة األجانب علينا      ى اي دء عل ت منذ الب

  .يجب على جميع المسلمين ان يتحدوا. جاهلين والزلنا نعاني منهم حتى االن
١٧/١١/٥٧  

  ٨٣، ص٦صحيفة االمام، ج

  !مليار مسلم متفرقين؟

دة     ة واح ون ام ب ان تك المية يج شعوب االس ع ال دول   . جمي المية وال شعوب االس و ان ال ول

المية  دينا –االس ل ان ل دينا دوال       وال ادري ه يس ل ه ل درآون ان م ت المية ام ال ؟ لعلك  دوال اس

انوا تحت سلطة االجانب                       –اسالمية   ا آ ذا ولم انوا اذالء هك ا آ  لو ان المسلمين آانوا متحدين لم

ة  ذه الطريق م به رقين     . وعمالئه سلم متف ار م نهم ملي سلم ولك ار م و ملي ون نح سلمين يبلغ ان الم

ة واحدة         ولو آانت لهم حكومة واحدة    . مشتتين و آانت حكوم  آما هو الحال في صدر االسالم، ل

لقد سعى االجانب بجدية لتفريق الحكومات عن بعضها بما         . نتبعها جميعا لما واجهنا هذا المصير     

  .يحقق مصالحهم، لقد قطعوا اوصال العالم االسالمي
١٦/١٢/٥٧  

  ٣٣٩، ص٦صحيفة االمام، ج

  ميسالم السادات وبيغن هو خيانة للعالم االسال

لقد حذرت خالل الخمسة عشر عاما الماضية من خطر اسرائيل الغاصبة وآشفت للحكومات           

سلمين في             . والشعوب العربية هذه الحقيقة    دق واحد مع االخوة الم سها في خن ر نف ان ايران تعتب

سادات                ين ال سالم ب ة ال ر اتفاقي الدول العربية وشريكة لهم في اية قرارات يتخذونها، آما انها تعتب

دول                سياسية لل واسرائيل خيانة لالسالم والمسلمين واالخوة العرب، ويعلن عن دعمها للمواقف ال

  . )]8[(التي تعارض هذه االتفاقية
٥/١/٥٨  

  ٤١٠، ص٦صحيفة االمام، ج

  استقالل العالم االسالمي هو الثمرة االولى للوحدة

ان         وة اإليم ر     . البد لنا نحن المسلمين من العمل على تقدم اإلسالم بق وى الكف د ق يجب أن نجاه

دنا          اة عن بل و آانت               . بقوة اإلسالم، ونبعد أيدي الجن ة اإلسالمية، ول اك وحدة الكلم و آانت هن فل

ار            الحكومات والشعوب اإلسالمية متحدة في     ما بينها، لما آان هناك معنى ألن يبقى ما يقارب الملي

ان،    . مسلم تحت هيمنة القوى الكبرى فلو انضمت هذه القوة ـ القوة اإللهية الكبرى ـ الى قوة اإليم



الم          وة في الع ة ق يس بوسع أي وخطا الجميع في طريق اإلسالم متحدين مع بعضهم بشكل أخوي ل

  .أن تقهرهم
٣١/١/٥٨  
  ٦٦، ص٧م، جصحيفة االما

  اقامة العدل، الهدف المشترك لجميع المسلمين

ضة       ذه النه ي ه ارآوا ف ًا ش سلمين جميع دف       . ان الم ل اله ن أج ضة م ذه النه ت ه د آان لق

سلمين      ع الم ران وجمي ن إي ت م ة آان ه البداي ر أن نقط ة األم ط، غاي ران فق يس إي المي، ول اإلس

 العدل، فالبد من القول بأن الجميع شارك        إن النهضة آانت من أجل إقامة     . شرآاء في هذا الهدف   

ضاً     ا أي ع      . فيها، وألنها من أجل احياء اإلسالم فالمسلمون شرآاء فيه ى جمي ه يجب عل ذلك فان ول

دى                    ة، عسى أن يتحقق ل المسلمين أن يساهموا وبصوت واحد في هذه النهضة اإلسالمية العظيم

ران و        ذي تحقق في إي ى ال دة       الشعوب ـ إن شاء اهللا ـ المعن هو التضحية في سبيل اإلسالم ووح

ذا         . جميع فئات الشعب من أجل نجاح أهداف اإلسالم          ة مع ه ذه الوحدة للكلم ل ه وإذا تحققت مث

ا ستكون                       رة فإنه دول اإلسالمية الكبي الهدف الكبير أال وهو إقامة العدل، إذا ما تحقق ذلك، في ال

  .لو آانت قوة عظمىقوة عظيمة ولن تستطيع أية قوة الوقوف في وجهها حتى و
١٧/٢/٥٨  

  ١٩٧، ص٧صحيفة االمام، ج

   

   

  االخوة االسالمية بين البلدان االسالمية

ا إذا             رآن، فإّنه ا الق ّضل به ّوة اإلسالمية التي تف ّوة هي األخ آمل أن تسود الدول اإلسالمية ُاخ

  .هاسادت آانت هذه الدول قّوة عظيمة ال تستطيع أي من القوى العظمى أن تبلغ َقَدَم
٢١/٣/٥٨  

  ٨٨، ص٨صحيفة االمام، ج

  فلسفة يوم القدس

د صفوفهم من أجل وضع حد                       دول اإلسالمية بتوحي إني أطالب عامة المسلمين في العالم وال

ة من شهر         . العتداءات هذا العدو الغاصب وحماته  اذ آخر جمع ى اتخ ًا إل سلمين جميع وأدعو الم

عها أن تك        در، وبوس ام الق ن أي ي م ي ه ضان، والت شعب     رم صير ال د م ي تحدي ة ف ون حازم



وق  ن الحق دفاع ع ي ال دولي ف سلمين ال ضامن الم ن ت الن ع دس، واإلع ًا للق سطيني، يوم الفل

  .المشروعة للشعب المسلم، من خالل تنظيم المسيرات الحاشدة
١٦/٥/٥٨  

  ٢٦٧، ص١٠صحيفة االمام، ج

  الفلسفة السياسية للحج

اع ا     ي اجتم ى ف رة تتجل ية آثي اد سياس ة ابع يما    ثم ة، الس ة والجمع الة الجماع سلمين وص لم

سلمين، إذ يمكن                    سياسية لإلسالم والم سية وال اجتماع الحج القيم، منها االطالع على الهموم الرئي

التعرف عليها عن طريق ملتقى علماء الدين والمفكرين والمسؤولين عن قوافل الحجاج، والبحث             

  . لدى عودتهم الى بلدانهمعن حلول لها، ومن ثم اطالع بقية المسلمين عليها

ومن ضمن الواجبات المترتبة على هذا االجتماع العظيم، دعوة الناس والمجتمعات اإلسالمية            

اظ      اء والوع ضطلع الخطب ث ي سلمين، حي ين الم ة ب ات الطبقي ة االختالف ة وازال دة الكلم ى وح ال

ة المس            شكيل جبه ى ت اذهم   والكتاب بدور خطير في هذا األمر الحيوي، وبالعمل عل تضعفين، وانق

دة  د صفوفهم ووح ر توحي ستغلين، عب ستعمرين والم ة والم شيطانية االجنبي وى ال تعباد الق من اس

  .، وإنهاء معاناتهم تحت لواء االخوة اإلسالمية)ال إله إال اهللا(آلمتهم ورفعهم شعار 

ى  سلمين األول ة الم شرق      )]9[(إن قبل ي ال سرطانية ف دة ال رائيل الغ أة اس ت وط وم تح ع الي  تقب

اءهم            .. االوسط   درون دم انيين االعزاء ويه سطينيين واللبن إن اسرائيل   . إنهم يسحقون اخوتنا الفل

شيطان       اليبها ال ف اس سلمين بمختل ين الم ة ب ث الفرق وم تب سه    . يةالي ّد نف سلم أن يع ل م ى آ وعل

إن الدول االفريقية المسلمة ترزح اليوم تحت نير أميرآا وغيرها من األجانب            . لمواجهة اسرائيل 

  .إن افريقيا المسلمة تصرخ اليوم بأعلى صوتها من الظلم الذي تتعرض له. وأعوانهم وأذنابهم

ي أن ال  ف. إن فلسفة الحج يجب أن تستجيب لهذه النداءات المظلومة         الطواف حول بيت اهللا يعن

م تعاهدون      . وإن رجم العقبات هو رجم الشياطين من اإلنس والجن         . طواف لغير اهللا   وفي رجمك

  .ربكم بطرد شياطين اإلنس والقوى العظمى من البالد اإلسالمية العزيزة

ا            اني من اميرآ وم يع ى المس            . إن العالم اإلسالمي الي م ال داء ربك وا ن يكم أن تنقل لمين في   وعل

  .نداء تعلنون فيه أن العبودية هللا فقط وال تقبلون العبودية لآلخرين. العالم

د             ن التوحي اع دي ا أتب الم وي الم اإلسالمي تكمن في اختالف               ! يا مسلمي الع شاآل الع إن آل م

سلمين، وإن                  ين الم ة والتضامن ب الكلمة وعدم التعاون، وإن سّر االنتصار يكمن في وحدة الكلم

ا الاهللا تع ث ق دة حي ة واح ي آلم ك ف ّين ذل وا: (لى ب ًا وال تفرق ل اهللا جميع صموا بحب ). واعت

سلمين           ع الم ع أن يعمل من أجل           . فاالعتصام بحبل اهللا بيان للتآزر والتكاتف بين جمي ى الجمي عل

تالف           ة واالخ ن الفرق اد ع سلمين، واالبتع صالح الم ق م الم ولتحق ق اإلس ى طري الم وعل اإلس



سلمين          .  أساس الشقاء والتعاسة والتخلف    والتحزب، التي هي   ة اإلسالم والم الى عظم أسأل اهللا تع

  .ووحدة آلمة المسلمين في العالم
٧/٧/٥٨  

  ١٥٩، ص١٠صحيفة االمام، ج

  تشكيل االمة االسالمية بالوحدة والنهضة االلهية للمسلمين ومستضعفي العالم

الم     اآم؟     ! يا مسلمي الع ذي ده ا ال د هزمتم في صدر اإل        ! م دد،          وق اد والع ة العت سالم، رغم قّل

ذه            سمة ومع آل ه ار ن اهزون الملي ة واآلن تن سانية عظيم أعتى القوى، وشكلتم أمة اسالمية ـ ان

انون من ضعف           ! الثروات الهائلة تعيشون الضعف والذلة؟     ا تع اجم  , هل تعلمون أن شقاءآم وم ن

ّسكوا،      عن التفرقة واالختالف   ريم تم  بين رؤساء حكوماتكم وبالتالي بينكم؟ إنهضوا، وبالقرآن الك

رآن     . وبأمر اهللا اعملوا حتى يعود لكم مجد اإلسالم العظيم         تعالوا وأصغوا لموعظة واحدة من الق

رادى  (حيث يقول اهللا عز وجل      . الكريم وا  )]10[()قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثنى وف  قوم

شيطانية،           وى ال جميعًا هللا، قوموا بشكل فردي ازاء جنود شيطان باطنكم، وبشكل جماعي ازاء الق

  . فإن آان قيامكم إلهيًا ومن أجل اهللا سيتحقق النصر

ا  الم وي سلمي الع ا م أوا لالسالم،  !  مستضعفي األرضي وا هللا، والتج دة وتوجه دًا واح وا ي آون

  .وانهضوا في وجه المستكبرين والمعتدين على حقوق الشعوب

سلمين       ! يا زائري بيت اهللا    الى نصرة اإلسالم والم ألوا اهللا تع وّحدوا المواقف والمشاعر، واس

  .ومستضعفي العالم
٣/٨/٥٨  

  ٣٣٩، ص١٠صحيفة االمام، ج

  د الجغرافية ال تحول دون وحدة المسلمينالحدو

شعوب        ن ال و م راحهم ونرج راحهم واف شارآهم أت المية، ون شعوب اإلس ع ال وة لجمي ا إخ إنن

رة التي حكمت                   شيطانية الكبي وة ال اإلسالمية ان تشارآنا اتراحنا وأفراحنا، فشعبنا اليوم يكافح الق

  .ًاالشعوب اإلسالمية وشعوب الشرق ثالثة قرون حكمًا جائر

ى من سواهم           (على المسلمين أن يكونوا يدًا واحدة        ّد واحدة عل م ي وا      )]11[()ه يهم أن يجتمع  فعل

ين ت              ة       ويكونوا يدًا واحدة، وأن ال يتفرقوا وال تفصل الحدود ب وبهم فالحدود عازل لكن  . واصل قل

  .القلوب مؤتلفة متواصلة
١/٩/٥٨  

  ١٠٤، ص١١صحيفة االمام، ج

  االسالم جاء للبشرية جمعاء



لكن حكومات إسالمية      . يقال إن الثورة اإلسالمية اإليرانية تصدر إلى الخارج أيضاً         : [سؤال

ل تعارض      ا      . ال توافق، ب ده له ن تأيي الم اإلسالمي أعل ة     . مع أّن الع ذه عالم رى سماحتكم ه أال ي

  ] لظهور أمة إسالمية قوية في آل العالم؟

ذا     :الجواب ى ه سلمين                   .  نحن نتمّن ة وال للم دان، أو لطائف دة بل د واحد، وال لع يس اإلسالم لبل ل

ون     (وأحيانًا  ). يا أّيها الناس  ( خطابات اإلسالم   . اإلسالم جاء للبشرية  . فقط ا المؤمن ا أّيه ا  (أو  ) ي ي

الحكومات لألسف ال تالحظ أن آل      . اإلسالم يريد أن يشمل آل البشرية بمظلة عدله       ). اسأّيها الن 

  .مشكالت بلدانها ستعالج في ظل اإلسالم وتحت لوائه
٢٦/٩/٥٨  

  ٢٩٤، ص١١صحيفة االمام، ج

  انظار الشعوب متجهة نحو حكومة العدل االسالمية

ر اإلسالمية متّ          ا          إّن انظار الشعوب اإلسالمية والشعوب غي ا معن ا وقلوبه ى هن ة اآلن إل ... جه

ضاً    الم أي د اإلس صري يري شعب الم الم وال د اإلس ن نري المية   . نح ة إس ة حكوم د إقام ن نري نح

ك                 . والشعب المصري يريد الشيء نفسه     د ذل شعوب إسالمية والعراق يري د أن تكون ال نحن نري

ضاً         . أيضًا ك أي د ذل ا وجد الم     . الشعوب األخرى ومنها ترآيا تري ى         فاينم ع إل ان شعبه يتطّل سلم آ

  .إقامة نظام إسالمي، نظام عادل
٢٨/٩/٥٨  

  ٣٢٥، ص١١صحيفة االمام، ج

  أخوة الشعوب على ضوء احكام االسالم

ة           ن األم صل ع ا ومنف د عنه ي بعي شعب اإليران المية أن ال شعوب اإلس ر ال ل أن ال تعتب آم

  . والمحبةاإلسالمية، فالقرآن أمرنا أن نكون إخوة وعقد بيننا عقد األخوة

ع                      ذي يعيش في المشرق ألن الجمي سلم ال ال فرق بين المسلم الذي يعيش في بالد الغرب والم

اد عن                         ريم واإلبتع رآن الك ه في الق ذا األمر اإلسالمي المنصوص علي زام به إخوة، وعليهم اإللت

  .الفرقة واإلختالف، ألن أهداف الشعوب اإلسالمية مشترآة ونابعة من اإلسالم

ه هو     على آل شع   ب مسلم أن يعتبر مصلحة الشعب المسلم اآلخر هي مصلحته واإلعتداء علي

ذه               . إعتداء على وطنه   أسأل اهللا أن يدرك المسلمون أهمية هذا األمر اإللهي، والمعنى الحقيقي له

وا في تطبيق            الدعوة، وأن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم والتغلب على القوى اإلستكبارية، وأن يوفق

  .سالمية بشكل آاملاألحكام اإل
٢٧/٥/٥٩  

  ١٣٦، ص١٣صحيفة االمام، ج



  الدنيا اسرة وحكومة واحدة

ي اإلسالم   يس ف دة، ول ا واح ا وآمالن دة وآالمن ضايانا واح ثًال، فق ان م ران ولبن ين إي رق ب ال ف

اديين             سيم من صنعنا نحن الم ذا التق ذا األمر      . عرب وعجم، ألن ه ي، ه ي وذاك عراق ذا إيران ه

ه وأرضه           مرفوض في اإلس   ى عرق الى دون النظر إل اهللا تع . الم ألن اإلسالم يشمل آل من آمن ب

  .لقد جاء اإلسالم للّم شمل أهل األرض في أسرة واحدة تقودها حكومة العدل اإللهية
٦/٦/٥٩  

  ١٦٧، ص١٣صحيفة االمام، ج

   

   

  اني أعلن الخطر

ضايا وا رجين للق ى مجرد متف وا إل ى تحول سلمين حت ّل بالم ذي ح ا ال ستهدف م ي ت سائل الت لم

  ...اإلسالم وتنال من هيبته ومكانته؟ 

ران،     راق وإي ضية الع ضية هي ق أن الق ون ب سلمين؟ أتظن دى الم ت ل صمت الممي ذا ال ا ه فم

ة                     سألة الحكوم ر من م ذه، القضية أآب وصدام والحكومة اإليرانية؟ آال أبدًا، ليست القضية هي ه

ضية  ضية ق ة، الق ة الفالني ة والحكوم ع   الفالني ل جمي المية ب دول اإلس ع ال ضية جمي الم، وق  اإلس

  ...مستضعفي العالم

فقد جلس أولئك    . إني أعلن الخطر على اإلسالم والمسلمين من هذا الوضع الذي تعيشه دولهم           

المية   دول اإلس ين ال رب ب ارة الح ى اث ون عل ور، يعمل نكم األم وا بي د قّلب رون وق ًا ينظ جانب

ا بي      َم ال تطالعون الوضع اإلسالمي              ويرغمونها على التنازع فيم ك، ِل رة ذل م ثم ون ه ا، ويقطف نه

دانًا                    داننا مي تبقى بل ى س ومصير المسلمين؟ إلى متى علينا أن نبقى تحت سيطرة األجانب وإلى مت

  لتواجدهم؟

ى  اتهم، فعل ي حكوم ي ف ية ه شكلة األساس باتهم؟ إن الم ن س سلمون م ستفيق الم اذا ال ي لم

سلمين     حكوماتهم أن تستيقظ، فإنها    شاآل الم ع م تيقظت، لُحلَّت جمي ٍد تعمل     .  لو اس اك أي ولكن هن

ق   ر أن يتحق ذا أم سمحون لهك الء ال ي ك عم إن ألولئ ك، ف ق ذل ى أن ال يتحق أل اهللا . عل ي أس وإن

فوفهم،      د ص الم، وأن يوح واء اإلس م تحت ل سلمين، ويجمعه ع الم وقظ جمي الى أن ي ارك وتع تب

  .ن يحّلوا مشاآله فيما بينهمويوفقهم لدراسة قضايا اإلسالم، وأل
١٦/٨/٥٩  

  ٣٤٢، ص١٣صحيفة االمام، ج



  النزعة القومية تحول دون تشكيل االمة االسالمية

ى                      دها عل دان اإلسالمية لتضع ي ى البل سيطرة عل منذ سنوات طويلة والقوى الكبرى تخطط لل

ة ة الغني ا المعدني ا وموارده ن الخطط الت ; ثرواته ر م ذا الغرض الكثي ن ووضعت له ت م ي آان

  .جملتها إثارة النعرات القومية

رس        راك، الف رب، األت الم، الع ذا الع ي ه م ف ع األم د جمي الم ليوح اء اإلس د ج شكلوا ... لق لي

ب، تضع                        ة الجان ة مرهوب ة قوي ة اإلسالمية، أم ة عظمى بإسم األم باجتماعهم وتوحدهم أمة قوي

دول اإلسالم         ى ال ا  حدًا ألطماع الدول الكبرى في السيطرة عل ى ثرواته وى    . ية وعل إن خطة الق ف

الكبرى وعمالئها في البلدان اإلسالمية، هي زرع الفرقة والشقاق بين جميع المسلمين الذين آخى              

اإلخوة  ز ب ه العزي ي آتاب اطبهم اهللا ف نهم اإلسالم، وخ وة(بي ون إخ ا المؤمن ؤالء )]12[()إنم إن ه ، ف

ة         ة، األم ة الكردي ة، األم ة العربي ددة، األم م متع ى أم سلمين، إل سيم الم الل تق ن خ دون وم يري

ة    سلمين              ..... الفارسية، األمة الترآي ين الم داوة ب ة اإلسالمية ويزرعوا الع وا األم ذا  . أن يمزق وه

ير اإلسالمي والقرآني الذي يدعو إلى األخّوة والمساواة ولّم الشمل وتوحيد          تمامًا على عكس المس   

سلمين تحت          . الصفوف تحت لواء اإلسالم وتحت لواء التوحيد       ين الم إن الذين يزرعون التفرقة ب

ادين لإلسالم                 رى والمع وى الكب عناوين القومية والطائفية والعرقية، هم جنٌد للشيطان وأعوان للق

  .والقرآن
٥/١٠/٥٩  

  ٤٤٣، ص١٣صحيفة االمام، ج

  أمة بمليار نسمة

ان    ان وال يختلف ي ال يختلف شعب اإليران ي وال شعب العراق سه، فال شعب نف يجب أن يخلص ال

وارد                       ا م ة له سمة، أم ار ن سلمون وعددهم حوالي الملي آذلك مع باقي المسلمين، فهؤالء جميعًا م

وا      غير معدودة وثروات ال تحصى ومع األسف وبسبب انحراف          أآثر الحكومات اإلسالمية، جعل

ة                رواتهم العظيم هذا المليار من المسلمين يعيشون تحت ضغط القوى الشيطانية العظمى وتؤآل ث

دي   ن أي ا وم دي حكوماته ن أي سها م نهض وتخلص نف شعوب أن ت ى ال وى، فعل ذه الق بواسطة ه

  .القوى الكبرى
٢٠/١/٦٠  

  ٢٧٧، ص١٤صحيفة االمام، ج

   

  ن على المستكبرين باالتحاد والنضالانتصار المستضعفي



ران                 سألة إي على المسلمين جميعًا وبخاصة على إخواننا العرب أن يدرآوا أن المسألة ليست م

رائيل سألة     . وإس ي م ربيين ه شرقيين والغ الم ال اهبي الع ية لن سألة األساس ذي   إن الم الم ال  اإلس

دي المجرمين      يستطيع لّم شمل المسلمين في العالم تحت راية التوحيد ال          باعثة على الفخر لقطع أي

الم مدرسة    من البالد اإلسالمية ومن السيطرة    دم للع ة     على المستضعفين في العالم ويق ة إلهي  فكري

سادات وصدام لهي ضربة                       . راقية ه ال ا إلي درك أن الضربة التي وجهه الم العربي أن ي   على الع

  . موجعة ال يمكن تدارآها إال بوحدتهم

ا المستضعفون الرازحون تحت سيطرة الظالمين انهضوا                  أال أيها الم    الم وأيه سلمون في الع

وى                ابوا ضجيج الق ه وال ته رى   واتحدوا معًا ودافعوا عن اإلسالم وعن ما تملكون ا    الكب  إذ    ولغطه

شيئة          أن هذا القرن سيكون قرن غلبة المستضعفين على المستكبرين وغلبة          ى الباطل بم  الحق عل

  .اهللا القادر
١٥/٦/٦٠  

  ١٧١، ص١٥صحيفة االمام، ج

  عواقب وحدة وانسجام المسلمين

ع حكومات                الم ومع جمي نحن وطبقًا لحكم اهللا تبارك وتعالى نعلن أخوتنا مع جميع مسلمي الع

د                  الدول اإلسالمية    ومع الشعوب المسلمة من أي مذهب آانت وفي أي بلد آانت ونعلن أننا ال نري

سلمة   دولة مسلمة اإلعتداء على أية  ر م ا التي هي         .  أو غي دول اإلسالمية في منطقته د لل ا نري إنن

ى خالف النظام        فيها أن تكون متآخية، آما أن الحكومة   دا عل د توّح ي ق  اإليرانية والشعب اإليران

وى                        تمكن الق م ت ذلك ل ة ل ادي الحكوم ان يع شعب آ شعب وال السابق الذي آانت الحكومة تعادي ال

  .يلها المطلق بمجرد أن ظهر بعض االنسجام بين الشعبالكبرى من االحتفاظ على عم

ى من          . إن هذا االنسجام الذي لدينا هنا نريده لجميع البلدان         وأن يكون المسلمون يدًا واحدة عل

ة                . سواهم ه ومع الحكوم ه      إن أي شخص بوسعه أن يكون مستقًال في المكان الذي هو في  التي لدي

سلمين           ومع أي مذهب يعتنقه ولكن إذا آان مسل        آخى مع سائر الم ه أن يت إن من الواجب علي مًا ف

دعم بعضها بعضاً                وال  . ويصادقهم ويلتحم معهم آما أن على جيوش الدول اإلسالمية آلها أن ت فل

سحق            ّرأ وت هذه الفرقة بين المسلمين هل آان بإمكان إسرائيل بهذا العدد القليل من السكان أن تتج

 هذه الخالفات بين المسلمين هل آان بإمكان أمريكا أن تحكم    سمعة المسلمين تحت أقدامها؟ ولوال    

ستقلين                   ا وأن نعيش م الدول آلها وتنهب خيرات البلدان؟ إننا عاقدون العزم على أن نصون بالدن

ذاهب الرسمية                      دان من أصحاب الم اء البل أحرارًا وأن نكون مع جميع المسلمين بل مع جميع ابن

صغير               وسوف لن تستطيع أية قوة أن توجه       ان ال ذا المك سجام في ه ذا االن ا إذا بقي ه  ضربة إلين

  .وهذا العدد القليل من الناس



٢٠/١٠/٦٠  
  ٤٧٤، ص١٥صحيفة االمام، ج

  القدس مرآز وحدة الموحدين في العالم

دها، وال تخص      ة لوح ة معين صة بدول ست مخت صية ولي ضية شخ ست ق دس لي ضية الق ان ق

ضية تخص ج   ي ق ل ه سلمين المعاصرين، ب صور   الم ع الع ي جمي ؤمنين ف دين والم ع الموح مي

الماضية والحالية والقادمة منذ اليوم الذي بني فيه المسجد األقصى وحتى وجود هذا الكوآب في              

اش    ن االوب ة م رأ حفن ي العصر الحاضر ان يتج الم ف سلمي الع ى م سى عل ا أق ون، وم الم الك ع

  .عليهم مع امتالآهم هذه القدرات المادية والمعنوية
٢٥/١/٦١  

  ١٩٠، ص١٦صحيفة االمام، ج

  الحج مرآز وحدة المسلمين والمستضعفين

ات وت                         الم من واجب ى مسلمي الع اذا يترتب عل ه؟ وم ا نحن في اليف ك ما هو الحل للخروج مم

الص  د لخ سبيل الوحي نام؟ ان ال ذه األص يم ه ل آلتحط الم ب سلمي الع ضعفين آل م ل المست

ذل والضعف  ه من ال م في ا ه ستعبدين مم ي أ والم دة الت ي الوح ل ف رآن الآ، يتمث ا الق ريم كد عليه

ا       آومر. ثفكوالتي تحتاج في تحققها إلى الدعوة والتبليغ الواسع والم        . ثيرًاآ غ له دعوة والتبلي ز ال

ة التي انطلق بها ابراهيم     آة المكرمة، عند اجتماع المسلمين ألداء فريضة الحج، هذه الحر         كهو م 

ب اهللا وس د حبي ل اهللا، ومحم ه       خلي ا لمقدم دي المنتظر ـ أرواحن ان المه ر الزم ي آخ يواصلها ف

  .الفداء
١٢/٦/٦٢  

  ٩١، ص١٨صحيفة االمام، ج

  الجيش المشترك، الخطوة التالية للوحدة واالنسجام

دا   ريم وأآ وله الك ا اهللا ورس ي أراده دول االسالمية، الت سلمين وال ين الم دة ب ذه الوح و أن ه ل

دول اال    تطاعت ال ق، الس ا تتحق اط        عليه وات االحتي ن ق شترك م اعي م يِش دف اَء ج المية بن س

ا أن                       ستطيع بهم ين، ت ّون من عشرات المالي المدّربة، يزيد على المئة مليون، وجيٍش نظامي مك

ّوَن          . تكون اآبر قوة في العالم     ل، أن تك ى األق ة عل دول المنطق يمكن ل ذر اآلن، ف وبما إن ذلك متع

ين           جيشًا احتياطيًا للدفاع المشترك قوامُ     ه عشرات الماليين، وجيشًا نظاميًا يزيد على العشرة مالي

أملنا بالدول االسالمية وبغض النظر عن اللغة والمذهب والقومية، وبإسم االسالم وتحت               . مقاتل

ن ذل الخضوع   سها م ه، لتخرج نف ازه وتحقيق سعى إلنج شروع وت ذا الم ر به ط، أن تفك ه فق لوائ

  .الستقالل الحقيقيللقوى الكبرى، وتذوق طعم الحرية وا



١٢/٦/٦٢  
  ٨٤، ص١٨صحيفة االمام، ج

  حلحلة قضايا العالم االسالمي في اجتماع الحج العظيم

المي          ذا التجمع الع ع           العظ  )]13[(واضح جدًا أنَّ في ه ه جمي ذي اجتمعت في شعوب     يم ال ات ال فئ

ـدًا         اإلسالمية المظلومة من آل مذهب وملة     ًا واح دون زي نهم يرت ون ولك ة ومسلك ول  ومن أية لغ

شكالت     ّل الم م تح المي إذا ل ع الع ـذا التجم ي ه ل، فف ة وتجّم ة زين ـن أي دًا ع شابهًا بعي ًا مت ولباس

ومين في ال          سلمين والمظل م توقف الحكومات                األساسية لإلسالم والم ة، ول ة وفئ الم من آل فرق ع

ام                       ة من القي ة والمحلي صغيرة اإلقليمي تمكن االجتماعات ال ن ت د حدها، فل المستكبرة والباطشة عن

  . بأي عمل ولن نحصل على حل شامل
٤/٦/٦٣  

  ٢٤، ص١٩صحيفة االمام، ج

  دراسة آليات االتحاد في مؤتمر الحج العظيم

سياسية، وأن                مع األخذ بنظر االعتبار أنَّ     ة ال رائض اإلسـالم العبادي ر ف  فريضة الحج من أآب

دعو                        الم اإلسالمي فعليك أن ت ؤتمرات الع ر م ة من أآب مؤتمر الحج العظيم في المواقف المعظم

ادل اآلراء                 سلمين وتب اة الم حجاج العالم المحترمين لالجتماع والتداول في مصالح اإلسالم ومعان

مة لحل المشكالت والعثور على طريق لتحقيق هدف اإلسالم المقدس  حولها واتخاذ التدابير الالز   

ي          ـكروا ف ا، وأن يف ذاهب اإلسالمية آله سلمين والم ين طوائف الم اد ب ق لالتح والبحث في طري

المشاآل السياسية المشترآة بين آل طوائف المسلمين التي حصلت لهم على أيدي أعداء اإلسالم               

    .ف بين صفوف المسلميناأللّداء وأهمها هدف زرع االختال

شرق  ـوى ال م ق رة ه رون األخي ي الق ة الخطرة ف ذه المعرآ ران ه شعلي ني أن م م ب ا نعل و آلن

ا                             سعى بكل قواه سلم، وت ار م ر من ملي ين أآث ة التي تخشى أن تحصل الوحدة ب والغرب الغازي

م    مباشرة أو بأيدي عمالئها المنحرفين إلثارة االختالفات لتتسّلط على مقدرات ال           سلمين وتحكمه م

  .وتنهب آل مواردهم غير المتناهية
٢٨/٤/٦٤  

  ٣٢١، ص١٩صحيفة االمام، ج

  السياسة الدولية لالسالم

تمثل صرختنا بالبراءة صرخة أمة وقف لها الكفر واالستكبار بالمرصاد، وسدد جميع سهامه              

د                ة محم اهلون  ) ص(ورماحه صوب القرآن الكريم والعترة الطاهرة، وهيهات أن تستسلم أم والن

 موت الذل، وهيهات أن يصمت    من آوثر عاشوراء والمنتظرون لوراثة الصالحين لألرض الى       



اع   رة رسول اهللا وأتب ريم وعت رآن الك ة الق ى حرم افرين عل شرآين والك دي الم ام تع ي أم الخمين

  ...إبراهيم الحنيف، أو ينظر الى مشاهد الذل والتحقير للمسلمين واليحرك ساآنًا

ان ش  م آ ة (عار نع رقية وال غربي اع     ) الش الم الجي ي ع المية ف ورة االس دئي للث شعار المب ال

دول  ك ال دول االسالمية، تل ي ال از ف دم االنحي ة لع سياسة الواقعي الم ال م مع ضعفين، وراس والمست

دل عن                         ن تع شرية، ول الم الب اذ ع دة إلنق التي ستجعل االسالم في القريب العاجل المدرسة الوحي

  ...د أنملةهذه السياسة قي

ة لرسول اهللا              اّن اإلدبار عن هذه السياسة الدولية لالسالم هو إدبار عن مذهب االسالم وخيان

  . ، وبالتالي يؤدي الى موت دولتنا وشعبنا)ع(وأئمة الهدى ) ص(

ة  شعبنا وللجمهوري ا ول ة لن ة أبدي ذه سياس ل ه ي، ب شعار مرحل ذا ال د أّن ه صور اح ال يت

اد          االسالمية ولكافة المسلم   راءة واالبتع ين في العالم؛ ألّن شرط دخول صراط النعمة، هو حق الب

  .عن صراط الضالين، ويجب أن يطبق ذلك في جميع المجتمعات االسالمية وعلى آافة األصعدة
٦/٥/٦٦  

  ٣١٨، ص٢٠صحيفة االمام، ج

  اهداف السياسة الدفاعية

م تحرير خرمشهر أو المدن األخرى   ت: علينا أن ال نتدنى بمقام الشهادة إلى هذا الحد بأن نقول          

اء اإلسالم شهاد أبن ل است وطنيين. مقاب ة لل ذه تخيالت باطل ك. فه ن ذل دفنا أسمى م ا ه د . وانم لق

ر      الم الفق ي ع ة ف المية العالمي ات اإلس ة التطلع ي ترجم تلخص ف دفنا ي أن ه ون ب صور الوطني ت

ا           . والجوع ر فالنضال ق شرك والكف نحن     . ئمولكننا نؤمن بأنه طالما وجد ال ان النضال ف ا آ وطالم

ال إله  (إننا عاقدون العزم على جعل راية       . فنحن ال ننازع أحدًا من أجل مدينة أو بلدة        . موجودون

  .ترفرف فوق صروح الكرامة والعزة) إال اهللا
٢٩/٤/٦٧  

  ٨٨، ص٢١صحيفة االمام، ج

   

  االسالم هو مفتاح الحل للمشكالت االساسية للبشرية

ذه      نكم        اآلن وبعد ذآر ه دمات، أطلب م ة حول       )]14[( الموضوعات والمق ة وجدي وا بدق  أن تبحث

شمولي                   . اإلسالم ة ال سامية والرؤي يم ال ا للق يكم، وانم سلمين بحاجة إل ة التي   ليس ألن اإلسالم والم

سية                   ول للمشكالت الرئي اد حل يتسم بها والتي بوسعها أن تمثل أداة إلنقاذ الشعوب ورخائها، وإيج

  .التي تعاني منها البشرية



آزق األخرى                   ستان والم أزق أفغان د من م إن رؤية اإلسالم الجادة بوسعها ان تنقذآم والى األب

الم  ي الع شابهة ف الم آ  .. الم ي الع سلمين ف ر الم ا نعتب ي    إنن رآاء ف سنا ش رى أنف دنا ون سلمي بل م

  .مصيرهم على الدوام
١١/١٠/٦٧  

  ٢٢٥، ص٢١صحيفة االمام، ج

   

  فلسفة الحكم على سلمان رشدي

اب    ف آت أن مؤل الم، ب اء الع ي انح ارى ف سلمين الغي ن للم شيطانية(أعل ات ال ذي دّون ) اآلي ال

ري  ذلك الناش رآن، وآ ادة اإلسالم والرسول والق دافع مع ع ووزع ب ى فحوى وطب ين عل ن المطلع

وأطلب من المسلمين الغيارى المبادرة إلى إعدام هؤالء على وجه       . الكتاب، يحكم عليهم باإلعدام   

سلمين                   ى مقدسات الم اءة إل ى اإلس وان آل   . السرعة اينما وجدوهم آي ال يجرؤ أحد بعد ذلك عل

ان بوسع      . من ُيقتل في هذا الطريق يعتبر شهيدًا إن شاء اهللا           ا آ ى مؤلف         وإذا م ر عل  أحد أن يعث

  .الكتاب غير أنه ال يملك القدرة على إعدامه، فليطلع اآلخرين على مكانه آي ينال جزاء أعماله
٢٥/١١/٦٧  

  ٢٦٣، ص٢١صحيفة االمام، ج

   

   

  نطاق شمول وصية االمام

د        ي المجي شعب االيران ة لل ست موجه ة لي سياسية االلهي يتي ال أن وص ا ب ر هن ي ان اذآ ينبغ

اتهم         فحسب، انم  ى اختالف قومي الم عل ا هي تذآرة لجميع الشعوب االسالمية والمظلومين في الع

  .ومذاهبهم
١٥/٣/٦٨  

  ٤٠٠، ص٢١صحيفة االمام، ج



    

  

   النظرة الشمولية الى مسلمي ومستضعفي العالم�
    في مواجهة االستكبار

  اتساع نطاق نهضة المستضعف ضد المستكبر

ذه    اق ه ساع نط ل الت ن العم د م ه        الب ضعف بوج ضة المست ع ـ نه الم أجم ى الع ضة إل النه

شعوب             ر ال ضعفة لتنظ شعوب المست ع ال دوة لجمي ة والق ت البداي ران آان ستكبر ـ إن إي الم

المستضعفة إلى إيران آيف وقفت بأيد خالية، ولكن بقوة اإليمان ووحدة الكلمة والتمسك باإلسالم              

ا    ت عليه رى وتغلب وى الكب ه الق ة  .. بوج د بقي سر    فلتقت ذا ال المي، به سر اإلس ذا ال شعوب به ال

لينهض المسلمون في جميع أقطار العالم، بل لينهض المستضعفون، إن الوعد اإللهي        .. اإليماني  

ونريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في األرض        : (قد شمل المستضعفين حيث يقول عّز من قائل       

وارثين     ة للمستضعفين         . )]15[()ونجعلهم أئمة ونجعلهم ال ة حق المستضعفين والوراث ا  . فاإلمام وأم

ران               . المستكبرون فإنهم غاصبون   ستكبري إي ا م د طردن ساحة، لق يجب إخراج المستكبرين من ال

  .ضعفونمن الساحة وجلس مكانهم المست
٢٤/٢/٥٨  

  ٢٩٢، ص٧صحيفة االمام، ج

  تأسيس حزب المستضعفين

ز التواصل إن                  ساعد في تعزي ه سي ًا فإن ه عملي لقد قّدمت اقتراحًا قبل عدة أيام إذا ما تم ترجمت

الم،              ) حزب المستضعفين   (شاء اهللا، وهو تأسيس        سلمين في الع ر الم سلمين وغي شمل الم ذي ي ال

، )حزب اهللا (فمع وجود . ستكبارية اضطهاد شعوبها المستضعفةفعندها لن تستطيع الحكومات اال   

سلمين                      شاآل المستضعفين والم ول لم اد حل يتم ايج ومين والمستضعفين، س دافع عن المظل الذي ي

  .جميعًا
٢/٦/٥٨  

  ٣٣١، ص٩صحيفة االمام، ج

  االسالم في مواجهة الكفر

 



ه صراع         إّن هذا النزاع القائم اآلن بين الكفر واإلسالم ال ينحصر بي           ننا وبين أمريكا فقط بل إن

ضتنا            ى نه ؤالء عل ب ه مح اهللا ـ تغّل إذا ـ ال س ر ف الم والكف ك (اإلس ستطيعوا ذل ن ي إنهم ) ول ف

  .سيتغلبون على اإلسالم والمسلمين

دوان،                   فيجب على المسلمين جميعًا أن يعلموا أنه ليست مقدراتنا وحدها هي التي تتعّرض للع

شارآوا في             بل إّن جميع مقدرات اإلسال     سلمين أن ي م والمسلمين عرضة للخطر، وعلى جميع الم

ذه النهضة أو               ه إذا ـ ال سمح اهللا ـ أضعفت ه دراتهم، ألن ى مق ذي هو المحافظة عل هذا األمر ال

  .الهاوية والهالك إلى قضي عليها، فإن جميع الشرق وال سيما المسلمين سيساقون

وى العسكرية        إنني أطلب من جميع الشعوب اإلسالمية، وجمي       ع الجيوش اإلسالمية وجميع الق

دعموا                   ا وي وا معن اإلسالمية ومن جميع رؤساء الدول اإلسالمية، اطلب من جميع هؤالء أن يكون

ع اإلسالم                     . نهضتنا هذه  ر وجمي ع الكف ا هو صراع جمي ائم إنم ذا الصراع الق ه   . علمًا بأّن ه ال أن

  .صراع أمريكا وإيران
١/٩/٥٨  

  ١٠٥ ص،١١صحيفة االمام، ج

  نهضة المستضعفين من أجل استرداد حقهم من المستكبرين

ة نصرهم         . بورك مطلع القرن الخامس عشر على الجميع       سلمون بداي ره الم م  . يجب أن يعتب ل

.. على المستضعفين ان ينهضوا     . تعد الدنيا بالشكل الذي تستطيع القوى الكبرى ان تفعل ما تشاء          

شدودة        لينتفض المستضعفون في آل مكان، آل ال       ال ينتظروا   . بلدان يجب أن تأخذ حقها بقبضة م

  .لن يمنح المستكبرون أحدًا حّقه. أن يعطوهم حقوقهم
١٩/١١/٥٨  

  ١٤٣، ص١٢صحيفة االمام، ج

  القرن الخامس عشر، قرن احالل االسالم والتوحيد محل الشرك والزندقة

ع مستض  دوة لجمي ة، ق ة االسالمية العام ذه التعبئ ون ه ل ان تك ي االم شعوب ل الم وال عفي الع

ول االسالم        . المسلمة في العالم   رة وحل وان يكون القرن الخامس عشر قرن تحطيم االصنام الكبي

زمين     . والتوحيد محل الشرك والزندقة، والعدل واالنصاف محل الجور والظلم         اس الملت رن الن وق

  .بدل القتلة الجاهلين

الم  ي الع ضعفون ف ا المست س ! ايه ذوا انف ضوا وانق ا انتف ائرين المجرمين، ايه ضة الج كم من قب

افيقوا من نوم الغفلة، وحرروا االسالم والبلدان االسالمية         ! المسلمون الغيارى في اقطار االرض    

  .من يد المستعمرين واتباعهم
١/١٢/٥٨  



  ١٦٠، ص١٢صحيفة االمام، ج

  قرب تحقق الوعد االلهي بانتصار المستضعفين

د  وم الق روا ي سلمين أن يعتب ى الم ضعفين، وأن  عل ع المست ل لجمي سلمين ب ع الم ًا لجمي س يوم

الم        اهبين للع ستكبرين الن ة الم ر    . ينطلقوا من هذه النقطة الحساسة لمواجه ى تحري سكتوا حت وأال ي

اء   م األقوي ن ظل ومين م كان     . المظل ن س ساحقة م ة ال شكلون الغالبي ذين ي ضعفين ال ى المست وعل

ستكبرين المشؤوم آخذ في           . لهي قريب   البسيطة أن يتأآدوا من أن تحقيق الوعد اإل          وأن نجم الم

  .الزوال واألفول
١٠/٥/٦٠  

  ٦٢، ص١٥صحيفة االمام، ج

  ضرورة مضاعفة تالحم المستضعفين ضد المستكبرين

ي تخطط ضد   ور الت الم من األم ي الع ضعفة ف شعوب المست ي وال شعب اإليران ي أحذر ال إنن

ة  ال التخريبي ذه األعم ا زادت ه شعوب اإلسالم، إذ آلم ين ال زداد ب تالحم يجب أن ي اد ال إن أبع ف

  .المستضعفة ومستضعفي العالم

د  ضعفة ق بالد المست ذه ال ستغلون ه انوا ي لَّ من آ الم وآ ي الع ستكبرين ف ضية هي أّن الم والق

ق لنهضة           ران منطل ة     أحسوا بالخطر ولكونهم اعتبروا أن إي سلمين والمستضعفين العام إنهم    الم  ف

ا    ع طاق شدوا جمي د ح ال         ق ام باألعم ي القي دها أو ف ة ض ر الدعاي ي أم واء ف ران س د إي تهم ض

ان    ... وعلى جميع إخواننا في أنحاء العالم     . التخريبية ع االخوة في اإليم  حيث أن اهللا  -وعلى جمي

ه أي ضربة     -تعالى يعتبرهم اخواناً   رى       أن يعلموا أن توجي وى الكب ران ( لمرآز معارضة الق ) اي

ون اإلسالم في               . م لسنوات طويلة  سيؤدي إلى انزواء اإلسال    ان يحب ا في اإليم ع إخوانن وألن جمي

اه               يهم االنتب إن عل دة، ف آل مكان وقد اختاروه نهجًا للحياة في هذا العالم ويعتبرونه قاعدتهم الوحي

ي       ب العمل ي والتخري ستويين اإلعالم ي الم ا ف أت طاقاته د عّب الم ق ي الع وى ف ع الق ى أن جمي إل

شرقيين                      والهجوم العسكري إل   ستكبرين ال دي الم ا لقطع أي ق من هن ذي انطل ذا الفكر ال جهاض ه

ن نهب     وا م ن أن ُيمنع ًا م اآن األخرى خوف ى األم شار إل ن االنت ه م الم ومنع ي الع ربيين ف والغ

  .ثروات المناطق المختلفة آما قطعت أيديهم من ثروات ايران وانتهت سيطرتهم الشاملة عليها

ي اي مكان آانوا وفي اي بلد وجدوا بل على جميع مستضعفي العالم             البد الخواننا المسلمين ف   

شيطانيه، أن                 الذين سحقوا تحت سيطرة    وى ال وات العسكرية للق دام الق  القوى الشيطانية وتحت أق

ورة     ذه الث ع ه سهم لقم داء أنف ز األع ا جه سهم آم زوا أنف وا وأن يجه المية  ينتبه ران   اإلس ي إي ف

  .هذا المنطلق الذي انطلقت منه فكرة الثورةلخوفهم منها، وأن يحفظوا 



ة   مح اهللا–إن أي ضعف أو هزيم وى      - ال س ضة الق رة مناه ا فك ت منه ي انطلق ران الت  الي

ة            الم سيكون بمثاب ة            الكبرى ومناهضة جميع شياطين الع الم وهزيم ع مستضعفي الع ة لجمي هزيم

دره        . لإلسالم في جميع البالد اإلسالمية     ذه الق ا بقيت ه شعب      وإذا م ذا ال الى له ا اهللا تع  التي منحه

ه                      اهبين عن ثروات دي الن زة ضده، وقطع أي وى المجه والذي استطاع من خاللها إحباط جميع الق

ا                           الم التي يوجد فيه اطق الع ع من بالد اإلسالمية وجمي ع ال فإن األمل يحدونا بأن يتم ذلك في جمي

  .المستكبرين مستضعفون يرزحون تحت سيطرة 
١٠/٦/٦٠  

  ١٤٥، ص١٥ االمام، جصحيفة

  ضرورة الدفاع عن نهضة المسلمين الفلسطينيين٣

اليوم حيث انتفض المسلمون الثوريون والشجعان الفلسطينيون بهمة عالية وبالنداء اإللهي من            

 ودعوا المسلمين الى الثورة والوحدة وانتفضوا  – صلى اهللا عليه وآله - خاتم األنبياء    )]16[(معراج

ساني الحي وهي                          ضمير اإلن ادر وال ام اهللا الق ذه الحكومات أم ضد الكفر العالمي، ما هو عذر ه

دماء تقف موقف الالمباالة تجاه هذا األمر اإللهي؟ واآلن حيث صبغت جدران المسجد األقصى ب              

البتهم  ى مط ادعين، ردا عل ة من المخ ون الرصاص من حفن سطينيين األعزاء ويتلق شباب الفل ال

ومين               . بحقهم المشروع  داء هؤالء المظل أليس من العار على المسلمين الغيارى ان ال يستجيبوا لن

لعظيمة وال يعلنوا تضامنهم معهم؟ نأمل ان يوقظ هذا النداء الحكومات وتستخدم القوة اإلسالمية ا             

ارات            ر الق ة عب رائيل الخبيث د إلس دعم والتأيي ون وال د الع ي تم اة الت ان الجن د األميرآ ع ي لقط

ة  الم المظلوم سها وشعوب الع ذ نف سان . والمحيطات وتنق ى اإلن الى عل ا أرجو ان يمن اهللا تع آم

  .وينجز وعده القرآني وينصر مستضعفي العالم على المستكبرين
٢٥/١/٦١  

  ١٩٠، ص١٦صحيفة االمام، ج

  التحول االلهي لدى الشعوب، طريق تحقق الوعد االلهي

ب،           ّن ـ بحق المستضعفين عن قري د أن نم ة ـ ونري ونأمل أن يتحقق الوعد اإللهي بإرادة المّن

ذي                  ة ويتحقق التحول اإللهي ال شعوب المظلوم ام ال درة من أآم الى المقت وأن تخرج يد الحق تع

دي الظالمين آي ال               وجد لدى الشعب االيراني، لدى آافة      الى، وتقطع أي  الملل والنحل بإرادته تع

  .تتمكن من قتل وظلم المستضعفين في العالم، وأن ينال المظلومون حقوقهم الضائعة
٢٢/١١/٦١  

  ٣١٨، ص١٧صحيفة االمام، ج

  العمل على طريق تحقيق الوحدة بين مستضعفي العالم



الم، سواء أولئك ا        ا أو هؤالء      إذا لم ينهض المستضعفون في الع لرازحون تحت سلطة أميرآ

شيطانية                    وى ال ى الق سنى القضاء عل ن يت اتفوا فل . القابعون في أسر القوى األخرى، ويتحدوا ويتك

م  . والبد لنا من العمل جميعًا على تحقيق وحدة المستضعفين مهما آانت توجهاتهم ودياناتهم          فإذا ل

ى       يتم التصدي للقوى الظالمة، فان هذين القطبين المس        تكبرين الشرقي والغربي سوف يقضيان عل

  .الجميع آالسرطان

اع          . اننا عاقدون العزم للقضاء على آل المستبدين       ى اقن وا عل ضًا، ان تعمل تم أي م، ان د لك وال ب

  .الشعوب بالتوجهات الحقة
٢٠/٢/٦٢  

  ٤٢٩، ص١٧صحيفة االمام، ج

  القدرة الهائلة لمليار شخص مؤمن

الم سواء        تيقظ الع ا الوسطى                 اليوم وقد اس سوفياتي أو أمريك اد ال ة أو االتح ا الالتيني  في أمريك

ه       وجميع العالم، لقد استيقظ المظلومون في العالم ولن        انوا يقبلون ا آ وى م  يقبلوا اليوم من هذه الق

شعوب         . سابقًا ى آالم ال وم إل ستمع الي رى أن ت وى الكب م شعوب      . على الق ا أن نفّه إن علين ذلك ف ل

وقهم من      العالم بأن الوضع ا  ستردوا حق ومين أن ينهضوا وي ليوم مختلف عن األمس وعلى المظل

اء      ن زعم رين م ن آثي ًا، ولك وا مع سلمين أن يكون ى الم ن وعل ر ممك ه أم سهم، إن المين بأنف الظ

وة                . المسلمين اليروق لهم ذلك    شكلون ق ًا سي انوا متحدين مع على المسلمين أن يكونوا معًا، فإذا آ

رى، أل  وة اخ ضاهيها ق ر       الت ن غي خص م ار ش ن ملي ون ع ؤمنين يختلف ن الم سلم م ار م ن ملي

  .المؤمنين، آما أنه يختلف عن مائة مليار انسان غير مؤمن
٩/١٢/٦٢  

  ٣٦٦، ص١٨صحيفة االمام، ج

  رسالة المستضعفين في تحقيق الحكومة العالمية

لم اجمع، وخذوا    انهضوا انتم يا مسضعفي العالم ويا اّيتها الدول االسالمية والمسلمون في العا           

د     ا العبي رى وعمالئه دول الكب ي لل صخب االعالم ّنكم ال نانكم، وال يخيف ديكم واس وقكم باي . حق

الم        داء االس دائكم واع ى اع ابكم ال صيلة اتع سّلمون ح م ي دانكم فه ن بل اة م ام الجن ردوا الحك اط

  .العزيز

تم   ادروا ان نكم   –لتب زمين م صين الملت صوصًا المخل ام اال – وخ ذ بزم وض   لألخ ور والنه م

  .جميعًا تحت راية االسالم المجيدة للوقوف بوجه اعداء االسالم دفاعًا عن المحرومين في العالم



ستقلة،                        ات حرة وم ا جمهوري ة اسالمية واحدة تنضوي تحت لوائه ة دول دمًا القام وامضوا ق

ضعف       ة المست ون امام دهم، وتحقق د ح الم عن ي الع ستكبرين ف ع الم توقفون جمي ذلك س انكم ب ين ف

  .ووراثتهم لالرض، عسى اهللا تعالى ان يعجل من ذلك االمر الذي وعدنا به
١٥/٣/٦٨  

  ٤٤٨، ص٢١صحيفة االمام، ج
   

  

     
   

   

  
    

  
(  .١٣/ الحجرات) ١
(  .صدام حسين) ١
(  .حكومة احمد حسن البكر) ٢
(  .حكم ملكي على يد معاوية بن أبي سفيانإلى نظام ) عليه السالم(تحول عهد بني أمية بعد معاهدة الصلح مع اإلمام الحسن ) ٣
  .١٤٨، ص ٢راجع بحار األنوار، ج) [5](

) [6](  .١٣سورة الحجرات، اآلية
  .١٧٣سورة آل عمران، اآلية ) [7](
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  .ائر ومنظمة التحرير الفلسطينية وسوريا وليبيا واليمن الجنوبيالجز
(  .المسجد األقصى) ١
(  ).٤٦(سورة سبأ، اآلية ) ٢
(  .١٤٨، ص ٢بحار االنوار، ج) ١
  .١٠سورة الحجرات، اآلية ) [12](

) [13](  .ايام مناسك الحج
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  .٥سورة القصص، اآلية ) [15](
) [16](  . االقصىالمسجد
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