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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  موجز حياة اإلمام الخميني (س) وجهاده
إن المسلمين بشكل عام، والذين يعيشون خـارج الجمهوريـة اإلسـالمية    

مـام الخمينـي (س)،   اإليرانية خاصة، يتشوقون للتعرف على شخصـية اإل 
وتفاصيل حياة ذلك القائد الذي فّجر أكبر ثـورة فـي التـاريخ المعاصـر.     
والتعرف على بيته والدته، وكيفية نشأته وتربيته، ومعلميه وأساتذته، متـى  
تزوج وكيف ربى أطفاله، ثم كيف استطاع أن يستعيد أهم قاعدة اسـتراتيجية  

التسلط األمريكي على إيران، أعدها الغرب في منطقة الشرق األوسط، رغم 
ودعم الدول المتجبرة للنظام الملكي الحاكم؟ كل هذه التساؤالت واإلجابة عنها 

  أمور مفيدة ومعبرة.
الذين كانوا يشـكلون   –أمريكا  اوعسكريو اومفكرو اولماذا عجز سياسيو
عجزوا عن حفظ النظام الملكـي، رغـم الجهـود     –األركان للنظام الملكي 

  الكبيرة والواسعة؟األمريكية 
وكيف أحبطت كل االستثمارات المنظمة لدول الغرب في إيران، وإشاعة 
الفحشاء والفساد بين الشباب، والقضاء على الغيرة وروح المسـؤولية عنـد   
  مختلف طبقات الشعب، والتي كانت ينفّذ على أساس آخر التحقيقات العلمية؟

التي كان يديرها  –ة بل وكيف عجزت منظمات التجسس والشبكات األمني
أفضل المتخصصين في هذا المجال، ورغم الميزانيات العظيمة التي كـانوا  

  من أن تمنع وقوع الثورة اإلسالمية؟ –يصرفونها على تقوية هذه األجهزة 
ومدى التأثير الذي تركته أجهزة اإلعالم ووكـاالت األنبـاء لالسـتكبار    

من في مجـال بـث الشـائعات    العالمي التي تمتلك تجربة عدة عقود من الز
والكذب، وقلب الحقائق وتحريفها، ومدى دورها في الحد من انتشار أمـواج  

  الثورة اإلسالمية؟
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وهل ان ثورة إسالمية بخصوصيات الثورة اإلسالمية اإليرانية قـد تقـع   
مجدداً في دول إسالمية أخرى من العالم، وهل تمثل هذه الثـورة النمـوذج   

  المستضعفة والواقعة تحت االستعمار في العالم الثالث؟المناسب لسائر الدول 
هذه المعلومات والمواضيع مهمة بالنسبة لكل فرد، ولكل إنسان عقائـدي  
ومفكر، قلق على األوضاع السياسية والثقافية لمجتمعه. وبالطبع فإن سرد كل 

حتى وان كان على سـبيل   –هذه المواضيع في هذه المقدمة أمر غير ممكن 
لكن يمكن المرور على الحقائق البارزة والحداث المهمة لحيـاة   –ر االختصا

  ذلك العظيم، تحت عدة عناوين هي:
  مرحلة الطفولة. -أ     
  مرحلة الدراسة. -ب   
  مرحلة الجهاد والثورة. –ج   
  مرحلة النفي. -د    
  مرحلة اشتداد الثورة وانتصار الثورة اإلسالمية. -هـ 
  اإلسالمية وأحداثها.تشكيل الحكومة  -و    
  وفاته. -ز   
  عائلته وأبناؤه. -ح   
  تراثه ومؤلفاته. -ط   

  

  مرحلة الطفولة –أ 
هــ.ش)  ١٢٨١ –هـ.ق ١٣٢٠م (١٩٠٢ولد اإلمام الخميني (س) عام 

كيلومتر جنوب غربي طهـران،   ٣٤٩التي تقع على بعد  »خمين«في مدينة 
آيـة اهللا السـيد   «تشهد أبوه في عائلة متدينة. وبعد ستة أشهر من والدته اس

  على يد عمالء الحكومة. »مصطفى الموسوي
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أمه هي السيدة هاجر، وهي من عائلة عرفت بالعلم والتقوى، وفي عـام  
هـ) توفيت إثر المرض. فقد اإلمام الخميني والدته وهو في ١٣٢٦م (١٩٠٨

حتى بلغ عامـه الخامسـة    »السيدة صاحبة«السادسة من عمره، فكفلته عمته 
شر، حيث فقد عمته أيضاً. لذا فقد عاش اإلمام صعوبة اليتم منذ طفولتـه،  ع

  وعرف مفهوم الشهادة، وكانت هذه العوامل مؤثرة في تشكيل شخصيته.
  

  مرحلة الدراسة –ب 
درس مقدمات العلوم في مدينة خمين كاألدب العربي والمنطق وأصـول  

هـ) توجـه إلـى   ١٣٣٩م (١٩٢١الفقه، وعندما بلغ سنه التاسعة عشر عام 
وبعد عام من الدراسة فيها توجه إلى مدينة قم  »اراك«الحوزة العلمية بمدينة 

المقدسة، فاكمل دروسه السابقة، ودرس علوم الرياضيات والهيئة والفلسـفة  
عند الفقهاء والمجتهدين، إضافة إلى دروس األخالق والعرفان، حيث طـوى  

ستة سنوات عند المرحوم آية  أعلى دروس العرفان النظري والعملي في مدة
  اهللا الميرزا محمد علي الشاه آبادي.

وبدأ إلقاء المحاضرات والدروس على تالمذته عند بلوغه سـن السـابعة   
هـ) بتدريس الفلسفة اإلسـالمية والعرفـان   ١٣٤٧م (١٩٢٩والعشرين عام 

النظري والفقه وأصول الفقه واألخالق اإلسالمية. واسـتمر بتـدريس هـذه    
  ث طوال إقامته في مدينة قم.المباح
  

  مرحلة الجهاد والثورة –ج 
الوثائق الموجودة تشير إلى أن سماحة اإلمام الخميني (س) مع طلع شبابه 
وطول سني دراسته كان يواجه المفاسد االجتماعية واالنحرافـات الفكريـة   

سرد فيـه   »كشف األسرار«م كتب ونشر كتابه ١٩٤٣واألخالقية، وفي عام 
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طوال عشرين عامـاً، ورّد علـى شـبهات     »رضا شاه«ام الملك فضائح نظ
المنحرفين دفاعاً عن اإلسالم والعلماء، وطرح فكـرة الحكومـة اإلسـالمية    

  وضرورة الثورة إلقامتها في كتابه هذا.
م بدأ مواجهته العلنية لنظام الملك، عندما اعترض على ١٩٦١وفي العام 

حمل في طياتها سلخ اإلسـالم مـن   التي كانت ت »اتحادات الواليات«الئحة 
القوانين. وكانت الحكومة آنذاك قد صادقت على هذه الالئحة، التي تقضـي  
بحذف شرط اإلسالم من الناخبين والمنتخبين في االنتخابات. إضـافة إلـى   
تبديل القسم من القرآن إلى الكتب السماوية. فتحرك اإلمام الخميني معارضاً 

جع والحوزات العلمية والشعب إلى القيـام ضـدها،   هذه الالئحة، داعياً المرا
ووجه برقيات تهديد إلى رئيس الوزراء، والقى عدة خطب لفضح أهاف هذه 
الالئحة، وأصدر بيانات متعددة، وانطلقت تحركات المراجـع، ومظـاهرات   
الناس من مدينة قم وطهران وسائر المدن. مما اضطر النظام الملكـي إلـى   

  التراجع عن مواقفه.إلغاء هذه الالئحة، و
واستمر اإلمـام الخمينـي فـي معارضـته لنظـام الملـك. وبتـاريخ        

م شن النظام الملكي هجومه الشـرس علـى مدرسـة العلـوم     ٢٢/٣/١٩٦٣
اإلسالمية الفيضية بمدينة قم المقدسة فقتل العديد من طالب العلـوم الدينيـة،   

أنحاء إيـران.   وانتشرت خطب اإلمام الخميني وبياناته حول هذه الفاجعة في
م) ألقـى اإلمـام   ٢/٦/١٩٦٣هـ (١٣٨٣وعصر يوم العاشر من محرم عام 

كلمة غاضبة فضح فيها العالقات السرية بين نظام الملك والكيان الصـهيوني  
وتنسيقهم. وفي نفس الليلة قامت القوات الخاصة لنظام الملك بمحاصرة بيـت  

ران. لكن خبر اعتقال اإلمام اإلمام الخميني، واعتقلوا اإلمام واقتادوه إلى طه
انتشر بسرعة في أنحاء إيران، وما أن طلعت شمس اليـوم التـالي، حتـى    
انطلقت الجماهير إلى الشوارع في مظاهرات غاضبة، وكانـت أكبـر تلـك    
المظاهرات في مدينة قم، حيث اعترضتها قوات النظام بشدة، وسـقط عـدة   

، وقمعت المظـاهرات فـي   شهداء، وفي طهران أعلن الملك األحكام العرفية
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ذلك اليوم واليوم الذي تاله، وأقدمت الحكومة العسكرية علـى قتـل اآلالف   
م عظيمة لدرجـة ذاعـت معهـا    ١٩٦٣حزيران  ٥العّزل. وكانت مجزرة 

أخبارها خارج الحدود، فحركت الراي العام واعتراضات العلماء والجماهير 
، اضطر النظام الملكـي  داخل البالد وخارجها. وبعد عشرة أشهر من السجن

إلى اطالق سراح اإلمام الخميني. لكن اإلمام الخميني استمر في معارضـته،  
وإلقاء الخطب التي يفضح فيها مؤامرات الملك. وأقر النظام الملكي الئحـة  
الحصانة القضائية للمستشارين السياسيين والعسكريين األمريكان، مما اثـار  

لع على هذه الخيانة حتى وسع جهـوده،  غضب زعيم الثورة، الذي ما أن اط
 ٢/ ج ٢٠وأرسل رسالً إلى كافة المناطق اإليرانية، وقرر إلقاء خطبة يـوم  

م) يفضح فيها هذه الخيانة. ورغم التهديدات التي ٢٦/١٠/١٩٦٤هـ (١٣٨٣
وجهها النظام إلى اإلمام، لكن سماحته أطلق صوته عالياً فـي ذلـك اليـوم،    

حكومته. فقام النظام الملكي بنفي اإلمام إلى خارج وهاجم الرئيس األميركي و
م حاصرت القوات الخاصة والمظليين ٤/١١/١٩٦٤إيران، ففي منتصف ليلة 

بيت اإلمام الخميني، واعتقلوا اإلمام، ونقلوه إلى مطـار طهـران مباشـرة،    
وبناءاً التفاق شابق تم نقله إلى أنقرة ثم إلى بورسا في تركية، ليوضع تحـت  

الشديدة لقوات األمن اإليرانية والتركية، وحرمانـه مـن أي نشـاط     الرقابة
  سياسي واجتماعي.

  

  مرحلة النفي –د 
أقام اإلمام الخميني (س) في تركيا إحدى عشر شهراً، كان الملك اإليراني 
خاللها يزاول تحطيم بقايا المقاومة بشدة ال مثيل لها من قبل، خالل هذه المدة 

وكان هذا الكتاب يشكل  »تحرير الوسيلة«تاباً كبيراً هو دّون اإلمام الخميني ك
ألحكام  –في ذلك الزمان  –الرسالة العملية لألحكام، وتطرق فيها ألول مرة 

  الجهاد والدفاع واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا الساعة.
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م تم نفي اإلمام الخمينـي وأبنـه األكبـر السـيد     ٥/١٠/١٩٦٥وبتاريخ 
اً إلى المنفى الثاني بعد تركيا وهو العراقن فوضع تحت إقامة مصطفى مجدد

إجبارية أخرى في النجف األشرف، فبدأ بتدريس دورات الخارج في الفقـه،  
ورغـم   »والية الفقيه«وطرح المباني النظرية للحكومة اإلسالمية تحت اسم 

 الصعاب استمر بمتابعة القضايا السياسية إليران والعـالم اإلسـالمي بدقـة   
واهتمام، وأقام اتصاالت مع ثوار إيران، وعوائل شهداء ثورة الخامس مـن  

م، والسجناء السياسين، وذلك عبر طرق وأسـاليب مختلفـة.   ١٩٦٣حزيران 
كما كانت إقامته في النجف فرصة ليتصل مباشرة مع المـؤمنين والطـالب   

قبـل،  الجامعيين المسلمين في الدول األجنبية، ويقوي ارتباطه بهم أكثر من 
وكان لهذا األمر أثره الفعال في نشر أفكار اإلمام الخمينـي وأهدافـه فـي    
مختلف أرجاء العالم. وعند وقوع اعتداءات الكيان الصـهيوني والحـروب   
العربية اإلسرائيلية، قام اإلمام الخميني بجهود واسعة من أجل دعم المسلمين 

ـ    اء المنظمـات  الفلسطينيين ودول المواجهة، فالتقى عدة مـرات مـع زعم
الفلسطينية المجاهدة، وأرسل ممثلين عنه إلى لبنان، واصدر فتـواه الهامـة   
والتاريخية التي اعتبر فيها أن الدعم العسكري واالقتصادي لثورة الفلسطينيين 
ودول المواجهة العربية واجب شرعي، وكانت هـذه األعمـال أول أعمـال    

لتشيع. وبينما كان الملـك  تصدر عن مرجع من المراجع البارزين في عالم ا
اإليراني منهمكاً بإقامة حفل ذكرى ألفين وخمسمائة عام على الملكية، إيجـاد  

ويرفل بسلطة قوية في الظـاهر، كـان    »حزب البعث«نظام الحزب الواحد 
سماحة اإلمام يوه خطاباته، ويرسل نداءات تثير الحركة وتبعث على الوعي 

يران، محافظاً بذلك علـى ديمومـة شـعلة    مواكباً كل األحداث الداخلية في إ
الجهاد والثورة. وكانت كلمات اإلمام آنذاك تبعث األمل لدى القابعين داخـل  
زنزانات الملك، أولئك الذين كانوا يئنون من التعـذيب الوحشـي لمنظمـة    

  فتبعث فيهم الصمود والمقاومة والصبر على تحمل السجن. »السافاك«
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  وانتصار الثورة اإلسالميةمرحلة اشتداد الثورة  -هـ 
كان استشهاد االبن األكبر لإلمام أي السـيد مصـطفى الخمينـي يـوم     

م، وإقامة مراسم تأبين عظيمة له في إيران يمثالن نقطة البدء ٢٣/١٠/١٩٧٧
في تأجيج نار الثورة من جديد في جسد الحوزات الدينية، وتحرك المجتمـع  

نه أدهش الجميع عندما اعتبر أن وفاة المؤمن في إيران. أما اإلمام الخميني فإ
ألطافاً إلهية خفية. بعـدها قـام النظـام     –الذي كان يمثل جميع آماله  –ابنه 

الملكي بنشر مقالة في إحدى الصحف الرسمية نال فيها من شخصية اإلمـام  
وتحامل عليه، مما أدى إلى تحرك شعبي عارم في مدينة قم المقدسـة يـوم   

ه عدد من طالب العلوم الدينية الثوريين، ودفعـت  م استشهد خالل٩/١/١٩٧٨
هذه الحادثة أهالي مدينة قم إلى التحرك من جديد، وانتشر الغضب العارم في 
أنحاء البالد، واستمرت مراسم الثالث والسابع واألربعين لكل حادثة واستشهاد 
بشكل متواصل، حيث وقعت أحداث تبريز ويزد وجهرم وشيراز واصـفهان  

تدفع كل مناسبة إلى حدث، وكل حدث إلى مناسبة، ومع كل حدث وطهران، ل
ومناسبة كان لإلمام الخميني نداءاً يسجل على أشـرطة تسـجيل، وتـوزع    
األشرطة التي يدعو فيها الناس إلى االستقامة والثبات، واالستمرار في الثورة 

يـث  حتى إسقاط أساس السلطة الملكية الجائرة، وإقامة الحكومة اإلسالمية. ح
كان األنصار واالتباع يتلقفون هذه األشرطة ويستنسخونها وينشـرونها فـي   
مختلف أنحاء البالد. ولم يتمكن الملك من اطفاء شعلة الثورة رغم ما ارتكبه 
من مجازر وحشية ضد الشعب المسلم، ورغم اعالنه األحكام العرفيـة فـي   

اء الكبـار، بـل   إحدى عشر مدينة، واستبداله لرئيس الوزراء، وتغيير المدر
استمرت الثورة باالتساع، حيث أن كل مناورة وحيلة سياسية أو عسكرية كان 
الملك يقوم بها، كان اإلمام الخميني يواجهها ببيان ونداء يفضح فيه أهـداف  

  الملك، ويحدد اإلمام الخطوات الالزمة إلفشال تلك الحيل.
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ن، واتفاقاً علـى  في نيويورك بأمريكا التقى وزيري خارجية العراق وإيرا
م قامـت قـوات   ٢٤/٩/١٩٧٨إخراج اإلمام الخميني (س) من العراق، وفي 

األمن العراقية بمحاصرة بيت اإلمام الخميني في النجف األشرف، واشترطت 
على اإلمام أن يوقف نشاطه السياسي، ويعلن عن تراجعه عـن المواجهـة،   

ي المواجهـة، فنفـي   كشرط لبقائه في العراق. لكن اإلمام قرر االستمرار ف
م فغادر النجـف  ٤/١٠/١٩٧٨للمرة الثالثة خالل ثالثة عشر عام وذلك يوم 

قاصداً الكويت، لكن الكويت امتنعت عن استقبال اإلمـام امتثـاالً للضـغوط    
الملكية اإليرانية. عندها دقق اإلمام الخميني في أوضاع الـدول اإلسـالمية،   

إلـى بـاريس، فوصـلها يـوم      وبعد مشورة ابنه السيد أحمد قرر الهجـرة 
م، وفي اليوم التالي استقر في منـزل أحـد اإليـرانيين فـي    ٦/١٠/١٩٧٨

، وسرعان ما حضر مندوبو قصر االليـزة ليبلغـوا   »نوفل لوشاتر«ضاحية 
يؤكد ضرورة امتنـاع اإلمـام    »ديستان«اإلمام الخميني ان الرئيس الفرنسي 

وبشدة أن مثل هذه القيود  عن مزاولة أي نشاط سياسي، ورد اإلمام بصراحة
تتعارض مع ادعاء الديمقراطية، وانه حتى لو اضطر إلى التنقل من مطـار  
آلخر، ومن بلد إلى آخر، فإنه سوف لن يتنازل عن أهدافه. وهكذا فإن إقامة 
اإلمام الخميني مدة أربعة أشهر في هذه الضاحية الباريسية جعل منها محـط  

في العالم. وكان إللقاء اإلمام المحاضـرات   أنظار العالم، وأهم مركز أخبار
المتعددة واللقاءات الكثيرة مع الوفود التي انهالت من أنحاء العالم الدور المهم 

  في افهام العالم آرائه حول الحكومة اإلسالمية، وأهداف ثورته.
والشعب اإليراني بدوره كان يصّعد من تحركه وثورتـه مـع وصـول    

فانتشرت المظاهرات، وعّمت االضـرابات التـي    توجيهات اإلمام الخميني،
شلّت المؤسسات الحكومية، واستبدل الملك رؤساء وزرائه الواحد تلو اآلخر، 
ثم أعلن توبته عن ما ارتكبه من مخالفات، وقدم بعضاَ من أعوانـه القـدماء   
للمحاكمة، واطلق بعض السجناء السياسيين، لكن كل تلك األعمال لـم تمنـع   

  تساع واالشتداد.الثورة من اال
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م ١٦/١/١٩٧٩وعّين اإلمام الخميني شورى الثورة، وهرب الملك يـوم  
تحت حجة المرض وحاجته لالستراحة، فأدى هروبه إلـى انبعـاث الفـرح    
والسرور عند أبناء الشعب، وشد من عزمهم على النضـال حتـى اسـقاط    

ليفّجـر   النظام. وجاء قرار اإلمام الخميني بعزمه على العودة إلـى إيـران،  
الفرح والسرور واألمل في قلوب أبناء الشعب، ودفع أعداء الثورة إلى اظهار 
ردود فعل متسرعة، فقام النظام بالتشاور مع أمريكا وقررا أغالق مطـارات  
البالد بوجه الرحالت األجنبية. فتوجهت الجموع من أنحاء البالد نحو طهران 

تطالـب بفـتح المطـارات،    لتشارك مع أهالي طهران في تظاهرات مليونية 
فرضخ النظام إلى ذلك وفتح مطار طهران الدولي، فهبطت الطـائرة التـي   

م بعد أربعة عشر عاماَ قضاها في المنفى. فكان ١/٢/١٩٧٩أقلت اإلمام يوم 
استقبال الشعب اإليراني إلمامه عظيماً إلى درجة اضطرت معهـا وكـاالت   

نوا حوالي سنة ماليـين شـخص.   األنباء الغربية أن تذعن أن المستقبلين كا
ورغم بقاء الحكومة الملكية إال أن اإلمام أعلن عن تشكيل حكومـة مؤقتـة،   

م عين رئيساً للحكومة، وكلف الحكومة المؤقتـة باالعـداء   ٥/٢/١٩٧٩وفي 
م بايعت القـوات الجويـة   ٨/٢/١٩٧٩إلجراء استفتاء عام وانتخابات، وفي 
قاء لها معه في محل إقامته في المدرسة اإلمام الخميني كقائد لها، وذلك في ل

م تحرك الطيارون في أكبر قاعدة جويـة  ٩/٢/١٩٧٩العلوية بطهران، وفي 
تأييداً للثورة، فتوجه الحرس الملكي إلى تلك القاعدة للقضاء على التحـرك،  
فتدخل أبناء الشعب دعماً للثوار. وأعلن الحاكم العسكري في طهران تمديـد  

ي طهران منذ الرابعة عصراً وحتى الصـباح وذلـك   ساعات منع التجول ف
لتنفيذ خطة أعدتها حكومة الملك ومستشاروا أمريكا في طهران لتنفيذ انقالب 
عسكري، لكن اإلمام الخميني دعا أبناء الشعب للتوجه إلى الشوارع للقضـاء  
على مؤامرة ستنفّذ، وإلغاء األحكام العرفية بشكلعملي، فتوجه الجميـع مـن   

ساء وأطفال وشيوخ إلى الشوارع، وأعدوا المتاريس. ومع تحـرك  رجال ون
أول الدبابات واآلليات لالنقالبيين قام أبنـاء الشـعب بمـواجهتهم واسـقاط     
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المؤامرة، وبذلك تم القضاء على آخر مقاومة للنظام الملكي، فأشـرقت يـوم   
  م شمس انتصار الثورة اإلسالمية المباركة.١١/٢/١٩٧٩

  

  ة اإلسالمية وأحداثهاتشكيل الحكوم –و 
إن تحقق وعود اإلمام الخميني (س) وانتصار الثورة اإلسالمية في إيران، 
لم يشكال حادثة داخلية لتغيير نظام سياسي، بل كان ذلك زلزاالً مدمراً للعالم 
الغربي، حسب ما ذكره المسؤولون األمريكيون واإلسرائيليون واألوروبيون 

فمنذ صبيحة يوم الحادي عشر من شباط عـام  في مذاكرتهم عن تلك الحقبة. 
م بدأوا بمعاداة النظام اإلسالمي الفني عداءاً واسعاً وشامالً، وتزعمت ١٩٧٩

أمريكا جبهة العداء هذه، وشاركت في حملة العداء كل من بريطانيا وبعـض  
الدول األوروبية ومعهم سائر األنظمة العميلة للغـرب، وبمـوازاة العـداء    

ي كان االتحاد السوفياتي وأقماره تعلن عن امتعاضـهم مـن   األمريكي الغرب
الحكم الديني في إيران، وتسير إلى جانب أمريكا في كثيـر مـن األعمـال    

  العدائية وتدعمهم.
اإلمام الخميني (ص) دعا الشعب اإليراني إلى التعبئة العامة لبناء الـبالد  

فشكل مؤسسة جهاد  وتقديم مثال عالمي عن المجتمع الديني السالم والمتطور،
البناء ليقوم من خاللها آالف االخصائيين والثوريين بالتوجه إلـى المنـاطق   
الريفية المحرومة، حيث قاموا خالل مدة قصيرة جداً بتأمين المراكز الصحية 

  ومّد شبكات الماء والكهرباء وشق الطرق وتعبيدها.
اسـتفتاء  لم تمض شهران على انتصار الثورة اإلسالمية حتى جرى أول 

شعبي عام وحّر، أيد فيه أبناء الشعب اإليرانـي إقامـة نظـام الجمهوريـة     
%، ثم تاله تدوين الدستور اإلسـالمي بعـد انتخـاب    ٩٨.٢اإلسالمية بنسبة 

أعضاء شورى الخبراء لتدوين الدستور، ثم انتخاب ممثلي الشـعب لمجلـس   
  الشورى اإلسالمي.
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ح والبنـاء والحريـة، كانـت    وبينما تسير قافلة الثورة في طريق اإلصال
أمواج الفتن الداخلية والضغوط الخارجية تتحرك بشكل تصـاعدي، فكانـت   
أمريكا تحاول من خالل طابورها الخـامس أن تشـغل النظـام اإلسـالمي     
بالمشاكل الداخلية، وتبث الفتن والخالفات محاولة بـذلك تهيئـة األرضـية    

دمت عليه أمريكا وأعداء الثورة السقاط هذا النظام الفتي، وكان من أول ما أق
الضعاف نظام الجمهورية اإلسالمية هو اغتيال الشخصـيات البـارزة فـي    
الثورة، ففي مدة قصيرة جداً تم اغتيال وجـوه معروفـة كالعالمـة الشـيخ     
مرتضى المطهري (عضو شورى الثورة)، والدكتور الشيخ محمـد مفـتح،   

ـ  دي العراقـي، وآيـة اهللا   والجنرال قرني رئيس أركان الجيش، والحاج مه
  القاضي الطباطبائي.

من ناحية أخرى قامت أمريكا بتجميد الودائع اإليرانية في بنوكها والتـي  
مليار دوالر، ورفضت الطلب القاضي باسترداد الملـك المخلـوع    ٢٢تبلغ 

لمحاكمته، وقدمت اإلمكانات الواسعة للفارين من أنصـار الملـك المخلـوع    
خارج للعمل إلسقاط النظام اإلسالمي، مما فّجر غضب لينظموا أنفسهم في ال

الشعب اإليراني المسلم ضد أمريكا وأعمالها العدوانية، عندها قام جمع مـن  
الطالب الجامعيين المسلمين باحتالل السفارة األمريكية في طهران، والقضاء 

 –التي كانت تتولى حراسة السفارة  –على مقاومة القوات األمريكية الخاصة 
واعتقال جواسيس أمريكا الذين كانوا يعملون تحت غطاء العمل الدبلوماسي، 
فدعم اإلمام الخميني (س) هذا التحرك الطالبي، واعتبر عملهم هـذا ثـورة   
ثانية تضاهي الثورة األولى. وقام الطالب بنشر وثائق السفارة األمريكية في 

ريكـي فـي   وثائق وكر التجسس األم«مجموعة من خمسين كتاب تحت اسم 
هذه الوثائق الدامغة كشفت الستار عن أسـرار التجسـس والتـدخل     »إيران

األمريكي الذي ال يحصى في إيران وسائر دول العـالم، وفضـحت اسـماء    
الكثير من عمالء أمريكا وجواسيسها وأساليبهم والفتن السياسية األمريكية في 

  شتى نقاط العالم.
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للحكومة األمريكية، وكان من  هذا شكل نكسة »وكر التجسس«إن احتالل 
خيرات هذا العمل ضمان استمرار ديمومة الثورة اإلسالمية، وتحطيم األبهـة  
الفرعونية ألمريكا، وزرع األمل في نفوس شعوب العالم الثالـث بإمكانيـة   

  الوقوف بوجه القوى المستكبرة.
هنا سعت أمريكا إلى اسقاط نظام الجمهورية اإلسالمية من خالل فـرض  

قاطعة االقتصادية والسياسية العالمية ضد إيران، لكنها لم توفق في ذلـك،  الم
بعد اختالل السفرة األمريكية، فشلت فيهـا.   »صحراء طبس«ثم نفذت عملية 

فسعت إلى تجزءة البالد بواسطة الجماعات واألحزاب المعادية للثورة، ولـم  
خططـت  تستطع. عندها فكر المسؤولون األمريكيون بالحـل العسـكري. ف  

أمريكا، وقدمت الدول المتجبرة الدعم، ونفذ الجيش العراقي بهجوم واسع شنّه 
كلم، وتزامنـاً  ١٢٨٠م على امتداد الحدود المشتركة البالغة ٢٢/٩/١٩٨٠يوم 

مع الهجوم البري الشرس، قامت الطائرات الحربية العراقيـة فـي السـاعة    
فت فيها مطار طهران الثانية بعد الظهر من ذلك اليوم يشن غارات جوية قص

  ومناطق أخرى.
رغم أهمية خبر بدء الحرب العراقية ضد إيران، لكن المنظمات الدوليـة  
والقوى العالمية أبدت إزاءه صمتاً مميتاً. لكن أول رد فعـل أبـداه اإلمـام    
الخميني (س)، وأول خطاب وجهه في هذا المجال اعتبر فيه أن الخير فيمـا  

ال محالة. وأصدر اإلمام أمراً بالمقاومة، وجاء  وقع، وأن النصر حليف إيران
أول تحليل له عن هذه الحرب هو أن أمريكا هي التي تقف وراء هذه الحرب 

ودعمته في حربه  »صدام«بشكل أساسي، وهي التي حركت الرئيس العراقي 
هذه، وطمأن الناس أنهم إذا واجهو المعتدي من أجل كسب رضا اهللا وهبـوا  

لتكليف الشرعي، فإن هزيمة العـدو أمـر حتمـي. رغـم أن     للقتال عمالً با
  الظروف الظاهرية كانت تشير إلى عكس ذلك.

وفي اليوم الثاني لبدء العدوان العراقي وجه اإلمام الخميني (س) نداءاً إلى 
الشعب اإليراني حدد فيه الخطوط األساسية السبعة إلدارة شـؤون الحـرب   
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مختصر، ولكن بدقة وشمولية. ثـم  وأمور البالد في ظروف الحرب، بشكل 
وجه عدة نداءات إلى الشعب والجيش العراقي ليتم عليهم الحجة، ثم بدء بعد 
ذلك مهمة اإلشراف على دفاع طويل دام ثماني سنوات شاقة، أدار خاللهـا  

  الشعب إدارة قل نظيرها.
وأصدر اإلمام الخميني (س) أمراً بتشكيل قوات التعبئة العامـة وجـيش   

مليوناً، وقد القى أمره هذا استقباالً كبيراً لدى الشـبان الثـوريين،    العشرين
وكان لتدريب هذه القوات المتطوعة وتوجههاً إلى الجبهات أثر هـام، حيـث   
أفضى على إيران روحاً معنوية جديدة، وأظهرت االنتصارات المتوالية لجند 

ئها األوروبيين اإلسالم آثار اندحار جبهة المعتدين. مما أضطر أمريكا وشركا
إلى الكشف عن وجههم الحقيقي الذي كان مستتراً من قبل، فقـدموا لصـدام   
مختلف أنواع األسلحة المتطورة التي يصعب الحصول عليها حتى في زمـن  
السلم، والتي تعقد من أجلها عادة مفاوضات مديدة، قدموها لصدام المعتـدي  

والقرى والمراكـز   في أسرع وقت، ليشن غارات واسعة ومكثفة ضد المدن
االقتصادية في إيران، وليطلق الصواريخ المتوسطة المدى مستهدفاً المنـاطق  
السكنية والمستشفيات والمراكز الدينية والتراثية، ويقتل ويجرح ويعيق آالف 
األطفال والنساء والشيوخ. كل تلك الجرائم كانت ترتكب أمام أعين المنظمات 

  قوق اإلنسان.الدولية التي تدعي الدفاع عن ح
لكن الدعم المنهمر من كل حدب لصدام لم يؤثر كثيراً على الوضع فـي  
جبهات الحرب، حيث كانت كفة الحرب تميل لصالح الجيش اإلسالمي. ممـا  
دفع أمريكا للتدخل المباشر في الحرب، بعد أن ساهمت مباشرة في تسـعير  

ـ   د المـدن  القصف الجوي للمناطق السكنية وإطالق الصواريخ المـدمرة ض
اآلهلة. فدفعت أمريكا بسفنها الحربية إلى مياه الخليج الفارسي، ومعهـا كـل   
من فرنسا وبريطانيا واالتحاد السوفياتي البائد، فقد كانت أمريكـا تعتقـد أن   
الحل الوحيد للوقوف بوجه الزحف اإلسالمي وانقاذ صدام يكمن في تـدويل  

والدول األخرى. لهذا بـدأت   الحرب والمواجهة المباشرة بين إيران اإلسالم
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حيث أن أول مهمة  »حرب الناقالت«بحرب جديدة اطلق عليها فيما بعد إسم 
أوكلت للسفن الحربية الغربية هي منع تصدير النفط اإليراني، وضبط السفن 
التجارية وتفتيشها، ومنع وصول السلع األساسية إلى الجمهورية اإلسـالمية،  

ري ضد الجمهورية اإلسالمية، خالل وبكلمة أخرى ضرب طوق حصار بح
هذه الجبهة الجديدة أصيبت عدة سفن تجاريـة ونفطيـة إيرانيـة بواسـطة     
الصواريخ التي كانت تطلقها الطائرات والسفن األمريكية، واعتدت القـوات  
األمريكية على منصاة استخراج النفط وتصـديره فـي الخلـيج الفارسـي     

يرانية. وكانت حادثة اسقاط الطـائرة  واضرمت النيران في اآلبار النفطية اإل
المدنية اإليرانية آخر حلقة في هذه االعتداءات، حيث أقدمت سـفينة حربيـة   

باتجاه طائرة نقـل مدنيـة    »بحر جو«باطالق صاروخين  »فينسن«أمريكية 
ايرانية تقل مئتين وتسعين راكباً معظمهم من النساء واألطفال في شهر تموز 

هذه الطائرة وتتناثر مع أجساد المسافرين فوق مياه م لتسقط قطع ١٩٨٨عام 
  الخليج.

في تلك المرحلة أيضاً ارتكبت قوات آل سعود مجزرة دموية عندما اقدموا 
على قتل حجاج بيت اهللا الحرام داخل الحرم اإللهي اآلمـن وبشـكل فجيـع    
ومخزٍ. وذلك في يوم الجمعة السادس من شـهر ذي الحجـة الحـرام عـام     

لك عندما كان أكثر من مئة وخمسين الف حاج مؤمن يطوفون هـ، وذ١٤٠٧
في شوارع مكة المكرمة في مسيرة البراءة من المشركين مرددين شـعارات  
الوحدة بين المسلمين، وداعين اهللا عز وجل إلـى القضـاء علـى أمريكـا     
وإسرائيل وتحرير القدس الشريفة من براثن الصهيونية، وكانت قوى األمـن  

دبرت مؤامرة، فسدت الطريق األساسي أمام حركة المسيرة، ثم السعودية قد 
بدأت هجوماً وحشياً باألسلحة النارية والحجارة والمدي، فقتل إثر هذا الهجوم 
أكثر من أربعمائة حاج من إيران ولبنان وفلسطين وباكستان والعراق ومـن  

ر. دول أخرى، وجرح ما يقارب الخمسة آالف حاج آخر، فيما اعتقل عدد آخ
  معظم الشهداء والجرحى كانوا من النساء والشيوخ الذين عجزوا عن الفرار.
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الحشد البحري الغربي في الخليج الفارسي، وكل األحداث تلك التي وقعت 
في أواخر سني الحرب العراقية المفروضة ضد إيران ما ك انـت لتحصـل   

رب، حيث لوال التفوق الذي سطره جند اإلسالم على المعتدين في جبهات الح
كانت القوات اإلسالمية حينها قد دفعت بالقوات المعتدية إلى خارج الحـدود  
اإليرانية، وتتقدم لتقضي على أساس الفتنية في المنطقة. لكن سـقوط صـدام   
على يد القوات اإلسالمية كان يعني ألمريكا والغرب سـقوط كـل القـوى    

جهود أمريكا ومجلس المتجبرة أمام الثورة اإلسالمية، ومن أجل هذا تركزت 
  األمن على سد طريق تقدم جند اإلسالم، واإلبقاء على الطاغية صدام الكافر.

 ٥٩٨م وافقت الحكومة اإلسـالمية علـى القـرار    ٢٠/٧/١٩٨٨وبتاريخ 
الصادر عن مجلس األمن الدولي الذي كان يحوي بعض الشروط اإليرانيـة  

ّد فيما بعد أنـه مـن   لوقف الحرب، حيث صدر اإلمام الخميني (س) بياناً ع
جملة األعمال الهامة التي تدل على قدرته القيادية الرائدة، حيث سـرد فيـه   
تقريراً هاماً عن الحرب المفروضة وأبعادها، وحدد فيـه مسـتقبل النظـام    
اإلسالمي والثورة اإلسالمية في جميع المجاالت، ومن جملتها المواجهة مـع  

  وبّين أهداف الثورة. قوى االستكبار، واالستقامة على القيم
وبذلك انتهت حرب دامت ثمان سنوات دون أن يحقق المعتدون أيـاً مـن   
أهدافهم المشؤومة، فيما خرج الشعب اإليراني المسلم من هذه الحرب مرفوع 
الرأس بفضل القيادة الحكيمة لإلمام الخميني (س)، مثبتاً حقانيته، أمـا أمـل   

  ة وتجزئة أيران فقد دفن في قلوبهم.األعداء بالقضاء على الثورة اإلسالمي
لكن الجريمة الكبرى والخيانة العظمى التي ارتكبها صـدام ومـن خلفـه    

 –والتي شجعت صدام ودعمتـه   –جميع الدول التي تدعي اإلسالم والعروبة 
هي هدر الطاقات اإلنسانية واالقتصادية العظيمة إليران والعراق بفرضـهم  

مية، إضافة إلى طعنهم للوحدة اإلسـالمية  تلك الحرب ضد الجمهورية اإلسال
التي تهيأت ظروفها بعد اسقاط النظام الملكي في إيران، لكنهم بخيانتهم تلـك  

  أخروها إلى سنين متمادية.
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بعد االستقرار  –م وجه اإلمام الخميني (س) نداءاً ٣/١٠/١٩٨٨وبتاريخ 
إعـادة بنـاء    حدد فيه لمسؤولي الجمهورية اإلسالمية سياسة –النسبي للسلم 

البالد، إذا أمعنا النظر في توجيهاته تلك؛ تقف علـى عمـق نظـرة اإلمـام     
  لألمور، وبعد نظره، وفي نفس الوقت أصالة القيم عنده.

ومن الخطوات الهامة والملفتة لإلمام الخميني (س) في األشهر األخيـرة  
 »ميخائيل غورباتشـوف «من عمره إرساله رسالة إلى آخر زعماء السوفييت 

م، حلل فيها تحوالت االتحاد السوفيات. وأشار فيها ١/١/١٩٨٩وذلك بتاريخ 
إلى عجز نظام االلحاد الشيوعي عن إدارة المجتمع، واعلن فيها أن المشـكلة  
األساسية لالتحاد السوفياتي تكمن في عدم اعتقاد زعماء هـذا البلـد بـاهللا،    

االنخـداع بأمريكـا.   وحذرهم من االستدارة نحو النظام الغربي الرأسمالي و
وحرك فيها أولئك نحو المسائل الفلسفية والعرفانية العميقة، وأشار إلى عجز 
الشيوعيين في سياستهم المواجهة للدين، ودعا غورباتشوف إلى التوجه إلـى  

  اهللا والى الدين بدالً من التعلق بعبادة المادة الغربية.
شهر األخيرة من حياته من األحداث الهامة والوقحة التي وقعت في تلك األ

الذي نشرته دور النشر الغربيـة،   »اآليات الشيطانية«كان تأليف وطبع كتاب 
، هذا األمر شكل بداية »سلمان رشدي«بدعم رسمي من الدول الغربية للكاتب 

فصل جديد من الهجوم الثقافي الغربي ضد العقائد والقـيم اإلسـالمية. هـذا    
سالمية وشكك بالمقدسات التي شكل التمسـك  الكتاب هاجم العقائد واألسس اإل

بها من قبل المسلمين الوحدة في األهداف وفي أساليب الحركات اإلسـالمية  
الذي كانت الحمية اإلسالمي تغلي دوماً  –األخيرة. لكن اإلمام الخميني (س) 

م حكماً شرعياً يقضـي  ١٤/٢/١٩٨٩لم يسكت وأصدر بتاريخ  –في عروقه 
مرتداً ويوجب إعدامه هو وناشري كتابه المطلعـين   »سلمان رشدي«باعتبار 

على محتواه الكافر. وذلك استناداً إلى الواقع الموجود. وبناءاً علـى العقائـد   
اإلسالمية المتفق عليها بين جميع المذاهب اإلسالمية، والتي تتطابق مع مـا  
جاء في كتب جميع الفرق اإلسالمية من فتاوى العظماء. إن صـدور هـذا   
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م الشرعي رص صفوف المسلمين من جميع المذاهب ضد هذا الهجـوم  الحك
المخطط له. واألحداث التي انتجتها هذه الحادثة أظهرت وبشكل جلي وجـود  
مجتمع إسالمي متماسك، وأمة واحدة، وأكد أن المسلمين يمكنهم في المستقبل 

حقيقـي،  أن يلعبوا دوراً أساسياُ ومصيرياً في العالم إذا تولى قيـادتهم قائـد   
  ليكونوا السباقين في حركة إحياء القيم الدينية.

رغم المؤامرات الكثيرة التي حاكتها أمريكا وأعداء اإلسالم بهدف القضاء 
على نظام الحكومة اإلسالمية في إيران، ورغم الحرب التي فرضـت علـى   
الشعب اإليراني المسلم طوال ثماني سنوات، رغم كل ذلك اسـتطاع اإلمـام   

(س) أن يصدر أحكاماً وتوجيهات لتشكيل مؤسسـات جديـدة، وأن   الخميني 
يرمم المؤسسات التي خلقها النظام الملكي البائد، لتـؤمن للشـعب اإليرانـي    
المسلم خدمات واسعة وقيمة. فشكّل كالً من: جهاد البنـاء، لجنـة اإلغاثـة،    

خرداد، مؤسسة اإلسكان، مؤسسة الشهيد، مؤسسة المستضعفين  ١٥مؤسسة 
عوقين، نهضة محو األمية وغيرها من المؤسسات التي امتدت خـدماتها  والم

  لتشمل أقصى النقاط المحرومة في القرى والمدن.
ومن جملة ما أسسه اإلمام الخميني (س) في حياته المباركة هـو: لجـان   
الثورة اإلسالمية، قوات حرس الثورة اإلسالمية، إعادة بناء جيش الجمهورية 

ة، قوات تعبئة المستضعفين، حيث كان لهـذه المؤسسـات   اإلسالمية اإليراني
العسكرية واألمنية الدور األساس في إقرار األمن، وصد العـدوان الغاشـم   
لنظام البعث العراقي، وإفشال مؤامرات األعداء، وقد شكلت هذه المؤسسـات  

  وانجازاتها قصة شيقة وفصالً مشرقاً من فصول كتاب الثورة اإلسالمية.
زات األخرى لسماحة اإلمـام الخمينـي (س) كـان التحـول     ومن اإلنجا

اإليجابي في الحوزات العلمية اإلسالمية، وتجديد النظر في بعض الـدروس  
والكتب للمدارس والجامعات، وإيجاد دورات جامعيـة جديـدة فـي شـتى     
االختصاصات، وافتتاح جامعات ومراكز علوم عليا في المـدن المحرومـة،   

عي والتلفزيوني إلى أقصى نقاط الـبالد وخارجهـا،   وبسط مظلة البث اإلذا
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وتوسيع شبكة االتصاالت، ومئات المجاالت األخرى التي ال يسـع المجـال   
لذكرها. حيث انه ومع انتصار الثورة اإلسالمية أمر بتشكيل شورى الثـورة  
الثقافية، وكلفها باإلشراف على التخطيط والبرمجـة للـدورات الجامعيـة،    

دراسية الصالحة، وإعداد األساتذة الجامعيين، وتعدين نظـام  وتدوين الكتب ال
  قبول الطالب الجامعيين.

وبعد مرور عشرة أعوام على انتصار الثورة اإلسالمية، وكسب تجربـة  
م رسالة إلى رئـيس  ٢٤/٤/١٩٨٩عملية ثرة، وجه اإلمام الخميني (س) يوم 

فه فيهـا بتشـكيل   سماحة السيد الخامنئي كل –آنذاك  –الجمهورية اإلسالمية 
هيئة من الخبراء وذوي الرأي لتتولى هذه الهيئة مسـؤولية بحـث وتـدوين    
االصالحات الالزمة على الدستور ضمن محاورة محـددة، وذلـك بهـدف    

  إصالح واكمال تشكيالت النظام اإلسالمي.
هذا القرار وما شابهه كلها تدل على األهمية التي كـان يوليهـا اإلمـام    

يم وتقوية مباني الحكومة اإلسـالمية، واسـتغالله لكـل    الخميني (س) لتحك
الفرص من أجل تمهيد األرضية إلعطاء النموذج األفضل لتنفيـذ األحكـام   

  اإلسالمية.
  

  وفاته -ز 
اإلمام الخميني (س) الذي قارب التسعين عاماً من عمره الشريف لم يتوان 

السياسيين فـي   للحظة في سيل تعالي المجتمع اإلسالمي، فكان أكثر الزعماء
العالم تحركاً ونشاطاً، فقد كان يطالع يومياً أهم األخبار والتقارير الصـحفية  
وعشرات الملفات الخبرية، ويستمع إلى أخبار اإلذاعة والتلفزيون اإليرانيين، 
إضافة إلى أخبار وتحليالت اإلذاعات األجنبية. فقد كـان يعتقـد بضـرورة    

ياة. كان يقضي ساعات محددة من الليـل  التخطيط والنظم واالنضباط في الح
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والنهار بالعبادة والدعاء وتالوة القرآن، وكان يمارس رياضة المشي، ويذكر 
  اهللا في نفس الوقت، ويتفكر حيث يشكل التفكر جزءاً من برنامجه اليومي.

ورغم األعمال الكثيرة، واالجتماعات مع مسؤولي النظام اإلسالمي، كان 
مع عامة الناس أهمية خاصة، حيث انه كان حتى آخـر  يولي قضية االرتباط 

  أيام حياته ملتزماً بلقاء أسبوعي مع عوائل الشهداء.
كان اإلمام الخميني (س) يعاني لسنوات طويلة من مشاكل في القلب، وقد 

م إلى مستشفى القلب في طهران، للعـالج، لكـن السـبب     ١٩٧٩نقل عام 
الهضمي، فخضع لعملية جراحية، وبعد المباشر لوفاته كان مرضاً في الجهاز 

عشرة أيام في المستشفى وّدع دار الفناء في الساعة العاشرة وعشرين دقيقـة  
م، فوضع جسده الطاهر فـي   ١٩٨٩ليل يوم السبت الثالث من حزيران عام 

مصلى طهران الكبير يوم الخامس من حزيـران لتودعـه األمـة المنجبـة     
  للشهداء.

مسيرة تجاوزت العشرة ماليين شـخص، مـن   ثم شيع جسده الطاهر في 
الذين ارتدوا اللباس األسود، وذرفوا الدموع، واطلقوا آهات الحسرة لخسـارة  
رجل عظيم وقائد كبير، وعجزت الوكاالت عن وصف مسـيرة التشـييع أو   
اإلحاطة بها بشكل كامل، حيث امتدت لمسافة سبعة عشـر كيلـومتر، لكـن    

أن تصف مسيرة التشييع بأنهـا عظيمـة   الوكاالت الغربية اضطرت مرغمة 
وفريدة لم يشهد العالم مثلها، بينما قدرت وكاالت أخرى عدد المشيعين بأكثر 

  من سبعة عشر مليون شخص.
جنة «دفن الجسد المطهر إلى جانب شهداء الثورة اإلسالمية في زاوية من 

أربعين وعّم العزاء أرجاء إيران والشعوب اإلسالمية األخرى لمدة  »الزهراء
يوماً، وانتشرت الرايات السوداء، ومجالس العزاء والندب على فقدان المدافع 

  عن القيم اإلسالمية.
وقد أصحى مدفنه مركز زيارة يتوجه إليه يومياً المسلمون واألحرار مـن  

  شتى أنحاء العالم.
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  عائلته وأبناؤه –ج 
  كان لسماحة اإلمام اخلميين الراحل (س) مثانية أبناء:

  يد آية اهللا السيد مصطفى اخلميين.الشه
 علي، وقد تويف وهو يف سن الرابعة.

 السيدة صديقة زوجة املرحوم آية اهللا اإلشراقي.
 السيدة فريدة زوجة السيد االعرايب.

 السيدة فهيمة (زهراء) زوجة الدكتور الربوجردي.
 سعيدة، وقد توفيت وهي يف سن السبعة أشهر.

 ميين.الرحوم مساحة السيد أمحد اخل
  لطيفة، وقد توفيت يف طفولتها.

كان اإلمام اخلميين (س) طوال حياته السياسية واجلهادية يعتمد علـى  
اهللا وحده وبه يستعني، ويتحرك باالعتماد على إميانه، لكن الدور الفعال 
واملؤثر ألبنه السيد مصطفى طوال النهضة اإلسالمية وإىل جانب والـده  

اء، فمن تنظيم الطاقات الثوريـة، إىل مجـع   كان جلياً لألصدقاء واألعد
األخبار واملعلومات الالزمة وإيصال الرسائل السّرية لقائد الثورة إىل آيات 
اهللا العظمى والعلماء وقادة اجملموعات السياسية، وإجياد االرتبـاط مـع   
العناصر الثورية. تلك األعمال اهلامة اليت أدت إىل اعتقاله من قبل عمالء 

لكي، ملا كانت املؤسسة املنية البهلوية تشعر من خطـره، فبعـد   النظام امل
م  ١٩٧٧سجنه قامت بابعاده إىل تركيا مث إىل العراق، مث إىل اغتياله عام 

  للقضاء على دوره املؤثر يف تنظيم النهضة اإلسالمية ودميومتها.
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شاءت اإلرادة اإلهلية أن تضع املسؤولية اليت كان يتحملـها املرحـوم   
مصطفى يف دي شاب مدبر هو أخوه السيد أمحد. كـان السـيد   السيد 

أمحد قبل هذه احلادثة املروغة مشغول ظاهرياً بدراسته الدينية، لكنـه يف  
احلقيقة كان يتحمل مسؤولية كبرية يف احلوزة العلمية يف قم، ويف سـائر  
نقاط البالد. فعندماكان بيت مساحة اإلمـام اخلمـيين (س) يف النجـف    

ل مقراً لقيادة الثورة كان املرحوم السيد أمحد اخلميين يتوىل األشرف يشك
أمر إدارة شؤون بيت اإلمام يف قم، وتنظيم اللقاءات، وإجياد االرتبـاط  
الضروري للمجاهدين مع القائد يف النجف، وإرسال التقارير عن وسـعة  
ة النشاطات الثورية يف إيران، وإبالغ توجيهات اإلمام إىل اجملاهدين، وإدار

  العالقة مع اجلماعات اجملاهدة يف الداخل وغري ذلك من املهام.
طوال األيام احلساسة اليت شهدت اتساع هنضة الشعب اإليراين املسلم، 
وعند هجرة زعيم الثورة اإلسالمية إىل فرنسا، وعند عودته إىل الـوطن  
اإلسالم، وطوال أحداث الثورة بعد انتصارها كان السيد أمحد مستشاراً، 

مدبراً، وسياسياً، وجماهداً ال يكل، وحارساً ذكياً، ومعيناً، وأميناً علـى  و
األسرار، وعاشقاً خملصاً يف خدمة والده ساعياً لكسب رضا اهللا. الـدور  
الذي أداه السيد أمحد اخلميين إىل جانب املشعل الوّضاء لإلمام العزيز كان 

حات تـاريخ  منشأ بركات ميكننا مشاهدة آثارها يف كل صفحة من صف
  الثورة اإلسالمية.

وبعد وفاة اإلمام اخلميين (س) كان البنه السيد أمحد تواجد فعـال يف  
عدة مراكز سياسية وثقافية، وقدم التوجيهات، وعمل كأحـد الوجـوه   
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البارزة للثورة كمستشار لدى مساحة القائد اخلامنئي ومسـؤويل النظـام   
  اإلسالمي.

مؤسسة تنظيم ونشـر تـراث    وتلوى بنفسه مسؤولية اإلشراف على
اإلمام اخلميين (س) وذلك للحفاظ على التراث املكتوب واملسموع لقائد 
الثورة اإلسالمية الكبري ونشر أفكاره وآرائه، إضافة إىل جهوده املضـنية  
لتحويل مرقد اإلمام اخلميين (س) إىل مصـدر اهلـام لعشـاق الثـورة     

رقد املنـزلة الالئقة حىت أملت اإلسالمية، لكنه ما أن بلغ هبذه ملؤسسة وامل
فأوصى بأن يتوىل إدارة  ١٧/٣/١٩٩٥به أزمة قلبية تويف على أثرها يوم 

املرقد املطهر واملؤسسة ابنه األكرب السيد حسن اخلميين ليبقى بذلك خط 
  اإلمام اخلميين (س) نرياً، وذكره خالداً.

د أن أسلوب بسبب العقائد الدينية الراسخة عند اإلمام اخلميين (س) جن
حياته البسيط واملتواضع والبعيد عن التصنع مل تغري يف خمتلـف مراحـل   
حياته وجهاده السياسي ويف السجن والنفي واهلجرة وانتصـار الثـورة.   
فالصحفيني األجانب الذين قدموا إىل إيران عند وفاة اإلمام اخلميين (س) 

خلميين (س) ملشاهدة العداد تقاريرهم، هبتوا عند دخوهلم إىل بيت اإلمام ا
بيت بسيط ووسائل عادية جداً، والحظوا الفرق الكبري بني حياة زعـيم  
الثورة اإلسالمية وسائر الزعماء السياسيني الدينيني يف العامل، حيـث ان  

  حياته وحميطه كان يذكّر حبياة أنبياء اهللا واألولياء اإلهليني.
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  تراثه ومؤلفاته –ط 
ات اإلمام الخميني (س) غثر تنقله من بيت إلى رغم فقدان العديد من مؤلف

بيت بسبب اإليجار، وبسبب هجوم أجهزة أمن الملك على بيته عدة مـرات،  
ورغم كل ما مر به فإنه ترك تراثاً ثراً في مباحث أخالقية وعرفانية وفقهية 
وأصولية وفلسفية وسياسية واجتماعية، نشر بعضاً منها، ونسرد هنا فهرسـاً  

  فات اإلمام الخميني (س) حسب تاريخ تحريرها:ألسماء مؤل
  شرح حديث رأس اجلالوت. -٢ شرح دعاء الَسَحْر.  -١
حاشية على شـرح حـديث رأس  -٣

 اجلالوت.
  حاشية على شرح الفوائد الرضوية. -٤

  مصباح اهلداية إىل اخلالفة والوالية. -٦ شرح حديث جنود العقل واجلهل.  -٥
  حاشية على مصباح األنس. -٨ كم.حاشية على شرح فصوص احل  -٧
ســر الصــالة (صــالة العــارفني  -١٠ شرح األربعون حديثاً.  -٩

  والسالكني).
  رسالة لقاء اهللا. -١٢ آداب الصالة.  -١١
  كشف األسرار. -١٤ حاشية على األسفار.  -١٣
أنوار اهلداية يف التعليقـة الكفايـة  -١٥

 (جملدين).
  ضررالبدائع الدرر يف قاعدة نفي  -١٦

  رسالة يف التعادل والتراجيح. -١٨ رسالة االستصحاب.  -١٧
مناهج الوصول إىل علـم األصـول    -٢٠ رسالة يف االجتهاد والتقليد.  -١٩

  (جملدين)
  رسالة يف التقية. -٢٢ رسالة يف الطلب واإلرادة.  -٢١
رسالفة يف تعيني الفجـر يف الليـايل    -٢٤ .»من امللك«رسالة يف قاعدة  -٢٣

  مرة.املق
  تعليقة على العروة الوثقى. -٢٦ جملدات).٤كتاب الطهارة (  -٢٥
  تعليقة على وسيلة النجاة. -٢٨ املكاسب احملرمة (جملدين).  -٢٧
  حاشية على رسالة اإلرث. -٣٠ رسالة جناة العباد.  -٢٩
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تقريرات درس األصـول آليـة اهللا  -٣١
 العظمى الربوجردي

  حترير الوسيلة (جملدين). -٣٢

  احلكومة اإلسالمية أو والية الفقيه. -٣٤ جملدات).٥كتاب البيع (  -٣٣
  اجلهاد األكرب أو جهاد النفس. -٣٦ كتاب اخللل يف الصالة.  -٣٥
  توضيح املسائل. -٣٨ تقريرات دروس اإلمام اخلميين (س).  -٣٧
  االستفتاءات. -٤٠ تفسري سورة احلمد.  -٣٩
 فانية.الرسائل العر -٤٢ ديوان شعر.  -٤١
 ٢٢من  »موسوعة صحيفة اإلمام« -٤٤ الوصية السياسية اإلهلية.  -٤٣

جلداً كأمشل جمموعة من كالم اإلمام 
  اخلميين (س).

  

******  
بعد هذه المقدمة نجد عزيزي القارئ نص الوصـية السياسـية اإللهيـة    
لسماحة اإلمام الخميني (س) التي كتبها قبل عدة سنوات من وفاتـه، لتكـون   

  ه منشأ وعي تماماً كما كانت حياته.وفات
  

  مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام اخلميين (س)              
  الشؤون الدولية    



 

  
  
  
  
  

  
  نص الوصية
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  المقدمة
قال رسوُل اهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم: "إنّي تـارٌك فـيكُُم   

ا حتى يردا الثَّقَلَْينِ، كتاَب اِهللا وعترتي أهَل بيتي فانّهما لن يفترق
  .١علّي الحوض"

الحمد هللا وسبحانك اللهم، صلِّ على محمـٍد وآلـه مظـاهر    
جمالك وجاللك وخزائن أسرارِ كتابك الذي تجلّت فيه االحدّيـة  
بجميع اسمائك حتى المستأثر منها، الذي ال يعلُمُه غيرك. واللعُن 

  على ظالميهم أصل الشجرة الخبيثة.
لتعرض باقتضـاب قاصـر   وبعد.. فانّي ارى من المناسب ا

لموضوع الثقلين، ال من حيث المقامـات الغيبيـة والمعنويـة    
فقلمي ال يجسر علـى مرتبـة يسـتعي عرفانهـا،      ٢والعرفانية
كل دائرة الوجود من  تحملها على –أن لم أقل يمتنع  –ويصعب 

والى ما يفوق  ٥ومنه الى الالهوت ٤الى الملكوت االعلى ٣الملك
حيث ما مّر على البشـرة جـراء عـدم    فهمي وفهمك، وال من 

الـذي   ٧والثقل الكبير ٦االكبر لادراك حقائق المقام السامي للثق
يكبر كل شيء عدا الثقل االكبر الذي يمثل األكبر المطلـق، وال  

والشياطين مـن   ٨الطواغيت من حيث ما قاساه هذان الثقالن من
جّل اعداء اهللا، ذلك علي عسير لقصور االطالع وضيق الوقت. ف
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ما رأيته مناسباً للذكر، هو االشارة باختصار بالغ الى ما تعرض 
  له هذان الثقالن.

لعل قوله (لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوَض) اشارة الـى أّن  
علـى   –وبعد حياة رسول اهللا(رص) المباركة  –كّل ما يجري 

احد هذين الثقلين يجري على اآلخر، والى ان هجران ايٍّ منهما 
اناً لآلخر، وحتى تلك الساعة التي يـرد فيهـا هـذان    يعد هجر

  على رسول اهللا(ص). ٩المهجوران الحوض
 ١٠أّما هل ان هذا الحوض هو مقام اتصال الكثـرة بالوحـدة  

واضمحالل القطرات في البحر، او أنه شيء آخر؟ فال سبيل له 
الى العقل والعرفان البشري. ولكن ما تنبغي االشارة اليه، هـو  

طواغيت الذي لحق وديعتـي الرسـول االكـرم(ص)    ان ظلم ال
هاتين، لحق األمة االسالمية، بل البشـرية جمعـاء، وان القلـم    

  ليعجز عن بيان ذلك.
وال يفوتني هنا التذكير بان حديث الثقلين متواتر بين جميـع  

، ١١المسلمين، فقد نقلته كتب اهل السنة، بدًء من الصحاح السـتة 
تلفة وفي ابواب عديـدة متـواتراً   حتى الكتب االخرى بالفاظ مخ

عن رسول اهللا(ص) وبذا فالحديث الشريف يعد حجة قاطعة على 
البشر جميعاً، خصوصاً المسلمين على اختالف مذاهبهم. وعليه 
فان على جميع المسلمين اللذين تمت الحجة عليهم ان يوضـحوا  
موقفهم ازاء ذلك، وان كان ممكناً التماس العذر للجاهلين غيـر  

  طلّعين، فال عذر للعلماء من كّل المذاهب.الم
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  المستبدون والطواغيت
وإنّنا لنرى اآلن ان األمور المؤسفة التي جرت على كتـاب  

هي مّما  –هذه الوديعة االلهّية وأمانة رسول االسالم(ص)  –اهللا 
يبعثُ على البكاء بدل الدموع دماً، والتي ابتدأت بعيـد شـهادة   

ون والطواغيت مـن القـرآن وسـيلة    علّي(ع) فقد اتخذ المستبد
القامة الحكومات المعادية للقرآن، واقصاء المفسرين الحقيقيـين  

من اولئك اللذين اخذوه عن رسـول   –للقرآن والعارفين بحقائقه 
اهللا(ص) وسمعوه عنه وممن كان نداء "اني تارٌك فيكم الثقلـين"  

لفـة  عم موقع القرار باسم القرآن وبذرائع مخت –يمأل اسماعهم 
  ومؤامرات محاكمة سلفاً.

 –وفي الحقيقة فان هؤالء الطواغيت عملوا على ابعاد القرآن 
الذي يعدُّ اعظم منهج للحياة المعنوية والمادية للبشرية حتى يوم 

عن واقع الحياة وقضوا بذلك على حكومـة   –ورودها الحوض 
العدل االلهي التي تمثل احد اهداف هذا الكتاب المقدس، وأسسوا 

النحراف عن دين اهللا وعن الكتاب والسنة االلهية، حتـى بلـغ   ل
  األمُر مبلغاً يخجل القلم عن ايضاحه.

  القرآن منهج الحياة
وكلّما استطال هذا البنيـان االعـوج ازداد بـه االنحـراف     
واالعوجاج، حتى وصل االمر حداً أقصي فيه القرآن الكريم عن 
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الهداية، وهو الكتاب ميدان الحياة واصبح وكأنه عديم الدور في 
الذي تنّزل من مقام االحدية الشامخ الى مقام الكشف المحمـدي  

الرشاد العالمين، وليكون نقطة الجمع لكل المسلمين، بل  ١٢التام
للعائلة البشرية جمعاء هادفاً ايصالها الى ما يليق بها، وتحريـر  

من شر الشياطين والطواغيت واقامة القسط  ١٣وليدة علم االسماء
والعدل في العالم وتفويض اولياء اهللا المعصومين(عليهم صلوات 
االولين واآلخرين) أمر الحكومة يسملونها بدورهم لمن يـرون  
فيه صالح البشرية. واذا بالقرآن يصبح على ايدي الحكومـات  

 –اللذين يفوقون الطواغيت سـوًء   –الجائرة والمعممين الخبثاء 
ير ظلم الظـالمين والمعانـدين   وسيلة القامة الجور والفساد وتبر

  للحق تعالى.
وهو كتـاب   –ومن المؤسف ان يقتصر دور القرآن الكريم 

وبسبب المتآمرين واالصدقاء الجهلة، على المقـابر   –الخالص 
وهو النازل لجمع المسلمين والبشرية جمعاء  –والمآتم، ويصبح 

ُيهجر وسيلة للتفرقة واالختالف أو أنّه  –وليكون منهجاً لحياتهم 
كلّياً. وقد رأينا كيف كان يعامل من تلفظ بشيٍء عـن الحكومـة   
االسالمية او تحدث عن السياسـة وكأنّـه قـد ارتكـب اكبـر      
المعاصي، مع اّن الحكومة والسياسة هي المهمة االولى لالسالم 
والرسول االعظم(ص) والقرآن والسنّة يفيضان بها. كما رأينـا  

سي" مرادفة لكلمة "عالم ديـن  كيف اصبحت كلمة "عالم دينٍ سيا
  بال دين" ومازال األمر كذلك اآلن.
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  الطواغيت وطباعة القرآن
وبهدف القضاء  –فقد عمدت القوى الشيطانية الكبرى مؤخراً 

 –على القرآن وتحقيق المقاصـد الشـيطانية للقـوى الكبـرى     
وبااليعاز للحكومات المنحرفة، الخارجة عـن تعـاليم االسـالم    

للقيام بطبع القرآن طبعـات فـاخرة    –باالسالم  المتلبسة زوراً
ونشره على نطاق واسع لتحجيم دوره بهذه الحيلـة الشـيطانية،   

بطباعـة القـرآن    ١٤وكلنا نذكر قيام محمد رضا خان البهلـوي 
وكيف أ، هذا األمر انطلى على البعض، ودفع البعض اآلخر من 

 ١٥الملك فهد المعممين الجهلة لالطراء عليه. واليوم نرى ما ينفقه
سنوياً من مبالغ طائلة من اموال المسلمين على طبـع القـرآن   

هذا المذهب المشحون بالخرافـات   – ١٦الكريم والتبليغ بالوهابية
سعياً في تطويع المسلمين والشـعوب   –والباطل جملة وتفصيالً 

الغافلة للقوى الكبرى، والقضاء على االسالم العزيـز والقـرآن   
  الم والقرآن.الكريم باسم االس

  نفخر بأئمتنا المعصومين(عليهم السالم)
فنفخر  –المتشبع بالقرآن واالسالم  –أما نحن وشعبنا المجيد 

الفياضة بالنداء  –أننا أتباع مذهب، يهدف النقاذ الحقائق القرآنية 
مـن حالـة    –بالوحدة بين السملمين، بل بين البشـر أجمعـين   

 –حقيـق االنطـالق لهـا    االقتصار على المقابر والمـدافن، وت 
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لتحرير البشر من كل ما يكّبـل   –باعتبارها اعظم وصفة منجية 
أيديهم وأرجلهم وقلوبهم وعقولهم ويجرهم نحو الفناء والضـياع  

  والرقّ والعبودية للطواغيت.
رسول اهللا(ص)  –بأمر اهللا  –ونفخر أننا اتباع مذهب أّسسه 

بد المتحرر مـن  وأمير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) هذا الع
جميع القيود والمكلّف بتحرير بني االنسان من اشكال االغـالل  

  وانواع االسترقاق.
الذي هو اعظم دستور بعـد   – ١٧نفخر ان كتاب نهج البالغة

القرآن، للحياة المادية والمعنوية واسمى كتاب لتحريـر البشـر   
 هو مـن  –والممثل بتعاليمه المعنوية والحكمية ارقى نهج للنجاة 

بدًء بعلـي   ١٨امامنا المعصوم، ونفخر أن االئمة المعصومين(ع)
صاحب  ١٩بن ابي طالب وانتهاًء بمنقذ البشرية، حضرة المهدي

هـم   –الحي الناظر على االمور بقـدرة اهللا القـادر    –الزمان 
أئمتنا، ونفخر ان االدعية الخالقة التي تسمى بالقرآن الصـاعد،  

 ٢٠بمناجـاة أئمتنـا الشـعبانية   هي من أئمتنا المعصومين، نفخر 
ودعاء الحسين بن علي(ع) في عرفات، والصـحيفة السـجادية   

الكتاب الملهم مـن   – ٢٢والصحيفة الفاطمية ٢١(زبور آل محمد)
 ٢٤ونفخر ان باقر العلـوم  -، ٢٣قبل اهللا تعالى للزهراء المرضية

اسمى علم في التاريخ، ذا المنزلـة الخفيـة علـى غيـر اهللا      –
واألئمة المعصومين(ع) هو من أئمتنا، ونفخر ان  ورسوله(ص)
واحد  –وهو البحر الالمتناهي  – ٢٦وان فقهنا ٢٥مذهبنا جعفري
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من آثاره(ع) نحن فخورون بجميـع االئمـة المعصـومين(ع)    
ملتزمون بالسير علـى نهجهـم، نحـن فخـورون ان ائمتنـا      

ومن اجل تطبيق القرآن الكريم بكـل   –المعصومين(ع) تحملوا 
السجن والنفـي،   –ده بما في ذلك تشكيل الحكومة االسالمية ابعا

حتى استشهدوا في النهاية وهم يعملون على اسقاط الحكومـات  
  الجائرة وطواغيت زمانهم.

واليوم.. نحن فخورون اننا نسعى لتحقيق اهـداف القـرآن   
والسنة، وان مختلف الشرائح من شعبنا منهمكة في هذا الطريق 

ر مبالية بتقديم االرواح واالموال واالعزاء المصيري العظيم، غي
  في سبيل اهللا تعالى.

  ٢٧نفخر بالنساء الزينبيات
في الميادين  –صغاراً وكباراً  –نحن نفخر بحضور السيدات 

الثقافية واالقتصادية والعسكرية يجاهدن جنباً الى جنب الرجـال  
من اجل اعالء كلمة االسـالم واهـداف    –بل قد يفقنهم اثراً  –

  القرآن الكريم.
تشارك المستطيعات منهن في التدريبات العسكرية للدفاع عن 

األمر الذي يعد من الواجبات الهامة  –االسالم والدولة االسالمية 
بل علـى   –متحررات من انواع الحرمان الذي فرض عليهن  –

نتيجة تآمر االعـداء وجهـل االصـدقاء     –االسالم والمسلمين 
وساعيات بمنتهى الشجاعة والحـزم   –ن باحكام االسالم والقرآ



٤٢ 
 

لالنطالق من قيود اسر الخرافات التي روج لها االعداء بواسطة 
  بعض المغفلين والمعممين الجاهلين بمصالح المسلمين.

وأما غير المستطيعات منهن على حمل السالح فمشـغوالت  
بتقديم أسمى الخدمات في المواقع الخلفية بنحو يفجـر الحمـاس   

في قلوب أبناء الشعب، ويزلزل قلوب االعداء والجهلة واالندفاع 
ويملؤها حنقاً وغضباً. وما اكثر ما  –االشد سوء من االعداء  –

رأينا من النساء الجليالت وهـن يمارسـن دورهـن الزينبـي     
مفاخرات بفقدهن االبناء، ومضحيات بكل شيء فـي سـبيل اهللا   

ه يفوق جنات تعالى واالسالم العزيز، مدركات أّن ما حصلن علي
  النعيم سمواً، ناهيك عن سموه على متاع الدنيا الرخيص.

  نفخر بالعداء المريكا االرهابية
بل الشعوب االسالمية وجميع مستضعفي العـالم   –ان شعبنا 

اعداء اهللا والقرآن الكريم واالسـالم   –يفخرون بان اعداءهم  –
ية هم وحوش ال تتورع عن ارتكاب أي جريمة او جنا –العزيز 

فـي سـبيل    –لتحقيق اهدافها االجرامية المشؤومة، غير مفرقة 
بين الصديق والعدو، وعلـى   –تحقيق تسلطها ومطامعها الدنيئة 

رأسهم امريكا االرهابية الطبع، التي اضرمت النار فـي جميـع   
وفي  –ارجاء العالم، وحليفتها الصهيونية العالمية، التي ترتكب 

نايات ما تخجل االقالم وااللسنة من الج –سبيل تحقيق مطامعها 
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عن كتابته وذكره.. يجّرهم حلمهم األبله بـ (اسرائيل الكبـرى)  
  الى عدم التوّرع عن ارتكاب أفضع الجرائم.

كذلك فإّن الشعوب االسالمية والمستضعفة تفاخر بأن اعداءها 
هم من امثال الصعلوك حسين االردني المجرم المحترف وحسن 

يشاركون اسرائيل علـى معلـف واحـد     وحسني مبارك اللذين
واللذين ال يتورعون عن ارتكاب اي جريمة بحق شعوبهم خدمة 

  المريكا واسرائيل.
الذي عـرف   ٢٨ونحن فخورون بان عدونا هو صدام العفلقي

بين الصديق والعدو باجرامه ونقضه القوانين الدولية، وانتهـاك  
الشـعب   حقوق االنسان، وال يخفى عن الجميع ان جريمته بحق

العراقي المظلوم وبحق امارات الخليج ال تقل عن جريمته بحق 
  الشعب االيراني.

اننا وكل الشعوب المظلومة في العالم فخورون بأّن وسـائل  
بمختلـف   –وكل المظلومين  –االعالم واجهزته العالمية تتهمنا 

الجرائم، منصاعة في ذلك لما تمليه عليها القوى الكبـرى. واي  
رغـم كـل ادعاءاتهـا     –واجل من وقوف امريكا فخرٍ اسمى 

وصخبها العسكري، ورغم كل تلـك الـدول الخاضـعة لهـا،     
وسيطرتها على الثروات الهائلة للشعوب المظلومـة المتخلفـة،   

امـام الشـعب االيرانـي     –ورغم امتالكها لكل وسائل االعالم 
 ٢٩(ارواحنـا لمقدمـه الفـداء)   الغيور، ودولة حضرة بقية اهللا 
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ذليلة، ال تعرف بمن تستعين، وماذا تفعل، وهي تسـمع  عاجزة 
  جواب الرفض من كل من تتوجه اليه.

وما ذلك كلّه اال ببركة امدادت الباري تعالى جلّـت عظمتـه   
الغيبية، والتي ايقظت الشعوب، خصوصاً شعب ايران المسـلم  

  واخرجتها من ظلمات الطاغوت الى نور االسالم.

  االيراني إلى الشعوب المظلومة والشعب
وهنا اوصى الشعوب الشريفة المظلومة والشـعب االيرانـي   
المجيد ان يقفوا بحزم واستقامة والتزام وثبات على هذا الصراط 
االلهي المستقيم الذي مّن اهللا به عليهم والمصان من االرتبـاط  
بالشرق الملحد، أو الغرب الظالم الكافر، وان ال يغفلوا لحظـة  

شكر على هذه النعمة. كما اوصيهم بعدم واحدة عن التضّرع بال
سواًء في ذلك االجانب  –السماح لعمالء القوى الكبرى القذرين 
باحداث اي تضعضـع   –او المحليين اللذين يفوقون اولئك سوًء 

في نواياهم الرشيدة واراداتهم الحديدية. وليعلمـوا ان تصـاعد   
ى وتيرة الصخب االعالمي الجهزة االعـالم العالميـة والقـو   

الشيطانية في الغرب والشرق انما يشير الـى قـدرتهم االلهيـة    
جزاهم اهللا تعالى خيراً في الدنيا واآلخرة انه ولي الـنعم وبيـده   

  ملكوت كل شيء.
كما التمس الشعوب االسالمية بمنتهى التواضـع وااللحـاح،   

والمبالغـة فـي    –قادة البشرية العظماء  –اتباع االئمة االطهار 
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السياسي واالجتماعي واالقتصـادي والعسـكري   التزام نهجهم 
وبأنسب االشكال، باذلين النفوس واالعزاء في هذا السبيل. ومن 

الذي  ٣٠عن الفقه التقليدي –قيد انملة  –جملة ذلك عدم الخروج 
يمثل هوية مدرسة الرسالة واالمامة، والضامن لترشيد الشعوب 

 ٣١حكام الثانويـة واعزازها، سواء في ذلك االحكام االولية ام اال
فكالهما مدرسة للفقه االسالمي، مؤكداً علـى عـدم االصـغاء    
للوسواسين الخناسين المارقين عن الحق والدين.. وليتأكدوا بان 
اي خطوة منحرفة ستعني االيذان بالقضاء على الدين واالحكـام  

  االسالمية وحكومة العدل االلهي.
الة الجمعـة  ومن جملة ذلك ايضاً عدم التهاون في اقامة ص

والجماعة فهي الوجه السياسي للصالة، فان صالة الجمعة تعـد  
من أسمى نعم الحق تعالى على الجمهورية االسالمية االيرانية. 
ومنها كذلك عدم الغفلة عن مراسم عـزاء االئمـة االطهـار،    
خصوصاً سيد المظلـومين والشـهداء حضـرة أبـي عبـداهللا      

انبيائــه ومالئكتــه الحسين(صــلوات اهللا الــوافرة وصــلوات 
والصالحين على روحه الوثابة العظيمة). وليعلموا بان اوامـر  
االئمة(ع) انما تهدف كلها الحياء ملحمة االسالم التاريخية هذه، 
كما ان كل اللعن واالستنكار لما فعله ظالموا آل البيت انما يعبر 
عن الصرخة المدوية للشعوب في وجه الحكام الظالمين على مر 

يخ والى االبد. وال يخفاكم ان لعن وشجب واستنكار ظلـم  التار
رغم انقراض حكومتهم وانتهـائهم   –بني أمية(لعنة اهللا عليهم) 
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انما يمثل صرخة ضد الظالمين في العالم، واحيـاء   –الى جهنم 
  لهذه الصرخة المبيرة للظلم.

ينبغي الحرص على تضمين المنـائح والمراثـي والمـدائح    
الحق(ع) استعراض جرائم الظالمين في كـل  المنظومة في أئمة 

عصر ومصر وبأسلوب صارخ فيه نبرة التحدي، ولما كان هذا 
العصر هو عصر مظلومية العالم االسالمي على يـد امريكـا   
واالتحاد السوفيتي وسائر عمالئهم كآل سعود الخونـة للحـرم   
االلهي العظيم(لعنة اهللا ومالئكته ورسله عليهم) لزم االشارة الى 

  ذلك وصب اللعنات على اولئك الظلمة والتنديد بهم بشّدة.
التـي   –ان علينا جميعاً ان ندرك بأّ، هذه الشعائر السياسية 

 –تحفظ هوية المسلمين خصوصاً شيعة االئمة االثني عشـر(ع)  
  هي التي تؤدي الى الوحدة بين المسلمين.

ينبغي ان اذكر هنا بأن وصيتي السياسـية االلهيـة ليسـت    
ة للشعب االيراني المجيد فحسب، انما هي تذكرة لجميـع  موجه

الشعوب االسالمية والمظلومين في العالم على اختالف قومياتهم 
  ومذاهبهم.

الى انفسنا  –وشعبنا  –اتضّرع الى اهللا عّز وجّل أن ال يكلنا 
طرفة عين ابداً، وان ال يحجب الطافه الغيبية عن ابناء االسـالم  

  لحظة واحدة.والمجاهدين االعزاء 
                                   

  روح اهللا الموسوي الخميني
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  الوصية االلهية السياسية: 
  

ان الثورة االسالمية المجيدة، التي تمثل ثمرة جهاد الماليـين  
 –ء الخالدين والمعوقين االعزاء من الشرفاء واآلالف من الشهدا

واالمل لماليين المسلمين والمستضعفين فـي   –الشهداء االحياء 
  العالم، تقف على درجة من االهمية تفوق قدرة القلم والبيان.

رغم كل خطاياي  –واني روح اهللا الموسوي الخميني، اآلمل 
ر بكرم اهللا العظيم تعالى، والمتزود للطريق المحفوفة بالمخاط –

بصفتي احد  –بذلك األمل بكرم الكريم المطلق لي، واثق الرجاء 
وكسائر اخواني في االيمان بهـذه   –طلبة العلوم الدينية البسطاء 

الثورة ودوام منجزاتها وتحقق المزيد من اهدافها، اعرض بعض 
وان  –االمور كوصية للجيل الحاضرواالجيال القادمة العزيـزة  

الرحمن ان يمن علي باخالص النيـة   سائالً اهللا –كانت مكررة 
  في ذلك.

  الثورة االسالمية هدّية الغيب
كلّنا يعلم ان هذه الثورة المجيدة، انما تمكنت مـن قطـع   -١

أيادي المستغلين والظالمين الدوليين عن ايران العزيزة وتحقيـق  
االنتصار بالتأييد االلهي الغيبي، فلوال قدرة اهللا القادرة لما امكن 

ثين مليوناً ان ينهضوا ومن ادنى البالد الى اقصـاها،  لستة وثال
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صفاً واحداً وبنهج واحد وبنداء "اهللا اكبر" ليقدموا تلك التضحيات 
االعجازية المحيرة ويزيحوا كابوس جميـع القـوى الداخليـة    
والخارجية ويتسلموا هم مقاليد االمور فـي بالدهـم. فـاالعالم    

وما ال  –القرن االخير  وخاصة في –المعادي لالسالم وعلمائه 
يحصى من اساليب التفرقة التي مارسها الكتاب والخطباء مـن  
خالل الصحف والمجالس الخطابية والمحافل المضادة لالسـالم  

وذلـك السـيل مـن األدب     –رغم لبوسها الوطني  –وللوطنية 
المبتذل وما اعد من مراكز اللهو والفحشاء والقمار والمسكرات 

الذين يمثلون السـاعد الفاعـل    –ّر الشّبان والمخدرات بهدف ج
نحو الفساد وتحييدهم امام الممارسات الخيانية للملك  –للمجتمع 

الفاسد وأبيه االهوج والحكومات والمجالس البرلمانية المسـيرة  
المفروضة على الشعب من قبل سفارات الدول الكبرى، بدالً من 

لعزيز. واسوأ من تسخير جهودهم لتحقيق الرقي والتقدم لوطنهم ا
ذلك كله حال الجامعات والمدارس الثانوية والمراكز التعليميـة  
االخرى المستأمنة على مقدرات البالد، فهي مليئـة بـالمعلمين   
واالساتذة العمالء الفكريين للغرب او الشرق والمعارضين تماماً 

بل حتى الثقافة القومية الصـحيحة   –لالسالم والثقافة االسالمية 
وان كان بيـنهم بعـض    –اسم القومية والميول القومية وذلك ب

الملتزمين المخلصين اال انهم لم يكونوا ذوي تأثير يذكر نتيجـة  
قلة عددهم وتراكم الضغوط عليهم مما حّد من امكانيـة قيـامهم   
باي عمل ايجابي، مضافاً الى ما كان يجري من العمـل علـى   
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نحـو االنحـراف    ازواء الروحانيين وعزلهم، ودفع العديد منهم
الفكري نتيجة االعالم، كلها مع عشرات االمور االخرى كانـت  

  تحول دون تحقيق الثورة للنصر المؤزر هذا.
لذا وجب أن ال يشك ابداً في ان الثورة االسالمية في ايـران  
تختلف عن جميع الثورات االخرى من حيث النشأة، ومن حيث 

ـ    رت الثـورة  اسلوب المواجهة، ومن حيث الـدوافع التـي فج
والنهضة. وال ريب أبداً في انها هدية الهية غيبية تلطّـف بهـا   

  المنان على هذا الشعب المنكوب المظلوم.

  الحكومة االسالمية وسعادة الدارين
ان (االسالم والحكومة االسالمية) ظاهرة الهيـة يـؤدي    -٢

العمل بها الى تحقيق السعادة للمسلمين في الدنيا واآلخرة وعلى 
االكمل، كما أن العمل بها سيؤدي الى الغاء كافة انـواع   الوجه

الظلم والنهب والفساد والتعدي وايصال االنسـان الـى الكمـال    
  المطلوب له.

وخالفاً للعقائد االلحادية االخـرى   –و(االسالم) عقيدة تشتمل 
على جميع ما يصلح الشؤون الفردية واالجتماعية والماديـة   –

سياسية والعسكرية واالقتصادية، كما انها والمعنوية والثقافية وال
 –تلعب دور النظارة على جميع ذلك، فهي ال تغفل اية قضـية  

مما له صلة في تربيـة االنسـان والمجتمـع     –مهما صغرت 
وتحقيق التقدم المادي والمعنوي لهما، كذا فانها تشخص العوائق 
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والمشكالت التي تعترض طريق التكامل االجتماعي والفـردي  
  مل على رفعها.وتع

واآلن، وحيث أقيمت الجمهورية االسالمية بتوفيق اهللا وتأييده 
وبقدرة الشعب المتدين، ولما كان ما تطرحـه هـذه الحكومـة    
االسالمية هو االسالم وأحكامه السـامية، فـان علـى الشـعب     
االيراني المجيد ان يسعى لتحقيق محتوى االسالم وعلى جميـع  

استه، فان حفظ االسالم يتصدر الصعد والعمل على حفظه وحر
من آدم(ع) حتى خاتم  –جميع الواجبات، وجميع االنباء العظام 

قد قدموا في هذا السبيل اجل المساعي واسـمى   –النبيين(ص) 
التضحيات، لم يصرفهم عن أداء هذه الفريضة الجليلة اي مانع. 
وهكذا كان الحال مع أصحابهم الملتزمين وأئمـة االسـالم(ع)   

فقد بذل اولئك جهوداً مضنية بلغت حد التضحية باالنفس  بعدهم،
  من اجل حفظ االسالم.

واليوم وباالعالن رسمياً عن قيـام الجمهوريـة االسـالمية    
واستقرار هذه االمانة االلهية في ايران وتحقق النتائج العظيمـة  
خالل مدة قصيرة، فان من الواجب علـى الشـعب االيرانـي    

، استفراغ الجهد في حفظها والسعي خصوصاً، والمسلمين عموماً
اليجاد عوامل بقائها وازالة الموانع والعوائـق مـن طريقهـا.    
والمؤمل ان يسطع سنا نورها على جميـع الـدول االسـالمية    
ويتحقق االنسجام بين جميع الدول والشعوب على هـذا االمـر   
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ايدي القوى الكبرى والمستغلين  –والى االبد  –المصيري فيكفّوا 
  مي التاريخ عن المظلومين والمضطهدين.ومجر

اسـتعرض   –واذ اعيش اللحظات االخيرة من عمري  –اني 
شطراً من االمور  –واداء مني للتكليف  –للجيل الحاضر هاهنا 

التي تساهم في حفظ هذه الوديعة االلهيـة واسـتمرار بقائهـا،    
وشطراً من الموانع واالخطار التـي تتهـددها، سـائالً اهللا رب    

  لمين التوفيق والتأييد للجميع.العا

  سرُّ النصر يكمن في الدافع الهّي ووحدة الكلمة
الف: ال شك ان السر واحد فـي بقـاء الثـورة االسـالمية     
وانتصارها، والشعب يدرك واالجيال القادمة ستقرأ في التاريخ، 
ان سر النصر يعتمد على ركنين أساسيين هما: الـدافع االلهـي   

امة الحكومة االسالمية من جهة، واتحـاد  والهدف السامي في اق
كلمة الجماهير في جميع أنحاء البالد مـن اجـل ذلـك الـدافع     

  والهدف من جهة اخرى.
ان  –الحاضرة منها واآلتية  –لذا فاني اوصي جميع االجيال 

اذا رغبوا في اقامة االسالم وحكومـة اهللا، وقطـع    –يحرصوا 
نهم واالجانب عن بلدهم أيدي المستعمرين والمستغلين المحليين م

بعدم التفريط بهذا الدافع االلهي الذي اوصى به اهللا تعالى في  –
الذي يمثل سر  –القرآن الكريم. ويلعموا ان ما ياقبل هذا الدافع 

هو نسـيان الهـدف والوقـوع فـي التفـرق       –النصر والبقاء 
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واالختالف، فليس عبثاً تركيز االبواق االعالمية في جميع انحاء 
الم واتباعهم المحليين كل جهـدهم علـى نشـر الشـائعات     الع

واالكاذيب بهدف زرع الشقاق، وانفاقها مليارات الدوالرات في 
سبيل ذلك، وليس عبثاً ايضاً تلـك الحركـة الدؤوبـة العـداء     
الجمهورية االسالمية في المنطقـة ومشـاركة بعـض القـادة     

المـر  وهو ا –والمسؤولين في حكومات بعض الدول االسالمية 
ممن ال يفكرون اال بمنـافعهم الشخصـية وممـن     –المؤسف 

استسلموا المريكا بالكامل، مع العديد من المتلّبسين بلباس علماء 
  الدين في تلك التحركات.

والـذي ينبغـي    –عليه فان االمر المهم اآلن وفي المستقبل 
هو السعي  –للشعب االيراني وسائر المسلمين في العالم ادراكه 

المخططات االعالمية الهدامة المفرقة. لذا فاني اوصيب  الفشال
السيما فـي عصـرنا    –المسلمين عموماً وااليرانيين خصوصاً 

بالتصدي لهذه المؤامرات وتقوية حالـة االنسـجام    –الحاضر 
والوحدة لديهم بكل الطرق الممكنة ليزرعوا بذلك اليـأس فـي   

  قلوب الكفار والمنافقين.

  مؤامرة القرن الكبرى
من المؤامرات الخطيرة التي ظهرت بوضـوح فـي    –باء 

خصوصاً في العقود االخيرة منه وباالخص بعد  –القرن االخير 
الحركة االعالمية الواسعة النطـاق   –انتصار الثورة االسالمية 
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وذات االبعاد المختلفة الهادفة الشاعة اليأس والقنوط من االسالم 
ني المضحي. فتـارة  في اوساط الشعوب، خاصة الشعب االيرا

يصرح هؤالء بسذاجة بان احكام االسالم التي وضعت قبل الف 
واربعمائة عام ال يمكنها ادارة الدول في العصر الحاضر، او ان 
االسالم دين رجعي يعارض كل معطيات التقدم والتمدن، او انه 
ال يمكن للدول في العصر الحاضر اعتزال الحضارة العالميـة  

  ، الى غير ذلك من امثال هذه الدعايات البلهاء.القائمة ومظاهرها
الـى التظـاهر    –بخبث وشـيطنة   –وتارة اخرى يعمدون 

بالدفاع عن قدسية االسالم، فيقولون: بان االسالم وسائر االديان 
االلهية تهتم بالمعنويات وتهذيب النفوس، وتحـذّر مـن طلـب    

العبـادات  المقامات الدنيوية، وتدعو الى ترك الدنيا واالشتغال ب
واالذكار واالدعية التي تقرب االنسان من اهللا، وتبعده عن الدنيا، 
وان الحكومة والسياسة وادارة االمور تتعارض كلها مـع ذلـك   
الهدف وتلك الغاية المعنوية السامية، وهي امور يراد بها بنـاء  

  الدنيا، االمر المغاير لسيرة جميع االنبياء العظام.
د االعالمي المبذول باالتجاه الثـاني  ومما يؤسف له فان الجه

ترك اثره على بعض علماء الدين والمتدينين الجاهلين باالسالم، 
الى حد جعلهم يعتبرون التدخل في الحكومة والسياسة معصـية  
وفسقاً، ولعل البعض الزال الى اآلن يرى االمر كـذلك، وهـي   

  الطامة الكبرى التي ابتلي بها االسالم.
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االولالبد من القول بانهم امـا ان يكونـوا    وللرد على الفريق
جاهلين بالحكومة والقانون والسياسة، او انهم يتجـاهلون ذلـك   
مغرضين. فتطبيق القوانين على اساس القسط والعدل، والوقوف 
بوجه الظالمين والحكومات الجائرة، وبسـط العدالـة الفرديـة    

فـات،  واالجتماعية، ومحاربة الفساد والفحشاء وانـواع االنحرا 
وتحقيق الحرية على اساس العقل والعدل، والسـعي لالسـتقالل   
واالكتفاء الذاتي، وقطع الطريق على االسـتعمار واالسـتغالل   
واالستعباد، واقامة الحدود وايقاع القصاص والتعزيرات طبقـاً  
لميزان العدل للحيلولة دون فساد المجتمع وانهيـاره، وسياسـة   

والعـدل واالنصـاف ومئـات     المجتمع وهدايته بموازين العقل
القضايا من هذا القبيل ال تصبح قديمة بمرور الزمـان عليهـا.   
وهي قاعدة سارية المفعول على مدى التاريخ البشري والحيـاة  

  االجتماعية.
ان هذا االدعاء بمثابة القول بضرورة تغيير القواعد العلميـة  
والرياضية واحالل قواعد اخرى محلها في العصـر الحاضـر،   

ذا كان من الواجب تطبيق العدالة االجتماعية ومحاربة الظلـم  فا
والنهب والقتل في مستهل الحياة البشرية، فهل سيصـبح هـذا   

  النهج بالياً اليوم الننا في قرن الذرة؟
كما كان يـدعي محمـد    –اما ادعاء معارضة االسالم للتقدم 

رضا البهلول المخلوع حينما كان يقـول: (ان علمـاء الـدين    
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فان هـذا ال   –ون استخدام الدواب للسفر في هذا العصر) يريد
  يعدو مجرد تهمة سخيفة ال اكثر.

فاذا كان المراد من مظاهر المدنية والتقدم هو االختراعـات  
واالبتكارات والصناعات المتطورة، التي تساهم في تقدم البشـر  
ونمو حضاراتهم، فان االسالم وسائر االديان التوحيدية االخرى 

ن تعارض ذلك ابداً، فاالسالم والقرآن المجيد يؤكدان على ال ول
  ضرورة العلم والصناعة.

اما اذا كان المراد من التقدم والمدنية ذلك المعنى المطـروح  
من قبل بعض ممتهني الثقافة القـائلين باالباحيـة فـي جميـع     

فـان   –حتى الشذوذ الجنسي وما شـابه   –المنكرات والقواحش 
اوية وجميع العلماء والعقالء يعارضون ذلك، جميع االديان السم

وان كان المأسورون للغرب او الشرق يرّوجون لذلك من منطلق 
  تقليدهم االعمى.

اما الفريق الثاني، والذين يؤدون دوراً مخرباً بقولهم بفصـل  
االسالم عن الحكومة والسياسة فالبّد من الفـات نظـر هـؤالء    

علقة بالحكومة والسياسة فـي  الجهلة بان ما ورد من االحكام المت
القرآن الكريم وسنة رسول اهللا(ص) يفوق كثيراً مـا ورد مـن   
االحكام في سائر المجاالت، بل ان كثيراً من احكـام االسـالم   

سياسية، والغفلة عن ذلك هي التي  –العبادية هي احكام عبادية 
جرت كل هذه المصائب. لقد اقام رسول اهللا(ص) حكومة كسائر 

لعالم، ولكن بدافع بسط العدالة االجتماعية، وكذلك فقد حكومات ا
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حكم الخلفاء المسلمون االوائل بلدان مترامية االطـراف، وكـذا   
كانت حكومة علي بن ابي طالب(ع) باعتمادها على ذلك الـدافع  
وبشكل اوسع واشمل. وهي امور من واضحات التـاريخ. ثـم   

ان ادعياء الحكومة توالت الحكومات باسم االسالم، واليوم ايضاً ف
االسالمية سيراً على خطى االسـالم والرسـول االكـرم(ص)    

  كثيرون للغاية.
واكتفي أنا في هذه الوصية باالشارات فقط، آمالً ان يتـولى  
الكتاب وعلماء االجتماع والمؤرخون اخراج المسلمين من هـذه  

  االشتباهات.

  حكومة الحق من أسمى العبادات
النبياء(ع) تقتصر على المعنويات، أما ما قيل من أن مهمة ا

وانهم واالولياء العظام كانوا يجتنبون الحكومة وكل مـا يتعلـق   
بالدنيا الدنية، وان علينا ان نقتفي خطاهم، فهو خطأ يبعث علـى  
االسف حقاً ويؤدي الى تدمير الشعوب االسالمية وفتح الطريـق  

  امام المستعمرين والمستغلين.
ياء(ع) والذي حذروا منه انما هو ان المرفوض في نهج االنب

الحكومات الشيطانية الظالمة المستبدة التي تقوم الجـل التسـلط   
ولدوافع دنيوية منحرفة، ولجمع المال والثروة والسعي للتسـلط  
  والتجبر، وبالنتيجة الدنيا التي تسبب غفلة االنسان عن اهللا تعالى.
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ف بوجه اما حكومة الحق المقاومة ألجل المستضعفين والوقو
الظلم والجور، واقامة العدالة االجتماعية كالحكومة التي اقامهـا  
سليمان بن داود ونبي االسالم العظيم(ص) ومـا سـعى اليـه    
اوصياؤه العظام، فانها من اجل الواجبات، والسعي اليهـا مـن   
اسمى العبادات، كما ان السياسة الصحيحة التي مارسـتها تلـك   

  الحكومات هي من أوجب االمور.
على الشعب االيراني اليقظ الواعي السعي الجهـاض هـذه   
المؤامرات بالرؤية االسالمية، وعلى الخطباء والكتاب المتدينين 

  ان ينهضوا لمؤازرة الشعب في قطع ايدي الشياطين المتآمرين.

  خطر الشائعات والنقد الهّدام
بـل لعلـه األمـر     –ومن نفس سنخ هذه المؤامرات  –جيم 

الشائعات التي تنطلق على نطاق واسـع يشـمل    –االكثر ايذاًء 
كافة أنحاء البالد ويشتد في غير العاصمة من المدن االخـرى،  
من القول بان الجمهورية االسالمية ايضاً لم تفعل للناس شـيئاً،  
وان الناس مساكين قدموا التضحيات بشوق ولهفـة مـن اجـل    

سوأ، التحرر من نظام طاغوتي ظالم، ثم اصبحوا ضحية نظام ا
فالمستكبرون اصبحوا اشـد اسـتكباراً والمستضـعفون اشـد     

الذين يمثلـون االمـل    –استضعافاً، وان السجون مليئة بالشبان 
واساليب التعذيب تنوعت واشتدت عما كانت  –والمستقبل للبالد 

عليه في النظام السابق، وان عدداً من الناس يعدم كل يوم باسـم  
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م لم يطلق على هذه الجمهورية، االسالم. وياليت ان اسم االسال
وابنه، فالناس يتخبطون في  ٣٢فهذا العهد اسوأ من عهد رضاخان

العذاب والمشقة ويعانون من غـالء االسـعار المضـني، وان    
المسؤولين يقودون البالد نحو نظام شـيوعي، فـأموال النـاس    
تصادر والشعب يسلب الحرية في كل المجاالت.. وكثيراً مـن  

مور التي يبدو انها تنفذ ضـمن خطـة مدروسـة    اشباه تلك اال
والدليل على وجود خطة وراء االمر، هو ان االلسن تتناقل كـل  
مدة امراً واحداً بالتحديد في كل زاوية وجانب وفي كـل محلـة   
ومنطقة وفي سيارات النقل الخاص والعـام، بـل حتـى فـي     
 التجمعات الصغيرة المحدودة، الحديث واحد دوماً، واذا استهلك

  طرح امر آخر بدالً منه.
ومع بالغ االسف فان بعض علماء الدين الجـاهلين بالحيـل   
الشيطانية يظنون ان الحق في ذلك، وما ان يتصل بهم شـخص  
او شخصان من ادوات المؤامرة حتى يعتقدوا ان اساس القضية 

  هو هذا.
ان العديد ممن يسمعون هذه االمور ويصدقون بها ال اطالع 

الدنيا ووضع الثورات فـي العـالم واحـداث    لديهم على وضع 
مرحلة ما بعد الثورة ومشكالتها الجسيمة التي ال محيص عنها. 
وهم ال يمتلكون االطالع الصحيح على التحـوالت التـي تقـع    
لتنتهي لصالح االسالم، فيستمعون المثال هذه االمور ثم يقتنعون 

  عمد.بها دون تحليل ويلتحقون بأدوات المؤامرة عن غفلة أو 
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انني اوصي بعدم المسارعة في االنتقاد الالذع والسب والشتم 
قبل مطالعة الوضع العالمي الراهن، ومقارنة الثورة االسـالمية  
في ايران مع سائر الثورات واالطالع علـى اوضـاع الـدول    
والشعوب اثناء الثورة وما بعدها، ودراسة ما كان يجري علـى  

ي الحسبان مشـكالت هـذه   الناس خالل تلك الفترات، واالخذ ف
 –االسوأ منـه   –الدولة المنكوبة بنكبة الطاغوت ضاخان وابنه 

وما تركاه من تركة ثقيلة لهذه الحكومة بدء بالتبعيـة المـدمرة،   
وانتهاء باوضاع الـوزارات واالدارات واالقتصـاد والجـيش،    
ومراكز الفساد ومحال بيع الخمور، واالنحالل السائد في جميـع  

ة واوضاع التربية والتعلـيم واوضـاع المـدارس    شؤون الحيا
الثانوية والجامعات، واوضاع دور السينما ودور البغاء، ووضع 
الشبان والنساء وعلماء الـدين والمتـدينين وطـالبي الحريـة     
الملتزمين والنساء العفيفات المظلومات والمسـاجد فـي عهـد    

، الطاغوت، والتحقيق في ملفات المحكومين باالعـدام والسـجن  
ودراسة اوضاع السجون واسلوب المسؤولين فـي ادارة تلـك   
المرافق، ودراسة أحوال اصحاب رؤوس االموال واالقطـاعيين  
الكبار والمحتكرين والمستغلين، ودراسة اوضاع المحاكم العدلية 
ومحاكم الثورة، ومقارنة وضعها بوضع مثيالتهـا فـي العهـد    

لشورى االسالمي البائد، ثم التحقيق حول اوضاع نواب مجلس ا
واعضاء الحكومة والمحافظين وسائر الموظفين الذين مارسـوا  
صالحياتهم خالل فترة ما بعد الثورة، ومقارنة ذلك بما مضـى،  



٦٠ 
 

والتحقيق في طريقة عمل جهاز الحكومة والجهـاد مـن اجـل    
في القرى المحرومة من كل االمكانات بما في ذلك الماء  ٣٣البناء

وصفات ومقارنة ذلك في العهدين، مـع  الصالح للشرب او المست
االخذ بنظر االعتبار الفترة المتاحة لكل منهما، وما ترتب مـن  
نتائج على مسألة الحرب المفروضة، من قبيـل الماليـين مـن    
المشردين واآلالف من عوائل الشهداء والمعاقين، مضافاً الـى  
ماليين النازحين من االفغان والعراقيين، ومـع االخـذ بنظـر    

عتبار الحصار االقتصدي والمؤامرات المتواليـة مـن قبـل    اال
امريكا وعمالئها االجانب والمحليين. هذا عالوة علـى فقـدان   
االعداد الالزمة من المبلغين العرافين باالمور وقضـاة الشـرع   
وامثالهم، والمحاوالت المتواصلة مـن قبـل اعـداء االسـالم     

الفوضى، الى  لخلق –بل حتى االصدقاء الجهلة  –والمنحرفين 
  عشرات االمور االخرى.

فلترحموا هذا االسالم الغريب الذي عاد بعد مئات السنين من 
ظلم الجبابرة وجهل الشعوب، طفالً حديث العهد بالمشي، ووليداً 

  محفوفاً باالعداء االجانب والمحليين.
فلتفكروا انتم ايها المختلقون لالشكالت، اليس مـن االفضـل   

مساعدة، بدالً من السعي في التـدمير؟ ثـم   السعي لالصالح وال
أليس من االفضل التصدي لنصرة المظلـومين والمضـطهدين   
والمحرومين، بدالً من تأييد المنافقين والظـالمين والرأسـماليين   
والمحتكرين من عديمي االنصاف الغافلين عن اهللا؟ اليس مـن  
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االفضل النظر الى المقتولين غيلـة بـدء مـن علمـاء الـدين      
ظلومين وانتهاء بالقائمن بمختلف الخدمات المتدينين، بـدالً  والم

من النظر الى الفئات المشـاغبة والقتلـة المفسـدين ودعمهـم     
  وتأييدهم بطرق غير مباشرة؟

بـان االسـالم العظـيم     –ولست مدعيا اآلن  –انني لم اّدع 
مطبق بكل ابعاده في هذه الجمهورية، وانه ال يوجـد مخـالفين   

جهالً او بسبب عقدة ما او لمجـرد عـدم    –ابط للقوانين والضو
لكنني اقول ان السـلطات التشـريعية والقضـائية     –االنضباط 

والتنفيذية تبذل جهوداً جبارة السلمة اجهزة الدولة، وان الشـعب  
بمالينه يؤيدها ويدعمها. ولو ان تلك القلة المثيـرة لالشـكاالت   

ية تحقق تلـك  والتحبيطات بادرت الى المساعدة، الصبحت امكان
ال  –اآلمال اسهل واسرع. اما اذا لم يثب اولئك الـى رشـدهم   

فان الشعب المليوني اليقظ الواعي المتأهب سينطلق  –سمح اهللا 
بحول اهللا  –لتحقيق هذه اآلمال االنسانية االسالمية بشكل مذهل 

وحينها لن يستطيع اولو االفهـام المنحرفـة مـن المثيـرين      –
  مام هذا السيل الهادر.لالشكاالت الصمود ا

  مفخرة للشعب االيراني المسلم
انني أّدعي وبجرأة بان الشعب االيراني بجماهيره المليونيـة  
في عصرنا الحاضر افضل من شعب الحجـاز الـذي عاصـر    
رسول اهللا(ص) ومن شعب الكوفة والعراق المعاصرين ألميـر  
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المؤمنين والحسين بن علي(ع) فمسلموا الحجـاز لـم يطيعـوا    
سول اهللا(ص) وتخلفوا عن جبهات الحرب بذرائع مختلفة حتى ر

وبخهم اهللا تعالى بآيات من سورة التوبة وتوعدهم بالعذاب.. وكم 
 –رموا الرسول(ص) باالكاذيب حتى انه لعنهم من على المنبر 

  .-على ما نقلت الروايات 
اما أهل العراق والكوفة فلكثـر مـا أسـاءوا الـى اميـر      

دوا عليه، حتى صارت كتب االخبار والسـير  المؤمنين(ع) وتمر
تضّج بشكاواه منهم، كذلك فانهم وقفوا مع سيد الشهداء(ع) بـين  
متردد عن االقدام على الشهادة بين يديه، وبـين هـارب مـن    
المعركة او قاعد عن القتال حتى وقعت بحقه(ع) تلك الجريمـة  

يـارني  التاريخية النكراء، في حين اننا نرى اليوم ان الشعب اال
بدًء بالقوى المسلحة النظامية وشبه النظامية وحرس  –بكل فئاته 

الثورة وقوات التعبئة، مروراً بالقوى الشـعبية مـن العشـائر    
 –والمتطوعين والقوى المرابطة في جبهـات القتـال وخلفهـا    

يقدمون التضحيات بكل شوق ولهفة ويسطرون اعظم المالحـم،  
ة من معونات قيمة في جميـع  ناهيك عما تقدمه الجماهير الكريم

انحاء البالد، وما يرى من التفاؤل على وجوه المعوقين وذويهم 
وعوائل الشهداء مما يبعث على الحماس، ومـا يطلقونـه مـن    
مقوالت وما يفعلونه من اعمال ملؤها الشوق واالطمئنان دافعهم 
الى ذلك كله عشقهم وحـبهم وايمـانهم المطلـق بـاهللا تعـالى      

لحياة االبدية، والحال انهم ليسوا في محضر رسول وباالسالم وا
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اهللا(ص) المبارك وال في محضر االمام المعصوم(ع) ليس لهـم  
من دافع في ذلك سوى االيمان بالغيب واالطمئنان له، وهذا هو 

  سر التوفيق والنصر في ابعادهما المختلفة.
واالسالم يفتخر انه انشأ كهؤالء االبناء، كما اننا فخـورون  

  نا في عصر كهذا العصر وفي محضر شعب كهذا الشعب.بان

  نصيحة مشفقة للمعارضين
 –وان لي هنا وصيبة الى معارضي الجمهورية االسـالمية  

ممـن   –فتيـة وفتيـات    –على اختالف دوافعهم والى الشبان 
تعرضوا الستغالل المنافقين والمنحرفين واالنتهازيين والنفعيين، 

رية في دعايات اولئك الساعين وهي ان يتفكروا بموضوعية وح
السقاط الجمهورية االسالمية وفي ممارساتهم وسلوكياتهم مـع  
الجماهير المحرومة من جهة، ومن جهة اخـرى فـي الفئـات    

والمجـاميع واالشـخاص    –والتـزال   –والدول التي ساندتهم 
المرتبطين بهم والداعمين لهم فـي الـداخل، وفـي اخالقهـم     

ومع مؤيديهم، وفي التبدالت التي تتعرض وسلوكياتهم فيما بينهم 
لها مواقفهم اثناء المستجدات المختلفة، وليبحثوا في ذلـك بدقـة   
وبعيداً عن هوى النفس. ثـم ليتـأملوا فـي اوضـاع اولئـك      
المستشهدين في الجمهورية االسالمية علـى ايـدي المنـافقين    
والمنحرفين، وليقارنوا بينهم وبين اعدائهم، فأشـرطة تسـجيل   

يا واحاديث هؤالء الشهداء متوفرة نسبياً، ولعـل اشـرطة   وصا
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تسجيل احاديث معارضيهم في متناول ايديهم.. فلينظروا اي فيق 
  يناصر المحرومين والمظلومين من ابناء المجتمع؟!

أيها االخوة.. انكم لن تقرؤا هذه الوريقات قبل وفاتي، بل قد 
يقال ان هـدفي  تقرؤونها بعد وفاتي وآنذاك لن اكون بينكم حتى 

هو التأثير على قلوبكم الفتية واستمالتها لصالحي او االسـتحواذ  
عليها كسباً لموقع او سلطة ما. فانني انما ارغب في ان تسخّروا 

في سبيل اهللا واالسالم العزيـز   –ما دمتم شباناً الئقين  –شبابكم 
  والجمهورية االسالمية لتفوزوا بسعادة الدارين.

ان يهديكم الى طريق االنسانية القـويم وان   أسال اهللا الغفور
يعفو عما اسلفنا واسلفتم، برحمته الواسعة، ولتسألوا اهللا انتم ذلك 

  في الخلوات فهو الهادي وهو الرحمن.

  وصّية للشعب
كما ان لي وصية الى الشعب االيراني المجيد وسائر الشعوب 

  المبتالة بالحكومات الفاسدة واالسيرة للقوى الكبرى.
التـي   –ما الشعب االيراني العزيز فأوصيه ان يعتبر النعمة ا

كأعز مـا   –حصل عليها بجهاده العظيم وبدماء شبانه الراشدين 
لديه وان يسعى للمحافظة عليها وحراستها وبذل الوسع في سبيل 
هذه النعمة االلهية العظيمة واالمانة الربانية الكبيرة، وعلى ابنائه 

ت التي تواجههم فـي هـذا الصـراط    ان ال يخافوا من المشكال
  المستقيم "إن تَنُْصُروا اهللا َينُصركُم َوُيثَبِّتْ أقَداَمكُْم".



 

٦٥ 
 

كونوا أعواناً لحكومة الجمهورية االسـالمية فـي مواجهـة    
المشكالت، ابذلوا غاية وسـعكم لتجـاوز العقبـات واعتبـروا     
الحكومة والمجلس منكم وحافظوا عليهما كما تحـافظون علـى   

  عزيز.محبوب 
كما اوصي المجلس والحكومة وكل المعنيين ان يقدروا هـذا  
الشعب حق قدره، وان ال يقصـروا فـي خدمتـه خصوصـاً     
المستضعفين والمحرومين والمظلومين، الذين هم بمثابة النـور  
لعيوننا واالولياء لنعمتنا، فالجمهورية االسالمية تحققـت علـى   

  خدماتهم.ايديهم ونتيجة لتضحياتهم وبقاؤها مرهون ب
اعتبروا أنفسكم من الناس واعتبروا الناس مـنكم وارفضـوا   
دوماً الحكومات الطاغوتية، التي ال عقل وال ثقافـة وال منطـق   
لديها سوى الـبطش... وطبيعـي ان كـل ذلـك ال يكـون اال      

  بالممارسات االنسانية التي تليق بحكومة اسالمية.
وا حكومـة  اما وصيتي الى الشعوب االسالمية، فهي ان يجعل

الجمهورية االسالمية وشعب ايران المجاهد قدوة لهم، واذا لـم  
المماثلة الرادة الشـعب   –تستجيب حكوماتهم الجائرة الرادتهم 

فليهّبوا بكل قوة اليقافها عند حدها، ذلك الن اسـاس   –االيراني 
  شقاء المسلمين هو الحكومات العميلة للشرق او الغرب.

ن ال يسـتمعوا الـى االبـواق    ا –مؤكـداً   –كما اوصـيهم  
االعالمية العداء االسالم والجمهورية االسالمية، فجميع اولئـك  
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جاهدون الخراج االسالم من الواقع حفاظاً على مصالح القـوى  
  الكبرى.

  مؤامرة الفصل بين الحوزة والجامعة
دال: مــن المخططــات الشــيطانية التــي عملــت القــوى 

 –وات متمادية على تنفيـذها  االستعمارية الناهبة الكبرى منذ سن
والتي بلغت ذروتها في ايران ابان عهد رضـاخان وتواصـل   

 –العمل على تحقيقها في عهد محمد رضا وبأسـاليب مختلفـة   
مخطط ازواء الروحانية الذي نفّذ في عهد رضاخان من خـالل  
ممارسة الضغوط والتنكيل ومحاربة الزي الروحاني، والسـجن  

دام وامثال ذلك، ومـن خـالل ايجـاد    والنفي واالضطهاد واالع
العداء بين الروحانيين والجامعيين في عهد محمد رضـا، فقـد   
شنّت في عهد حكومة االخير حمالت اعالمية واسعة النطاق في 

نتائج ملحوظة بسـبب جهـل    –ولالسف  –هذا المجال، حققت 
الطرفين بابعاد هذه المؤامرة الشيطانية المدعومة من قبل الدول 

  .الكبرى
فمن جهة حرص المسؤولون آنذاك على تعيـين المعلمـين   
واملدرسين واالساتذة ورؤساء الجامعات من بـين المنبهـرين   
بالغرب او الشرق ومن المنحرفين عن االسالم وسائر االديـان  
واالقالل من عدد المتدينين والمؤمنين لكي يصار الـى زيـادة   

ومون بتربية مـن  تأثير الشريحة االقوى في العملية التربوية فيق
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بطريقـة   –ومـن الطفولـة    –يحتمل تصديهم لالمور مستقبالً 
تجعلهم يشمئزون من االديان عموماً ومن االسالم ومن المبلغين 
وعلماء الدين خصوصاً ممن كانوا يوصفون في ذلـك الوقـت   
بالعمالة لالنجليز والتحالف مع التجار واالقطـاعيين والرجعيـة   

  .والمخالفة للرقي والتمدن
الخوف  –وعبر اعالمهم السوء  –ومن جهة اخرى زرعوا 

في نفوس الروحـانيين والمبلغـين والمتـدينين مـن الجامعـة      
والجامعيين حتى جعلوهم يتهمون جميع اولئك بالتحلـل وعـدم   
التدين، ومعارضة المظاهر االسالمي واالديان. فكانت النتيجـة  

وعلمائـه  ان اصبح رجال الدولة يعارضون االديان واالسـالم  
المحبة للـدين   –والمتدينين من جهة، واصبحت جماهير الشعب 

معارضة للدولة والحكومة وكل ما يرتبط بها، ممـا   –ولعلمائه 
خلق اختالفـاً عميقـاً بـين الحكومـة والشـعب والجـامعيين       
والروحانيين، فتح الطريق امام الناهبين الى درجة صيرت جميع 

ت جميع ثروات الشعب في مقدرات البلد تحت سيطرتهم، وافرغ
جيوبهم، وقد رأيتم ما حل بهذا الشعب المظلوم، وما كان ينتظره 

  من مصير.

  الحوزة والجامعة هما العقل المدّبر لألّمة
واآلن وبعد تحطمت االغالل وكسر طـوق سـلطة القـوى    

بـارادة اهللا   –الكبرى وانقذت البالد من ايديهم وايدي عمالئهم 
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فئاته من طلبة علوم دينية الى طلبـة   تعالى وجهاد الشعب بكل
فاني اوصي هذا الجيـل   –جامعات الى كسبة وعمال وفالحين 

واالجيال القادمة باليقظة، كمـا اوصـي الجـامعيين والشـبان     
الراشدين االعزاء ان يبذلوا غاية وسعهم لجعـل عقـد المحبـة    
واالنسجام مع علماء الدين وطالب العلـوم االسـالمية اكثـر    

، وان ال يغفلوا عن مخططات ومؤامرات العدو الغادر، استحكاماً
وبمجرد رؤيتهم لشخص او اشخاص ممن يهـدفون   –وليبادروا 

 –من خالل اقوالهم او ممارساتهم الى بذر بذور النفـاق بيـنهم   
الى ارشادهم ونصحهم، فان لـم يرعـووا فليعرضـوا عـنهم     

جـذر،  وليفرضوا عليهم العزلة لتطويق المؤامرة ومنعها من الت
سرعان ما تتمكن من العثـور   –ان اتيحت لها الفرصة  –فانها 

  على نبع يسقيها.
ويتأكد هذا االمر بالنسبة لالساتذة فان وجد بينهم من يهـدف  
الى ايجاد االنحراف، فليرشـدوه، وان لـم يسـتجب فلينبـذوه     
وليطردوه حتى من قاعة درسه، وهذه الوصيفة موجهة ايضـاً  

العلوم الدينية وبنسبة اكبر، والبد مـن   الى الروحانيين وطالب
القول هنا بأن المؤامرات التي تحاكل في الجامعات تمتاز بعمقها 

ممـن تمثـل    –الخاص، لذا وجب على جميع الفئات المحترمة 
  ان تحذر تلك المؤامرات. –عقل المجتمع المفكر 
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  مصيبة التبعّية للشرق والغرب
اثرها  –ولالسف  –من جملة المخططات التي تركت  –هاء 

والتـي مازالـت    –الكبير في مختلف البلدان وفي بلدنا العزيز 
هي جعل الدول المسـتعمرة   –بعض آثارها باقية بنسب كبيرة 

تعيش حالة فقدان الهوية واالنبهار بالغرب والشرق، والى درجة 
تجعل هذه البلدان تحتقر مواضيها وثقافاتها وقـدراتها وتعتبـر   

طبين المقتدرين والعنصرين المتفوقين اولـي  الغرب والشرق الق
الثقافة االسمى وانهما قبلة العالم وتجعل من االرتباط باحـدهما  
امراً مفروضاً ال يمكن الفـرار منـه. والحـديث حـول هـذه      

 –المؤامرات حديث محزن وطويل والضربات التـي تلقيناهـا   
مـاً  من هؤالء المستكبرين قاتلة ومدمرة. واالشد ايال –ومازلنا 

من كل ذلك هو حرص اولئك على ابقاء الشـعوب المظلومـة   
المستعمرة متخلفة في كل شيء وجعل دولهم دوالً اسـتهالكية.  
فقد اذعرونا من تقدمهم ومن قدراتهم الشيطانية الى حـد سـلبنا   
الجرأة على المبادرة بالقيام باي ابداع ودفعنا للتسليم لهم في كل 

دنـا واالنصـياع الوامـرهم    االمور وتفويضهم مصائرنا وبال
انصياعاً اعمى واصم. وهذا الخواء والفراغ العقلـي المفتعـل   
جعلنا ال نعتمد على فكرنا وابداعنا في اي امر ونقلـد الشـرق   
والغرب تقليداً اعمى، بل ان االمر بلـغ حـداً جعـل الكتـاب     
والخطباء الجهلة المأسورين للغرب او الشرق يتناولون باالنتقاد 
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ويدمرون كل ما لدينا من الثقافة واالدب والصـناعة  والسخرية 
واالبداع للقضاء على فكرنا وامكاناتنـا الذاتيـة وزرع اليـأس    

للعـادات والتقاليـد    –بدالً من ذلـك   –والقنوط لدينا، مروجين 
وذلك بـالقول والكتابـة    –رغم انحطاطها وابتذالها  –االجنبية 

الشعوب بامتداحـه  والسلوك العملي. فقد مارسوا نشر ذلك بين 
والثناء عليه، وعلى سبيل المثال، فانهم يستقبلون اي كتـاب او  
مقالة او خطاب اذا انطـوى علـى بضـعة مفـردات اجنبيـة      
باالعجاب دون النظر في محتواه، ويعتبرون الخطيب او الكاتب 
عالماً ومثقفاً. ولو القينا نظرة على جميع امورنا مـن ابسـطها   

كل ما اطلق عليه اسم غربي او شـرقي  حتى اعقدها لوجدنا ان 
فهو مرغوب ومطلوب ويعد من مظاهر التمدن، في حين انه اذا 
سّمي باسم داخلي او محلي صار مرفوضاً وقـديماً ومتخلفـاً.   
فأطفالنا يصبحون مورداً للفخر والعزة باسمائهم الغربيـة، فـي   
حين عليهم ان يخجلوا ويوسموا بالتخلف اذا كانـت اسـماؤهم   

  ..محلية
الشوارع، االزقة، المحالت، الشركات الصيدليات، المكتبات 
العامة، االقمشة وسائر البضائع البد وان تحمل اسـماء اجنبيـة   
حتى تنال رضى الناس واقبـالهم، حتـى وان كانـت محليـة     

  ومصنوعة في الداخل.
فالتفرنج من قمة الرأس الى اخمص القـدمين وفـي جميـع    

قات اجتماعية مـدعاة للفخـر   المجاالت من جلوس وقيام وعال
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واالعتزاز ودليل على الرقي والتمدن، فـي حـين ان العـادات    
  والتقاليد المحلية، رجعية وتخلف.

وان كانت  –عند االبتالء بمرض او االصابة بوعكة صحية 
البد وان تدفع صـاحبها   –بسيطة ومما يمكن عالجه في الداخل 

  باالحباط والخذالن. للسفر الى الخارج واشعار اطبائنا وعلمائنا
الذهاب الى انجلترا وفرنسا وامريكا وموسكو مفخرة عظيمة 
في حين ان الذهاب الى الحج وسائر االماكن المباركة رجعيـة  
وتخلف. وعدم احترام كل ما يمت الى الدين والمعنويات بصـلة  
من عالئم التقدمية والتمدن وااللتزام بها مـن عالئـم التخلـف    

  والرجعية.
ول هنا بامتالكنا كل شيء، فمعلوم انهـم حرمونـا   ولست اق

طوال فترة التاريخ الحديث، وخصوصاً في القرون االخيرة من 
كل تقدم، كما ان رجال الحكم الخونة واسـرة البهلـوي علـى    
الخصوص، والمراكز الدعائية التي تطّبل الجهاض كل ما هـو  

ـ   غار من انجازنا، مضافاً الى ما نحمله من عقدة الحقـارة والص
واالحساس بالعجز كل ذلك منعنا من القيام بأية فعالية في سبيل 
التقدم، فاستيراد البضائع من جميع االنـواع، واشـغال النسـاء    

بانواع السلع المستوردة كأدوات  –خصوصاً الشبان  –والرجال 
التجميل والزينة والكماليات ولعب االطفال، وجّر االسـر الـى   

ستوى الشراء االستهالكي.. وغير ذلك التنافس فيما بينها ورفع م
وهم  –مما ينطوي على حكايات محزنة والهاء الشبان وافسادهم 



٧٢ 
 

عبر تكثير مراكـز الفحشـاء ودور    –القوة الفاعلة في المجتمع 
البغاء وعشرات من هذه المصائب المدروسة ساهمت في ابقـاء  

  دولنا متخلفة.

  االعتماد على الخبرات المحلّية
 –عب العزيز بتواضع واخالص بان ينهض وهنا اوصي الش

في سـبيل رفـع    –وبارادة صلبة وبفعالية ومثابرة على العمل 
 –والى مدى بعيد  –انواع التبعية، فأنتم ترون كيف تم التخلص 

من كثير من هذه المصائد، وكيف ان الجيل الحاضر المحروم قد 
صانع هب للعمل واالبداع، فاستطاع تشغيل وادارة الكثير من الم

واالجهزة المتطورة كالطائرات وغيرها مما لم يكـن متصـوراً   
قدرة المتخصصين االيرانيين على تشغيلها، ومما كان يدفعنا الى 
مد ايدينا الى الشرق او الغرب لالستعانة بخبرائهم. كذلك ونتيجة 
للحصار االقتصادي والحرب المفروضة رأينا كيف تمكن ابناؤنا 

لالزمة وعرضها باسعار زهيـدة ممـا   من تصنيع قطع الغيار ا
ساهم في سد الحاجة المحلية واثبت قدرتنا على اي عمل بمجرد 

  ارادته.
لذا عليكم ان تكونوا يقظين واعين حـذرين مـن ممتهنـي    
السياسة من عمالء الغرب والشرق خشية ان تؤدي وسوسـاتهم  

ين الشيطانية لدفعكم نحو الناهبين الدوليين. ولتعلموا بان االيراني
والعرب، ال يقلون كفاءة عن االوروبيين واالمريكان والسوفيت، 
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فانهم ان استطاعوا العثور على هويتهم وتخلصوا مـن شـعور   
اليأس واعتمدوا على انفسهم فقط، فانهم قادرون على القيام باي 
عمل، وعلى صناعة ما يشاؤون، وما تمكن اولئك من تحقيقـه  

تكال على اهللا، واالعتمـاد  فانكم قادرون على تحقيقه شريطة اال
على النفس والتخلص من قيود التبعية للغير وتحمل الصـعوبات  
  من اجل بلوغ الحياة الشريفة والخروج من تحت سلطة االجانب.

سواء في الجيل الحاضر أم في  –على الحكومة والمسؤولين 
ان يقدروا متخصصـيهم ويشـجعوهم علـى     –االجيال القادمة 

ك بالبذل المادي والمعنوي وان يحولوا دون مواصلة العمل، وذل
استيراد السلع االستهالكية المدمرة ويتكيفوا بالموجود عندهم الى 
ان يتمكنوا من صنع كل ما يحتاجونه بانفسهم. كما واطلب مـن  

وان تطلـب االمـر    –أن ال يضـحوا   –فتية وفتيات  –الشبان 
االنسانية فـي   باالستقالل والحرية والقيم –تحمل المشقة والعناء 

سبيل السلع الكماليةواالختالط وانواع التحلل وفي سبيل الحضور 
في مراكز الفحشاء التي يقيضها لهم الغرب وعمالؤه الخونـة،  
فقد ثبت ان اولئك ال يفكرون بغير افسادكم واغفالكم عن مصير 
بلدكم لنهب ثرواتكم وجركم بقيد االستعمار وعار التبعية، وجعل 

مستهلكين فقط. فهـم يريـدون بتلـك االسـاليب      شعبكم وبلدكم
علـى حـد     –وامثالها ابقاءكم متخلفين ونصـف متوحشـين   

  .-تعبيرهم
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  مؤامرة إفساد الجامعات
كما اشرت الى ذلك مـراراً   –ومن مؤامرتهم الكبرى  –واو 

السعي للسيطرة على مراكز التربيـة والتعلـيم وخصوصـاً     –
يدي خريجيها، واسـلوبهم  الجامعات، ذلك الن مقدرات الدول با

في التعامل مع الروحانيين ومدارس العلوم االسـالمية يختلـف   
عنه فيما يتعلق بالجامعات واالعداديات، فهم في الحالة االولـى  
يؤكدون على ازاحة الروحانيين عن الطريق، وعزلهم اما بالقمع 

وان كانـت   –والعنف واالهانة، كما حصل في عهد رضاخان 
واما بالدعايات والـتهم والخطـط الشـيطانية     –نتائجه عكسية 

كما يصطلح عليها  –للفصل بينهم وبين الطبقة المتعلمة والمثقفة 
كما حصل في عهد رضاخان مقترناً بالضغط والقمع، وفـي   –

  عهد محمد رضا مجرداً عن العنف وبطريقة اخرى اشد ايذاًء.
اما في الجامعة، فان خطتهم تقضي بحـرف الشـبان عـن    

تهم وآدابهم وقيمهم المحلية، وجرهم نحو الشرق او الغرب، ثقاف
واختيار المسؤولين الحكوميين من بين هؤالء وتحكيمهم بمصائر 
البلدان لينفذوا بواسطتهم كل ما يريدون. فهم ينهبـون البلـدان   
ويجرونها نحو االسر للغرب دون ان يكون بمقدور الروحانيين 

في عزلهم وتنفير الناس منهم الحيلولة دون ذلك، فهم قد ساهموا 
واحباطهم. وهذا هو الطريق االفضل لنهب البلدان المسـتعمرة  
وابقائها متخلفة، فهو يدي الى افراغ كل شيء في جيوب الدول 
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الكبرى دون عناء او كلفة، ودون اثارة اية ضجة في االوسـاط  
  الوطنية.

 وحيث تنصب الجهود –لذا فان من الالزم علينا جميعاً اآلن 
مسـاعدة   –على اصالح وتطهر الجامعات والمعاهد التعليميـة  

دون انحـراف   –والـى االبـد    –المسؤولين في ذلك للحيلولة 
الجامعات والسعي لمعالجة اي انحراف يلوح بحركـة سـريعة،   
والبد من تحقيق هذا االمر الحيوي على يد شـبان الجامعـات   

من االنحراف يعني والمعاهد التعليمية ابتداًء، فان نجاة الجامعة 
  نجاة البلد والشعب.

انني اوصي جميع الفتية والشبان وآبائهم وامهاتهم ومحبـيهم  
اوالً، ثم رجال الدولة المثقفين الحريصين على مصـالح البلـد   
ثانياً، ان يبادروا جميعاً الى بذل الجهود الجهيدة في هذا المجال 

ـ    ة حفـظ  الذي يستتبع حفظ البالد من االذى، ثـم تسـليم امان
  الجامعات الى الجيل القادم.

كما اوصي االجيال الالحقة ان يجهدوا في حفظ الجامعـات  
وصيانتها من االنحراف او الميل للغرب والشرق فان في ذلـك  

 –صـانع االنسـان    –نجاتهم ونجاة بلدهم العزيزة واالسـالم  
وليعلموا انهم بعملهم االنساني واالسالمي هذا انما يقطعون ايدي 

ى الكبرى عن بالدهم ويفقدونها االمل نهائياً.. حفظكـم اهللا  القو
  واعانكم.
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  انتخبوا نواباً متدينين
من االمور الضرورية ايضاً، تدّين نـواب مجلـس    –زاي 

الشورى االسالمي، فقد رأينا جميعاً اي اضرار محزنة لحقـت  
باالسالم وبايران نتيجة عدم صالحية مجلس الشورى وانحرافه 

وحتى عهـد النظـام    ٣٤التي تلت النهضة الدستوريةمنذ الفترة 
البهلوي المجرم، والتي كان اسوأها واخطرها عهد ذلك النظـام  
الفاسد المفروض. يا لها من مصائب وخسـائر مـدمرة حلـت    

  بالبالد والشعب على ايدي هؤالء العبيد التافهين المجرمين.
لقد أدى وجود اكثرية مصطنعة مقابل أقلية مظلومة خـالل  

الى تمكن انجلتـرا   –من العهد البائد  –الخمسين عاماً االخيرة 
واالتحاد السوفيتي وامريكا بعد ذلك من تمرير كـل مـا أرادوه   
على ايدي هؤالء المنحرفين الغافلين عن اهللا مما جر البالد الى 
حافة الدمار واالنهيار. فمنذ ما تال الحركة الدستورية لم يطبـق  

لدستور االساسية، وقد تم ذلك قبل عهـد  شيء تقريباً من مواد ا
رضاخان عبر المأسـورين للغـرب وحفنـة مـن الباشـوات      
واالقطاعيين، وعبر النظام السفاك وحواشي البالط وازالمه في 

  عهد النظام البهلوي.
وبلطف اهللا وعنايتـه   –اما اآلن، وحيث اصبح مصير البالد 

ـ  –وهمة الشعب العظيم  ث اصـبح  بأيد المواطنين انفسهم، حي
النواب منبثقين من سواد الجماهير يتم انتخابهم لمجلس الشورى 
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االسالمي دون تدخل الحكومة او الباشوات، فـان المؤمـل ان   
يحول التزامهم باالسالم وحرصهم على مصـالح الـبالد دون   

  وقوع اي انحراف.
لذا فاني اوصي ابناء الشعب ان يصـوتوا فـي كـل دورة    

لصالح المرشـحين الملتـزمين    –الً حاضراً ومستقب –انتخابية 
باالسالم والجمهورية االسالمية انطالقاً مـن ارادتهـم الصـلبة    

  والتزامهم باحكام االسالم وحرصهم على مصالح البالد.
وال شك أن مثل هؤالء المرشحين يكونون غالباً من الطبقات 
االجتماعية الوسطى ومن بين المحرومين غير المنحرفين عـن  

تقيم نحو الغرب او الشرق، ومن غير الميالين نحو الصراط المس
المدارس العقائدية المنحرفة ومن المتعلمـين المطلعـين علـى    

  مجريات االمور المعاصرة والسياسات االسالمية.

  على العلماء أن ال يعتزلوا المجتمع
ان  –السيما المراجع العظـام   –واوصي العلماء المحترمين 

خصوصـاً عنـد انتخـاب رئـيس      ال يعتزلوا قضايا المجتمع،
الجمهورية او نواب المجلس، وأن ال يكونوا غير مكترثين بهذه 

كيـف   –واالجيال الالحقة ستسمع بذلك  –االمور. فكلكم رأيتم 
قام ممتهنو السياسة من عمالء الشرق والغرب بعزل الروحانيين 
اللذين وضعوا الحجر االساس للملكية الدستورية بعد ان تحملوا 

اق والمعاناة، وكيف ان الروحانيين ايضاً ابتلعوا الطعم الذي المش
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القاه لهم ممتهنو السياسة فظنوا ان التدخل فـي امـور الـبالد    
والمسلمين مما ال يليق بمقامهم، فانسحبوا من الميدان تاركين اياه 
للمأسورين للغرب، األمر الـذي الحـق بالحركـة الدسـتورية     

  يحتاج جبرانه الى زمن طويل. والدستور والبالد واالسالم ما
واآلن وبعد ان ازيلت الموانع بحمـد اهللا تعـالى، وتـوفرت    
االجواء الحرة المناسبة لمشاركة جميع الشرائح االجتماعية، لـم  
يبق من عذر، والتساهل باي امر من امور المسلمين من الذنوب 

  الكبيرة التي ال تغتفر.
ه وبما له مـن  وبمقدار استطاعت –فعلى كل امرء ان يسعى 

دون نفـوذ   –التأثير في خدمة االسالم والوطن وان يحول بجّد 
عمالء القطبين المستعمرين، والمنبهرين بـالغرب او الشـرق   

  والمنحرفين عن نهج االسالم العظيم.
وليعلم الجميع بان اعداء االسالم والدول االسالمية المتمثلين 

ون في بلداننا والبلـدان  بالقوى الناهبة الدولية الكبرى انما يتغلغل
االسالمية االخرى بخفة ومهارة ليوقعوا تلك البلدان في شـباك  

  االستعمار مستغلين ابناء شعوب تلك البلدان ذاتها.
كونوا يقظين، راقبوا بحذر، وما ان تشعروا بـأول خطـوة   

  تغلغل هبوا للمواجهة وال تمهلوهم، واهللا معينكم وهو حافظكم.
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  ٣٥الدستورالنواب وشورى صيانة 
في هذا العصـر   –اطالب ممثلي مجلس الشورى االسالمي 

ان يصروا على عدم قبـول اوراق اعتمـاد    –والعصور اآلتية 
العناصر المنحرفة التي تتمكن في وقت ما من فـرض تمثيلهـا   
على الناس بالدسائس واالالعيب السياسـية، وان يحولـوا دون   

  .وصول حتى عنصر مخرب عميل واحد الى المجلس
أن يأخذوا  ٣٦كما اوصي االقليات الدينية المعترف بها رسمياً

العبرة من الدورات االنتخابية التي جـرت فـي عهـد النظـام     
البهلوي، وان يحرصوا على انتخاب ممثليهم الملتزمين بأديانهم 
وبالجمهورية االسالمية، غير المرتبطين بالقوى االسـتعمارية،  

  المنحرفة وااللتقاطية. وغير الميالة للمدارس االلحادية
واطلب من جميع النواب أن يتعاملوا فيما بينهم بحسن النيـة  
واالخّوة، وليسعوا جميعاً الى ان ال تُسّن القوانين المنحرفة عـن  

وليكونـوا جميعـاً اوفيـاء لالسـالم      –ال سمح اهللا  –االسالم 
  والحكامه السماوية، سعياً في نيل سعادة الدنيا واآلخرة.

 –لب شورى صيانة الدستور المحترمين واوصـيهم  كما اطا
ان يحرصوا على اداء  –سواء في هذا الجيل ام االجيال القادمة 

واجباتهم االسالمية والوطنية بكل دقة وحزم، وان يحاذروا مـن  
الوقوع تحت تأثير اية سلطة، وان يحولوا دون سـن القـوانين   

ر االعتبار اية المخالفة للشرع المطهر والدستور، دون االخذ بنظ
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اعتبارات اخرى، وان ينتبهوا الى مصالح البالد التي يجـب ان  
تـارة   ٣٧تتحقق عبر االحكام الثانوية تارة، او عبر والية الفقيـه 

  أخرى.

  المشاركة في االنتخابات تكليف الهّي
وأوصي الشعب المجيد بأن يسجل حضوراً فاعالً في جميـع  

جمهورية او مجلس الشورى االنتخابات، سواء انتخابات رئاسة ال
 ٣٩لتعيين شورى القيادة او القائد ٣٨االسالمي او انتخابات الخبراء

وعليهم ان يحرصوا على اتمام عملية االقتراع وفق الضـوابط  
المعتبرة. فمثالً في انتخاب الخبراء لتعيين شـورى القيـادة او   

ـ  رعية القائد عليهم ان ينتبهوا جيداً، فاذا تّم تجاوز الموازين الش
والقانون في انتخاب الخبراء وحصل تساهلما في ذلـك، فمـن   
الممكن ان يتعرض االسالم والبالد الى خسائر ال يمكن جيرانها، 

  وحينها سيكون الجميع مسؤولين امام اهللا تعالى.
بمراجعـه   –على هذا االساس، فان عدم مشـاركة الشـعب   

 –فيـه  وعلمائه العظام وتجاره وكسبته وفالحيه وعمالـه وموظ 
يحّمل الجميع المسؤولية عن مصير الـبالد واالسـالم، سـواء    
بالنسبة لهذا الجيل ام االجيال القادمة. وقد يكون التساهل وعـدم  

  المشاركة في بعض الظروف ذنباً من اكبر الكبائر.
لذا وجب عالج المسألة قبل وقوعها، واال فلن يكون بوسـع  

ولمسناها بعد الحركـة  احد ان يفعل شيئاً، وهي حقيقة لمستموها 
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الدستورية. فليس من عالج انجع وأفضل من قيام أبناء الشـعب  
وفي مختلف أنحاء البالد بأداء تكليفهم وفق الضوابط االسـالمية  

في انتخابات رئاسة الجمهورية  –ومواد الدستور. كذا فان عليهم 
مشاورة الطبقة المتعلمة المثقفة المطلعـة   –او مجلس الشورى 

ري االمور والمعروفة بـالتقوى وااللتـزام باالسـالم    على مجا
وبنظام الجمهوريـة االسـالميةوالعلماء الروحـانيين المتقـين     
الملتزمين بالجمهورية االسالمية، وامثالهم ممن ال ارتباط لهـم  

  بالدول القوية المستعمرية.
ليحرص الجميع عند اختيـار رئـيس الجمهوريـة ونـواب     

لمسـوا حرمـان المستضـعفين    المجلس على ان يكونوا ممـن  
والمجتمع ومظلوميتهم، وممن يعتزمون تحقيق الرفاهية البنـاء  
الشعب، ال اولئك التجار واالقطاعيين مـن السـاعين للوجاهـة    
والشهرة، المرفهين الغارقين فـي الملـذات والشـهوات غيـر     

  القادرين على ادراك مرارة الحرمان ومعاناة الجائعين والحفاة.
م ان رئيس الجمهورية وممثلـي المجلـس اذا   وعلينا ان نعل

كانوا الئقين ملتزمين باالسالم متحمسين لخير البالد والشـعب،  
فان ذلك سيمنع من ظهور الكثير منالمشكالت ويحل الكثير منها 
ان وجد. وكذا هو األمر في انتخاب الخبراء لتعيـين شـورى   

قبل ابناء فاذا تم انتخاب هؤالء من  –والقائد باالخص  –القيادة 
الشعب بدقة متناهية او باستشارة مراجع العصر العظام والعلماء 
االعالم في جميع انحاء البالد والمتدينين والمفكرين الملتـزمين،  
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فان ذلك سيؤدي الى تفادي الكثير من المشاكل والمعضـالت او  
حلها بسهولة، بناء على ما تـم تحقيقـه مـن اختيـار الكثـر      

  اقة للقيادة او شورى القيادة.االشخاص التزاماً ولي
 ٤٠ومع األخذ بنظر االعتبار المـادة التاسـعة بعـد المائـة    

من الدستور يتضح مدى جسامة مسؤولية  ٤١والعاشرة بعد المائة
الشعب في اختيار الخبراء، ومسؤولية الخبراء في تعيين القائـد  
او شورى القيادة، فأقل تساهل في االختيار سيلحق ايما ضـرر  

م والبالد والجمهورية االسالمية، وان احتمال هذا الضرر باالسال
يمكن ان يرتّب علـيهم تكليفـاً    –وهو امر في غاية االهمية  –

  الهياً.

  إلى القائد وشورى القيادة
اوصي القائد او شورى القيادة في عصـر هجمـة القـوى    

ضد الجمهورية  –في داخل البالد وخارجها  –الكبرى وعمالئها 
وفي الحقيقة ضد االسالم تحت ستار الهجمة علـى   –االسالمية 

وفي العصور المقبلة بأن يوقفوا انفسهم  –الجمهورية االسالمية 
ــرومين    ــالمية والمح ــة االس ــالم والجمهوري ــة االس لخدم

هديـة   –في ذاتها  –والمستضعفين، وان ال يتوهموا أن القيادة 
ا كانـت  ومقام سام لهم، فهي واجب ثقيل وخطير، والزلة فيها اذ

فانها تستتبع العار األبـدي   –ال سمح اهللا  –اتباعاً لهوى النفس 
  في هذه الدنيا، ونار غضب اهللا القهار في اآلخرة.
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أتضرع وأبتهل الى اهللا المنان الهادي ان ينجينـا ويسـتقبلنا   
  واياكم من هذا االمتحان الخطير وقد ابيّضت وجوهنا.

 –رجة أقـل قلـيالً   وبد –كذلك فان هذا الخطر يتهدد ايضاً 
والــوزراء  –الحــالي ومــن ســيليه  –رؤســاء الجمهوريــة 

والمسؤولين بحسب مواقعهم في سلّم المسؤولية، فلينتبهوا الى ان 
اهللا تعالى حاضر وناظر وانهم في محضره المبارك. هداهم اهللا 

  تعالى الى سواء السبيل.

  العدالة في القضاء االسالمّي
سألة القضاء، فالقضـاء يباشـر   ومن االمور الهامة م –حاء 

أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم. لذا اوصي القائد او شـورى  
القيادة ان يتحروا الدقة في مجال التشـخيص العلـى منصـب    

واختيار المتدينين المحنّكـين   –وهو من صالحياتهم  –قضائي 
من اولي الخبرة في االمور الشرعية واالسالمية والسياسية. كما 

ء مجلس القضاء االعلى العمل بجد على تنظيم امر اوصي اعضا
القضاء الذي عانى في العهد البائد من وضع محـزن مؤسـف،   
وان ينافحوا عن هذا الموقع البالغ االهمية مخافة ان يتسنم هـذا  
الموقع اولئك المتالعبين بأرواح الناس واموالهم ممن ال وجـود  

مثابرة وجد لتغيير لمعنى العدالة االسالمية عندهم. وان يسعوا ب
ويحرصوا على تنصيب القضـاة اللـذين    ٤١وضع دوائر العدلية

 –تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ممن تعمل الحـوزات العلميـة   
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علـى اعـدادهم    –خصوصاً الحوزة العلمية المباركة في قـم  
وتأهيلهم وترشيحهم واستبعاد مـن ال تتـوفر فـيهم الشـروط     

سـريان   –ان شـاء اهللا   –عة االسالمية الالزمة، حتى يتم بسر
  القضاء االسالمي في ربوع البالد كافة.

العصـور  واوصي القضاة المحترمين في عصرنا الحاضر و
القادمة ان ينبروا لتحّمل مسؤولية هذا الموقع الخطير ويفّوتـوا  
الفرصة على غير المؤهلين له، فال يتنّصلن المؤهلون لذلك عن 
قبول هذه المسؤولية، وليأخذوا بنظر االعتبار االحاديث الواردة 
عن المعصومين(ع) حول أهمية القضاء وخطورتـه ومـا ورد   

ليعلموا بأن لهـذا المنصـب أجـر    حول القضاء بغير الحق. و
وفضل وثواب عظيم، كما ان خطره عظيم، وليس بحق علـيهم  

  بان التصّدي للقضاء ممن هو أهل لذلك واجب كفائي.

  تحصين الحوزات العلمّية أمام االختراق
لقد عقد اعداء االسالم والجمهورية االسالمية في هذا  –طاء 

م ساعون بكل طريـق  الزمن العزم الى القضاء على االسالم، فه
ممكنة لتحقيق هذا الهدف الشيطاني، واحدى الطرق الهامة فـي  
تحقيق هدفهم المشؤوم والخطيـر علـى االسـالم والحـوزات     
االسالمية هو زرع أفراد منحرفين فاسدين فيها، والخطر الكبير 
الناجم عن ذلك على المدى القريب، هو تشويه سمعة الحـوزات  

ات غير الالئقـة والسـلوكيات غيـر    العلمية من خالل الممارس
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االخالقية والمنحرفة لهؤالء المندسين، اما على المدى البعيد فان 
الخطر يكمن في وصول البعض من النّصـابين الـى المواقـع    
الحساسة للقيام في الوقت المناسـب بتوجيـه ضـربة مهلكـة     
للحوزات العلمية االسالمية والى االسالم العزيز والـى الـبالد   

ن خالل اطالعهم على العلوم االسالمية واندساسهم بـين  وذلك م
  الجماهير والناس البسطاء وكسب وّدهم.

وليس بدعاً من األمر ان يكون للقوى الناهبة الكبرى طابوٌر 
من المندسين في المجتمعات وباشكال مختلفة تشـمل الـوطنيين   

ممـن   –والمثقفين القشريين والمتلبسين بلباس علمـاء الـدين   
فهم قد يعيشون بين النـاس   –الخطر االكبر من الجميع  يشكلون

احياناً ثالثين او اربعين عاماً متظـاهرين باالسـالم والقداسـة    
والقومية والوطنية الى سائر الحيل االخرى بصبر وأناة محينين 
الفرصة المناسبة لتنفيذ مهماتهم. وقد رأى شعبنا العزيز نمـاذج  

 ٤٥والشـيوعيين  ٤٤الشـعب وفدائيي  ٤٣من قبيل مجاهدي الشعب
وغيرهم ممن اشتهرت أسماؤهم بعيد انتصار الثورة. لذا وجـب  
على الحوزات العلمية ان تحذر ذلك كله، كما ان على الجميع ان 
يمارسوا ادوارهم في احباط هذه المؤامرات بيقظة، واألهّم مـن  
ذلك كله هو تصدي المدرسين المحترمين والفضالء مـن أهـل   

مراجع العصر لتنظيم الحوزات العلمية، ولعـّل  الخبرة بمباركة 
المقولة المشهورة "نظمنا في عدم النظم" هي مـن االيحـاءات   

  المشؤومة لهؤالء المخططين المتآمرين.
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  تنظيم الحوزات العلمية
على أية حال، فان مـن المطلـوب فـي كـل العصـور،      
وخصوصاً في العصر الحاضر الذي اشتدت فيـه المخططـات   

وتسارعت، التصدي لتنظيم الحوزات، فليصـرف   والمؤامرات
المدرسون واألفاضل األجالّء الوقت في ذلك لصيانة الحوزة في 
هذه المرحلة ومن خالل البرامج الدقيقة الصحية، اخص بـذلك  

  وسائر الحوزات الكبيرة والمهمة. ٤٦الحوزة العلمية في قم
ومن الضروري أن ال يسمح العلماء والمدرسون المحترمون 
بانحراف الدراسة في مجال الفقه واالصول عن طريقة المشايخ 
العظام، التي تمثل الطريق الوحيـد لحفـظ الفقـه االسـالمي،     
وليعلموا على زيادة التدقيق والبحث واالبداع والتحقيق كل يوم، 
وليحرصوا على حفظ المنهج التقليدي في الفقه الذي ورثه لنـا  

عنه الى اضعاف اسـس   السلف الصالح والذي يؤدي االنحراف
التحقيق والبحث والتدقيق. ولتضاف التحقيقات الى التحقيقـات،  
طبيعي أن برامج في المجاالت العلمية االخرى يجـب ان تعـد   
وبما يتناسب مع احتياجات البالد واالسالم، كما ينبغـي اعـداد   
المتخصصين في تلك المجاالت، غير أن أسمى المجاالت التـي  



 

٨٧ 
 

ها جهود التعليم والتعلم وأفضلها هي العلوم ينبغي ان تصّب علي
المعنوية االسالمية كعلم االخالق وتهذيب النفس والسير والسلوك 

  فانه الجهاد االكبر. –رزقنا اهللا ذلك واياكم  – ٤٧الى اهللا

  أهمّية الجهاز التنفيذي وخطورته
من األمور التي يلزم اصالحها ومراقبتهـا؛ الجهـاز    –ياء 

تصدر عن المجلس أحياناً قوانين ممتازة ومفيـدة  التنفيذي، فقد 
للوضع الحالي للمجتمع، وتقوم شورى صيانة الدستور بامضائها 
وابالغها الوزير المختص اال انها عندما تقع بعد ذلك فـي ايـد   

 –غير صالحة، قد تمسخ او يعمل خالفاً لها، او انهـا تـؤدي   
الدارية الملتوية ونتيجة لما اعتاده اولئك من الروتين والمسالك ا

الى اثارة االضـطراب بـين النـاس     –او لتعمد في ذلك منهم 
  تدريجياً حتى يبلغ األمر حدوث فوضى اجتماعية.

اوصي الوزراء المسؤولين في العصر الحاضر والعصـور  
المقبلة ان يدركوا انهم وموظفي وزارتهم يرتزقون من أمـوال  

ماً للشـعب  الشعب، لذا وجب عليهم جميعـاً ان يكونـوا خـدا   
وخصوصاً المستضعفين منهم، كذلك عليهم ان يدركوا بان ايجاد 
المشقّة للناس والعمل خالفاً للواجـب حـرام ويوجـب احيانـاً     

  .-والعياذ باهللا  –الغضب االلهي 
خصوصـاً   –انكم بحاجة الى دعم الشعب، فبدعم الشـعب  

تحقق النصر وقطعت يد الظلم الملكي عـن   –طبقاته المحرومة 



٨٨ 
 

الد وثرواته، فاذا ُحرمتم ذات يوم دعم الشعب فانكم ستعزلون الب
  ايضاً وسيحتل الظلمة مواقعكم ويعود األمر الى سابقه.

وبناًء على هذه الحقيقة الملموسة، عليكم أن تسعوا الرضـاء  
الشعب وتتجنبوا السلوك الالاسالمي والالانسـاني، ومـن هـذا    

عصر أن يـدققوا  المنطلق فاني اوصي وزراء الداخلية في كل 
في اختيار المحافظين، ويحرصوا على انتخاب االكفّاء المتدينين 
المحنكين المتآلفين مع الناس، حتى يسود الهدوء البالد الى أبعد 

  حدٍّ ممكن.
وان كان على جميع الوزراء السعي  –تجدر االشارة الى أنه 

ن اال ا –في أسلمة الجهاز الذي يعمل بين ايديهم وتنظيم اموره 
لبعض الوزارات خصوصية مميزة كوزارة الخارجية المسؤولة 

  عن سفارات البالد في الخارج.

  تطهير السفارات
 –ومنذ انتصـار الثـورة    –ولقد أوصيت وزراء الخارجية 

بوصايا حول المظاهر الطاغوتية في السفارات، وحول السـعي  
في تغيير وتنظيم السفارات وبما يتناسب مع مبادئ الجمهوريـة  

السالمية، اال اّن البعض منهم اما انه لم يرغب في ذلك، او انه ا
  لم يتمكن من القيام بمسعى ايجابي.
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واآلن مضى ما يقارب الثالثة اعوام على انتصـار الثـورة   
ووزير الخارجية الحالي أقدم على ذلـك والمؤّمـل ان يتحقـق    

  المطلوب بالمتابعة وبذل الوقت.
ان يـدركوا   –ومن سيليه الحالي  –اوصي وزراء الخارجية 

جسامة مسؤولياتهم، سواء في مجال اصالح الوزارة والسفارات 
وتطويرها، ام في مجال السياسـة الخارجيـة الهادفـة لحفـظ     
االستقالل ومصالح البالد واقامة العالقات الحسنة مع الدول التي 

  ليس في نّيتها التدخّل في شؤوننا الداخلية.
ر تشوبه شائبة التبعيـة بكـل   حاذروا وبكّل حزم من أي ام

 –ابعادها ولتعلموا بأّن التبعية في بعض االمور تعرض الـبالد  
الى كارثة  –رغم ظاهرها الخداع او ما تحققه من منافع مؤقتة 

  مدمرة.
اسعوا لتحسين عالقاتكم مع الدول االسالمية وايقـاظ قادتهـا   

  وكونوا دعاة للوحدة واالتحاد فاهللا معكم.
العالم االسالمي بان ال ينتظروا مسـاعدة   كما أوصي شعوب

أحد من الخارج لتحقيق اهدافهم في تطبيق احكام االسالم، بـل  
المبادرة للنهوض بانفسهم وتحقيق هذا الهدف الضروري الـذي  

  سيؤّمن لهم الحرية واالستقالل.
ليبادر العلماء االعالم، والخطبـاء المـوقرون فـي الـدول     

ت لتحرير انفسها من التبعية للقوى االسالمية الى دعوة الحكوما
االجنبية الكبرى، وليتفقوا مع شعوبهم فانهم اذا فعلـوا عـانقوا   
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النصر ال محالة، عليهم ايضاً ان يدعوا الشعوب الى الوحدة ونبذ 
العنصرية المخالفة لتعاليم االسالم، ومد يد االخوة الى اخـوانهم  

االسالم يعـد  في االيمان في اي بلد كانوا ومن اي عنصر فان 
الجميع اخوة، ولو ان هذه االخـوة تحققـت يومـاً مـا بهمـة      
الحكومات والشعوب وبتأييد اهللا العلي، فسيظهر للعيان كيف ان 

  المسلمين يشكلون اكبر قوة في العالم.
عسى ان يمّن اهللا سبحانه وتعالى علينا بهذه االخوة والمساواة 

  في يوم قريب.

  زارة االرشادالمؤامرات االعالمّية ودور و
وصيتي الى وزارة االرشاد في كل العصـور، خصوصـاً   

ان تسـعى لنشـر    –لما له من خصوصية  –عصرنا الحاضر 
الحق في مقابل الباطل، واظهار الوجـه الحقيقـي للجمهوريـة    

  االسالمية.
اننا نتعرض في هذا الزمان لهجوم اعالمي مكثف من قبـل  

كبرى ذلك الننا قطعنـا  جميع وسائل االعالم المرتبطة بالقوى ال
يدها عن بالدنا. فأية اكاذيب وتهم باطلة ال يلصقها المتحـدثون  
والكتاب المرتبطون بالقوى الكبرى بهذه الجمهورية االسـالمية  

وبدالً من أن يمّدوا لنا  –الفتيةّ؟ ولالسف فان اكثر دول المنطقة 
ـ   –يد االخوة لما يقتضيه االسالم  اداة فانهم هّبوا لمعاداتنـا ومع

االسالم، وهجموا علينا من كل صوب خدمة للناهبين الـدوليين،  
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في وقت يعاني فيها عالمنا من الضعف والعجز البالغين، وكلكم 
  تعلمون بان العالم ُيدار اليوم باالعالم.

يميلون الى  –كما يقال  –ومما يؤسف له فان الكتاب المثقفين 
بلـدهم وشـعبهم    احد القطبين بدالً من ان يكون همهم استقالل

وحريتهما، فاالنانية واالنتهازية والفئوية تحرمهم فرصة التفكير 
لحظة واحدة في مصالح بلـدهم وشـعبهم، ومقارنـة الحريـة     
واالستقالل في عهد هذه الجمهورية بما يماثلهما في العهد البائد، 
ومقايسة الحياة الشريفة العزيزة التـي يعيشـونها اآلن مقترنـة    

من الرفاهية والترف، وبين ما كانوا يحصلون  ببعض ما خسروه
عليه تحت ظل نظام الظلم الملكي مقترناً بالتبعيـة واالسـتعباد   
واالضطرار الى كيل المديح والثناء لجراثيم الفساد ومعدن الظلم 
والفحشاء. فليكفّوا عن اطالق التهم وما ال يليق بهذه الجمهورية 

مة الشعب والنظـام فـي   اليافعة وتوظيف السنتهم واقالمهم لخد
  مقابل الطواغيت والظلمة.

غير ان مسألة التبليغ ال تختص بوزارة االرشاد فقط، فهـي  
واجب الجميع من علماء وخطباء وكتاب وفناني، كذلك فان على 
وزارة الخارجية ان تسعى الصدار نشرات تبليغية مـن خـالل   

تجلى الذي ان  –سفاراتها لتعرض للناس وجه االسالم النوراني 
واُزيح عنه قناع المعاندين واولي االفهام المنحرفة وظهر بجماله 

فانه سيعّم  –الجميل الذي عرضه القرآن والسنة في جميع ابعاده 
  العالم وستخفق رايته المجيدة في كل مكان.
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ما أدهاها وما امّرها مصيبة ان يكون لدى المسلمين بضاعة 
بدء الخليقة الى آخرهـا،  مزجاة بهذه الجودة ومما ال ُيناظر منذ 

ثم ال يستطيعون عرض هذه الجوهرة النفيسة التي يسعى اليهـا  
كل انسان بفطرته السليمة، بل األمرُّ من ذلك ان يكونوا غافلين 

  عنها جاهلين بها او فارين منها أحياناً.

  مراكز التربية والتعليم غير االسالمّية وأثرها الهّدام
صيرية، مسألة مراكز التربيـة  من األمور الهامة الم –كاف 

والتعليم بدًء من دور الحضانة وحتى الجامعات وسوف اكـرر  
  الحديث باختصار حول هذه المسألة الهميتها االستثنائية.

إّن على شعبنا المنكوب ان يعلم بان الضربة المهلكـة التـي   
وجهت الى ايران واالسالم في النصف االخير من هذا القـرن  

لى الجامعات. فلـو ان الجامعـات ومراكـز    تعود في معظمها ا
التربية والتعليم االخرى كانت تسير وفق برامج اسالمية ووطنية 
في تعاملها مع االطفال والناشئة والشبان وتهذيبهم وتربيتهم بما 
ينسجم مع هدفها في الحفاظ على مصالح الـبالد، لمـا اصـبح    

مـا امكـن   وطننا لقمة سائغة لالنجليز ثم لمالريكان والروس ول
مطلقاً فرض االتفاقيات الجائرة على شعبنا المحروم المنكـوب  
ولما فتحت الطريق ابداً امام المستشارين االجانب ليمألوا ايران، 
ولما افرغت الثروات النفطية للشعب االيراني المضـطهد فـي   
جيوب القوى الشيطانية، ولما امكن السرة البهلـوي وعمالئهـا   



 

٩٣ 
 

ها الى منتزهات وقصور مشادة على نهب اموال الشعب وتحويل
اجساد المظلومين في الداخل والخـارج، أو مـأل المصـارف    
الخارجية بحاصل كد المظلومين لتصرف بعد ذلك على السجون 

  والفساد الذي يمارسونه مع من لف لفهم.
فلو أن اعضاء المجلس والحكومة والقضاء وسائر المؤسسات 

نية لما كان شعبنا اليوم كانوا من خريجي جامعات اسالمية ووط
يعاني كل هذه المشاكل العصيبة. ولو ان المسؤولين اللذين كانوا 
يتولون المراكز في السلطات الثالث، كـانوا مـن المتمسـكين    

ال كما يدعونه اآلن فـي   –باالسالم والوطنية بمعناهما الصحيح 
لكان وضعنا غير هذا الوضع وحال بالدنا غير  –مقابل االسالم 

ا هذه، ولكان المحرومون من ابناء شعنبا قد تحرروا من قيد حاله
على نظام الظلم  –والى االبد  –الحرمان، ولكان قضي منذ أمد 

الملكي ومراكز الفحشاء واالدمان ودور البغاء التي كان الواحد 
منها يكفي التالف الجيل الشاب ذي الدور الفاعل المهم.. ولمـا  

  للبالد والعباد. ورث الشعب هذا االرث المدّمر
ولو أّن الجامعات كانت اسالمية، انسانية ووطنية المكنها ان 

  تقدم للمجتمع مئات وآالف االساتذة.
ولكن كم هو امر محـزن ومؤسـف ان تـدار الجامعـات     

اال ما ندر من  –والثانويات من قبل المأسورين للغرب والشرق 
أيـديهم  فيتعرض شباننا للتربية علـى   –أقلية مظلومة محرومة 

وعلى اساس برامج ومخططات أمليت عليهم من قبل االسـاتذة  
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االجانب ممن كانت لهم المواقع في الجامعات. األمر الذي جعل 
شباننا االعزاء المظلومين يترعرعون في احضان هذه الـذئاب  
المرتبطة بالقوى الكبرى، فنشأ منهم من تسنّم مواقع المسـؤولية  

لقضاء، فصاروا يحكمـون طبقـاً   عن تشريع القوانين والحكم وا
  ألوامر النظام البهلوي الظالم.

بحمد اهللا  –واليوم وبعد أن خرجت الجامعة من قبضة الجناة 
لزم الشعب وحكومة الجمهورية االسـالمية فـي كـل     –تعالى 

العصور، أن يحوال دون تسلل العناصر الفاسـدة مـن اتبـاع    
رب والشرق الـى  المدارس الفكرية المنحرفة أو ذات الميول للغ

معاهد المعلمين او الجامعات او سائر مراكز التعليم والتربيـة،  
  وان يحرصوا على عالج هذا االمر قبل تفاقمه وانفالت الزمام.

واوصي الشبان االعزاء في معاهـد المعلمـين والثانويـات    
والجامعات، الوقوف بحزم وشجاعة في مقابل االنحرافات لكـي  

  لهم ولبالدهم ولشعبهم. يصان االستقالل والحرية

  ٤٨القوات المسلّحة
ودرك  ٤٩إّن للقوات المسلحة من جيش وحرس ثـورة  –الم 

وقـوات عشـائر،    ٥٠وشرطة الى لجان ثورية وقـوات تعبئـة  
خصوصية متميزة، فهؤالء هم اذرع الجمهورية االسالمية القوية 
المقتدرة، وهم اهل الثغور، وحماة الطـرق والمـدن والقـرى،    

  مر هم اللذين يهبون أبناء الشعب االمن والهدوء.خالصة األ
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أن يشـملوهم   ٥١لذا وجب على الشعب والحكومة والمجلـس 
بعناية خاصة، فالقوات المسلحة تمثل الجهة التي تتوجه نحوهـا  
القوى الكبرى والسياسات التخريبية الستغاللها اكثر من اية فئة 

عيب السياسية او جهة اخرى. فبواسطة القوات المسلحة تقع االال
واالنقالبات وتبديل الحكومات واالنظمة، ومن بين قادتها يقـوم  
المستغلون بشراء البعض ليسيطروا عبر اولئك القادة المخدوعين 
على البلدان ويخضعوا الشعوب المظلومة لسـلطتهم ويسـبلونها   
الحرية واالستقالل. فلو تصدى للقيادة في القوات المسلحة قـادة  

يحت الفرصة العداء الدول للتآمر او احتالل ايـة  نزيهون لما ات
دولة ابداً، وحتى لو وقع ذلك فان اجهاضه سيتم على ايدي القادة 

  الملتزمين وسيصيبه االخفاق.
وقد كان للقوات المسلحة الملتزمة والقادة العسكريين الشرفاء 
الوطنيين سهم وافر في المعجزة المعاصرة التي تحققـت فـي   

لشعب، كذلك فان القوات المسلحة، مـن جـيش   ايران على يد ا
وقوى امن داخلي وحرس ثوري وقوات تعبئة شعبية، استطاعت 

وبالدعم الالمتناهي الذي يوفره الشعب لها في الجبهـات   –اليوم 
وخلفها وحيث الحرب الملعونة المفروضـة مـن قبـل صـدام     
التكريتي والتي شنها بأمر امريكا وسائر القـوى ومسـاعدتها،   

والعسـكرية لجـيش    حوالي العامين من الهزيمة السياسية وبعد
أن  –البعث المعتدي، والمدعوم من قبل المتجبرين وعمالئهـم  

  تصنع هذا العز العظيم وتدفع ايران لتسنّم هذا المجد.
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كذلك فان الفتن والمؤامرات التي حاكتها في الداخل الـدمى  
ـ    المية المرتبطة بالغرب والشرق لالطاحـة بالجمهوريـة االس

وحـرس   ٥٢احبطت بالسواعد المقتدرة لشبان اللجـان الثوريـة  
الثورة وقوات التعبئة والشرطة وبمساعدة ابناء الشعب الغيارى 
واخيراً فان هؤالء الشبان المضحين االعزاء هم اللذين يسهرون 

  الليالي لتنعم العوائل بالنوم الهاني... نصرهم اهللا وأعانهم.

  ناب التحّزبعلى القوات المسلّحة اجت
إذن ايها االخوة من منتسبي القوات المسلحة بشـكل عـام،   
اوصيكم بوصيتي االخوية هذه وانا امضي االيام االخيـرة مـن   
العمر، بان تواصلوا التضحية فـي جبهـات القتـال بقلـوبكم     
المعمورة بالعشق لالسالم وعشق لقاء اهللا، وان تواصلوا سـار  

  بالد.نشاطاتكم القيمة في جميع انحاء ال
كونوا يقظين على حذر، فان اسـاطين اللعـب السياسـية،    
وممتهني السياسة من المأسورين للغـرب والشـرق، وعمـالء    
المتجبرين المتخفين يلوحون بأسنة حرابهم الخائنة الجانية مـن  

ودون ايـة فئـة    –خلف الكواليس ويوجهونها من كل صـوب  
للثـورة  نحوكم انتم يا من حققتم بتضحياتكم النصـر   –اخرى 

ووهبتم الحياة لالسالم، هادفين استغاللكم لالطاحة بالجمهوريـة  
االسالمية وفصلكم عن االسالم والشعب باسم االسالم والخدمـة  
للشعب والوطن وليلقوا بكم في احضان احد القطبـين النـاهبين   
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ويصادروا كل جهودكم وتضحياتكم وذلـك بالحيـل السياسـية    
  والتظاهر باالسالم والوطنية.

صيتي االكيدة لمنتسبي القوات المسلحة االلتزام بالضـوابط  و
المتعلقة بالقوات العسكرية والتي تمنع المنتسبين من االنخـراط  
في صفوف االحزاب والتجمعات والتكتالت، ولتنـأى القـوات   
المسلحة تماماً عن اي حزب او تجمع سياسي سواء فـي ذلـك   

ـ  وات التعبئـة  الجيش وقوى االمن الداخلي والحرس الثوري وق
وغيرهم. وليبتعدوا عن االالعيب السياسية ليتمكنوا مـن حفـظ   
قوتهم العسكرية ويبقوا فـي منـأى عـن الخالفـات الداخليـة      

  لالحزاب.
على القادة العسكريين منع افـرادهم مـن االنتسـاب الـى     
االحزاب، كذلك ولما كانت الثورة تخص جميع ابنـاء الشـعب   

يع، فان الواجـب الشـرعي   ولما كان حفظها واجب على الجم
ومجلس الشـورى   ٥٣والوطني للحكومة والشعب وشورى الدفاع

سواٌء في ذلك القـادة   –االسالمي يقضي بمنع القوات المسلحة 
من القيام باي عمل  –والمسؤولين في المواقع العليا، او ما يليها 

مخالف لمصالح االسالم والـوطن او االشـتراك فـي اللعـب     
االمر الذي يـؤدي   –ذلك االنتساب لالحزاب  السياسية، بما في

دون شك الى جرهم الى الدمار والقضاء على اية بادرة من ذلك 
  في مهدها.
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على القائد او شورى القيادة ان يحولوا دون وقوع هذا االمر 
  بحزم ليحفظوا البلد من الضرر.

واوصي منتسبي القوات المسلحة وصية مشفقة وانا اعتـزم  
لحياة الدنيا، ان يستقيموا وفائهم لالسالم كمـا  الرحيل عن هذه ا

هو حالهم اليوم، فان االسالم هو المنهج الوحيد لتحقيق االستقالل 
والتحرر، فاهللا تعالى يدعو الجميع لبلوغ مقام االنسانية السـامي  
بنور هدايته. استقيموا فان ذلك سينجيكم وينجي بلدكم وشـعبكم  

تي ال تريدكم اال عبيداً لهـا،  من عار التبعيات واالسر للقوى ال
وال تسعى اال الى ابقاء بلدكم متخلفاً وسوقاً اسـتهالكية تـرزح   

 –تحت عبء ظلمهم الثقيل المهين. ولترجحوا الحياة الشـريفة  
ولـو   –على حياة العبودية لالجانب المذلة  –ولو مع المشكالت 
  .-مع الرفاه الحيواني 

ن فـي الصـناعة   اعلموا انكم ما دمتم تحتـاجون اآلخـري  
المتطورة، وتقضون اعماركم باالستجداء، فان طاقـة االبـداع   
واالبتكار والتقدم في االختراعات ان تتفتح لديكم. وقـد عـاينتم   

الـذين كـانوا يـرون انفسـهم      –بانفسكم كيف استطاع اولئك 
عاجزين عن اي شيء يائسين من ادارة المعامل وخـالل هـذه   

مـن شـحذ    –صار االقتصـادي  المدة القصيرة التي اعقبت الح
افكارهم وتأمين الكثير من االحتياجـات التـي كـان الجـيش     
والمصانع يعانيان من نقصها. لذا فان هذه الحرب وهذا الحصار 
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االقتصادي وطرد المستشارين االجانب، امور تمثـل مواهـب   
  الهية كنا غافلين عنها.

لسـلع  واآلن ايضاً، فان الحكومة والجيش اذا قاموا بمقاطعة ا
المنتجة من قبيل الناهبين الدوليين وكثفوا جهودهم ومساعيهم في 
مجال االبداع، فان من المؤمل للبلد ان يحقق االكتفـاء الـذاتي   

  ويتخلص من ظاهرة استجداء االعداء.
وعلي ان اضيف هنا بان حاجتنا بعد كل هذا التخلف المفتعل 

تقبل االنكار،  الى الصناعات الكبرى في الدول االجنبية حقيقة ال
اال ان هذا ال يعني حتمية ارتباطنا في مجال العلوم المتطـورة  
باحد القطبين. بل ان على الحكومة والجـيش السـعي اليفـاد    
الطالب والجامعيين المتدينيين الى الدول غير االستعمارية وغير 
المستغلة ممن بلغت شأواً في مجال التطور الصناعي الكتسـاب  

ممتنعين عن االيفاد الى امريكا وروسيا او من  الخبرات والعلوم،
ان شاء اهللا  –يسير في ركابهما من الدول االخرى، اال اذا جاء 

اليوم الذي تعترف فيه هاتان القوتـان بخطئهمـا وتلتحقـان     –
بمسيرة االنسانية وحب االنسان واحترام حقوق اآلخرين، او ان 

المسـلمون  يتمكن المستضعفون في العالم والشـعوب الحيـة و  
الملتزمون من فرض ذلك عليها. عسى ان يوفق اهللا لحلول يوم 

  كهذا.
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  الخطر االعالمي في العصر الحاضر
تمثل وسائل االعالم المرئية والمسموعة والمطبوعـة   –ميم 

وسائل مؤشرة في تدمير الشعوب وتخديرها خصوصـاً الجيـل   
ما فـي  سي –الشاب. فقد نفّذت هذه الوسائل خالل القرن االخير 

خططاً خطيرة، سواٌء في مجـال الدعايـة    –النصف الثاني منه 
المضــادة لالســالم والروحانيــة المخلصــة ام فــي الدعايــة 
للمستعمرين الغربيين والشرقيين. كذلك فقد جندت هذه الوسـائل  
لفتح اسواق لترويج سـلعهم وبضـائعهم خصوصـاً الكماليـة     

البناء وتزويـق   والتزينية ومن كل نوع وكذا في الترويج لطرز
المباني، الى خلق حالة التقليد في المشروبات والمبلوسات، حتى 
اصبح التفرنج في جميع مناحي الحياة مـن السـلوك واللبـاس    

خصوصاً عند النساء المنحدرات من طبقات مرفهـة   –والهندام 
وفي آداب المعاشرة وفي طريقـة التحـدث    –او نصف مرفهة 

والى درجـة قـد يصـعب     –الغربية والكتابة باستعمال االلفاظ 
من المفاخر الكبرى. كذلك فان  –فهمها احياناً حتى على اقرانهم 

افالم التلفزيون المنتجة في الغرب او الشرق هي التـي كانـت   
تسوق الشبان رجاالً ونساًء عن المسير العادي للحياة وتصـدهم  
و عن اكتساب العلم وعن العمل واالنتاج والممارسات المهنية نح

الضياع واليأس والخوف من كل شيء حتى بلدهم وحتـى مـن   
الثقافة واالدب والتراث الثقافي المجيد واآلثـار النفيسـة التـي    
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تعرض الكثير منها الى النقل الى المكتبات والمتاحف الغربيـة  
  والشرقية على ايدي الخونة النفعيين.

اما المجالت بما كانت تنشره من مقاالت وصـور فاضـحة   
والجرائد بتسابقها في نشر المقـاالت المعاديـة للثقافـة    مؤسفة 

المحلية واالسالم العظيم، فكانت توجـه الجمـاهير خصوصـاً    
نحو الغرب او الشـرق. هـذا    –شريحة الشبان الفعالة المؤثرة 

ناهيك عما كانت تبثه من الدعاية الواسعة للترويج لمراكز الفساد 
البضـائع الكماليـة   والبغاء والقمار واليانصيب ومحالت بيـع  

ووسائل التجميل وااللعاب والمشروبات الروحية، باالخص مـا  
  كان يستورد منها من الغرب.

وفي مقابل تصدير النفط والغاز والثروات القومية االخـرى،  
كانت تستورد الدمى واللعب والهدايا الكماليـة ومئـات السـلع    
االخرى مما يعجز عن احصائه مثلي. ولـو ان عمـر النظـام    

لمـا   –ال سمح اهللا  –البهلوي المخرب العميل امتد لفترة اطول 
كان سيمر وقت طويل حتى نرى شباننا الراشـدين مـن ابنـاء    
االسالم وهذا الوطن وممن يمثلون االمل لهذا الشعب، اال وهـم  
يتسربون من يد الشعب وحضن االسالم او يتعرضون للضـياع  

لخطط الشيطانية التي والتلف في مراكز الفساد نتيجة الدسائس وا
كان يحوكها النظام الفاسد ووسائل اعالمه وعمالء الفكر الغربي 
والشرقي. او انهم يصبحون عبيداً للقوى الناهبة الكبرى فيجروا 
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البالد بذلك نحو الدمار. ولكن اهللا تعالى مّن علينا وعليهم بالنجاة 
  جميعاً من شر الناهبين والمفسدين.

الحـالي او   –الشورى االسـالمي  وصيتي اآلن الى مجلس 
وشورى صيانة  –ومن سيليه  –ورئيس الجمهورية  –المستقبلي 

والحكومة في كل زمـان ان   ٥٤الدستور ومجلس القضاء االعلى
يحولوا دون انحراف وسائل االعالم عـن االسـالم ومصـالح    
البالد. وعلينا جميعاً ان نعلم بان العقل واالسالم يدينان الحريـة  

لغربي الذي يمثل السبب الجوهري في انحراف الشـبان  بشكلها ا
والشابان والفتية والفتيات. كذلك فـان االعالنـات والمقـاالت    
والخطب والكتب والمجالت المنافية للعفـة العامـة والمخالفـة    
لالسالم ومصالح البالد حرام وينبغـي علينـا وعلـى جميـع     

  المسلمين منعها.
وبشكل حازم  –لم يمنع يجب تطويق الحريات المخربة، فاذا 

ما هو حرام شرعاً ومخالف لمصلحة الشعب والبلد االسالمي  –
ولحيثية الجمهورية االسالمية، فان المسؤولية تتوجـه للجميـع.   
واذا ابصر ابناء الشعب وشبان حزب اهللا جانباً من هذه االمور، 
فان عليهم المسارعة البالغ الجهات المختصة، فاذا قصر هؤالء 

هة ذلك فانهم مكلفون شخصياً بالمبادرة الى مواجهتـه،  في مواج
  وكان اهللا في عون الجميع.
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  نصيحة لألحزاب والفئات المعارضة
االحزاب والفئات وكل من يمارس  –انصح واوصي  –نون 

وأوجه الحـديث   –نشاطاً معادياً للشعب والجمهورية االسالمية 
فـاقول: البـد ان    ابتداًء للقادة منهم سواء في الخارج او الداخل

تجربتكم الطويلة من خالل المسالك التي سلكتموها والمؤامرات 
تكون  –التي اقدمتم عليها، والدول والشخصيات التي لجأتم اليها 

بانـه ال   –باعتباركم عقالء ومدركين كما تدعون  –قد علمتكم 
يمكن حرف شعب مضحٍّ عن مساره باالغتياالت والتفجيـرات  

االكاذيب الباطلة المرتجلة، كما ال يمكن ابـداً   والقنابل واختالق
اسقاط اية حكومة او نظام بهذه االساليب االانسانية واالمنطقيـة  

 –خصوصاً اذا كانت مستندة الى مثل الشعب االيراني المضحي 
في سبيل تحقيق  –بدًء باطفاله الصغار وانتهاًء بعجائزه وشيوخه 

سالمية والقرآن والـدين.  اهدافه وفي سبيل حماية الجمهورية اال
بـان   –وان لم تكونوا كذلك فـانتم سـاذجون    –فانتم تدركون 

الشعب ال يؤيدكم، وان القوات المسلحة تعاديكم ولـو افترضـتم   
انهم كانوا معكم، فان حركاتكم الطائشة والجرائم التي ارتكبـت  
بتحريك منكم ادت الى تعميق الفجوة بينكما، وبذا تكونـون قـد   

  حقيق اي تقدم اال اللهم استدعاء اآلخرين.فشلتم في ت
اوصيكم وصية من يريـد   –وانا امضي اواخر ايامي  –اني 

بكم خيراً، فأسألكم اوالً: اذا كنتم قد تصديتم لمحاربة واضطهاد 
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هذا الشعب الذي ابتلي بالطاغوت والذي انقذ نفسـه بالتضـحية   
لم الجناة، بخيرة ابنائه وشبانه وبعد الفين وخمسمائة عاماً من ظ

كالنظام البهلوي والناهبين الشرقيين والغربيين. فكيـف يمكـن   
لوجدان انسان مهما كان ملوثاً الرضى بالتعامل مع وطنه وشعبه 
باسلوب ال يرحم الصغير او الكبير لمجرد احتمال الوصول الى 

  مقام ما؟
اني انصحكم بالكف عن هذه الممارسات العبثيـة الطائشـة،   

تعرض لخداع المستغلين الدوليين. واذا كنتم لم واحذركم مغبة ال
مـن اي   –تقدموا حتى اآلن على ارتكاب جريمة ما، فلتعودوا 

الى وطنكم والى احضان االسالم، وتوبوا الى  –مكان يقلكم اآلن 
اهللا فهم ارحم الراحمين، وان الجمهورية االسـالمية وشـعبكم   

  سيصفحان عنكم ان شاء اهللا.
تكبتم جريمة ما، فان اهللا حدد حكم تكلـيفكم  اما اذا كنتم قد ار

فارجعوا من منتصف الطريق وتوبوا اليه، واذا كنتم تمتلكـون  
قدراً كافياً من الشهامة فلتقدموا بانفسكم لتلقي عقـابكم العـادل   
لتنقذوا بذلك انفسكم من العذاب االلهي االخروي. وان لم تفعلوا، 

صـرفوا اينمـا كنـتم    فال تهدروا اعماركم اكثر مما فعلتم، وان
  لممارسة عمل آخر فان الصالح في ذلك.
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  نصيحة لمؤيدي تلك التيارات
وبعد ذلك أسأل مؤيدي تلك االحزاب والفئات فـي الـداخل   
والخارج: باي دافع تهدرون شبابكم من اجل من ثبت لكـم اآلن  
انهم يخدمون المستغلين االقوياء الملتزمون بتنفيذ خططهم، وانهم 

شباكهم من حيث ال يشعرون؟ لمصلحة من تجفون  قد وقعوا في
امتكم؟ انكم العوبة بايدي اولئك، واذا كنتم فـي ايـران فـانكم    
تعاينون وفاء الجماهير المليونية للجمهورية االسالمية وتضحيتها 

  من اجلها.
كما ترون ان الحكومة الحالية تخدم الشعب والمحرومين بكل 

ين للشـعبية والجهـاد   اخالص وتفان، وكيف ان اولئك المـدع 
والفداء للشعب قد توجهوا لمعادة الشعب والتالعب بكم انتم ايها 
الشبان والشابات الطيبون تحقيقاً الهدافهم واهداف احدى القـوى  
الناهية الكبرى؛ فيما هم غارقون في مجونهم في احضان احـد  
هذين الطقبين الجانبين، او متنعمون في الرفاه فـي قصـورهم   

يهة بقصور الظالمين التعساء، يمارسـون جـرائمهم   الفخة الشب
  ويقذفون بكم في لهوات الموت.

نصيحتي المشفقة لكم ايها الفتيان والشبان سواء في الـداخل  
كنتم او في الخارج، ان ترجعوا عن هذا الطريـق الخطـأ وان   
تتحدوا مع المحرومين من بناء مجتمعكم، ممن يبـذلون غايـة   

االسالمية، ولتعملوا من اجل ايران  وسعهم في خدمة الجمهورية



١٠٦ 
 

الحرة المستقلة النقاذ بلـدكم وشـعبكم مـن شـر المخـالفين،      
  ولتواصلوا معاً الحياة الشريفة.

حتى متى، تبقون في انتظار االوامر ممـن ال يفكـرون اال   
بمصالحهم الشخصية وممن يعيشون في اكناف القوى الكبـرى  

فـداءاً الهـدافهم   وحمايتهم ويقفون بوجه شـعبهم ويقـدمونكم   
  المشؤومة ورغباتهم في التسلط والسيطرة.

لقد وقفتم خالل هذه السنوات القليلة من عمر الثـورة علـى   
زيف ادعاءات اولئك ومخالفتهم العملية لها، فهي ال تعدو مجرد 
السعي في خداع الشبان من انقياء القلوب، كما انكم تدركون ان 

الشعبي الهادر، وان اعمالكم ال قدرة لكم على مواجهة هذا السيل 
وممارساتكم لن تحقق اي نتيجة سوى االضرار بكـم واتـالف   

  اعماركم.
لقد اديت تكليفي في هدايتكم واملي ان تستمعوا لهذه النصيحة 
الخالصة من اية شائبة لحب السيطرة والتي ستطلعون عليها بعد 

ان الى وفاتي، وتنقذوا انفسكم من العذاب االلهي، هداكم اهللا المن
  الصراط المستقيم.

  الى األحزاب والفئات اليسارّية
اما اليساريون كالشيوعيين، وفدائيي الشعب، وسائر التيارات 
الميالة الى اليسار، فاني اسألهم ما هو الدافع الذي اقنعـتم بـه   
انفسكم للتمسك بعقيدة منيت اليوم بالفشل، ودون دراسة صحيحة 
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ة االسالمية؟ ثم ما الذي اصابكم لمختلف العقائد، خصوصاً العقيد
حتى اثلجتم قلوبكم بعدة مصطلحات يعدها اهل التحقيق كلمـات  
فارغة؟ وما الذي يدفعكم لجر بالدكم الى احضـان روسـيا او   
الصين، واعالن الحرب على شـعبكم او التـآمر ضـد بلـدكم     
والجماهير المظلومة لصالح االجانب، كل ذلـك باسـم الحـب    

ومنذ بداية نشـوئها   –انتم كيف ان الشيوعية للجماهير؟ الحظوا 
ادعتها من الحكومات من هي اشدها اسـتبداداً ورغـة فـي     –

التسلط واالنانية في العالم. فكم مـن الشـعوب التـي سـحقت     
وتعرضت للدمار تحت ايدي وارجـل روسـيا مدعيـة دعـم     
الجماهير؟ بل ان الشعب الروسي ذاته بمسلميه وغير مسـلميه  

ت استبداد الحزب الشـيوعي ويحـرم مـن اي    يتخبط اآلن تح
مظهر، من مظاهر التحرر، ويعاني كبتاً يفوق كل انواع الكبت 
الذي تمارسه سائر الحكومات المستبدة في العـالم. وكلنـا رأى   

يحيط نفسه بها رغم انه  ٥٥االبهة والتشريفات التي كان (ستالين)
  يعد من المع وابرز الشخصيات في الحزب الشيوعي.

يوم وحيث تقومون انـتم ايهـا المخـدعون بالتضـحية     وال
بارواحكم عشقاً لذلك النظام فان المظلومين في نفس روسيا وفي 
سائر الدول التي تدور في فلكها كافغانستان يحتضرون من ظلم 

  ذلك النظام.
مـن   –يا مدعي نصرة الشـعوب   –ناهيك عما فعلتموه انتم 

حت لكم الفرصة، ماذا جرائم ضد هذا الشعب المحروم واينما سن
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الشرفاء ممن عددتموهم خطـأ انصـاركم    ٥٦فعلتم بأهالي (آمل)
المخلصين فخدعتم البعض منهم ليصبحوا حطاماً فـي الحـرب   
التي اشلعتموها بين الحكومة والجماهير؟ ما هي الجرائم التي لم 

  تقدموا عليها؟
انكم يا انصار الشعب المحروم! تريدون تسليم شعب ايـران  

وم والمحروم لسلطة االستبداد الروسية، وتريدون تنفيذ مثل المظل
هذا المخطط تحت غطاء الفداء للشعب ونصـرة المحـرومين.   
وكل ما هي في األمر هو ان (حزب تودة) برفاقـه الحـزبيين   
يتآمرون تحت ستار تأييد الجمهورية االسالمية، في حين تمارس 

  المجموعات االخرى دورها باالغتيال والتفجير.
انني اوصي االحزاب والمجموعات سواء المعروفة باليسارية 

وان كانت بعض الشواهد والقرائن تشير الى ان هـؤالء   –منها 
او تلك التي ترتـزق مـن    –الشيوعيين هم شيوعيون امريكان! 

الغرب وتأخذ الهامها منه او تلك التي حملت السالح للمطالبـة  
فدمروا المحرومين في بالحكم الذاتي ونصرة االكراد والبلوش، 

كردستان واالماكن االخـرى، ومنعـوا حكومـة الجمهوريـة     
االسالمية من تقديم خدماتها الثقافيـة والصـحية واالقتصـادية    

او  ٥٧والعمرانية في تلك المحافظـات كـالحزب الـديمقراطي   
  .٥٨الكوملة
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اوصي الجميع ان يعودوا الى احضان الشعب، فقد اثبتت لهم 
بانهم لم يتمكنوا من تحقيق شيء عدا التعاسة تجربتهم حتى اآلن 
  الهالي تلك المناطق.

اذن فان مصلحتهم ومصلحة شعبهم ومنـاطقهم تكمـن فـي    
مؤازرتهم الحكومة والكف عن التمرد وخدمة االجانب وخيانـة  
الوطن والتوجه نحو بناء البلد. وليعلموا بان االسالم افضل لهـم  

و محقق اآلمال االنسانية من الغرب الجاني والشرق المستبد، فه
  للشعوب بشكل افضل.

  الى الحركات المسلمة المشتبهة
مـيالً   –عن خطـأ   –أما المجموعات االسالمية التي تبدي 

للغرب واحياناً للشرق، ممن كانوا احياناً يؤيدون المنافقين الذين 
خطأ مـنهم   –اتضحت خيانتهم اآلن، واحياناً يلعنون ويطعنون 

لمعارضين الولئك الساعين في االساءة لالسالم، في ا –واشتباهاً 
فاني اوصيهم اآلن بان ال يصروا على خطئهم، وان يقروا بـه  
بشهامة اسالمية، وان يضموا اصواتهم الى صـوت الحكومـة   
والمجلس والشعب المظلوم ويوحدوا مسارهم معهم طلباً لرضـا  
اهللا تعالى وانقاذاً لمستضـعفي التـاريخ هـؤالء مـن شـرء      

ذلـك   – ٥٩تكبرين. اذكروا كالم المرحوم السـيد المـدرس  المس
حينمـا قـال فـي     –الروحاني الملتزم الواعي والطاهر السيرة 
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المجلس البائس آنذاك: اذا تحتم علينـا اآلن ان نمـوت فلمـاذا    
  نرضى ان يتم ذلك باختيارنا؟

وبمناسـبة ذكـر    –انا اقول لكم ايضاً ايها االخوة المؤمنون 
: ان يتم القضاء علينا بيد امريكا وروسيا -اهللا الشهيد في سبيل 

الجانيتين، ونالقي ربنا مضرجين بدماء الشهادة القانية بشـرف،  
افضل من ان نعيش مترفين مرفهين تحت لواء الجيش االحمـر  
الشرقي، او لواء الغرب االسود. وهذه سيرة االنبياء العظمـاء  

وعلينـا اقتفـاء    وائمة المسلمين واعالم الدين المبين وسـبيلهم، 
آثارها واقناع انفسنا بان اي شـعب اذا اراد ان يحيـا دون ان   
يكون تابعاً الحد فانه قادر على ذلك، وان القوى الكبـرى فـي   

  العالم ال يمكنها ان تفرض على اي شعب ما يخالف عقيدته.
علينا ان نأخذ العبرة مما حصل في افغانسـتان، فـرغم ان   

 –ومازالت  –اليسارية كانت تقف الحكومة الغاصبة واالحزاب 
كلها مع االتحاد السوفيتي اال انها لم تتمكن من قمع الجمـاهير.  
عالوة على ذلك فان شعوب العالم المحرومة قد استيقظت مـن  
رقدتها، ولن يمر وقت طويل حتى تنتهي هذه اليقظة الى قيـام  
  ونهضة وثورة تمكنها من النجاة من سلطة الظالمين المستكبرين.

تـرون   –من حملة القيم االسـالمية   –وانتم ايها المسلمون 
كيف ابتدأت بركات االنفصال عن الغرب والشرق تلـوح فـي   
االفق، وكيف انطلقت عقول ابنائنا المبدعة من عقالها سعياً فـي  
تحقيق االكتفاء الذاتي، وكيف ابتدأ ما كـان يصـوره الخبـراء    



 

١١١ 
 

حال، بـالتحقق علـى   الغربيون والشرقيون الخونة لشعبنا بانه م
ان شاء  –ايدي ابناء شعبنا وبفكرهم، وسوف يتم تحقيقه بالكامل 

على المدى البعيد. ويا حسرة على تأخر انطالق ثورتنـا   –اهللا 
قد تحققت في بداية عهد  –على االقل  –هذه، واال لو انها كانت 

سلطة محمد رضا المتجبرة القذرة، لكانت ايران المنكوبة غيرها 
  اليوم.

  الى الكتّاب والخطباء من مثيري االنتقادات
وصيتي الى الكتاب والخطباء والمثقفين ومثيري االشكاالت، 
واصحاب العقد، ان يعمدوا الى الخلوة بربهم ليلة واحدة او مـع  
وجدانهم اذا لم يكونوا يؤمنوا باهللا بدالً من استهالك اوقاتهم فـي  

تهم الثـارة  معارضة مسيرة الجمهورية وتسخيرهم كـل طاقـا  
التشاؤم واليأس واالساءة للمجلس والحكومة وسائر المسـؤولين،  

  االمر الذي يؤدي الى سوق البالد نحو القوى الكبرى.
ابحثوا عن الدافع الباطين الذي يدفعكم الى ذلك، فكثيراً مـا  

عن الدوافع التي تحركهم، تأملوا ما هو  –انفسهم  –يغفل الناس 
سمح لكم بالتنكر لدماء هؤالء الشـبان  المعيار واالنصاف الذي ي

الذين تقطعوا ارباً في جبهات القتال وفي داخل المدن؟ وباعالن 
حرب االعصاب وزرع الشقاق وتوسيع دائرة المـؤامرة وفـتح   
الطريق امام المستكبرين والظالمين، في مقابل الشعب الذي يريد 
الخروج من تحـت وطـأة الظـالمين والنـاهبين الخـارجيين      
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حليين، والحفاظ على استقالله وحريته اللتين حصل عليهمـا  والم
بالتضحية بارواح ابناء االعزاء؟ اليس من االفضل ان تشـّمروا  
عن سواعدكم لتقديم العون والتوجيه للحكومة والمجلس والشعب 
لحفظ وطنكم، وباالستفادة من افكاركم واقالمكم وبيانكم؟ الـيس  

هذا الشعب المظلوم المحروم من الالئق بكم ان تقوموا بمساعدة 
وتبذلوا العون في دعم وتثبيت الحكومة االسالمية؟ هل ترون ان 
هذا المجلس ورئيس الجمهوريـة وسـائر اعضـاء الحكومـة     
والسلطة القضائية اسوأ ممن كانوا في العهد البائد؟ هـل نسـيتم   
المظالم التي ارتكبها ذلك النظام اللعين بحق هذا الشعب االعزل 

؟ الم تعلموا بان بلدنا االسالمي كان في ذلك العهد قاعدة المظلوم
عسكرية المريكا التي كانت تراه مستعمرة لها؟ حتى كان كـل  
شيء بدء من المجلس وحتى الحكومة والقوات المسـلحة فـي   
قبضتها؟ اخفي عنكم مـاذا صـنع مستشـاروهم وصـناعيوهم     

اطركم وخبراؤهم بهذا الشعب وبثرواته؟ هل بدد النسيان من خو
ما كان يمارس من اشاعة للفحشاء في ربوع البالد، وما كانـت  
تقوم به مراكز الفساد من دور البغاء والقمار والحانات ومحالت 
بيع الخمور ودور السينما والمراكز من دور مخرب خصوصـاً  
بالنسبة لجيل الشبان؟ هل نسيتم وسـائل اعـالم ذلـك النظـام     

  يفسد؟ ومجالته وجرائده المشحونة بكل ما
واآلن وحيث ازيلت آثار اسواق الفساد تلك، تصـرخون ان  

لعـل اغلـبهم مـن المجموعـات      –عدة محاكم او عدة شبان 
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يرتكبون  –المنحرفة التي تسللت الى بعض المراكز في الثورة 
بعض االعمال االنحرافية لتشويه سمعة الجمهورية االسـالمية،  

على ما اعلنـوه   او ان عدة مفسدين في االرض يالقون جزاءهم
من الحرب ضد االسالم والجمهورية االسالمية. وتدعمون اولئك 
الذين يدينون االسالم صراحة ويعلنون ضده الحرب المسـلحة،  

األمر المثير لالسـف   –او الحرب االعالمية باقالمهم والسنتهم 
وتمدون الى مـن اهـدر البـاري     –اكثر من الحرب المسلحة 

  برونهم قرة اعينكم؟يد االخوة وتعت –دمائهم 
وتقفون موقف المتفرج جنباً الى جنب الماكرين ممن تسـببوا  

وعرضوا الشـبان االبريـاء للضـرب     ٦٠اسفند ١٤في فاجعة 
والشتم؟ فهل هذا كله عمل اسالمي واخالقي، بينما قيام الحكومة 
والسلطة القضائية بايقاع الجزاء فـي المعانـدين والمنحـرفين    

  الى الصراخ واالستغاثة؟ والملحدين امر يدفعكم
انني لست اسفاً على اولئك االشرار المتلبسين بلباس االخيار، 
واولئك الذئاب المتخفين بزي الرعاة الذين سخروا من الجميـع  
وتالعبوا بهم، مدفوعين لتدمير البالد والشعب وخدمـة احـدى   
القوتين الناهبتين. فاولئك قد لطخوا ايديهم القذرة بدماء الشـبان  

لرجال االفاضل والعلماء المربين للمجتمع، ولم يرحموا الخّدج وا
من ابناء المسلمين المظلومين, لقد فضحوا انفسهم واستحقوا من 
اهللا القهار العار والخذالن ولم يبق لهم طريق للعودة والتراجـع،  
فشيطان النفس االمارة يحكمهم. اال انني اسف عليكم انتم ايهـا  
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ماضيكم واحـب بعضـكم،    –حد ما  الى –االخوة ممن اعرف 
فلماذا ال تتوجهوا انتم ايها االخوة المؤمنون لمساعدة الحكومـة  
والمجلس الذين يعملون لخدمة المحرومين والمظلومين والحفـاة  
العراة من اخواننا المعدمين من كل مواهب الحياة؟ لمـاذا انـتم   

  شاكون من ذلك؟
لسابق مـع مقـدار   هل قارنتم بين االعمال العمرانية للنظام ا

الخدمات التي قدمتها الحكومة ومؤسسات الجمهورية االسـالمية  
رغم كل ما يعترضها من مشاكل وصعوبات تعد نتيجة عاديـة  

من جهة اخرى  –الية ثورة من جهة ونتيجة للحرب المفروضة 
وما رافقها من خسائر وماليين المشردين من خـارج الـبالد    –

  تطاق، وكل ذلك في فترة وجيزة؟وداخلها، والعراقيل التي ال 
هل تعلمون ان االعمار كان يقتصر آنذاك على المدن وعلى 
المناطق المرفهة منها؟ في حين يحرم الفقراء والمحرومون منه 
بنسبة كبيرة او كلياً؟ والحال ان الحكومة الحاليـة والمؤسسـات   

  االسالمية تسعى جاهدة لخدمة هذه الشريحة المحرومة.
ها االخوة المؤمنون مدداً للدولة لكي يـتم تحقيـق   فلتكونوا اي

 –االهداف بسرعة اكثر، ولكي تذهبوا الى محضر اهللا تعـالى  
وانتم تحملون على عواتقكم وسـام   –وانتم ذاهبون شئتم ام ابيتم 

  الخدمة لعباده.
(هنا يوجد مقطع مقتطع كتب االمام امامه هذه العبارة "هـذا  

  د امضائه الشريف).المقدار انا اقتطعته" مع وجو
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  اإلسالم يرفض الرأسمالّية واالشتراكّية
من األمور التي يجب التذكير بها هي ان االسـالم ال   –سين 

يؤيد الرأسمالية الظالمة المطلقة، والتي تتولى حرمان الجمـاهير  
المظلومة المضطهدة، فهو يدينها بشكل جدي في الكتاب والسنة 

اعية رغم ان البعض من اصحاب ويعتبرها مخالفة للعدالة االجتم
الفهم االعوج ممن ال اطالع لهم على نظام الحكومة االسـالمية  

 –ومـايزالون   –او المسائل السياسية الحاكمة في االسالم كانوا 
يؤكدون من خالل كتاباتهم واقوالهم بان االسالم يؤيد الرأسمالية 

الى  –وج ونتيجة الفهم المع –والملكية المطلقة. األمر الذي ادى 
طمس وجه االسالم النوراني، وفتح الطريق امام المغرضين من 
اعداء االسالم لمهاجمة االسالم واعتباره نظاماً يشبه الرأسمالية 
الغربية، كنظام امريكا وبريطانيا والناهبين الغربيين اآلخـرين،  
مستندين في معارضتهم لالسالم على اقـوال هـؤالء الجهلـة    

ودون  –ي استنادهم هذا او عن بالهـة  مغرضين ف –وافعالهم 
  الرجوع الى العارفين باالسالم الحقيقي.

كذلك فان االسالم ليس نظاماً كالنظام الشيوعي والماركسـي  
مع  –اللينيني، الذي يقمع الملكية الفردية، ويدعو الى االشتراك 

التفاوت الكبير بين ما كان سابقاً وما هو مشهور اآلن مما يدعو 
والـذي اسـتتبع    –الشتراك بالنساء والشذوذ الجنسي حتى الى ا

دكتاتورية واستبداداً مدمرين. فاالسالم نظـام معتـدل يعتـرف    
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بالملكية الفردية ويحترمها بنحو يتحدد باطـار نشـوء الملكيـة    
وطرق انفاقها وباالسلوب الذي يؤدي الى دوران عجلة االقتصاد 

ة االجتماعية التي تعد اذا تم االلتزام به على حقيقته وتحقق العدال
  الزمة الي نظام سليم.

وفي الحالة الثانية ايضاً وقفت مجموعة اخـرى مـن ذوي   
االفهام المنحرفة ومن عديمي االطالع على االسالم واقتصـاده  
الصحيح في مقابل المجموعة االولى وقدمت االسالم احياناً على 

كسـين  متم .٦١انه موافق للمناهج االنحرافية لمـاركس وامثالـه  
ببعض اآليات او العبارات المأخوذة من نهـج البالغـة ودون   
االخذ بنظر االعتبار سائر اآليات والفقرات الواردة فـي نهـج   
البالغة، فاصّروا بجهل على فهمهم القاصر وراحوا يرّوجـون  
للمذهب االشتراكي، ويدافعون عن الكفر واالستبداد والقمع الذي 

ألقلية حزبية ان تعامل الجماهير  تجاوز كل القيم االنسانين, سمح
  كالحيوانات.

وصيتي للمجلس وشورى صيانة الدستور والحكومة ورئيس 
الجمهورية ومجلس القضاء االعلى، ان يطيعوا احكام اهللا تعالى، 
وان ال يقعوا تحت تأثير الدعايات الجوفاء للقطـب الرأسـمالي   

حترمـوا  الناهب الظالم والقطب االشتراكي الشيوعي الملحد ولي
الملكية ورؤوس االموال المشروعة وبما ينسجم مـع الحـدود   

  االسالمية.
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تنطلـق رؤوس  ÷ وليشيعوا حالة االطمئنان لدى الشعب حت
البناء لتمارس دورها وتسـاهم فـي تحقيـق    ÷ االموال وحرك

  االكتفاء الذاتي وإقامة الصناعات الثقيلة والخفيفة في البالد.

  روعةالى أصحاب رؤوس االموال المش
كما اوصي األثرياء واصحاب رؤوس االموال المشروعة أن 
يبادروا الى توظيف رؤوس اموالهم في الفعاليات البنّـاءة فـي   

  المزارع والقرى والمصانع، فإن هذا األمر يعدُّ عبادة عظيمة.
اوصي الجميع بالسعي لتحقيق الرفاه للطبقات المحرومة، فإّن 

ممن عـانوا   –بناء مجتمعنا في االهتمام بأمر المحرومين من أ
مـن   –األمّرين طيلة عهد الظلم الملكي وسـيطرة الباشـوات   

األمور التي تنطوي على خير الدنيا واآلخرة، فمـا اجمـل أن   
تتطّوع الشرائح االجتماعية الميسورة لتوفير المسـاكن والرفـاه   
االجتماعي لساكني االكواخ واالقبية، وليطمئنوا الى أن في ذلك 

يا واآلخرة، كما انه ليس من االنصاف أن يحرم شخص خير الدن
  من أي مأوى في حين يمتلك اآلخر العمارات الشاهقة.

  الى العلماء القشريين
عين ـ اوصي تلك الطائفة مـن الروحـانيين المتظـاهرين     
بالروحانية، ممن يعارضون الجمهورية االسالمية ومؤسسـاتها  

السـعي السـقاطها   بدوافع مختلفة وممن اوقفوا اوقاتهم علـى  



١١٨ 
 

بالتعاون مع المعارضين المتآمرين وممتهني اللعـب السياسـية   
 –مبالغ طائلة ممـا وفّـره لهـم     –كما بلغنا –وبتقديمهم أحياناً 

  المتمولون الغافلون عن اهللا. –والجل تحقيق هذا الهدف 
وال اظّن أنّكـم   –اوصيهم فاقول: انكم لم تحصلوا حتى اآلن 

تيجة من ممارساتكم المغلوطة هذه، فمن على أّية ن –ستحصلون 
واهللا لن يوفقكم  –االفضل لكم إن كنتم فعلتم ذلك من اجل الدنيا 

أن تبادروا الـى اسـتغفار اهللا    –في تحقيق هدفكم المشؤوم هذا 
تعالى ما دام باب التوبة مفتوحاً، وأن تضّموا صوتكم الى صوت 

نت ال اظنُّ انكم وان ك –الشعب فإّن في ذلك خير الدنيا واآلخرة 
  ستوفقون للتوبة.

اما اولئك المعارضون االشداء الصل الجمهورية االسـالمية  
في اسقاطها، المتوهمون  –قربة الى اهللا  –وحكومتها الناشطون 

ان هذه الجمهورية تفوق النظام الملكي أو أنّها ال تقّل عنه سوًء، 
غيـر   تحملهم على ذلك بعض الممارسات الخاطئة العمدية أو -

مما يقوم به البعض من االفراد أو الجماعات المخالفة  –العمدية 
الحكام اإلسالم. فإني ادعوهم للتفكير بنّية صادقة في خلـواتهم  
والمقارنة بانصاف بين الحكومة الحالية والنظام السابق، ملتفتين 
الى أن الهرج والمرج واالخطاء ووجود االنتهازيين كلها امور 

ها في أّية ثورة من ثورات العالم. فإنهم إذا اخذوا ال يمكن اجتناب
في الحسبان مشاكل هذه الجمهورّية، كـالمؤامرات والـدعايات   
الكاذبة وما تعرضت له من هجوم مسلح من الخارج والـداخل،  
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ممـا قامـت بـه     –والتسلل الى جميع مؤسسـات الحكومـة   
 المجموعات الفاسدة ومعارضو االسالم بهدف إثارة سخط الناس

على االسالم والحكومة االسالمية، وهو األمر الـذي ال يمكـن   
عالوة على حداثة عهد اكثر المتصّدين، بـل اغلـبهم    –تفاديه 

بممارسة السلطة، مضافاً الى ما ُينشر من االباطيل والشـائعات  
من قبل المتضررين ممن ُحرموا الكثيـر مـن المنـافع غيـر     

بيرة والنقص الواضح المشروعة، أو ممن قلّت مداخيلهم بنسب ك
في قضاة الشرع والمشكالت االقتصـادية الحـاّدة والصـعوبة    
البالغة في تطهير المؤسسات التي يربو عدد منتسبيها على عـدة  
ماليين، والنقص في األيـدي المـاهرة الصـالحة، وعشـرات     
المشاكل االخرى التي ال يمكـن االطّـالع عليهـا اال بـدخول     

المتمولون الكبار من مؤيدي النظام المعترك، ناهيك عما يمارسه 
ممن اهلكوا الفقراء والمحرومين فـي مجتمعنـا    –الملكي البائد 

بأكلهم الربا وبرغبتهم في تحقيق المنـافع الهائلـة وبتهـريبهم    
العمالت الصعبة الى خارج البالد وعرضـهم المـواد باسـعار    
باهضة وبممارستهم للتهريب واالحتكار، االمور التي تؤدي الى 

فهم يلجأون الـيكم اّيهـا السـادة متظـاهرين      –افساد المجتمع 
بالشكوى لخداعكم وقد يقّدمون احياناً مبالغ على انهـا حقـوق   
شرعية الظهار انفسهم بمظهر المسلم المخلص، فيذرفون دموع 
التماسيح الستفزاؤكم ودفعكم للمعارضة. والحال أن كثيراً منهم 



١٢٠ 
 

البالد باستثماراتهم غيـر   يمتصون دماء الناس ويهدمون اقتصاد
  المشروعة.

انني انصحكم اّيها السـادة المحترمـون نصـيحة اخوّيـة     
متواضعة أن ال تقعوا تحت تأثير هذا النـوع مـن الشـائعات    
المفتعلة، وان تبادروا الى تقوية وتثبيت هذه الجمهوريـة تقّربـاً   
الى اهللا وحفظاً لالسالم. واعلموا أن هذه الجمهورية االسـالمية  

 –إذا سقطت فلن يأتي بدالً عنها نظام اسالمي ُيرضي بقّيـة اهللا  
او منصاٌع الوامركم اّيها السادة، بل انه سـيكون   –روحي فداه 

حتماً مما ُيرضي أحد قطبي القّوة، ومما يعّرض المحرومين في 
العالم الى البأس واالحباط بعدما اقبلوا على اإلسالم والحكومـة  

سالم عندئٍذ الى اإلزواء والـى األبـد.   اإلسالمية وسيتعرض اإل
  وحينها ستندمون.

اّيها السادة إذا توقعتم امكانية تغيير االمور وبما ينسجم مـع  
اإلسالم واحكام اهللا بين عشّيٍة وضحاها، فـإنّكم علـى خطـأ،    
فمعجزة كهذه لم تقع طيلة التاريخ البشري، وهي لن تقع حتمـاً،  

إن شـاء   –(المصالح العام) فحتى في ذلك اليوم الذي يظهر فيه 
لن تقع معجزة يتمُّ من خاللها اصالح العالم في يوم واحد،  –اهللا 

بل سيتم حينها القضاء علـى الظـالمين وإزوائهـم بـالجهود     
 –كبعض العوام المنحـرفين   –والتضحيات، اما إذا كنتم ترون 

ضرورة العمل على تحقق الكفر والظلم لمأل العالم ظلماً لتحقيق 
  ات الظهور فإناّ هللا وإنّا اليه راجعون.عالم
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  الى المستضعفين والمسلمين في أنحاء العالم
اوصي جميع المسلمين والمستضعفين في العالم أن ال  –فاء 

يقعدوا على امل أن ُيتحفهم قادة بلـدانهم أو المسـؤولون فـي    
حكوماتهم او القوى االجنبية باالستقالل والحرية، فنحن وهم قـد  

على االقل فيما يتعلـق   –أن التاريخ الصحيح نقل لنا  شاهدنا أو
بالقرن االخير والذي شهد سيطرة الدول الكبرى التدريجية على 

بأن اّيـاً مـن    –جميع البلدان االسالمية وسائر الدول الضعيفة 
تكتـرث بحريـة    –ولن  –الحكومات القائمة في هذه البلدان لم 

ـ  ل ان الغالبيـة العظمـى   شعوبها ورفاهيتها واستقالل بلدانها، ب
منها، اّما أن تكون هي التي تمارس الظلم والكبت على شعوبها، 
واّن كل ما فعلته انّما هو لمصالحها الشخصية والفئوّية، أو انها 
تسعى لتحقيق الرفاهية للشريحة المرفهة والمترفة أساسـاً فيمـا   
تترك الطبقات المظلومة من سكان األكواخ واألقبية محرومة من 
كل الحاجات االساسية حتى الماء والخبز او ما يحقـق عـيش   
الكفاف . وتبادر بدالً عن ذلك الى تسخير اولئك البائسين لخدمة 
الطبقة المرفهة الطفيلية، أو أنّها تكـون أدوات بأيـدي القـوى    
الكبرى تمارس دورها لتكريس تبعية الجول والشـعوب للـدول   

الـى   –مختلف األحاييل  وبنصب –الكبرى، فحّولوا هذه البلدان 
سوق الشرق والغرب لتأمين مصالحهما وإبقاء الشعوب متخلّفـة  

  تعيش حالة االستهالك، وهم اليوم يسيرون على نفس المنوال.
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انهضوا انتم يا مسضعفو العالم ويا اّيتها الـدول االسـالمية   
والمسلمون في العالم اجمع، وخذوا حقوقكم بايديكم واسـنانكم،  

م الصخب االعالمي للدول الكبرى وعمالئها العبيـد.  وال يخيفنّك
اطردوا الحكام الجناة من بلدانكم فهم يسلّمون حصيلة اتعابكم الى 

  اعدائكم واعداء االسالم العزيز.
 –وخصوصاً المخلصين الملتـزمين مـنكم    –لتبادروا انتم 

لألخذ بزمام االمور والنهوض جميعاً تحت راية االسالم المجيدة 
  بوجه اعداء االسالم دفاعاً عن المحرومين في العالم.للوقوف 

وامضوا قدماً القامة دولة اسالمية واحدة تنضوي تحت لوائها 
جمهوريات حرة ومسـتقلة، فـانكم بـذلك سـتوقفون جميـع      
المستكبرين في العالم عند حدهم، وتحققون امامة المستضـعفين  

مـر  ووراثتهم لالرض، عسى اهللا تعالى ان يعجل من ذلـك اال 
  الذي وعدنا به.

  عودته الى الشعب االيراني المجيد
وختاماً لهذه الوصية، اعود فاذكر الشعب االيرانـي   –صاد 

المجيد بان المشاق واآلالم والتضحيات وبذل االنفـس وتحمـل   
الحرمان في هذا العالم انما يتناسب وعظمـة الهـدف وسـموه    

  وعلوه مرتبته.
لمجاهد المجيد وما زلتم ايها الشعب ا –وما نهضتم من اجله 

يعـد   –ماضون في تحقيقه، وبذلتم من اجله االرواح واالموال 
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اسمى واعلى واغلى هدف وغاية يمكن السعي من اجلهما منـذ  
صدر العالم في االزل وحتى ما وراء هذا العالم والى االبد، فهو 
رسالة االلوهية بمعناها الواسع وعقيدة التوحيد بابعادها السـامية  

تمثل اساس الخلق وغايته في هذا الوجود الرحيب، وفـي   التي
الغيب والشهود بمختلف درجاتهما ومراتبهما. األمر الذي تجلى 
في العقيدة المحمدية(ص) بتمام معناه ودرجاته وابعاده والـذي  
انصبت جهود جميع االنبياء العظام(ع) واالولياء المعظمـين(ع)  

االهتـداء الـى الكمـال    في سبيل تحقيقه، والذي ال يتيسر دون 
المطلق والجالل والجمال الالمتناهيين. فهو ما شّرف التـرابيين  
(اهل االرض) على الملكوتيين ومن هم اسمى مـنهم، وان مـا   
يتحقق للترابيين عبر السير فيه، محجوب عن اي موجـود فـي   

  جميع ارجاء الخلق في السر والعلن.
راية تخفق فـي  انكم ايها الشعب المجاهد انما تسيرون تحت 

سواء ادركتم ذلك ام لـم   –جميع ارجاء العالم المادي والمعنوي 
وتسيرون في طريق يمثـل وحـده طريـق جميـع      –تدركوا 

االنبياء(ع) والمسلك الوحيد نحو السعادة المطلقة. وبهذا الـدافع  
يسعى االولياء جميعاً لنيل الشهادة في هـذا الطريـق ويـرون    

ن العسل، وشبانكم قد تجرعوا فـي  الموت االحمر امراً احلى م
الجبهات جرعة من هذا فولهوا، كما ان ما ظهـر علـى آبـاء    
الشهداء وامهاتهم واخوانهم انما كان مظهراً منـه. وعلينـا ان   
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نقول بحق: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً، وهنيئاً لهم ذلك 
  النسيم المبهج للقلب، وذلك التجلي المذهل.

هنا الى ان جانباً من هذه التجليات قد ظهـر   وتجدر االشادة
في المزارع الملتهبة بحر الشمس، وفي المصانع التي ال تطـاق  
ظروفها والمعامل الصغيرة وفي مراكز الصـناعة واالختـراع   
واالبداع، بل لدى اكثر ابناء الشعب في االسـواق والشـوارع   

جل والقرى ولدى جميع المتصدين الداء دورهم في الخدمة من ا
االسالم والجمهورية االسالمية ومن اجل تقدم الـبالد وتحقيـق   
االكتفاء الذاتي، ومادامت روح التعاون والتدين هذه قائمة فـي  

من نوائب  –ان شاء اهللا  –المجتمع فان بالدنا العزيزة مصونة 
  الدهر.

كذلك نحمد اهللا تعالى على ان الحوزات العلمية والجامعـات  
ية التعليمية االعزاء يتمتعون بجانب مـن  وشبان المراكز التربو

هذه النفحة االلهية الغيبية كما ان هذه المراكز مستقلة تماماً وهي 
تخصهم بشـكل مطلـق، حفظهـا اهللا مـن عبـث المفسـدين       

  والمنحرفين.
 –وباالتكال على اهللا تعالى  –كما اوصي الجميع باالنطالق 

واالسـتقالل بجميـع   نحو تحقيق الهوية الذاتية، واالكتفاء الذاتي 
ابعادهما واذا صرتم في خدمة اهللا وواصـلتم التمسـك بـروح    

  التعاون من اجل تقدم بلدنا االسالمي ورقيه فان اهللا معكم.
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واني وانا ارى ما اراه من يقظة الشـعب العزيـز ووعيـه    
 –والتزامه وتضحيته ومن روح المقاومة والثبات في سبيل اهللا 

ي االنسانية بفضل اهللا تعالى الى االجيال آمالً ان تنتقل هذه المعان
اسـتأذن االخـوات    –القادمة وتزداد رسوخاً جيالً بعـد جيـل   

واالخوة للمضي نحو مقري االبدي بفؤاد مستقر وقلب مطمـئن  
وروح متفائلة، وضمير مفعم باالمل بفضـل اهللا. معلنـاً عـن    

حيم حاجتي الماسة الى دعائكم بالخير لي، سائالً اهللا الرحمن الر
قبول عذري عن قلة ما قدمته وعن قصوري وتقصيري. آمـالً  
من ابناء الشعب قبول عذري عما بـدر منـي مـن القصـور     
والتقصير وليمضوا قدماً بحزم وارادة وتصميم وليعلمـوا بـان   
رحيل خادم عنهم لن يحدث اي خلـل فـي صـفوف الشـعب     

  الحديدية، فان هناك من الخدام من هم افضل واسمى.
  حافظ لهذا الشعب ولجميع المظلومين في العالم.واهللا ال

والسالم عليكم وعلـى عبـاد اهللا الصـالحين ورحمـة اهللا     
  وبركاته.

  هـ.ق١٤٠٣جمادى االولى  ١هـ.ش ١٣٦١بهمن  ٢٦
  روح اهللا الموسوي الخميني
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  بسمه تعالى
اذكر يف ذيل هذه الوصية املكونة من تسع وعشرين صفحة ومقدمة بعـدة  

  أمور:
يف حيايت بعض األمور غري احلقيقية، وقد يزداد ذلك بعد وفايت،  نسبت ايل

ايل اال اذا كان تسـجيالً   –او سينسب  –لذا اوصي بعدم تصديق ما نسب 
صوتياً يل او كتابة خبط يدي وبامضائي على ان يؤيد ذلك اخلرباء، او ان يكون 

  شيئاً قلته عرب تلفزيون اجلمهورية االسالمية.
ايت اهنم كانوا يكتبون بيانايت، وانا اكذب هذا االمـر  ادعى البعض يف حي

 بشدة، فحت ىاآلن مل يعد احد غريي اي بيان مما صدر عين.
على ما يذكر فان البعض ادعى بان ذهايب اىل باريس كان باقتراح منـهم،  

مع امحد واخترت  –بعد رفض الكويت استقبايل  –وهذا كذب فقد تشاورت 
االسالمية الستقبالنا باعتبار اهنا حتت نفوذ امللك باريس الحتمال رفض الدول 

 (ملك ايران) يف حني ان هذا االحتمال غري وارد بالنسبة لباريس.
ذكرت وخالل مدة النهضة والثورة بعض االشخاص واثنيت عليهم نتيجة 
لتظاهرهم باالسالم، مث فهمت بعد ذلك بانين كنت غافالً عن زيفهم، فتلـك  

قت الذي كانوا فيـه يتظـاهرون بـااللتزام باجلمهوريـة     املدائح مرتبطة بالو
االسالمية والوفاء هلا، فال ينبغي اساءة استغالل مثل تلك االمور، واملـالك يف  

 تقييم االفراد سريهتم احلالية آن التقييم.
روح اهللا املوسوي اخلميين



 

 

  
  
  

  
  التعليقات

   
ومفاهيم  (شرح كلمات

الوصية وتوضيحها)
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  الثقلين: -١
ردة "ثقل" والثقل وان كان مفهومه واحداً، اال ان له عـدة  ومف

مصاديق جاءت في شروح الحديث وتفاسير القرآن الكريم منها: 
الميراث الثقيل، والشيء الكبير او الثقيل او الثمين، والمسؤولية 

  العظيمة، واالمانة النفيسة النادرة.
النهمـا  والمراد من "الثقلين" في الحديث هو القرآن والعترة، 

  مصدران للشرع في االحكام، والمرشدان الى العمل الصالح.
وحديث الثقلين منقول بالفاظ مختلفة، اال ان الرويات متفقـة  

 ١٣/١٩٩في المقصود، للمزيد من االطالع راجـع: الترمـذي   
، صحيح مسـلم/  ١/٤٨(باب مناقب اهل بيت النبي) كنز العمال 

ـ   ، سـنن  ٤/٣٦٦د باب فضائل علي بن ابي طالب، مسـند احم
، الطحاوي فـي  ٧/٣٠و ٣/١٤٨، سنن البيهقي ٢/٤٣١الدارمي 

، مستدرك الصـحيحين  ٢/١٢، اسد الغابة ٤/٣٦٨مشكل اآلثار 
ومجمـع   ٨/٤٤٢، تاريخ بغـداد  ١/٣٥٥حلية االولياء  ٣/١٠٩

  .١٦٤و ٩/١٦٣الزوائد للهيثمي 
  العرفان: -٢

وهو فـي المعـارف    –خاصة  –وهو المعرفة ومعرفة اهللا 
هية وحدة علمية وثقافية ذات قسمين هما: العرفان النظـري  االل

والعرفان العملي. العرفان النظري: البحث في معرفة اهللا والعالم 
واالنسان. والعرفان العملي: البحث فـي كيفيـة العالقـة بـين     

  االنسان وربه وعالمه ومجتمعه ونفسه، وواجبه تجاههم.
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  الملك "العالم المادي" -٣
الفلسفية المهمة مبحـث معرفـة عـوالم    من احدث المباحث 

الوجود، وقد اثبتت الفلسفة وجود بعض تلك العوالم، ومنها مـا  
ثبت وجوده لالنسان بواسطة الرؤية بالعين المجردة، ويحس من 

  الحواس، وهو عالم الطبيعة الذي سمي بـ "الملك".
  الملكوت االعلى: -٤

الحد استدل الفالسفة والمفكرون على ضرورة وجود عالم في 
الفاصل بين عالم الطبيعة "الملك" و"عالم الالهوت". هذا العـالم  
المجرد من المادة والزمان، المكان بشكل مطلق سمي بـ "عالم 

  الملكوت".
وقد قسم الحكماء والعرفاء هذا العالم الـى مـرتبتين: عليـا    
وسفلى وقد ايدت النصوص االسالمية هذا التقسيم. وقد اصطلع 

ة العليا بـ "الملكوت االعلى" وهو عالم مهـد  على تسمية المرتب
العقل اي "االنسان". واصطلح على تسمية المرتبة السـفلى بــ   

  "الملكوت السفلي" وهو عالم "المثال".
  الالهوت: -٥

هي ذات الخالق جل وعال التي ال تدرك بالحس، وانما تثبت 
بالدليل والبرهان العقلي. وبما ان الذات االلهية تشـمل جميـع   

  ات الكمالية، لذا فانها اعتبرت اكمل عالم.الصف
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  الثقل االكبر: -٦
يستفاد من حديث الثقلين، ومن توضيحات المفسرين وعلماء 

  الحديث ان الثقل االكبر هو "القرآن" الكريم.
  الثقل الكبير: -٧

يستفاد من المصادر التي تطرقت لمفهوم الثقلـين ان الثقـل   
  عترة رسول اهللا(ص). الكبير هم "االئمة المعصومون" من

  اتباع الطاغوت: -٨
"الطاغوت" مصطلح استعمله القرآن الكريم، وهو اسم صـنم  
لقريش قبل االسالم، ويطلق على الشيطان ايضاً، وعلى اي صنم 
او بشر يمنع من فعل الخير، ويدعون الـى الضـالل والشـر.    
و"الطاغوت" من "الطغيان" وهو الخروج عن الحد. قال تعـالى:  

  يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى"."فمن 
  الحوض: -٩

تستعمل كلمة "الحوض" في المعارف االسالمية مضافة الـى  
كلمة "الكوثر" و"حوض الكوثر" في نظر االمام الخمينـي(رض)  
هو تعبير عن واقعية اخروية، وهو مقام اتصال الكثرة بالوحدة، 

لتتوحـد فيـه، فـان القـرآن     فكما ان السواقي تصب في النهر 
  والعترة يتصالن في عالم اآلخرة ليصبحان واحداً.

  مقام اتصال الكثرة بالوحدة: -١٠
"الكثرة" تعني عند الفالسفة سلسلة مراتب الموجودات، وتنّوع 

  ظواهر الوجود المادية والمعنوية.
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و"الوحدة" هي الذات االلهية التي هي منشأ ومبدأ الوجود كله 
داته وكائناته. بناء عليه فان "مقام اتصـال الكثـرة   بجميع موجو

بالوحدة" هو مقام ومرتبة أخروية تشكل الحد االقصى واالعلـى  
للكثرة والحد االدنى للوحدة. وهي واسطة صدور الكثـرة عـن   
الوحدة في بدء الخلق، وواسطة عودة الكثرة الى الوحـدة فـي   

  نهاية العالم.
  الصحاح الستّة: -١١

" وهو الخبر الذي يعتبر صادقاً. والصـحاح  مفردها "صحيح
الستة هي ستة كتب انتخبها علماء السنة من بين جميـع كتـب   
الحديث، واتخذوها اصالً واساساً لهم فـي اسـتنباط االحكـام    

  والعقائد وتفسير القرآن وتحليل تاريخ صدر االسالم وهي:
-٨١٢"صحيح البخاري" مؤلفه محمد بن اسماعيل البخاري (

  م)٨٦٩
صحيح مسلم" مؤلفه مسلم بن الحجاج النيشابوري، المعروف "

 ).٨٧٦-٨٢١بالقشيري (
"سنن ابن ماجه" مؤلفه محمد بن يزيد بن ماجه المتـوفى   -ج
  م)٨٨٦عام (
"سنن ابي داوود" مؤلفه ابو داوود السجستاني سليمان بن  -د

  م).٨٨٨داوود المتوفى عام (
بـن سـورة   "جامع الترمذي" مؤلفه محمد بن عيسى  -هـ 

  م).٨٩٢الترمذي المتوفى عام (
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"سنن النسائي" مؤلفه احمد بن شعيب النسـائي المتـوفى    -و
  م).٩١٥عام (
  الكشف التام المحمدي: -١٢

هو ظهور وتجّسم جميـع الحقـائق القرآنيـة لـدى النبـي      
محمد(ص) و"الكشف التام المحمدي" هو مرتبـة مـن مراتـب    

تقر القرآن في قلـب النبـي   التنّزل القرآني. ففي هذه المرتبة اس
بكل ابعاده، وهذه المرتبة من كشف الحقـائق القرآنيـة ليسـت    
ادراكاً عقلياً، بل مشاهدة غيبيـة، ال يـدركها اال النبـي(ص)    

  والكشف خاص به، والمشاهدة التامة له خاصة.
  وليدة علم االسماء: -١٣

"علم االسماء" هو نوع من العلم والمعرفة يخـتص بتعلمـه   
  االنساني. الموجود

و "وليدة علم االسماء" هو االنسان، الذي عرض اهللا سـبحانه  
عليه هذا العلم ليصبح به مؤهالً لخالفة االرض، ولواله لما كان 

  مؤهالً لخالفة االرض.
  محمد رضاخان البهلوي: -١٤

م،  ١٩١٩هو آخر ملوك العهد البهلوي في ايران. ولد عـام  
ي انقالب عسكري، وجعـل  ابوه: "رضاخان" الذي تسلم الحكم ف

ابنه "محمدرضا" خليفة من بعده. اكمل "محمد رضـا" دراسـته   
االولية في ايران، وتابع دراسته العليا في سويسرا، وعاد الـى  
ايران ليلتحق بأمر من ابيه بالكلية العسكرية. بعد عزل ابيه عن 
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م ونفيه خارج ايران، وافق الحلفاء على تعيين ١٩٤١الحكم عام 
ضا" محله. يقسم عهد "محمد رضا" الى قسمين: االول: "محمد ر

م) وطوال هذه المدة لم يتمكن مـن السـيطرة   ١٩٥٥-١٩٤١(
  كامالً محل ابيه.

م) حكم ايران في هذه المدة كمسـتبد  ١٩٧٩-١٩٥٥الثاني: (
  مطلق العنان.

وقد اشار االمام الخميني(س) في وصيته هذه الى وضع حكم 
  عاماً. ٣٧"محمد رضا" خالل 

  الملك فهد: -١٥
هو الملك الحالي لجزيرة العرب، وهو فهد بن عبدالعزيز آل 

 –سعود ولالطالع على عمالة هـذه العائلـة للقـوى الكبـرى     
ودورها العائلة فـي   –وخاصة بريطانيا ثم امريكا ناهبة العالم 

نشر مسلك الوهابية الضال المضل، وعدائهم الدفين والتـاريخي  
اقهم تجاه المواجهة الشعبية الفلسـطينية  لشيعة النبي وآله(ص) نف

البطلة، وارتكابهم لمجزرة ابادة شرسة ضد الحجاج المسـلمين  
في بيت اهللا الحرام، وهتكهم لحـرم االمـن االلهـي، وقمعهـم     
للمجاهدين المسلمين العـرب مـن اهـالي الجزيـرة العربيـة      
وخارجها، وهدرهم لثروات المسلمين، وظلمهـم واسـتبدادهم،   

لفتن بين المسلمين، وتكفيرهم لجميع مذاهب المسلمين وزرعهم ل
معروف. لالطالع على كل ذلك البـد مـن مراجعـة الكتـب     
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المختصة بذلك وهي كثيرة جداً منها: "كشف االرتياب" و"تاريخ 
  آل سعود" و"هذي هي الوهابية" وغيرها.

  الوهابية: -١٦
 هو مذهب ابتدعه في اواخر القرن الثاني عشر واوائل القرن

المدعو "محمد بن عبدالوهاب النجـدي"   –الثالث عشر الهجري 
هذا المسلك المنحرف يتهم جميع المـذاهب االسـالمية علـى    
االطالق بالكفر والشرك، يعتبرهم عبدة اصنام ويعتبـر تـوقير   
وتعظيم قبور النبي آله(ص) وصحبهم بدعة وعبـادة اصـنان.   

لتـي سـيطروا   باستغاللهم لثروات المسلمين ا –نشط الوهابيون 
في مجال الثقافة واالعالم والدعاية، وسخروا كل ذلـك   –عليها 

  من اجل تنفيذ المخططات الهدامة للقوى الكبرى.
  نهج البالغة: -١٧

هو ما جمعه الشريف الرضي، ابو الحسن محمد بن الحسين 
هـ) من كالم امير المؤمنين علي بن ٤٠٤الموسوي (توفي سنة 

القديم والحديث يربون على المائة، ابي طالب(ع). وشراحه في 
اشهرهم من القدماء: ابو الحسن البيهقـي، واالمـام فخرالـدين    
الرازي، والقطب الراوندي، وكمال الدين محمد ميثم البحراني، 
وعزالدين بن ابي الحديد المدائي. ومن المتأخرين من الشـراح:  

  محمد عبده، محمد نائل المرصفي، ومحمد جواد مغنية.
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  االئمة المعصومين(ع): -١٨
ائمة االسالم المقدسين المعصومين(ع) بعد النبي االكرم(ص) 

اثنـا عشـر    –حسب النصوص االسالمية المتفق عليهـا   –هم 
  رجالً، واسماؤهم المباركة هي:
  االمام علي بن ابي طالب(ع)

 االمام الحسن بن علي المجتبى(ع)
 االمام الحسين بن علي سيد الشهداء(ع)

 لي بن الحسين السجاد(ع)االمام ع
 االمام محمد بن علي الباقر(ع)

 االمام جعفر بن محمد الصادق(ع)
 االمام موسى بن جعفر الكاظم(ع)
 االمام علي بن موسى الرضا(ع)

 االمام محمد بن علي التقي الجواد(ع)
 االمام علي بن محمد النقي الهادي(ع)
 االمام الحسن بن علي العسكري(ع)

 مد بن الحسن العسكري(ع)االمام الحجة مح
وقد نقلت جميع كتب المسلمين وبالتواتر ان النبي(ص) نص 
على خالفتهم وامامتهم من بعده، وذكر اسماءهم حسب الترتيب 

، صـحيح البخـاري   ٤-٦/٣المذكور. راجع: صحيح مسـلم  
، صحيح الترمذي (بابا ما جاء في الخلفاء) سـنن ابـي   ٤/١٦٥

، مسند احمد ١٢٧٨وح  ٧٦٧، مسند الطيالسي ح ٣/١٠٦داود 
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-١٣/٢٦، كنز العمـال  ١٠٨-١٠٦و ١٠١-٩٢و ٩٠-٥/٨٦
 .٤/٣٣٣، وحلية االولياء ٢٧

    المهدي(ع): -١٩
وهو االمام الثاني عشر من ائمة المسلمين وأوصياء رسـول  
اهللا(ص) بدأت فترة امامته عند بلوغـه الخامسـة مـن عمـره     

ـ     ه، الشريف. وبسبب االوضاع التي كانـت سـائدة فـي زمان
واستجابة لمشيئة اهللا تعالى، فقد اختار الغيبة التي قسـمت الـى   

  قسمين هما:
) عاماً، كـان يتصـل خاللهـا    ٦٩الغيبة الصغرى ودامت (

بالناس عبر اربعة سفراء وممثلين عنه. والغيبة الكبرى، وبدأت 
بانتهاء الغيبة الصغرى بعد وفاة آخر سفرائه، وهي مستمرة الى 

  أذن اهللا بظهوره فيقيم القسط والعدل.يومنا هذا، الى ان ي
حسب المعارف االسالمية فان المواجهة المسـتمرة لالمـام   
المهدي(عج) وظهوره يعد آخر حلقة من حلقات جهاد اهل الحق 
ضد اهل الباطل. اي ان مواجهات اهل الحـق تسـتمر طـوال    
التاريخ، وتهيئ شيئاً فشيئاً االرضية المناسبة النتصـار الحـق،   

غ بها قيام المهدي الموعود(عج) النتيجة النهائية، فتسطع حتى يبل
شمس العدل والحق والحق في سماء البشرية. آنذاك يكون يـوم  

  مرحلة النضج الفكري والمعنوي واالجتماعي لالنسان.
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  المناجات الشعبانية: -٢٠
هي المناجات المأثورة عن امير المؤمنين(ع) واالئمة نم ولده 

ن بها ربهم في شهر شعبان المبارك، اولهـا:  والتي كانوا يناجو
  (اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي اذا دعوتك..).

  
  الصحيفة السجادية (زبور آل محمد): -٢١

هي صحيفة تحوي اربعة وخمسين دعاء من ادعية علي بـن  
الحسين السجاد(ع) وقد سكبها في قالب الدعاء بسـبب اشـتداد   

رة معارف اسالمية اسـتلهم منهـا   جور حكام عصره، وهي دائ
المسلمون والباحثون عن الحق الكثير، وكان لهـا دوراً تربويـاً   
عظيماً، وقد صدرت لها مستدركات كثيرة. و"الزبور" هو اسـم  
كتاب سماوي نزل على داوود(ع). وكان يحوي علوماً وحكمـاً  
كثيرة. اما المقصود من تعبير االمام الخميني(رض) هنـا فهـو   

ة السجادية" لألهمية مواضيعها وغنى محتواها وعمـق  "الصحيف
مفاهيمها اطلق عليها المطلعـون علـى معـارف أهـل بيـت      
النبي(ص) عدة اسماء منها: زبور آل محمد(ص) وانجيل اهـل  
بيت الرسول(ص) واخت القرآن، وهي لكونها مناجاة مع الخالق 

  شبهت بمزامير داوود(ع).
  اطمة":الصحيفة الفاطمية، او "مصحف ف -٢٢

هو ليس بمصحف قرآني، بل كتاب تضّمن علومـاً اخـرى،   
قيل انها كانت امثاالً وحكماً، ومواعظ وعبراً واخباراً ونـوادر  
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) وقيل انه "كتاب تحـديث  ٣٢٧(المراجعات، شرف الدين، ص
باسرار العالم كما يعرف ذلك من عدة روايـات فـي اصـول    

فيه قرآناً" (مقدمة الكافي... وفيها قول الصادق... "وما ازعم ان 
تفسير آالء الرحمن، الشيخ البالغي، مطبوعة في مقدمة تفسـير  

) وهذه الصحيفة او المصحف لـم يصـل الينـا،    ١٨شبر، ص
والروايات تذكر انه من مصادر علوم أهل البيت عليهم السالم، 
وانه من المعارف االلهية التي نزلت في بيت النبوة مما سـوى  

  القرآن الكريم.
  زهراء المرضية:ال -٢٣

هي السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا(ص) وزوجة علي 
بن ابي طالب(ع) وام الحسن والحسين(ع) ولدت بمكة في العام 
الخامس للبعثة. اما صفاتها وخصالها الحميدة وفضـائلها فهـي   
اكثر من ان تدرك هنا، كيف ال وهي سيدة نساء العالمين، اسوة 

سالم الكبرى، وهي الصديقة الكبـرى،  نساء االسالم، وسيدة اال
والحوراء االنسية، واحب الخلق الى ابيهـا رسـول اهللا(ص).   
الزمت الزهراء(س) اباها رسول اهللا(ص) وبعلها علياً(ع) فـي  
اصعب مراحل حياتهما واشدها خطورة واكثرها احداثاً، حتـى  
تاقت الى لقاء ابيها(ص) بعد وفاته، وانتقلت الى النعـيم الخالـد   

ي في عنفوان شبابها، بعد ان نال العنـاء منهـا، واشـتدت    وه
الصعاب عليها بعد فراق رسول اهللا(ص) وكان عزاؤها الوحيد 

  بشارة النبي(ص) لها انها ستكون اول الالحقين به.
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  باقر العلوم: -٢٤
هو لقب خامس ائمة المسلمين من احفاد رسول اهللا(ص) وهو 

ز الخالف والصراع محمد بن علي الباقر(ع)، شهد عصره برو
بين االمويين والعباسيين على السلطة، وكان قد سبق ذلك واقعة 
كربالء الدامية، وهي قمة الظلم الذي لحق بـآل بيـت رسـول    
اهللا(ص) مما حدا بالناس عامة، وشيعة آل بيت رسول اهللا(ص) 
خاصة، ان يتوجهوا كالسيل الهادر الى مدينـة الرسـول(ص)   

البـاقر(ع) شـتى العلـوم والحقـائق      لينهلوا من مجالس االمام
  والمعارف االسالمية.

  المذهب الجعفري: -٢٥
هو المذهب االسالمي المنسوب الى االمام جعفر بن محمـد  
الصادق(ع) حفيد رسول اهللا(ص) وسادس ائمة المسلمين، وقـد  
نسب مذهب الشيعة االمامية اليه النه استطاع ان يقـوم بنشـاط   

في عصـره والخـالف بـين     كبير، بسبب ضعف نظام الحكم
االمويين والعباسيين، فسنحت له فرصة ذهبية فرض فيها بساط 
البحث وافاض في الدرس، وتصـدى لمهمـة تعلـيم وتربيـة     
المؤمنين المخلصين، واسس حوزات علميـة كانـت اعظمهـا    
جامعة الكوفة التي كان يجتمع فيها اكثر من اربعة آالف محدث 

). فقد كان يروي عن ابيه عن وراو كلهم يقول: قال الصادق(ع
جده عن رسول اهللا(ص) عن جبرئيل عن اهللا جل وعال. اضافة 
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الى ان معظم العلوم الحديثة وعلوم الطبيعة نقلت عن تالميذه من 
  امثال جابر بن حيان وغيره.

  الفقه: -٢٦
وهو الفهم الدقيق عن فطانة وذكاء وبحث وتدقيق. وهو علم 

ملية للدين التي نحتاجها في حياتنـا  معرفة االحكام والبرامج الع
الفردية واالجتماعية. والمقصود من هذا العلم معرفة احكـام اهللا  
والعمل بها. اما مصادر الفقه التي تستنبط منها االحكام فهـي:  
القرآن وسنة رسول اهللا(ص) واالئمة المعصـومين(ع) والعقـل   

  واالجماع (وهو ما اتفق عليه الفقهاء دون شك في صحته).
  زينب(س): -٢٧

هي زينب الكبرى بنت علي(ع) وهي سيدة االسالم الشجاع، 
وثالث ابناء فاطمة الزهراء(س) بعد الحسن والحسين(ع) ولدت 
في العام السادس للهجرة، في اشرف عائلة عرفها التاريخ، فهي 
تربت على يد جدها(ص) وابوها علي(ع) وامهـا فاطمـة(س)   

  ريحانتي رسول اهللا(ص). والى جانب اخويها الحسن والحسين
سارت زينب(س) في طريق صعب وطويل حتـى فاجعـة   
كربالء، وفي فاجعة كربالء شهدت مصرع اخوتها وبنيها وابناء 
اخوتها وجميع افراد عائلتها ثم سيرت اسيرة من العـراق الـى   
الشام، وتولت رعاية حرم رسول اهللا(ص) من نساء واطفـال،  

ان تفقد شيئاً من صبرها، بل طوال هذه االحداث المروعة دون 
بشجاعة  –حركت الغضب ضد يزيد الطاغية االموي، ورفعت 
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 –راية مواجهة الجناة، وادت دوراً مدهشاً شـكل   –ال نظير لها 
مقدمة تخليد ملحمة عاشوراء واسـتمرار مواجهـة    –فيما بعد 

الحق للباطل في جميع العصـور. افعـال السـيدة زينـب(س)     
جل التاريخ االسالمي بين سطور الخالـدين  واقوالها اثبتت في س

  تحت عنوان "الحالة الزينبية" واصبحت قدوة للنساء المسلمات.
  صدام العفلقي: -٢٨

العفلقية هي صفة نسبة تعود الى "ميشـال عفلـق" المفكـر    
السوري، وهو ابن تاجر حبوب مسيحي ارثذوكسي  يوناني. ولد 

راسته الجامعيـة  م في دمشق، ودرس فيها، ثم تابع د١٩١٠عام 
في جامعة السوربون الفرنسية، وتخرج من قسم التاريخ والفلسفة 
ليعمل مدرساً في موضوع حركات التحرر والحروب الوطنيـة  
االوروبية في القرون االخيرة، وموضوع مفاخر العرب السابقة 
ودوره في التاريخ. وكان يطمح الى تأسيس حزب يتمكن مـن  

على اساس قومي واحد بدالً عـن  خالله جمع الشعوب العربية 
  العقائد المتعددة الدينية والفكرية.

م تحقق مشـروعه ذاك بمسـاعدة القـوى    ١٩٤٠وفي عام 
الكبرى واالستعمار، فأسس حزب البعث، بعقيدة التقاطية خاصة 

وامتد هـذا الحـزب فـي سـوريا      –ال مجال لتفصيلها هنا  –
الحكم في  م استولى هذا الحزب على١٩٦٣والعراق، وفي عام 

العراق بمظلة عبدالسالم عارف، ثم بشـكل علنـي فـي عـام     
  م.١٩٦٨
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م تنحى الرئيس العراقي "احمد حسن البكـر"  ١٩٧٩وفي عام 
وتولى الحكم واالمانة العامة لحزب البعث وجـه مـن وجـوه    

  االجرام والمؤامرة وهو "صدام التكريتي".
ي الشواهد والقرائن الموجودة تدل على ان هناك تحرك جـد 

الجهزة التجسس الغربيةواسرائيل وراء التغييرات التي حـدثت  
داخل حزب البعث والتي تمخضت عن تولي صدام للسلطة فـي  

  العراق.
  بقية اهللا: -٢٩

  .٨٦هود/  –قال تعالى "بقية اهللا خير لكْم إْن كنتْم مؤمنين" 
وجاء في االحاديث الشـريفة والروايـات ان المهـدي(عج)    

هره الى الكعبة، وان اول عبارة ينطق بها عندما يخرج، يسند ظ
هي: انا بقية اهللا وخليفته عليكم. من هنا اعتبرت جملة "بقية اهللا" 

  هي احد اسماء االمام المهدي الغائب(عج).
اما عبارة "دولة حضرة بقيـة اهللا" التـي اسـتعملها االمـام     
الخميني(رض) في وصيته فان مقصـوده منهـا هـو "دولـة     

  مية االيرانية".الجمهورية االسال
  الفقه التقليدي: -٣٠

"الفقه" عّرفناه سابقاً و"التقليدي" هو االسلوب الذي بلغنا مـن  
السابقين. و"الفقه التقليدي" هو االسلوب المتّبـع فـي اسـتنباط    
واستخراج االحكام العملية الشرعية مـن المصـادر المعتبـرة    
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يعة منذ عهد المحكمة، وقد اتبع هذا االسلوب فقهاء المسلمين الش
  المعصومين وحتى يومنا هذا، وتركوا ما سواه.

  االحكام األولية واالحكام الثانوية: -٣١
االحكام على قسمين: أولية، وثانوية اضـطرارية. االحكـام   
االولية هي االصل، واالحكام الثانوية تنشأ من االضطرار وكلها 

بمصاديقها،  مبينة في القرآن والسنة. اال ان االحكام االولية مبينة
واالحكام الثانوية مبينة بشكل عام، والبد من تقدير االضـطرار  
وتطبيق االهم ثم المهم ثم االقل أهمية... وحينما يعسر تطبيـق  
الحكم االولي في مورد ما يحل الحكم الثانوي محله، فاذا ارتفـع  
االضطرار عدنا الى الحكم االولي. وقد عّينت الدولة االسالمية 

  يد ذلك.خبراء لتحد
  رضاخان: -٣٢

هو رجل قاس متجّبر اسس في ايران حكومة ملكيـة عـام   
م، التحق بالمجموعات المسلحة الشقية المتجبرة وهو في ١٩٢٤

الرابعة عشر من عمره، وسرعان ما بلغ أعلى مستويات القيادة 
لهذه المجموعات بسبب قساوة قلبـه وتهـّوره، فلفـت انتبـاه     

ا انهم كانوا يسعون الى ايجاد حكومة البريطانيين واهتمامهم، وبم
قوية في ايران تحفظ مصالحهم، فقـد وجـدوا فيـه ضـالتهم     
المنشودة. وبالفعل فقد استطاع وبمساعدة االنجليز ان ينهي حكم 
"القاجار" وان يتربع على العرش الملكي مدة ستة عشر عامـاً،  
وعندما شاهد التقدم السريع لجـيش هتلـر، وسـقوط الـدول     
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ة واستسالمها، بهت بذلك، ومد يده لهتلر طمعاً فـي ان  االوروبي
يكون النصر حليفه. لكن دول الحلفاء اجتاحوا ايران، وعزلـوا  
رضاخان، ونقلوه بسفينة بريطانية الـى منفـاه فـي "جزيـرة     
موريس" شرق افريقيا، ثم الى "جوهانسبرغ" جنوبي افريقيا، الى 

  م.١٩٤٤ان مات فيها عام 
  جهاد البناء: -٣٣
بل انتصار الثورة االسالمية في ايران كان القليل من أبنـاء  ق

الشعب االيراني المسلم ينعمون بالراحة والرفاهية، اما االكثرية 
فقد كانوا يعيشون في عناء  –وخاصة سكان القرى واالرياف  –

  وتعب وفقر دائم.
وبعد انتصار الثورة االسالمية التـي هـدفت لرفـع الظلـم     

والمستضعفين ونشر سلطة العدل، لذا فقد ومساعدة المحرومين 
وجه االمام الخميني وفي االيام االولى لالنتصـار نـداء الـى    
الشعب االيراني المسلم طلب منه المساهمة بفعالية فـي ثـورة   
البناء واالعمار، وبناء على ذلك أسست مؤسسة ثورية سـّميت  
"جهاد البناء" وبدأت نشاطها في المناطق المحرومة، وتوجهـت  

الـى   –وخاصة الشبان والجامعيون  –من خاللها امواج الناس 
القرى والمناطق المحرومة، وقدموا هناك خدمات جليلـة طلبـاً   

  لرضا اهللا في خدمة خلقه.
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  الحركة الدستورية (الملكية المشروطة): -٣٤
في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ساءت 

استغاثات الشعب االيراني المسلم  اوضاع ايران كثيراً، وارتفعت
من نير الظلم والجور واالستبداد للحكم وعّماله. وقد أدى ضعف 

وعدم صالحيته الدارة  –ملك ايران آنذاك  –"مظفر الدين شاه" 
شؤون البالد، والوعي المتنامي للشعب، واسباب اخرى أهمهـا:  

ة لقيام انتفاضة العلماء والروحانيين، الى تهيئة االرضية المناسب
ثورة سّميت بانتفاضـة المشـروطة او الحركـة الدسـتورية.     
واستمرت هذه الثورة لعدة سنوات، وشهدت صراعاً مريراً الى 

  م.١٩٠٦ان انتصرت عام 
رغم انها لم تسر في الطريق السليم بشـكل   –هذه االنتفاضة 

لكنها استطاعت ان تغّير البنية االجتماعية فـي ايـران    –كامل 
وحطمت االمتيازات الطبقية التي كانت سـائدة،   بشكل اساسي،

ودكت مراكز وقصور اتباع الطاغوت واالقطـاعيين الكبـار،   
وثبتت القانون والعدالة. لكن تحييد العلماء عن الساحة السياسية 
والحكم، ونفوذ عناصر وعمالء الغرب الى داخل الثـورة أدى  

نظام الحكم الى منع االنتفاضة من تحقيق هدفها المنشود، وعودة 
  الملكي المستبد، وذلك اثر نجاح مؤامرة "رضاخان".

  شورى صيانة الدستور: -٣٥
الـذي   –من أجل الحفاظ على االحكام االسالمية والدسـتور  

اعّد في الحمهورية االسالمية في ايران طبقاً الحكـام القـرآن   
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ولمراقبة قـرارات مجلـس الشـورى االسـالمي،      –واالسالم 
ها لالحكام االسالمية والدسـتور، شـكّلت   وضمان عدم مغايرت

شورى سّميت بشورى صيانة الدستور، وتضم هذه الورى اثني 
عشر عضواً. ستة اشخاص من الفقهاء العادلين الواعين، وستة 
اشخاص من الحقوقيين "رجال القانون" المتخصصين في مختلف 
مجاالت القانون، وذلك حسب "المادة الحاديـة والتسـعون مـن    

ر" ويتم انتخابهم لمدة ست سنوات حسب "المـادة الثانيـة   الدستو
والتسعون من الدستور" كما ان مجلس الشورى االسالمي لـيس  
له اعتبار قانوني دون شورى صيانة الدستور. وذلـك حسـب   

من الدستور" كما أن مقـررات المجلـس يجـب ان     ٩٣"المادة 
ترسل الى شورى صيانة الدسـتور لتصـديقها، والتأكـد مـن     

ابقتها للموازين االسالمية والدستور، وعدم مغايرتها لهمـا.  مط
  من الدستور". ٩٤وذلك حسب "المادة 

  األقليات الدينية الرسمية: -٣٦
تنص المادة الثالثة عشر من دستور الجمهورية االسالمية في 
ايران على ان "الزرادشت واليهود والمسـيحيون هـم وحـدهم    

تتمتع هذه االقليات بالحرية فـي  االقليات الدينية المعترف بها. و
أداء المراسم الدينية الخاصة بها ضمن حدود القانون، ويحق لها 
ان تعمل وفق قواعدها الخاصة بها في مجال األحوال الشخصية 

  والتعاليم الدينية.



١٤٨ 
 

كما تنص المادة الرابعة عشر على انه وبحكم اآلية الكريمـة  
في الدين ولم يخرجوكم من "ال ينهاكم اهللا عن الذين لم يقاتلونكم 

دياركم ان تبّروهم وتقسطوا اليهم ان اهللا يحب المقسطين" علـى  
ان على حكومة الجمهورية االسالمية في ايران، والمسلمين فيها 
معاملة غير المسـلمين بـاالخالق الحسـنة والقسـط والعـدل      
االسالمي، ومراعاة حقوقهم االنسانية. وتسري هذه المادة علـى  

يتآمرون وال يقومـون بـاي عمـل معـاد لالسـالم      الذين ال 
  والجمهورية االسالمية في ايران.

  والية الفقيه: -٣٧
طبقاً لالحكام االلهية والمصادر االصلية للرسالة واالحاديـث  
الشريفة المعتبرة، فان الرسـالة التاريخيـة لالنبيـاء وتشـكيل     
الحكومة امـر يقـع علـى عـاتق النبـي(ص) ثـم االئمـة        

ع) من بعده، ثم ولي الفقيـه الـذي يتـولى هـذه     المعصومين(
المسؤولية في زمن الغيبة. وولي الفقيه هـذا يجـب ان يكـون    
متفوقاً على رجال عصره ودينه بالوعي والصالح ليتمكن بذلك 
من االستمرار بخط الوالية وحكومة االنبياء. وهو الفقيه العـالم  

  السالمية.الذي يرث االنبياء للحكومة عن واجباتهم االصلية ا
  الخبراء: -٣٨

تدار شؤون البالد العامة في الجمهورية االسالمية باعتمـاد  
االستفتاء الشعبي العام واالنتخابات العامة. ويشمل ذلك كالً من: 
انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب نواب الشعب فـي مجلـس   
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الشورى االسالمي، وانتخاب اعضاء مجالس الشورى المحليـة  
  وغيرها.

ل استحالة الحصول على رأي االكثرية في امر مـا،  وفي حا
او اذا كــان األمــر يســتلزم البحــث والتفــاوض بــين ذوي 
االختصاص، عندئذ على ابنـاء الشـعب ان ينتخبـوا خبـراء     
ومعتمدين كمندوبين عنهم ليتبادلوا الرأي والبحث والتفاوض في 
األمر الذي يهّم الشعب، كما هو الحال فـي خبـراء الدسـتور،    

راء اختيار القائد، وغيره. ويسّمى هذا المجلس الذي يضـم  وخب
  هؤالء الخبراء من مندوبي الشعب بمجلس الخبراء.

  القائد أو شورى القيادة: -٣٩
يتولى قيادة األمة، وواليـة األمـر، وجميـع المسـؤوليات     
المترتبة عليهما الفقيه الجامع للشروط والذي تُجمـع االكثريـة   

على قيادته. وفي حال عدم توفر ذلـك   الساحقة من ابناء الشعب
فان شورى الخبراء التي ينتخبها الناس ألمر تعيين القائد، تتولى 
البحث والتدقيق والمشورة في وضع وحال كل من تـرى فـيهم   

  صالحية القيادة، وتنتخب من بينهم االصلح.
  المادة التاسعة بعد المائة: -٤٠

تبـين شـروط    هذه المادة من دستور الجمهورية االسالمية
  وصفات القائد وهي:

الصالحية العلمية، التقوى المعرفـة واالطـالع السياسـي    
  واالجتماعي، الشجاعة، القدرة على االدارة.
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  المادة العاشرة بعد المائة: -٤١
هذه المادة من دستور الجمهورية االسالمية تبـين واجبـات   

  القائد وصالحياته وهي:
  الفقهاء.تعيين اعضاء مجلس صيانة الدستور 
 تعيين أعلى مسؤول قضائي في البالد.

 تعيين وعزل قادة القوات المسلحة.
 تشكيل الشورى العليا للدفاع.

 اعالن الحرب والصلح.
 المصادقة على حكم رئيس الجمهورية بعد انتخاب الشعب له.

 عزل رئيس الجمهورية اذا اقتضت ذلك مصلحة البالد.
كامهم طبقاً للمـوازين  العفو عن المساجين او تخفيض مدة اح

 االسالمية.
  دوائر العدلية: -٤٢

حسب دستور الجمهورية االسالمية فان جميع المحاكم يجب 
ان ترجع الى مرجع رسمي تتبعه وهو "الدوائر العدلية". وهـذه  

  بدورها تعمل تحت اشراف رئيس السلطة القضائية.
اما دور وزير العدل في الجمهورية االسالمية فانه يختلـف  

ن دور سائر الوزراء، ففي سائر الوزارات يتـولى الـوزير   ع
بنفسه مسؤولية جميع نشاطات الوزارة، بينما في القضـاء فـان   
وزير العدل ال عالقة له بالشؤون القضائية المتعلقـة بالمحـاكم   
وصدور االحكام الجزائية، بل ان دوره االساسـي هـو تنظـيم    
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ات وهيئـة الحكومـة   العالقة بين السلطة القضائية وباقي الوزار
  ومجلس الشورى االسالمي.

  الشعب: امجاهدو -٤٣
هو تنظيم سياسي ايراني يعتمد العمل المسلح، اسـس عـام   

م، هدفه المعلن هو مواجهة النظام الملكي، عقيدته الفكرية ١٩٦٥
التقاطية مستوردة بسبب عدم اطالع قيادة هـذا التنظـيم علـى    

ية في ايران وقـف هـذا   االسالم. ومع انتصار الثورة االسالم
التنظيم ضد بناء دولة اسالمية، فقتلوا واغتالوا الكثيـرين مـن   
المخلصين للثورة والشعب من علماء ملتزمين مجاهدين، وشبان 
ثوريين، وفجروا مئات القنابل، واحرقوا المؤسسـات والبيـوت   
والحافالت المكتظة باألبرياء، وقتلوا وسفكوا دماء اآلالف فـي  

زقة، وعلى موائد االفطار فـي شـهر رمضـان،    الشوارع واال
ودفنوا العديد وهم احياء، واحرقوا العلماء بالحوامض الكيميائية 

  الفتاكة.
ولم تتوانى هذه الجماعة عن السـعي السـقاط الجمهوريـة    
االسالمية لكنهم باعمالهم الوحشية والهمجية وظهـور عمـالتهم   

انفسـهم امـام    لالجنبي واعتداءاتهم ضد ابناء الشعب، ففضحوا
الشعب، وتم استئصالهم في الداخل، وتوارى كثير مـنهم الـى   
الخارج، ليعيشوا في احضان االمبريالية ويتسلّحون بمسـاعدتهم  
لمواجهة االسالم والثورة االسالمية، رغم ادعـاءاتهم السـابقة   
بعدائهم لالمبريالية. لذا فقد اطلق عليهم الناس لقب "المنـافقين"  



١٥٢ 
 

الى التحالف مع "صدام العفلقـي" فـي حربـه     وبلغ بهم األمر
المفروضة على الثورة االسالمية ومشاركتهم في العدوان علـى  

  الجمهورية االسالمية.
  الشعب: افدائيو -٤٤

هي جماعة مسلحة ماركسية ايرانية، بـدأت تحركهـا بعـد    
  انتصار الثورة االسالمية في ايران.

جموعة مـن  م عندما تحولت م١٩٦٦يعود تشكيلها الى عام 
الشباب الجامعي من الماركسية السوفيتية الى الشيوعية الصينية 
الماوية (مذهب ماوتسي تونغ) ورغم العمليات المسـلحة لهـذه   
الجماعات ضد النظام الملكي، لكن مركزها االجتمـاعي بقـي   
محدوداً بين اوساط الطالب اليساريين فقط، ولـم تـتمكن هـذه    

لها. هدف هذه الجماعة المعلـن   الجماعة من ايجاد قاعدة شعبية
هو اقامة نظام حكم اشتراكي في ايران بسـرعة دون ضـمان   
الرشد الفكري نحوه. لكن الخالفات الفكريـة والسياسـية بـين    
مسؤولي هذه الجماعة أّدت الى ايجاد عدة انشقاقات فيها، ثم ان 
االزمة العالمية لالشتراكية اثرت على هـذه الجماعـة بشـكل    

  تهم الى االنفعال السياسي.اساسي، ودفع
  الشيوعيون: -٤٥

"حزب تودة" هو اقدم واشهر تنظيم ماركسي لينيني ايرانـي.  
وهو الحزب الشيوعي االيراني، تأسـس هـذا الحـزب عـام     

م، ١٩٤٢م، وجدد تأسيسه وتركيزه باسم حزب تودة عام ١٩٢٠
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وهو حزب تابع بشكل مباشر الـى اجهـزة األمـن السـوفيتية     
االمر دفعه طوال حياته السياسية الـى اتخـاذ   (ك.ج.ب) وهذا 

  مواقف جعلته يشتهر بين الناس باسم "بائعو الوطن".
من أهم مواقفه تلك: دعمه لتجـزءة محـافظتي آذربايجـان    
وكردستان في ايران ابان الغزو السـوفياتي اليـران. ودعمـه    
لمشروع اعطاء امتياز نفط الشمال االيراني للسـوفيات رغـم   

  لذلك. معارضة الشعب
م واستمرار حكم الملك "محمد رضا بهلوي" ١٩٥٣بعد حركة 

توقف نشاط حزب تودة داخل ايران، ولجأ جميع اعضاء قيادته 
م وبعـد انتصـار الثـورة    ١٩٧٩الى المانيا الشرقية، وفي عام 

االسالمية في ايران جدد هذا الحزب نشاطه كبـاقي االحـزاب،   
لم يتمكن مـن ايجـاد    لكنه رغم اعالمه القوي وتاريخه الطويل

قاعدة شعبية واسعة في المجتمع االيراني المسلم وذلـك بسـبب   
  عقائده االلحادية وتبنّيه للنفاق السياسي.

م قام بمؤامرة فاشلة بـدت فيهـا بوضـوح    ١٩٨٣وفي عام 
ارتباطاته المباشرة بأجهزة األمن السوفياتية (ك.ج.ب) اجهـزة  

ذلك ثم اعتقال اعضاء  األمن العسكرية السوفياتية (ج.ر.ي) عند
  اللجنة المركزية للحزب، وجميع الشبكات التابعة له.

  الحوزة العلمية في قم: -٤٦
مدينة قم احدى أقدم المدن الشيعية االسالمية، فمنذ عهد مـا  
بعد رسول اهللا(ص) كانت هذه المدينة مركزاً قوياً ونشطاً لرسالة 
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حركة العلمية بمدينة االسالم الملتزم "التشّيع" الخطوات االولى لل
قم خطاها "عبداهللا بن سعد االشعري" العالم المعروف. وبلغـت  
هذه الحركة أوجها في القرن الرابع ونصـف القـرن الخـامس    
الهجري. لذا فان تاريخ االسـالم الملتـزم "التشـّيع والثقافـة     
الجعفرية" يعود تاريخه في قم الى ما قبل مجيء السيدة فاطمـة  

م(ع). لكنه وبعد وفاة هذه السيدة الجليلة تحـول  بنت االمام الكاظ
مرقدها الى شمعة جذبت اليها عشاق اهل بيـت الرسـول(ص)   
فازدهرت مدينة قم اكثر مما مضى كمركز علمي. وطوال اكثر 
من الف عام مضت على حوزة قم العلمية شهدت هذه الحـوزة  
ا مداً وجزراً متعدداً، آخر جزر شهدته بعد وفاة المحقق الميـرز 

القمي الشهير. فضعفت بعده الحوزة حتـى تحولـت مدرسـتي    
الفيضية ودار الشفاء الى خربة تأوي المتسولين. الى ان هـاجر  
اليها آية اهللا الحائري اليزدي فأعاد الحياة اليها، واسسـها مـن   
جديد، الى ان اضحت اليوم اكبر الحوزات العلمية االسالمية في 

وتأليفاً وتحقيقاً وتبليغاً ونشـراً  العالم واكثرها تحصيالً ودراسة 
للثقافة االسالمية، ومركزاً الضخم حركة فكرية وعلمية يسـاهم  

  فيها آالف الطالب والعلماء من مختلف البلدان.
  السير والسلوك الى اهللا: -٤٧

العرفان هو دقة علمية وثقافية تنقسم الى قسمين هما: العرفان 
ملـي هـو علـم السـير     النظري والعرفان العملي. العرفان الع

والسلوك الى اهللا. ويوّضح هذا العلم للسالك المبتدأ فـي طلـب   
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العرفان ما يجب عليه فعله ليصل الى القمة المنيعة لالنسانية اي 
"التوحيد االلهي" ومن ان يجب ان يبدأ وايـة منـازل عليـه ان    

  يطوي، وباي ترتيب، وماذا سيحصل له في طريقه ذاك.
في جميع تلك المراحل والمنازل تحت  والبد ان يكون السير

اشراف ومراقبة انسان كامل مجرب طوى هذا الطريق، واطلع 
على أحوال وطرق التوحيد الذي يعتبره العـارف قمـة منيعـة    
لالنسانية، وآخر مقصد في السير والسلوك، فهو يختلـف عـن   
التوحيد لدى عامة الناس، بل وحتى عن التوحيـد عـن أهـل    

د العرفاني هو طي الطريق العملي التوحيـدي،  الفلسفة. فالتوحي
  وبلوغ مرحلة ال يرى فيها سوى اهللا.

  القوات المسلحة: -٤٨
تنقسم القوات المسلحة في الجمهورية االسالمية االيرانية الى 
قسمين أساسيين هما: القوات المسلحة النظامية وقـوات االمـن   

ثـورة  الداخلي تشمل االولى كالً من: الجيش، وقوات حـرس ال 
االسالمية، والتعبئة. مهمتها المحافظة على نظـام الجمهوريـة   
االسالمية، وعلى حدود البالد امام اعتداءات االجانب، والـدفاع  

  عن االستقالل والحرية.
اما الثانية فتشمل كالً من: الشرطة، والدرك، ولجان الثـورة  
االسالمية. مهمتها حفظ النظام الداخلي واالمن الفردي والعـام  

  داخل البالد.
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  الحرس "قوات حرس الثورة االسالمية": -٤٩
هي مؤسسة عسكرية تأتمر بأمر القيـادة العليـا، مهمتهـا:    
حراسة الثورة االسالمية واهدافها والسعي المستمر فـي سـبيل   
تحقيق االهداف االلهية، ونشر حكم القانون االلهي طبق قـوانين  

نية الدفاعية للجمهورية الجمهورية االسالمية في ايران وتقوية الب
االسالمية عبر تحكيم التعاون بـين جميـع القـوى المسـلحة،     

  وتدريب وتنظيم القوات الشعبية والمحافظة على االمن القومي.
  التعبئة: -٥٠

عندما انتفض الشعب االيراني المسلم للخالص مـن تسـلط   
االجانب الكفرة، وتأسيس حكومة ألهية، فانه لم يعتبر ان الدفاع 

هذه الثورة أمر منوط بالجيش وحرس الثـورة االسـالمية    عن
فقط، بل كانت مهمة عامة ابناء الشعب، وكان على الجميـع ان  
يكونوا معبئين ومدربين بتدريب عسكري يمكّنهم من الدفاع عن 
الثورة ومنجزاتها. ومن هنا فقد طالب االمـام الخمينـي(رض)   

ربين عسكرياً. كما ان جميع ابناء الدولة االسالمية بان يكونوا مد
الدستور االسالمي اعتبر ان من واجبات الحكومة اضافة الـى  

أي الجيش وقـوات حـرس الثـورة     –القوات العسكرية الثابتة 
االسالمية  تأمين البرامج واالمكانات الالزمة للتدريب العسكري 
لجميع ابناء الشعب وطبقاً للموازين االسالمية، بحيث يمتلك كل 

ب القدرة العسكرية الالزمة للدفاع عن البلـد ونظـام   ابناء الشع
  الجمهورية االسالمية.
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وقد توجه الشعب االيراني المسلم لالشتراك في قوات التعبئة 
  لتشكيل ما يسّمى بجيش العشرين مليون.

  المجلس، مجلس الشورى االسالمي: -٥١
هو مجلس يضم ممثلين عن الشعب، وينتخبهم الشعب مباشرة 

السّري، هذا المجلس اضافة الـى مجلـس صـيانة     وباالقتراع
  الدستور يشكالن السلطة التشريعية للبالد.

مهمة المجلس: سن القوانين في الجمهورية االسـالمية فـي   
ايران وتحديد صالحية المسؤولين التنفيـذيين، ومـنحهم الثقـة    
وحجبها عنهم، واالشراف على كيفية وكمية البرامج االقتصادية، 

ن موارد الخزينـة وتعيـين مجـاالت صـرفها،     واسلوب تأمي
  والمحافظة والدفاع دائماً عن حقوق الشعب ومصالحه.

كل دورة من دورات المجلس تستمر اربعة سنوات، وعـدد  
  ) ممثالً عن الشعب، وهو قابل للزيادة.٢٧٠اعضاء كل دورة (

  اللجان الثورية: -٥٢
وهي احدى اجهزة القـوات االمنيـة المسـلحة، ومهمتهـا     

لمحافظة على االمن والنظام داخل المدن وخارجها الى جانـب  ا
الدرك والشرطة. وهي اول مؤسسة اسست بعد انتصار الثـورة  

  االسالمية في ايران، وقد شكلت من عامة ابناء الشعب.
وقد تم اخيراً دمج القوات االمنية المسلحة كلهـا مـن درك   

امـن  وشرطة ولجان ثورية في جهاز واحد سّمي بجهاز قوات 
  البالد، ليساهم ذلك في ايجاد التنسيق المطلوب باعلى درجة.
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اللجان الثورية كان لها الدور االساسي فـي القضـاء علـى    
تجارة المخدرات المحرمة التي كانت تدار مـن قبـل الـدول    
المتجّبرة واذنابها في المنطقة وبهدف تخريـب البنيـة التحتيـة    

  .للثورة االسالمية، واهالك الحرث والنسل
  شورى الدفاع: -٥٣

) من الدستور اعتبرت أن من صالحيات القائـد  ١٧٦المادة (
تشكيل شورى للدفاع. هذه الشورى تضـم سـبعة أشـخاص،    
ومهمتها تتعلق بشؤون الجيش وحرس الثورة االسالمية. وعنـد  

أدغمت هذه الشورى في شـورى   ١٩٨٩اصالح الدستور عام 
  االمن القومي.

  مجلس القضاء االعلى: -٥٤
هو أعلى سلطة قضائية في الجمهورية االسالمية االيرانيـة،  
وقد حّول عند تعديل الدستور الى منصب يشغله شخص واحـد  

  هو: رئيس السلطة القضائية.
  ستالين: -٥٥

(جوزيف استالين) هو أحد أعضاء اللجنة المركزية للحـزب  
البلشفي، وأحد مدراء صحيفة (البرافدا) الناطقة باسـم الحـزب   

م أمينـاً عامـاً   ١٩٢٢عي السوفياتي. انتخب ستالين عام الشيو
على رأس الحكومـة   –من الناحية العملية  –للحزب، ثم أصبح 

  السوفياتية.
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وفي معرض حديثه عن دجل القيادات الشيوعية سرد االمـام  
الخميني (س) في إحدى كلماته قصة (بقرة ستالين) وهي: عندما 

قـرر رؤسـاء أمريكـا     تقرر عقد مؤتمر طهران بين الحلفاء،
على  –رغم كونهما من زعماء الرأسمالية العالمية  –وبريطانيا 

االقتصــار علــى الواجبــات واالســتغناء عــن التشــريفات 
رغـم إدعائـه    –واالحتفاالت، أما الرفيق الشيوعي ستالين فإنه 

أحضر معه  –االشتراكية والنضال من أجل الشعوب والمساواة 
الحلوب ليشرب من حليبها في كـل   وفي طائرته الخاصة بقرته

  صباح!
  آُمل: -٥٦

هي مدينة تقع شمالي إيران، ومناسبة ذكرها في الوصية هي 
الحادثة التي وقعت فيها على يد (اتحاد الشيوعيين) وهي جماعة 
تتبع فلسفة (ماوتسي تونغ) الشيوعية. هذه الجماعة لم يكن لهـا  

انتصـار الثـورة   أي نشاط داخل إيران في العهد البائد. وبعـد  
االسالمية في ايران جاء عناصر هذه المجموعة مـن امريكـا   
وأوروبا الغربية الى ايران، وبدأوا نشـاطهم، وفـي الحادثـة    
المذكورة تجمع عشرات منهم بكامل أسـلحتهم فـي الغابـات،    
وقاموا بعمليات إرهاب وإرعاب، ثم نفذوا مخططاً يرمي الـى  

إذا نجحوا باحتاللها، فإن الناس احتالل مدينة آمل، معتقدين انهم 
ستلحق بهم، لتصبح المدينة مركـزاً للعصـيان ضـد الثـورة     
االسالمية، لكن الذي حدث خالفاً لتصوراتهم، فإن أهالي المدينة 
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هّبوا بمقاومة شعبية هادرة سحقت تحركهم االرهابي في ساعاته 
االولى، وتحولت المدينة الى ساحة مواجهة بين السكان العـّزل  

المهاجمين المسلحين، وخالل مدة خمسة ساعات استطاع سكان و
المدينة أن يعتقلوا ويقتلوا المهاجمين، بعد أن سقط من السـكان  

  عدد كبير من النساء واألطفال.
  الحزب الديمقراطي: -٥٧

م إبان االحـتالل  ١٩٤٥هو حزب قومي كردي، تأسس عام 
حتالل دولة السوفياتي لشمال وغرب ايران، وأقام تحت مظلة اال

حكم ذاتي، واختفى هذا الحزب بعد انسحاب الجيش السـوفياتي  
من ايران، وحتى عقد الستينات لم يكن له وجود يذكر، لكنه كان 

  يعمل من خالل حزب تودة العميل للسوفيات.
قبل عدة سنوات حصل (قاسملو) أحد أعضاء هـذا الحـزب   

ج من إمرأة البارزين على الدكتوراه في تشسيكوسلوفاكيا، وتزّو
يهودية، سرعان ما ارتبط من خاللها بجهاز األمن الصـهيوني  
(الموساد) بعدها هاجر الى بغداد، وتمكن من كسـب مسـاعدة   
حزب البعث العراقي، وأصدر نشرة (كردسـتان) وكانـت أول   

  اعالن بخروج الحزب الديمقراطي من تحت مظلة حزب تودة.
ي وجـود فـي   م لم يكن لهذا الحزب أ١٩٧٩لكنه حتى عام 

ايران. وبعد انتصار الثورة االسالمية في ايران توجه (قاسملو) 
الى محافظة كردستان االيرانية، وبدأ نشـاطه بـاعالن وجـود    
الحزب، وكان حزبه أول جماعة طالبت بحكم ذاتي قومي فـي  
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ايران. ومعظم نشاطه بعد انتصار الثورة كان تنفيـذ العمليـات   
م الجمهورية االسالمية والشـعب  االرهابية والتخريبية ضد نظا

  المسلم.
  الكوملة: -٥٨

هي جماعة فوضوية موتورة تحمل عقيدة شـيوعية ماويـة،   
 –أسست حزباً وسرعان مـا تبنّتـه أجهـزة األمـن الغربيـة      

ونظام صدام. سعى هذا الحزب الى تشجيع  –البريطانية خاصة 
حّرك االكراد االيرانيين على االنفصال عن الثورة االسالمية، و

فيهم الصعبية القومية الجاهلية، وكان شعاره هـو: (كردسـتان   
اشتراكية موّحدة) اشتهر هذا الحزب بمجازره الوحشية البشـعة  
ضد الناس وانصار الثورة االسالمية وتعذيبه لهم، ومن أسـاليبه  
تلك: قطع أعضاء البدن وسلخ الجلد، وإحراق األبريـاء وهـم   

  أحياء.
  المرحوم المدرس: -٥٩
داعية حرية واستقالل، بطل وعالم دين ومجاهـد ضـد    هو

هـ في قرية من قـرى (اردسـتان)   ١٢٨٧االستبداد، ولد عام 
وامضى دراسته االبتدائية في (اصفهان) واكمل دراسته العليـا  

  في (النجف االشرف).
كان (المدرس) صاحب اسلوب وتعبير سهل يفهمـه عامـة   

ة بسـيطة  الناس، كان ذو خُلق وعطف شـديد، وعـاش حيـا   
  متواضعة. وهذه الصفات جعلت منه قائداً هادياً للناس.
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هـ عين في الدورة الثانيـة لمجلـس الشـورى    ١٣٢٨عام 
الوطني عضواً في لجنـة االشـراف علـى قـوانين المجلـس      

  ومراقبتها، وذلك بطلب من علماء النجف وايران.
بعد انتهاء الدورة الثانية للمجلس انتخبه ابناء طهران كممثل 

هم في الدورة الثالثة للمجلس. معارضته للحكومات العمليـة  عن
المتتالية، ووقوفه بوجه التحركات الخائنة، ومعارضته التفاقيـة  

 –م التي عقدت بين حكومتي ايران وبريطانيا ١٩١٩الخيانة عام 
والتي ادت الى افشال تلك االتفاقية وعدم التصويت عليهـا فـي   

لى اصدار امر باعتقالـه مـع   كل ذلك دفع بريطانيا ا –المجلس 
بعض اصحابه وسجنهم وتعذيبهم وايـذائهم علـى يـد عميـل     
بريطانيا آنذاك "رضا خان" قائد القوات. لكن الضـغط الشـعبي   
والتظاهرات المتزايدة المطالبـة بـاطالق سـراحه اضـطرت     
الحكومة الى اطالق سراحه بعد ان قضى ثالثـة اشـهر فـي    

  السجن.
ة الجمهورية" تلك المؤامرة التي فم فضح السيد المدرس "خط

طرحها "رضاخان" وعارض حكومة رضاخان ومشاريعه التـي  
كانت تملى عليه من قبل بريطانيا، وأصبح المدرس احد وابـرز  
وجوه المقاومة ضد االستعمار واالستبداد. مما جعـل االجانـب   

الذين كانوا يخشون تعاظم نفوذه، والذين اغتاضـوا   –وعبيدهم 
الى اتخاذ القرار النهائي بخنق  –تهم المتكررة لقتله لفشل مؤامرا
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هذا الصوت الهادر المطالب بالحرية واالسالم، فمّهـدوا لـذلك   
  باعتقاله ونفيه، ثم دّسوا له السم في احد ايام شهر رمضان.

  اسفند: ١٤فاجعة  -٦٠
م) هـو أحـد   ١٩٨١آذار  ٥هـ.ش (١٣٥٩اسفند  ١٤يوم 

المية، وقعت فيه واقعة شديدة بـين  االيام الدامية في الثورة االس
بتقديم قافلـة   –اتباع الحق والباطل، استطاع خاللها اتباع الحق 

سحق اتباع الباطل الذي كـان يتحـرك آنـذاك     –من الشهداء 
بزعامة "بني صدر" رئيس الجمهورية، وانتصر فيها حزب اهللا، 
 اي التحرك الملتزم باالسالم، ووالية الفقيـه، وقيـادة العلمـاء،   

  وااليثار، والشهادة، والبراءة من الشرق والغرب.
وكان جناح الباطل يضم كالً من: الليبـراليين، واالحـزاب   
اليمينية واليسارية أمثال مجاهدي الشـعب، وفـدائيي الشـعب    
بقسميهم االقلية واالكثرية، وجبهة النضال وغيرهم، اضافة الى 

ك، انصار النظام الملكي السابق مـن طـالب سـلطة، وسـافا    
وماسونيين، والمطرودين مـن الجـيش واالدارات الحكوميـة    
وغيرهم. وكانوا قد اجتمعوا في ذلك اليوم في جامعة طهـران  
بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة الدكتور مصدق، فألقى فيهم "بنـي  
صدر" كلمة دعا فيها الى توحيد المعارضة، واتخاذ قيادة وطنية 

  عوضاً عن القيادة االسالمية.
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هت كلمته تلك باشتباك شديد بين القوات الشعبية لحـزب  وانت
اهللا من جهة، وميليشيات مجاهدي الشـعب المنظمـة والمهيئـة    

  للمواجهة والليبراليون من جهة اخرى.
  ماركس وأمثاله: -٦١

يقصد االمام الخميني(رض) بأمثاله من قبيل: انجلز ولينـين  
لـدكتوراه  م) بعد نيله ا١٨٨٣-١٨١٨وستالين. "كارل ماركس" (

خاض المعترك السياسي في باريس ولندن والمانيا وبروكسـل،  
  حتى نفي من باريس الى لندن.

ثم كلّفه اتحاد الشيوعيين في بروكسل باعداد وكتابة برنـامج  
للحزب الشيوعي. بعدها كتب كتاب "الالئحة" الذي اعتبره لينين 

م وحتى ١٨٥١مظهراً للماتريالية التاريخية والديالكتيكية من عام 
آخر عمره قضاها في لندن فـي مزاولـة التحـرك السياسـي     
واالجتماعي، وتحرير كتابه "الكابيتال" الذي أصبح فيمـا بعـد   

  اساساً لنظرياته االقتصادية.
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