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  تقديم □

ـ نظرة حتليليستعرض الكتاب، ب مـوجزة   أهنـا  ة إالّي
من حياة اإلمام اخلمـيين   الوقائع املهمةووسريعة، الفصول 
 مع ان حتديد معامل ابعادوالوفاة.  یحتو الراحل منذ الوالدة

املهمـة يف حيـاة    بيان الفصولوشخصية اإلمام اخلميين، 
كالذي هو كتاب أو يف مقال  شخصية عظيمة كشخصيته،

 جّرة؛ بيد أنه ال مفر من ذلـك،  البحر يف حياول أن يصب
ـ يك مريديه يف احناء العامل الوأن حميب اإلمام و خاصة ون ف

اإلمـام الراحـل    عن مطالبتنا بعرض موجز لسرية حيـاة 
السياسـية  وحياتـه العلميـة    اهم حمطات یالتعرف علو

  املباركة. 
 ضاخلـو  جتنب یهلذا حرصنا ـ قدر االمكان ـ عل  و

لوثائق اخلاصة هبا إالّ يف بعض ا عرضويف تفاصيل احلوادث 
 الضرورية. ولكن ذلك ال مينع من تنـاول معظـم   املواضع

دوراً يف حتركه  تباليت لعواحلوادث اليت تتصل حبياة اإلمام، 
ـ  و اه القضايا املهمة،جته فمواقو  ىلـد  كذلك التأكيـد 

ـ  اصـرار  واصالته الفكريـة،   یعل استعراض حياة اإلمام 
العلمية  تأثري االبعادوالتهذيب، وربية لوية التوا یمساحته عل

  جهاده. ومسار حياته  یاملعنوية علو
انسـجام  و ،وحدهتاو ان مشولية شخصية اإلمام اخلميين

الثورة االسالمية مها وان هنضته  یعل مذهبه الفكري، يدالن



  جمتمع معني. لـذا فـان  أو بلد  یأن يقتصران عل ابعد من
شخصيته،  عد من ابعادبأو دراسة مقطع من مقاطع حياته، 

البد من تنـاول  وهنجه، و افكاره یغري كاٍف للتعرف عل
  لية يف خمتلـف مالعواالميانية والعقيدية  مجيع جوانب حياته

 یسريعة عل يتعهد هذا الكتاب إلقاء نظرةو .مراحل حياته
عرض جممل  یحرصنا عل قدوذلك األفق الرحب السامق. 

  التيـارات وشخاص حتليل مواقف االو الوقائع،واحلوادث 
همة لاملسـت اإلمام  الفكرية املنسجمة مع مواقفوالسياسية 

  ارشاداته. ومن توجيهاته 
البحث غـري   مقدماً بأن هذا اخرياً البد من االعترافو

ـ واملؤرخني امللتزمني ومرتّه من اخلطأ، لذا ندع  یممن هم عل
  حييطـون وباالسس الفكريـة لالمـام اخلمـيين     بصرية

اخطائه،  یال إرشادناوا بنواقص هذا البحث حبياته؛ تذكرين
  اهللا ويل التوفيق.  و

  حميد االنصاري 
م ١٩٩٤تشرين الثاني 
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  وثر يوم الك □

هـ، ولد يف ايـران   ١٣٢٠يف النصف الثاين من عام 
ـ    غّي مولوٌد ران ر ـ فيما بعد، بثورته االهلية ـ مصـري اي
فّجر ثورة اصطفت يف وجههـا منـذ   واالسالمي.  والعامل

اعداء حريـة الشـعوب   والعامل  یاملهيمنة عل ىالبداية القو
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سعياً للقضاء عليها. غري أهنم عجـزوا ـ    واستقالهلا كافة،
خـابوا يف  وة اجنازه العظيم، همواج مّنه ـ عن وبفضل اهللا 
ينـافح  و الذي كان ينادي به العقيدة والفكر یاالساءة ال

  عنه. 
 هـذا  یوقتئذ مل يكن أحد يعلم ان العامل سيتعرف عل

 مثلما مل يتصـور ». اإلمام اخلميين«املولود ذات يوم باسم 
  یالقـو  أحد عندما بدأ ثورته أنه سيقف يف مواجهة اعىت

 مة االسالمية،جمد األوسيدافع عن استقالل البالد والعاملية، 
  فيه القيم.  مسخسيمسي حميي دين اهللا يف عصر ُتو

  

  ة التاريخيةيالخلف □

 ىملا قض».. يوم الكوثر«اآلخرة  ىالعشرون من مجاد
حنبـهم، فـرح   الـه  ِه ٰوَصلَّی اُهللا َعلَيابناء الرسول االكرم 

يشنعون برسول اهللا بأنه أبتر ال ذرية  راحواوقريش ومشرك
شانئك  اعطيناك الكوثر ... إنّ انا: «یله. فأنزل اهللا تعال

يـوم   ةاآلخر ىمجاد .. فكان يوم العشرين من١»راالبتهو 
االرض، حيـث   هـذه  یاالمامة علوتدفق كوثر الوالية 

 فاطمة الزهراء ولدت سيدة نساء العاملني الصديقة الطاهرة
العدالـة   لتصبح فيما بعد زوح وأنيس امامو، مَهاالسَّٰاليَعل

                                                 
 ٣-١الكوثر / -١
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 اً لذرية تقف يف طليعتـها كواكـب  مََّأُواالنسانية اخلالد، 
 المامة األحد عشر، الذين اضاءوا طريق هداية االنسـانية، ا
 كان كل بعد من ابعاد حياهتم حكمة اهليـة. فصـلحهم  و
 حياهتموهم، محلوهم معلوسكوهتم، ومناجاهتم وحرهبم، و

غيبة  آخرهاواملختومة بالشهادة، والعذاب واحلافلة باملقاومة 
ـ   اهللاأن عبـاد   یاملهدي املوعود؛ كلّها حكم اهلية تدل عل

 انّوتكالب الزمـان،  والتردي ودون يف زمن التحدي مسدَّ
 منائر اهلداية حاضرون دوماً ميارسون دورهـم ودعاة احلق 

ـ وانّ االرض ال ختلويف هداية البشرية،   یمن حجة اهللا عل
  خلقه ابداً.  

 مع بداية عصر الغيبة، تواصل الصراع الدائم بني اخلريو
عبـدة املـال   وة جيالً بعد جيل وقـف الطغـا  والشر. و

وقـف   ىيف اجلهة االخـر ويف جبهة الظالم،  واملفسدون
االخيار يف وادي النـور، لتتواصـل   والصاحلون و املؤمنون
  فيما بينهم.  املواجهة

زاد واضاءت آفـاق العـامل.   قد كانت انوار الوحي 
قلـوب   یمن دائرة انتشاره بعد أن وجد طريقه ال االسالم
ـ ووليه من الشرق االخيار، فضم ما ح عباد اهللا  یوصل ال

مل يسبق هلا  ىشكّل حضارة عظمويف الغرب،  قلب اوروبا
شهدت البشرية حتوالً عظيماً يف العلـوم واآلداب  و مثيل،

ة؛ كل ييف خمتلف مظاهر احلضارة احلقيقوالفنون و الثقافةو
العقيدة. إذ كان تقبـل  واساس حمكم من االميان  یذلك عل
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ول االمني التحررية، بدرجة من السليمة لرسالة الرس الفطرة
السعة اعجز حكّام  السوء، مع كل ما أوتوا مـن  و العمق
  من الوقوف يف وجه تقدم هذه الرسالة االهلية.  جور،وظلم 

. یكانت اوروبا حتترق يف بربريـة القـرون الوسـط   
عباد اهللا املظلومني يف ذلك  یاملاديون املهيمنون عل ندقختو

صليب للحيلولـة دون سـطوع   من العامل، خلف ال اجلزء
ـ   الهٰو عليهَصلَّی اُهللا  االكرم رسالة النيب ر بـه  ـ الذي بشَّ

ة، لكـي ال  مظلامل ـ علی دنياهمم  السَّٰال ِهيَعلَالسيد املسيح 
 ىالقرون الوسط تبور بضاعة الكنيسة اليت اخذت تعرض يف

تفتـيش العقائـد    تقيم حكومةوعقيدة خالية من الروح، 
تاريخ البشـرية.   صمة عار يفوعّدت حبق  االوروبية، اليت

يف ذات الوقت  أهنمو معاً ه ىاالسواحلرية  یمما يدعوا الو
ـ  القضـاء  یعزموا علوم هالذي انتبهوا ألنفس ديـن   یعل

، كانت قد انـدلعت يف  الهٰو عليهَصلَّی اُهللا  الرسول اخلامت
سـادت  وزعة التسلط نواجلزء من العامل نريان النفاق  هذا

  االختالف.  و الفرقة
 يف غضون ذلك توفرت مجلة من العوامل ساعدت يفو

 الصـناعية يف اوروبـا،  وظهور ارضية التحوالت العلمية 
  لوجيـا والتكن یاحلكومات املعادية علو ىواستحواذ القو

 ـ الفنون احلديثهوانتشار العلوم  ىأضفووسائل التقدم. و
ـ وسالمية دور مهم الذي كان للحضارة اال  مصريي فيها 

  خلـف رونقـاً خاصـاً.   تاجملتمع االورويب البدائي امل یعل
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 ن يفكر قادة البلدان االسالمية مبا يصلح حاهلمأبدالً من و
 التخلف بدالًواحوال شعوهبم، رّجحوا االستسالم للغفلة و

 االجتهاد؛ فنتج عن ذلك تنامي سطوةومن املبادرة للعمل 
ـ   لاالعداء يوماً بعد آخر، فانط اطق قوا يوسـعون مـن من

باتت ـ مع االسـف ـ منـاطق متراميـة       یحت نفوذهم
منـة الـدول   ياالسـالمي حتـت ه   االطراف من العامل

ة لسلطة القـوة  ملالقصة املؤ هكذا تواصلتوستعمارية. الا
 اخلفي يف مصريوالسافر  ل املستعمرينتدخُّوالكفر واملال و

  البلدان االسالمية عّدة قرون. 
ـ  و توالت يف ايران سالالت امللوكو  یالسـالطني عل

 صل الذي مارسته هـذه اور املتواجلورغم الظلم واحلكم. 
  السالالت احلاكمة، إالّ أن الشعب االيراين املناضل، الذي

َصلَّی اُهللا  رسالة الرسول االكرمود يالتوحطواعية نداء  لىب
وقت متأخر يرفع لـواء احلضـارة    یحت ، كانالهٰو عليه

 دسـائس وامللـوك،   غـري أن ظلـم   ثقافتها.واالسالمية 
لفرقـة  ابث  یهدف من ورائها ال االستعمار احلديث الذي

ان االعداء دخلـوا  وخاصة  والتنازع؛ كانا يف تزايد مطرد،
لتقدم. ابذريعة االعمار وو امليدان هذه املرة بوسائل جديدة،

اقترن هبا مـن   ، وما١القاجار قد قادت خيانات السالطنيو

                                                 
  حكمت الساللة القاجارية ايران مـا يقـارب القـرن ونصـف القـرن،      -١

  م). ١٩٢٥ـ   ١٧٧٩هــ. (  ١٣٤٤هـ. وحتی سـنة   ١١٩٣بدءاً من سنة 
  حلضـارة وخالل فتـرة حكمهـا ختلـف الشـعب االيـراين عـن ركـب ا       
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الـروس  وقبـل االجنليـز    جتياح لالراضي االيرانية مـن ا
 إذ كانـت  .قاسـية و ةباجياد ظروف صـع  یالقياصرة؛ ال

سافر يف مجيـع   شكلبسفارات الدول االستعمارية تتدخل 
الـبالط   شؤون البالد مبا يف ذلك عزل وتنصـيب امـراء  

مت يف  مسؤويل املناصب العسكرية اهلامة. كمـا والوزراء و
ارضـنا   نهذه الفترة العصيبة التخلي عن مناطق شاسعة م

 االسالمية الی االجانب عرب اتفاقيات مشـينة، يف وقـت  
 تفشي الفسادوالعدالة ومن انعدام االمن وكانت البالد تشك

  االداري.  
  العـامل  ىكل من فتو تخالل هذه االحداث كشفو

  الشريازي بشأن هنضة حتـرمي  یاجملاهد الكبري آية اهللا العظم
دعـوات  و؛ ١»حركـة التنبـاكو  «اليت عرفت بـ والتبغ 

                                                                        
ــا ان  ــية.  كم ــة والسياس ــة والثقافي ــف االصــعدة االجتماعي ــی خمتل   عل
  االتفاقيات املذّلة الـيت ابرمـت خـالل هـذه الفتـرة مـع الـدول القويـة        
  وقتئذ، اساءت الـی ايـران وسـّودت صـفحات تارخيهـا. وبشـكل عـام       

  يعد العصر القاجاري بداية اتساع النفوذ الغريب يف ايران.
  م)، ١٨٩١هـــ) ( ١٣٠٩ -١٣٠٨يــران عــامي (انتفاضــة شــهدهتا ا -١

  جّسدت معارضـة الشـعب االيـراين مـنح امتيـاز حصـر تصـنيع التبـغ        
  االيراين با حـدى الشـركات الربيطانيـة ـ شـركة رجـي ـ. وكانـت        
ــت   ــيت كلل ــديث ال ــران احل ــاريخ اي ــعبية االوىل يف ت ــة الش   االنتفاض
ــني يف   ــار املعترض ــة وانتص ــة احلكوم ــهت هبزمي ــث انت ــاح، حي   بالنج
ــوى   ــان لفت ــة. وك ــاء االتفاقي ــاز واهن ــاء االمتي ــهم بالغ ــق مطالب   حتقي
  املرجــع الــديين االعلــى وقتئــذ مساحــة آيــة اهللا املــريزا حممــد حســن
ــدة  ــز وح ــريي يف تعزي ــغ، دور مص ــتعمال التب ــرمي اس ــريازي بتح   الش
  رجال الـدين وابنـاء الشـعب وترسـيخ قـوهتم وصـالبتهم يف مواصـلة       
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، ١اليت اطلقها السيد مجال الدين األسد آبـادي  االصالح
النجـف االشـرف بوجـه    والدين يف ايران  وقيام علماء

كشفت عن مكانة علماء االسـالم   االستعمار الربيطاين؛
 ىجمـر  یاالسالمية يف التأثري عل واقتدار املؤسسة العلمائية

االجنليز يـدركون مكـامن    االحداث، األمر الذي جعل
خمتلف انواع احليل والدسائس  خلطر، مما دفعهم الی ممارسةا

لـدين  ااشاعة سياسة الفصل بني و للتصدي لعلماء الدين،
                                                                        

ــة لالعترا ــة. ونتيج ــر االنتفاض ــطر ناص ــدة، اض ــعبية املتزاي ــات الش   ض
  الدين شاه ـ امللك ـ الی الغاء االتفاقية وتعويض الشركة الربيطانية. 

  - ١٢٥٤السيد مجـال الـدين األسـد آبـادي املعـروف باالفغـاين (       -١
  هـ.)، احد ابرز علمـاء الـدين املصـلحني الـذين ملـع جنمهـم يف       ١٣١٤

  دي. ُعـرف بفكـره املتقـد   النصف الثاين من القـرن التاسـع عشـر املـيال    
ــية   ــه السياس ــاره ومعتقدات ــه يف افك ــه احلق ــدم وتطلعات ــه املتق   ووعي
ــدان  ــة يف بل ــيادة الدميقراطي ــن س ــع ع ــفية. وداف ــة والفلس   واالجتماعي

ــيس     ــام بتأس ــلمني، وق ــفوف املس ــد ص ــرق وتوحي ــاد«الش   االحت
ــالمي ــتعمارية  ». االس ــة االس ــد السياس ــراً ض ــراعاً مري ــاض ص   خ

ـ    تبداد السـالطني العثمـانّيني. وكـان يف تنقـل دائـم بـني      الربيطانية، واس
  بلدان الشرق والغرب حتقيقاً الهدافه وتطلعاته. 

ــدة   ــاريس جري ــدر يف ب ــوثقى «اص ــروة ال ــرباً » الع ــذها من   واخت
ــاطات   ــه نش ــت ل ــا كان ــرق. كم ــز يف الش ــة االجنلي ــة سياس   ملهامج

  انسياسية وثقافيـة يف كـل  مـن القـاهرة واسـطنبول واهلنـد وافغانسـت       
  تركت تأثريها بشدة يف نفـوس النـاس. توّجـه الـی لنـدن بعـد ان نفـاه       

  هــ، وقـام هنـاك باصـدار     ١٣٠٦امللك ناصر الدين للمرة الثانية عـام،  
ــدة  ــافقني«جري ــياء اخل ــه » ض ــة، إالّ أن ــة واالجنليزي ــاللغتني العربي   ب

  طورد ثانيـة فاضـطر الـی تـرك اوروبـا والتوجـه الـی اسـطنبول. ويف        
  القـبض عليـه بتحـريض مـن احلكومـة االيرانيـة، واودع       اسطنبول اُلقي

  هـ. ١٣١٤السجن حتی مات عام 
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املتغربـون اجلـدد   واملاسونية،  سياسة؛ فظهرت حينهالوا
الذي أضرم وجودهم الـنريان يف   املتلبسون بلباس الثقافة،
 ىاخـر من والبالد. هذا من جهة.  املعركة املشتعلة داخل
يفتقد الی اّيـة قاعـدة    ١القاجاري كان امللك مظفر الدين

 كان يتطلع الی البالطني الروسي ، لذاشعبه شعبيه بني ابناء
كانت سائر البالد االسـالمية   عة احلال،يبطبوزي. ياالجنلو

  تعيش حاالً مشاهبة مؤسفة ايضاً. 
  

اإلمام الخميني من  □
الهجرة الی  الوالدة حتی

  مدينه قم 

                                                 
  مظفر الدين القاجـاري: خـامس ملـوك السـاللة القاجاريـة. حكـم       -١

  ايران احد عشر عاماً. وقـد ادى عـدم صـالحيته كحـاكم وعـدم لياقتـه      
  للحكم الی إحلاق اضرار كبرية بـالبالد. سـافر الـی اوروبـا عـدة مـرات      

  ر الـی االقتـراض مـرتني مـن روسـيا القيصـرية لتـأمني نفقـات        فاضط
  سفراته الباهضـة التكـاليف، األمـر الـذي اضـطره الـی تفـويض امـر        
  مجارك  الشمال وصـيد االمسـاك يف حبـر اخلـزر الـی الـروس. كـذلك       
  اضطر الی تفـويض امـر مجـارك الـبالد اجلنوبيـة الـی االجنليـز بعـد ان        

  االفـالس واسـتتبع قيـام احلركـة     اقترض منهم، ممـا عـّرض الـبالد الـی    
  ١٩٠٦الدستورية الـيت دفعتـه ـ نـزوالً عنـد ضـغط التحـرريني عـام         

  هـ.) ـ الی اصدار اوامره بتحول امللكيـة املسـتبدة الـی ملكيـة      ١٣٢٤( 
  مشروطة بالدستور. وبعد امضـائه الدسـتور الـذي مت اعـداده مـن قبـل      

  جملس الشورى الوطين، تويف يف العام نفسه. 
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 روح اهللا املوسوي اخلمـيين  روف ولدظل هذه اليف مث
 ٢٤ هـ، املوافق ١٣٢٠الثانية سنة  ىيف العشرين من مجاد

مـدن احملافظـة    ىمخني احـد  م؛ يف مدينة ١٩٠٢ول لاي
اهلجرة، و یواجلهاد ىالتقوو رف بالعلماملركزية، يف بيت ُع

الزهراء؛ ورث منها  ةفاطم من اسرة تنتسب الی الصديقةو
جيالً بعد جيل هلدايـة   سعوا جاهدين اداجدو سجايا آباء

  النهل من املعارف االهلّية. والناس، 
 لدااملوسوي ـ و  ىعاصر املرحوم آية اهللا السيد مصطف

ـ        املـريزا  ىاإلمام اخلمـيين ـ املرحـوم آيـة اهللا العظم
ملعارف االسالمية اودرس العلوم واُهللا َعنُه.  يَرضالشريازي 

بعد ان بلـغ مرتبـة   ووات، النجف االشرف لعدة سن يف
مالذاً و يصبح ملجأًوقيم يف مخني يايران ل اىلعاد  االجتهاد

  للناس يف امور دينهم.   موجِّهاًو
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استشهد والده  یاخلمسة اشهر، حت» روح اهللا«تم مل ُي
ـ  يف قطـاع الطـرق    يـد  یطريقه من مخني الی اراك عل

مـن   الء السلطة، انتقامـاً ماملدعومني من قبل ع واخلوانني
الوقوف يف وجه الطغاة والظلمة. واحقاق احلق  مساعيه يف

توجهت اسرة الشهيد الی طهران ـ دار احلكومة   يومهاو
ـ  انزال القصاص حبق وتنفيذ العدالة  یاصّرت علو آنذاك 

  قاتليه. 
  مام اخلميين قد واجه منذ طفولته قسـوة بذا يكون اإلو
  ادرك مفهوم الشهادة.  واليتم 

  اإلمام اخلميين طفولتـه يف  ىامض هالدبعد استشهاد و
، فهي ىالتقووسليلة العلم  ،احضان والدته (السيدة هاجر)

 صاحب زبـدة   - احفاد املرحوم آية اهللا اخلونساري من
 رعاية عمته املكرمة (صاحبة خامن)، املـرأة والتصانيف ـ  
ـ ما اذا  ة. حىتالشجاعة التقّي  هربلغ اخلامسة عشرة من عم

  تني العزيزتني.  حرم من نعمة ها
درس اإلمام منذ نعومة اظفاره ـ مستفيداً مما حباه اهللا  

ذكاء مّتقد ـ جانباً من املعارف الشـائعة يف عصـره     من
السطوح املعروفة يف احلوزات الدينيـة  والعلوم  ومقدمات
علـى  االصـول؛  والفقه واملنطق واللغة العربية  مثل آداب

حممـود افتخـار    علماء منطقته (كـاملريزا و ايدي اساتذة
ملرحـوم  اواملريزا رضا النجفي اخلمـيين   املرحومو ،العلماء

املرحـوم الشـيخ حممـد    والربوجردي  حممد يالشيخ عل
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قبل هؤالء اخيـه  وعباس االراكي؛  املرحوموايكاين لبالك
عنده  ىبسنديده ـ الذي امض  ىمرتض  السيداالكرب آية اهللا

ـ  م ـ  ١٩١٩سافر بعد ذلك ـ عام   اكثر وقته الدراسي 
  الدينية يف حوزهتا.  اراك ليواصل دارسته اىل

  

  
  

  الهجرة الی قم: تحصيل الدروس التكميلية  □

  تدريس العلوم االسالميةو
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  احلاج الشيخ عبد الكـرمي  ىد انتقال آية اهللا العظميُبع
مدينة قم، التحـق اإلمـام    اىلَرَمحُه اُهللا  ١اليزدي يراحلائ

 ١٣٤٠يف رجب املرجب عام  باحلوزة العلمية بقم اخلميين
سريعاً مراحل دراسته التكميليـة يف احلـوزة    ىهـ. فطو
» املطـّول «کتاب ايدي اساتذهتا. فقد اكمل على  العلمية

ـ  یيان) علبالو (يف علم املعاين  ييد املرحوم املريزا حممد عل
على الطهراين، كما اكمل دروس مرحلة السطوح  االديب

املرحوم ومد تقي اخلونساري، آية اهللا السيد حم يد املرحوم
دروس  اليثريب الكاشـاين. كـذلك امتَّ   يالسيد عل آية اهللا

احلوزة العلمية يف قم آية م يزععلى االصول و خارج الفقه
اليزدي رضـوان اهللا   يرالشيخ عبد الكرمي احلائ اهللا احلاج
  امجعني.  عليهم
  

                                                 
  - ١٢٧٦اهللا العظمـى الشـيخ عبـد الكـرمي احلـائري اليـزدي (       آية -١

  هـ.)، احد الفقهـاء الكبـار ومراجـع الشـيعة العظـام يف القـرن      ١٣٥٥
  الرابع عشر اهلجـري. سـافر الـی مـدينيت النجـف االشـرف وسـامراء       
  يف العــراق، بعــد أن اكمــل دراســته ملقــدمات العلــوم. وهنــاك تتلمــذ

  اجلمــة، حتـی بلـغ مرتبــة   علـی اسـاتذة عظـام وهنــل مـن علـومهم     
  هــ، ليـدرس يف حوزهتـا.   ١٣٣٢االجتهاد. عاد الـی مدينـة اراك عـام    

  هـ. سافر الی مدينة قم وقـرر االقامـة فيهـا نـزوالً عنـد      ١٣٤٠ويف عام 
  رغبة علمائهـا، واسـس احلـوزة العلميـة فيهـا. وقـد تـرىب يف حـوزة        

  س سرُّه). درسه علماء كبار يقف يف طليعتهم مساحة اإلمام اخلميين(قدِّ
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ـ الروح املرهفة الوثابة اليت كان اإلمام اخلميين  إنَّ   ىيتحل
  عدم االكتفاء باتقـان آداب اللغـة العربيـة    اىلهبا دفعته 

  عداها الی الفـروع تاالصولية، بل ان يوالدروس الفقهية و
تزامناً مـع دراسـته للفقـه    ومن هنا و. ىالعلمية االخر

اجملتهدين، درس الرياضيات وايدي الفقهاء على  واالصول
احلسـن  املرحوم احلاج السـيد ايب  على الفلسفة و اهليئةو

القزويين، مث واصل دراستها مع العلـوم املعنويـة    الرفيعي
اكرب احلكيمي اليزدي،  ياملرحوم املريزا عل ىلد والعرفانية
الفلسفة والفلسفة االسالمية والقوايف والعروض  كما درس
املرحوم الشيخ حممد رضا مسـجد شـاهي    ىالغربية لد

حوم آية املر ىان لدفالعرودرس االخالق  االصفهاين، كما
علـى  جواد امللكي التربيـزي، مث درس ا  اهللا احلاج املريزا
ملدة ستة اعوام عنـد  والعملي، والنظري  مستويات العرفان
اهللا علـى  الشاه آبـادي ا  ياملريزا حممد عل املرحوم آية اهللا

  مقاماهتم امجعني.
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امثـرت   ،احلـائري اليـزدي   ىبعد وفاة آية اهللا العظم
  م اخلميين برفقه عدة من اجملتهدين يفإلماااليت بذهلا  اجلهود

 ١الربوجـردي  ىاحلوزة العلمية بقم يف اقناع آية اهللا العظم
 تسلم زعامة احلوزة العلمية فيها. وخاللولمجيء الی قم ل

  رف اإلمام اخلميين بصـفة احـد املدرسـني   هذه الفترة ُع
  الفلسـفة واالصـول  واويل الرأي يف الفقـه  واجملتهدين و
 تقواه كانوتعبده وورعه وه دهزان والق. االخوالعرفان و

  العامة. ولسان اخلاصة  یيتردد عل
  كانت حصـيلة  عة اليتيالسجايا الرفوان هذه اخلصال 

  امتحـان والتريض الشـرعي  وسنوات طويلة من اجملاهدة 
  ليـة الشخصـية  ماالسس العرفانية يف حياته العواملفاهيم 

لـه  هنجه السياسي الذي جسد مـن خال واالجتماعية، و
قوة الزعامة والعلمية احلوزات الراسخ حبفظ كيان  اعتقاده
العلماء باعتبارهم املالذ الوحيد للنـاس يف تلـك   و الدينية

                                                 
  ولد آية اهللا  السيد حسني علـی الطباطبـائي الربوجـردي َرَمحـه اُهللا يف     -١

  هــ وبعـد ان اهنـى دراسـة مقـدمات العلـوم       ١٢٩٢مدينة بروجرد عام 
ــة اصــفهان ملتابعــة دراســته يف حوزهتــا،   يف حوزهتــا انتقــل الــی مدين
  حيث درس الفقه واالصـول. مث سـافر الـی النجـف االشـرف بـالعراق      

  هـ وبقي فيها مثـاين سـنوات يـدرس ويـدّرس. عـاد عـام       ١٣١٩م عا
  هـ، مث انتقل الی مدينـة مشـهد. بعـدها عـاد الـی مدينـة قـم        ١٣٢٨

  لالقامة فيهـا. تسـنم بعـد وفـاة (السـيد ابواحلسـن االصـفهاين) مقـام        
  هـ عـن عمـر ينيـف علـی التسـعني،      ١٣٨٠املرجعية الدينية. تويف عام 

ــن  ــن املص ــد م ــرك وراءه العدي ــه وت ــق والفق ــفة واملنط   فات يف الفلس
  واالصول وعلم الرجال. 
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  فضلهواملضطربة اخلطرية، جعلته يوظف دائماً علمه  االيام
جهوده يف ترسيخ اسس احلوزة العلمية الفتيـة يف قـم.   و

جهات اختالف يف وورغم كل ما لديه من جدارة  فوقف
احلائري مث آيـة اهللا   ىيدعم مرجعية آية اهللا العظم لنظر،ا

بعد وفـاة آيـة اهللا    حىتوا، ماهللا مقامهعلى ا الربوجردي
االقبال الواسع عليه من قبل الطـالب   رغموالربوجردي. 

انه مل  الاالسالمي كأحد مراجع التقليد إ اجملتمعووالفضالء 
عي لكسـب املقـام   منها رائحة الس أّية خطوة ُيشمُُّ طُخي

ـ وحمبيه  والزعامة، فكان دائماً حيث ' عـدم   یمريديه عل
 هنجه هذا حىتعلى  أصرَّ االهتمام مبثل هذه االمور. بل اّنه
اجملتمع باعتباره املنـادي   يف الوقت الذي التف حوله وعاة

املنشودة لتحقيق آماهلم ملا  ضالتهم انه ميثلوباالسالم احلق 
من سـريته   ريغيوالوعي، فلم  علموال ىكان عليه من التقو

ين إّن«الذي كان يكرره دائماً  منهجه قيد امنلة متمثالً قولهو
  .  ١»الشعبو حارساً لالسالمواعترب نفسي خادماً 

شـباط   ١انه الرجل العظيم ذاتـه الـذي عـاد يف (   
قـد  وايران ليجد املاليني من ابناء الشـعب   اىل م)١٩٧٩

يف التاريخ احتفاًء بقـدوم  اكرب مراسم استقبال  اجتمعوا يف
ـ و قائدهم. و حينما سأله احد الصحفيني بالمقدمة: ما ه

تعودون الی بالدكم بعد مخسة عشر عاماً  انتموشعوركم 

                                                 
  ٣٥٤، ص٥صحيفة اإلمام(الفارسية)، ج -١
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اجابـه   االهبة؟ مسع منه جواباً غري متوقع، إذ يف ضل هذه
  شيء!.  مساحته: ال

لقد توهم ذلك الصحفي بأن اإلمام اخلمـيين كسـائر   
سلطة ينسون انفسـهم يف  الالساعني الی  السياسيني القادة

يطريون فرحاً؛ غري ان اجلـواب  واملواطن املثرية،  مثل هذه
  من سنخ آخر.   اوضح له بأن اإلمام اخلميين الذي مسعه

  كان اإلمام اخلميين يعتقد حبق ـ كما اكّد ذلك مرات 
  نيل رضـا و حتركاته هومرات ـ بأنّ املعيار يف سلوكه  و

  اداء املسؤولية الشـرعية. ومل بالتكليف العو اىلاخلالق تع
  بأنّ األمر سّيان بالنسبة له سواء كان يف السجن ىيرو فه
 االقتدار، مادام حتركه يف سبيلوذروة القوة يف أو  النفي، و

قبل عقود مـن  واهللا. اساساً ان مساحته كان قد اعرض ـ  
سلك طريق الوصول وما فيها والتاريخ ـ عن الدنيا   ذلك
سؤال الصحفي  یلعلَّ امجل تفسري لرده علواهللا.  يفالفناء و
  بيت الشعر الذي نظمه مساحته: ن يفميك

ــب اىل ــاتاذه ــاواخلراب ــق مجيع ــزلِ اخلل  اعت
 

 ١اتـــرِك البـــاقيووعلـــق قلبـــك بـــاملطلق 
    

                                                 
  .٧٤ديوان اإلمام، ص - ١
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  يف سـنوات طـوال   لخال  -مارس اإلمام التدريس
صول االو عّدة دورات يف الفقه احلوزة العلمية بقم، فدّرس

من املدرسة  االسالمية يف كل واالخالق العرفانوالفلسفة و
 حممدية ومدرسة احلاج املسجد االعظم ومسجدو الفيضية

 مالصادق ومسجد السلماسي وغريها، كما مارس تدريس
ارفـع  علـى  وـ ُم  السَّٰال هِميعلبيت الرف اهل االفقه ومع

احلوزة العلمية بـالنجف االشـرف، يف    املستويات ـ يف 
ملا يقارب االربعة عشر َرَمحه اُهللا االنصاري  سجد الشيخم

الول مرة ـ اسس  واالشرف طرح ـ   يف النجفوعاماً. 
سلسلة دروس ألقاها يف موضـوع   احلكومة االسالمية عرب

  والية الفقيه. 
ما نقله طالبه، فإن حوزة اإلمام اخلميين كانـت  على و
ـ  قد جتـاوز واملراكز الدراسية،  ىمن امس تعدُّ دد مـن  ع

درسه يف بعض الدورات ـ خالل السنوات اليت   حيضرون
التدريس بقم ـ االلف طالب، كـان بينـهم     قضاها يف

املعتـرف باجتـهادهم،   واجملتهدين املعروفني  العشرات من
االصول. فكان وينهلون من مدرسته يف الفقه  فكانوا مجيعاً
ممارسته التدريس ان متكّن مساحته مـن تربيـة    من بركات

ف ـ اذ اخذنا بنظر االعتبار طول سنوات  الاآل ئات بلامل
احلكماء ممن اصبحوا بعد ذلـك  والعلماء  الدراسة ـ من 

فقهـاء  وجمتهـدين  واحلوزات الدينية،  اعالماً يفومشاعل 
يشار اليهم بالبنان اليوم يف حوزة قـم   عرفاء بارزين ممنو
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ـ واملراكز الدينية.  يف سائروالعلمية  ال ان مفكرين كبار امث
الشهيد املظلوم و ١املطهري یالشهيد مرتض العالمة االستاذ

بأهنم هنلوا من حمضر دوماً ، كانوا يفخرون ٢يتهبش الدكتور
  العارف الكامل لسنوات.   هذا

                                                 
  االستاذ الشهيد مرتضى املطهـري، احـد ابـرز وجـوه علمـاء الـدين       -١

  املناضلني الـذين أسـدوا خـدمات جليلـة علـی طريـق تنـوير وتوعيـة        
  احلـوزة واجلامعـة. ورغـم مـرور    جيل الثـورة االسـالمية يف كـل مـن     

  اكثر من عقد ونصف علـی استشـهاد هـذا العـامل املناضـل، مـا زالـت       
ــع   ــاً يف دف ــافزاً قوي ــل ح ــّدهتا، ومتث ــها وج ــتفظ حبيويت ــه حت   مؤلفات
ــراين  ــة. ويف ذروة نضــال الشــعب االي ــزام واهلداي ــل الشــاب لاللت   اجلي

  ري مساحـة ضد النظام الشاهنشـاهي، عّينـه قائـد الثـورة االسـالمية الكـب      
ــورة. استشــهد الفيلســوف  ــادة الث ــس قي ــيين رئيســاَ جملل ــام اخلم   اإلم
  االسالمي والعامل احملقـق االسـتاذ مطهـري ليلـة الثـاين مـن أيـار عـام        

  م علی يـد افـراد منظمـة الفرقـان املنحرفـة، خملفـاً وراءه تراثـاً        ١٩٧٩
  فكرياً ضخماً. 

  املناضـلني،  الشهيد الدكتور حممد حسـني هبشـيت مـن علمـاء الـدين      -٢
  ومن الوجـوه العلميـة والسياسـية للثـورة االسـالمية. لعـب دوراً كـبرياً       
  يف ترشــيد الطاقــات الثوريــة وضــمها الــی تنظــيم اطلــق عليــه اســم

ــالمي« ــوري االس ــاط»احلــزب اجلمه ــؤثراً يف احب ــذي ادى دوراً م   ، ال
  دسائس االعـداء الـيت اسـتهدفت الثـورة االسـالمية خاصـة يف االشـهر       

  ن انتصارها. وكـان الـدكتور هبشـيت اول شـخص عينـه اإلمـام      االوىل م
  اخلمــيين رئيســاً جمللــس القضــاء االعلــى لترتيــب شــؤون القضــاء يف 
  الــبالد علــی خمتلــف املســتويات. استشــهد الــدكتور هبشــيت يف شــهر

ــام   ــبتمرب ع ــول/ س ــام   ١٩٨١ايل ــؤويل نظ ــن مس ــع م ــع مج   م م
ــت  ــذي اس ــار ال ــادث االنفج ــالمية يف ح ــة االس ــراجلمهوري   هدف مق

  احلزب اجلمهـوري االسـالمي، والـذي دبرتـه ونفذتـه عناصـر حركـة       
ــدة  ــات عدي ــاً وراءه مؤلف ــدي الشــعب)، خملف ــة جماه ــافقني (منظم   املن

  يف خمتلف اجملاالت. 
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  المعة من العلماء الذين يقـودون لاليوم فإن الوجوه او
  يوجهـون نظـام اجلمهوريـة   و ةمسرية الثورة االسالمي

  خرجيـي مدرسـته الفقهيـة   و االسالمية هم من طالبـه 
  السياسية. و

  مميزات مدرسةوعند خصائص  ةستكون لنا وقفوهذا 
  اإلمام اخلميين يف العلوم املختلفة، كما سنعرض يف آخـر 

  مؤلفاته.وتعريف كتب االمام  اىلبشكل خمتصر والكتاب 
  

  الثورةواإلمام الخميني في خندق الجهاد  □

بيل اهللا جـذور  اجلهاد يف سولقد كان لروحية النضال 
 فواحمليط العائلي والظروالتربية والرؤية االعتقادية  اىل متتدُّ

 االجتماعية اليت احاطت حبياة اإلمـام، إذ بـدأ  والسياسية 
اخذ هذا اجلهاد يتواصـل ويتكامـل   وجهاده منذ صباه، 

خمتلفة جنباً الی جنب تكامل اجلوانـب الروحيـة    بصور
االوضاع السياسية  تطوروشخصيته من جهة،  العلمية يفو
اجملتمعات االسـالمية مـن جهـة    وران ييف ا االجتماعيةو

فّـرت احـداث   و ١٩٦٢ـ   ١٩٦١ يف عاميو. ىاخر
الفرصة ليلعب دوراً يف قيادة حركة  ١املدنوجمالس االقاليم 

                                                 
ــة يف    -١ ــة االيراني ــدمت احلكوم ــادقة  ٨/١٠/١٩٦٣ق ــی املص   عل

ــة اخلاصــة مبجــالس االقــاليم واملــدن،   علــی الئحــة االنتخابــات احمللي
ــنص ــحني،   ت ــاخبني واملرش ــن الن ــالم م ــرط االس ــذف ش ــی ح   عل



 ٢٨                                               حديث االنطالق

انطلقت انتفاضة اخلـامس مـن   وهبذا النحوعلماء الدين. 
ا ـ اليت شارك فيه  ١٩٦٣حزيران  خرداد ـ اخلامس من 

دعـامتني اساسـيتني،    یمعتمدة عل ابناء الشعبوالعلماء 
املطلقة للحركة، وثانيتهما: اسـالمية   اوالمها: قيادة اإلمام

شعاراهتا، لتمثل فصالً جديداً يف واهدافها و دوافع االنتفاضة
العـامل  يف االيراين؛ ذلك الفصل الذي عرف  جهاد الشعب
  ». الثورة االسالمية« امجع باسم

  اإلمام اخلميين يف وقت كانت ايران مترُّ فيـه لقد ولد 
للضياع  تعرضت ١ادوار تارخيها. فاحلركة الدستورية ىبأقس

                                                                        
ــف بالكتــاب      ــتورية يف مراســم التحلي ــتبدال الــيمني الدس   واس
  السماوي بدالً من القـرآن الكـرمي. وقـد عـارض اإلمـام اخلمـيين ذلـك       

  بشدة وجعل منه حمفزاً لتأجيج انتفاضة الشعب ضد احلكومة. 
  تاسـع عشـر وبدايـة   ساعد كل من تفاقم اوضاع ايران اواخر القـرن ال  -١

  القرن العشـرين، واشـتداد تـذمر النـاس مـن ظلـم واضـطهاد احلكّـام        
  املســتبدين واعــواهنم اخلونــة، وضــعف مظفــر الــدين شــاه ـ امللــك 
  وقتئــذ ـ وعــدم كفاءتــه يف ادارة شــؤون الــبالد؛ وصــحوة الشــعب  
  وتنامي وعيه؛ وحترك علماء الـدين وطلبـة العلـوم الدينيـة، سـاعد كـل      

ــداد  ــی إع ــك عل ــة  ذل ــت باحلرك ــة ُعرف ــة هنض ــية ال نطالق   االرض
  م.  ١٩٠٦الدستورية، تّوجت بعد نضال طويل بالنصر عام 

  وعلی الـرغم مـن ان هـذه النهضـة مل توّجـه الوجهـة الصـحيحة، إالّ       
ــت  ــراين، وأزال ــع االي ــة اجملتم ــبرياً يف تركيب ــوالً ك ــدت حت ــا أوج   أهن

ــاعي   ــم واالقط ــال احلك ــوذ رج ــادرت نف ــة، وص ــوارق الطبقي   ني،الف
  وعملت علـی سـيادة القـانون والعدالـة. بيـد أن احلركـة الدسـتورية مل       
  حتقق اهدافها املرجـوة نتيجـة لنفـوذ العناصـر املتغربـة، وابعـاد رجـال       
  الدين عـن املعتـرك السياسـي والسـلطة. ومل ميـر وقـت طويـل حتـی        
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ــائس  ــة دس ــات عونتيج ــمعارض ــز يف الِءم   االجنلي
  الصراعات الداخليـة وخيانـة بعـض   والبالط القاجاري 

تعّرض العلماء ـ الذين كانوا ميثلون طليعتها ـ   واملتغربني 
ة االحداث مبختلف انـواع املكائـد   االقصاء من ساح اىل

. كذلك فإنَّ الطبيعة ىالنظام ملكياً مستبداً مرة اخر ليعود
اليت كانت تتسم هبا العائلة القاجاريـة املالكـة،    العشائرية
 تدهور اقتصادي اىل ىعدم صالحيتهم أّدواحلكام  وضعف

 نييأطلق ايـدي االقطـاع  وواجتماعي شديدين يف ايران 
  االمان. ومن االشرار لسلب االو

  يف ظروف كهذه كان العلماء ميثلون املالذ الوحيـد و
  كما اشرنا سابقاً فقـد واملناطق. وللناس يف خمتلف املدن 
 طفولته استشهاد والده نتيجة لدفاعه شهد اإلمام اخلميين يف

 وقوفه يف وجه االقطاعينيوحقوق اهل منطقته وعن حقوقه 
مـام أِلفـت  ـ يف    وعمالء احلكومة آنذاك. إنّ أُسرة اإل

  ل اهللا منذ القدم. ياجلهاد يف سبواهلجرة  احلقيقة ـ
  يستعرض اإلمام اخلميين بعض ذكرياته عـن احلـرب  

حينها يبلغ من العمر اثين عشر عاماً کان وـ   العاملية االوىل
  فيقول: ـ

ني العامليتني.. كنت صغرياً اال بين اتذكر كلتا احلرإنَّ«
 قد رأيت اجلنود الروس يفواملدرسة  اىلاذهب  اين كنت

                                                                        
  اعاد رضاخان ـ والد شاه ايران املخلوع ـ مـن خـالل انقالبـه، احلكـم      

  البالد.  الوراثي الی



 ٣٠                                               حديث االنطالق

اذكر كيـف  ويف (مخني) رأيتهم هناك  املركز الذي كان
  .١»یاحلرب العاملية االول تعرضت بالدنا لالجتياح يف

  

  يف موضع آخر يذكر مساحته امساء بعض االقطـاعيني و
  االعتـداء والذين كانوا ميارسون النـهب   الظاملني االشرار

  من قبـل احلكومـة   امواهلم مدعومنيواعراض الناس على 
  املركزية:  

. فقد كنا نتعـرض  .. ب منذ طفوليترح كنت يف«
كانـت  و، ٢من امثال زلقي ورجب علي هلجمات اشرار

                                                 
  .٣٧٤، ص١٢صحيفة اإلمام، ج - ١
  مهــا  فئتــان مــن األشــرار واالقطــاعيني الظــاملني، كانتــا متارســان -٢

ـ     ٧٧٢الظلم والنـهب يف احملافظـة املركزيـة ـ        كـم جنـوب طهـران 
  اثناء العهد القاجاري الذي متيز بالفوضى. 
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كنت اقارب البلوغ آنذاك فكنت  بندقية، أذكر أين عندنا
اخلنادق املّعدة للدفاع  اذهب مع البقية الختاذ مواقعنا يف

ــانوا يقصــدون  ــذين ك ــك ال ــوم اولئ   ضــد هج
  .١»نتفقد اخلنادقوارة علينا. نعم كنا نذهب هناك االغ
  خر:آيقول مساحته يف موضعٍ و
لقد كنا مضطرين الی اعداد اخلنادق يف مخـني ـ   «

كانت عندي بندقية، غري وكنا نعيش فيها ـ   املنطقة اليت
يافعاً مل اناهز الثامنة عشرة بعد،  حينها اين كنت ال ازال

مبا يتناسـب مـع   وا وامحله البندقيةعلى كنت اتدرب و
نواجه هؤالء واخلنادق  سين. نعم كنا نذهب للتحّصن يف

  االشرار الذين كـانوا يغـريون علينـا. لقـد كـان     
 ىمل يكن لـد واملرج، واهلرج و ىالوضع متسماً بالفوض

ـ    احلكومة علـى  سـيطرة  ال یاملركزيـة القـدرة عل
ــاع، ...  ــيطروا علـــ واالوضـ ــأة سـ   ىفجـ

كنت مـن  والسالح لوا محومخني فهّب الناس ملواجهتهم 
  .  ٢»محلوا السالح بني من

م.  ١٩٢١شـباط   ٢٢يف  ٣كان انقالب رضـاخان 
ذلـك   اىلمن قبل  االجنليز، كما تشـري   مدعوماًو خمططاً

                                                 
  .١٣-١٢، ص١١صحيفة اإلمام،ج -١
  .٢٥٩، ص١١صحيفة اإلمام،ج - ٢
  رضا خان، والد حممد رضا شاه ايـران املخلـوع. نفـذ يف ايـران عـام      -٣

ــكرياً، ويف  ١٩٢١ ــاً عس ــة، انقالب ــة الربيطاني ــط احلكوم ــاً ملخط   م طبق
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 احلكمعلى  ىمع انه قضواملؤكدة. والتارخيية الثابتة  الوثائق
 االشرار، اال انـه واخلوانني ووضع حداً للقبلية والقاجاري 

 مستبداً حكمت حتت مظلته بضُع مئات العوائلاقام حكماً 
 تصدت العائلة البهلوية للعب دوروالشعب املظلوم.  مصَري

  االشرار السابق.  واخلوانني 
  

  
  نصفعلى سيطر رضا خان طوال عقدين من حكمه 

  شـكّل وملكيتها له رمسياً  َتّبثَوعية يف ايران ااالراضي الزر
  عليها يفوق يف تشـكيالته احملافظة وهيكالً ادارياً الدارهتا 

يف هذا السـبيل ـ مـا     ىسعو، ىالكربالوزارات هيكلية 
ـ  نقل  ملكيـة  على رتبة تحل املشاكل القانونية امل وسعه 
ـ املوقوفة منها ـ بامسه، فاصـدر    ـ حىت االراضي ذلك ل

                                                                        
  تربع علی  عـرش السـلطة. واسـتمر يف احلكـم سـتة عشـر       ١٩٢٥عام 

  عاماً. من اوىل اخلطوات الـيت اقـدم عليهـا خـالل فتـرة حكمـه، منـع       
ــالي  ــرآن والتع ــدريس الق ــة يف  ت ــالة اجلماع ــة ص ــة واقام   م الديني

  املــدارس، اضــافة الــی منعــه إقامــة الشــعائر الدينيــة يف خمتلــف مــدن
  البالد. 
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ملانيـة  رباملصوبات القانونية من اجملالس الو عشرات اللوائح
 اىلقد شـاع ذلـك   وا.  مر بتشكيلهأكان ي الصورية اليت

ديـه  يعن حياته ـ مـن قبـل مؤ    درجة جعلت ما كُتب
ما اقتناه مـن  وحول امالكه  رضيه ـ يدور يف اغلبه امعوأ

  الصناعية. واملراكز التجارية و اجملوهرات والشركاتواحللي 
  كانت سياسة رضاخان الداخلية ترتكز الی اسس ثالثة

واجهـة  املوالبوليسـي العنيـف،   وهي: احلكم العسكري 
راح يصّر عليها والعمالة للغرب، و ،رجالهوللدين  الشاملة

  عهده.   الی اواخر
يف مثل هذه الظروف هّب علماء الدين االيرانيـون ـ   

صل من قبل احلكومات الـيت  لتعرضوا للهجوم املتو الذين
احلكم بعد احلركة الدستورية، فضـالً عمـا    یعل توالت

املثقفني مـن عمـالء   والء االجنليز مقبل ع تعرضوا له من
ـ فالغرب ال حفـظ كيـاهنم   وللدفاع عن االسالم  كريني 

احلاج الشـيخ عبـد    ىالعظم وكرامتهم، إذ هاجر آية اهللا
 اىلعلماء قم االعالم ـ   الكرمي احلائري ـ نزوالً عند رغبة 

اليها  رجيزة هاجو ُبعيد ذلك بفترةومدينة قم تاركاً أراك، 
ـ اإلمام اخلميين ـ الذي كان قد   بسـرعة دراسـة   و ىاهن

مخـني واراك ـ    املقدمات والسطوح يف احلوزة العلمية يف
ــيم و ــال يف حتك ــدور فع ــاً ب ــاهم عملي ــاك س   هن

 ُعدَّ اإلمام مل ميض وقت طويل حىتووجود احلوزة الفتية، 
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 اشـتهر يف واخلميين من الفضالء االعالم يف هذه احلـوزة  
  االصول.  والفقه والفلسفة وجماالت العرفان 

 املرجعية كان منواسلفنا إن حفظ كيان العلماء  كماو
 ذلك الفشال املخططات الـيت وة آنذاك، حالضرورات املل

اليت كانت تسـتهدف  ون بعده، َموكان ُيعّدها رضاخان 
احليلولة دون حتقيقهم اهدافهم املتوخـاة.  والدين،  علماء

بني ورغم ما كان بينه واإلمام ـ   ىاالساس نر هذاعلى و
ـ   واحلائري  ىلعظمآية اهللا ا  ىمن بعـده آيـة اهللا العظم

يف وجهات النظر بشـأن بعـض    الربوجردي من اختالف
احلوزات العلميـة ومراجـع    املسائل حول كيفية مواجهة
دور العلماء هبذا الشأن  حولوالتقليد للظروف املستجدة، 

جانبهما للدفاع عـن   اىلحزم والدوام بقوة على ـ يقف 
  ا.مرة زعامتهدورها طوال فتواملرجعية 

  كان اإلمام اخلميين مولعاً مبتابعة القضـايا السياسـية  
  كان رضاخان قد اقدم يف تلك السـنوات واالجتماعية. و

تنفيـذ  على بعد ان فرغ من تثبيت دعائم حكمه ـ  وـ 
مظاهر الثقافـة االسـالمية يف   على واسع للقضاء  خمطط
 االيراين. ففضالً عن ممارسة انواع الضـغوط ضـد   اجملتمع
الدينية  ةاخلطابوبإلغاء مراسم العزاء  ةاصدر اوامر العلماء،

إقامة صالة اجلماعة والقرآن وتدريس املسائل الدينية  منعو
للهمس حول نزع احلجـاب وفـرض   ج وّرواملدارس،  يف

قبل أن يترجم والنساء االيرانيات املسلمات.  یعل السفور
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ـ   یمستوعلى اهدافه عملياً  رضاخان اء واسع، بـادر علم
ته بـوحي  اممارسعلى يرانيون امللتزمون لالعتراض اال الدين
 معرفتهم باالهداف غري املعلنة اليت كان رضاخان ينوي من

 بعض هذه املمارسـات، أقـدم  على لالعتراض وحتقيقها. 
 بعض علماء اصفهان املتلزمني بقيادة آية اهللا احلاج آقا نور

 قم اىلعية اهلجرة اجلماعلى م)  ١٩٢٧اهللا اصفهاين عام (
 ترافقت هذه احلركة مع هجرة العديد منولالعتصام فيها، 
بالفعل فقد اسـتمر  و ،قم ايضاً اىل ىاخر العلماء من مدٍن

 اىلأيلـول   ١٢مخسة ايام (مـن  واالعتصام ملدة مائة  هذا
بعـدها بتراجـع    ىم) انته ١٩٢٧كانون االول عام ٢٥

نذاك تعهد رئيس الوزراء آويف الظاهر ـ  ولوـ  رضاخان
 السلطنة) بتلبية مطالب املعتصمني. وباستشهاد قائـد  (خمرب
ـ علی يـد ع  ١٩٢٧نتفاضة يف كانون االول عام اال  الءم

  االعتصام عملياً.   ىرضاخان انته
  اتاحت هذه احلركة الفرصة لطالب العلوم الدينيةالشاب

ــ ــان يتحل ــذي ك ــيين ال ــات  ىروح اهللا اخلم باللياق
التصدي، الن يطلع عن وهة الالزمة للمواج واالستعدادات

لْب تلك احلركة حضوره املباشر يف ُص من خاللوكثب ـ  
عرض له العلماء من ظلم، تما يواملواجهة،  اساليبعلى ـ 

مالمح شخصية رضاخان اكثـر  على التعرف على عالوة 
  فاكثر. 
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  كانت قد حصلت قبل اشهر من هذه یمن جهة اخر
  ية بني آيـة اهللا ، مشادة كالم١٩٢٧احلادثة، يف آذار عام 

 قبلمن رضاخان، حوصرت علی اثرها مدينة قم  والبافقي 
 الضـرب  اىلتعّرض العامل اجملاهد البافقي وقوات الشرطة 

 مدينة الرّي بأمر من رضاخان. هـذه احلادثـة   اىلالنفي و
يف  لس التشريعيةاما كان حيصل يف اجملواحلوادث املشاهبة و

 دية الدؤوبة اليت كانتلك االيام ـ خصوصاً احلركة اجلها 
 ـ  ١ميارسها اجملاهد املعروف آية اهللا السيد حسن املـدرس 

  روح اإلمام املرهفة الوثابة. على تركت تأثريها 

                                                 
  هـ)، احـد الوجـوه السياسـية    ١٣٥٧ -١٢٨٧السيد حسن املدرس ( -١

  ـ الدينية البـارزة يف تـاريخ ايـران املعاصـر. اكمـل دراسـة مقـدمات       
ــوم ا   ــته للعل ــل دراس ــفهان وواص ــوم يف اص ــاتالعل ــة يف العتب   لديني

  املقدســة علــی يــد اســاتذة كبــار امثــال اآلخونــد اخلراســاين. وبعــد
  حصوله علی مرتبـة االجتـهاد، عـاد الـی اصـفهان واشـتغل بتـدريس       

ــام    ــّين ع ــول. ُع ــه واالص ــس  ١٣٢٨الفق ــة جملل ــدورة الثاني   يف ال
ــوانني  ــّن الق ــی س ــراف عل ــة اإلش ــواً يف جلن ــوطين، عض ــورى ال   الش

  لب من علماء النجـف وايـران. كمـا مت انتخابـه مـن     ومراقبتها، وذلك بط
  قبل ابناء طهران للـدورة الثالثـة مـن جملـس الشـورى الـوطين. اعُتقـل       
  ونفــي خــالل حــوادث انقــالب رضــاخان. وبعــد اطــالق ســراحه مت
  انتخابه من قبـل ابنـاء الشـعب للـدورة الرابعـة مـن جملـس الشـورى        

ــاخان يف    ــة لرض ــادة املعارض ــوىل قي ــان يت ــوطىن. وك ــس.ال    اجملل
ــروطة   ــة املش ــديل امللكي ــاخان يف تب ــاوالت رض ــدة حم ــارض بش   ع
ــدم    ــها وع ــس لرفض ــع اجملل ــا دف ــة، مم ــی اجلمهوري ــتور ال   بالدس
  املصادقة عليها. كـذلك واجـه بقـوة اسـتبداد رضـاخان واهـواءه ممـا       
ــال   ــة االغتي ــه، إالّ  ان حماول ــراد الغتيال ــی دس اف ــاخان ال ــع رض   دف

ـ     درس فاضـطر الـی نفيـه الـی خـواف     فشلت يف القضاء علی السـيد امل
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ـ و   یحينما أصدر رضاخان امره بفرض االمتحانات عل
  طالب العلوم الدينية يف احلوزة العلمية بقم هادفاً القضـاء 

  ح االهداف اخلفيـة اإلمام اخلميين لفض ىاحلوزة، انربعلى 
  حـذر بعـض العلمـاء   وملعارضـته   ىهلذا االمر وتصد

نتيجة لسـذاجتهم  واملشهورين ـ الذين عدوا ذلك األمر  
  اصالحياً ـ من مغّبة القبول به.  امراً

  لالسف فإن املؤسسة العلمائية االيرانية كانت تعـيش و
  آنذاك حالة االنزواء نتيجة االعالم املكثف الذي كانـت 

بفعـل الظـروف   وهـزة النظـام الدعائيـة،    متارسه اج
االحباطات الـيت جنمـت عـن احلركـة     و واالختالفات

                                                                        
  وكامشر. وبعد احد عشر عاماً علـی نفيـه، امـر رضـاخان أعواَنـه بـدس      
  السم اليه، فاستشهد احد ابـرز رجـال ايـران يف السـابع والعشـرين مـن      

  هـ.  ١٣٥٧شهر رمضان عام 
ــوذه   ــم نف ــديد. ورغ ــف ش ــق وعط ــدرس ذا ُخل ــهيد امل ــان الش   ك

  متواضـعة ويف غايـة الزهـد.   السياسي والـديين، كانـت حياتـه بسـيطة     
  وكان اإلمام اخلمـيين يكـّن لـه احترامـاً كـبرياً. ومبناسـبة اعـادة بنـاء        
  مقربة الشهيد مـدرس، كتـب قائـد الثـورة االسـالمية يقـول: مل يكـن       
ــت  ــل يف وق ــال الباط ــق وابط ــار احل ــردد يف اظه ــدرس يت ــيد امل   الس
  دكانــت االقــالم حمطَّمــة واأللســن معقــودة واحلنــاجر مكتومــة. لقــ

ــان    ــة باالمي ــة املفعم ــروح العظيم ــة وال ــامل ذوالبني ــذا الع ــمد ه   ص
  والصدق وقول احلق، ولسـان كسـيف حيـدر الكـرار، صـمد وصـرخ      
  بكلمة احلق وفضح جـرائم رضـاخان وبـدد احالمـه. ويف النهايـة قـّدم      
  روحه الطاهرة علـی طريـق االسـالم العزيـز والشـعب النبيـل، حيـث       

ــلطة الشاهن  ــداعوان الس ــی ي ــهد عل ــق استش ــة، ليلتح ــاهية الظامل   ش
  بأجداده الطاهرين. 
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االمر الی درجة ان بعض املنحرفني  قد وصلوالدستورية. 
القشـريني راح يعـارض بشـده    و طالب الراحةوفكرياً 

الدراسية احلوزوية كالعرفـان   دراسة بعض املوادوتدريس 
البحث يف وإثارة الوجدان  اىل والفلسفه اليت تؤدي بالنتيجة

  املصائب الواقعة. واملسائل 
  قد بلغ الضغط هبذا االجتاه حّداً عّرض اإلمام اخلميينو
  حتمل ما ال يطاق من اجل تعطيل درسه يف الفلسـفة  اىل
 اعطاء دروسه اىلاالمر الذي اضطره  ،االخالقوالعرفان و

 يف اخلفاء فكان حصيلة تلك املساعي تربية شخصيات من
  ثال العالمة الشهيد آية اهللا املطهري.  ام

  ابناء الشعب االيراين، فشـل وونتيجة ملقاومة العلماء 
رضاخان الی حد كبري، رغم كل ما اويت مـن قـوة، يف   

منـع   وفرض السفور وتطلعاته بالقضاء علی االسالم  حتقيق
  يف الكثري من االحيان اضطر الی التراجعوالدينية،  الشعائر

  واالنسحاب.  
  م) ١٩٣٧/ ١/ ٣٠احلائري ( ىد وفاة آية اهللا العظمبع

  االحنـالل. وواجهت احلوزة العلمية يف قم خطر التشتت 
  مثانيـة اعـوام الدارة   ىعلی مدوفبادر العلماء امللتزمون 

  يف مقدمتهم أصحاب السماحة: السـيد حممـد  وشؤوهنا 
  السيد حممـد تقـي  ون الصدر، يالد رصدد يالساحلجة، 

  خصوصاًويف هذه الفترة واهللا عليهم. اخلونساري رضوان 
  بعد سقوط رضاخان هتيأت الظروف للمرجعيـة العليـا،  
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  فاقترح ان يرفع آية اهللا الربوجردي الذي كان مـن ابـرز  
ـ والشخصيات العلمية، لتسنم مقام املرجعية    یاحلفاظ عل

  بسـرعة متَّ متابعـة هـذا   وكياهنا خلفاً آلية اهللا احلائري. 
مـن ضـمنهم   ومذة آية اهللا  احلائري االقتراح من قبل تال

  مساحته شخصياً يف إقنـاع آيـة اهللا   ىاخلميين، فسع اإلمام
  قبـول املسـؤولية اخلطـرية   وقم  اىلالربوجردي للهجرة 

  املتمثلة يف تزعم احلوزة العلمية.  
ـ ولقد ادرك اإلمام اخلميين ـ     ىمن خالل اطالعه عل

  مع، والوضـع هبا اجملت حساسية الظروف السياسية اليت ميرُّ
  طبيعة حركة التاريخ الـيت والذي تعيشه احلوزات العلمية، 

خ يمن مطالعته املسـتمرة لکتـب التـار   وكان يستلهمها 
مـا  والصحف الدورية الصادرة وقتئذ، والت واجمل املعاصر

املشاركة يف و ١طهران اىلبه من زيارات متوالية  كان يقوم
املـدرس ـ أدرك   العلماء االعالم من امثال آية اهللا  جمالس

النجاة من النكسة اليت اعقبت والوحيد بالتحرر  بأن االمل
باخلصوص بعد تويل رضـاخان  والدستورية،  فشل احلركة

قبـل  ويف تسلح احلوزات العلمية بالوعي،  للسلطة، ميكن
العلمية ومتتني  دميومة وجود احلوزاتواستمرار  ذلك ضمان

  علمائية.  املؤسسة الواالرتباط بني اجلماهري ی ُعر

                                                 
  يشري اإلمام إىل هذا الكالم يف أحاديثه. - ١



 ٤٠                                               حديث االنطالق

الی مدينة قـم،   يهجرة آية اهللا السيد الربوجرد ىلد
  املدرسـني واإلمام اخلميين، باعتباره احد اجملتهدين  عكف

  حتكيم اسس زعامـة على املعروفني يف احلوزة العلمية بقم، 
قد بذل يف هـذا السـبيل   ومرجعية آية اهللا الربوجردي، و

ب اإلمام حينها استناداً ملا ينقله طالبه واظوة. ثحثي مساعٍ
  حضور درس املرحوم آية اهللا الربوجـردي يف الفقـه  ی عل

  .واالصول
  يف متابعة مسريته يف حتقيق أهدافه السـامية، منه رغبة و

  احلائري يف عـام  یفقه آية اهللا مرتض اعدَّ اإلمام اخلميين بر
  م) مقترحاً إلصالح البنية العامة للحوزة العلمية، ١٩٤٩( 
قد حظـي  وَرَمحه اُهللا ية اهللا الربوجردي آ اىلقام بتقدميه و

طلبـة العلـوم   واإلمام  ةدعم تالمذواملقترح باستقبال  هذا
  الواعني.  الدينية
  كان طّبق هذا املقترح عملياً يف تلـك الظـروف،  ولو

  ألصبحت احلوزة العلمية مؤسسة ذات تشكيالت علمّيـة 
  واسعة تسهل عليها اداء دورها املطلوب، غري أنَّ اخلناسني

 اىلاملتظاهرين بالقداسة الذين رأوا ان هذا املقترح سيؤدي 
  اوضاعهم املترفة اهلادئة، اصيبوا باالضـطراب  وتعكري صف

 بلغ األمر ان غّير آية اهللا حيبطون حىتوفانطلقوا يعارضون 
 فاشـاح  ،رغبته القلبية يف ذلكو الربوجردي نظرته االوىل

 ك تـأثر آيـة اهللا  نتيجة لذلواخرياً عن قبول هذا املقترح. 
احلائري فسافر لالقامة يف مشهد مدة من الـزمن،   ىمرتض
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البقاء رغم قسوة الظروف على أنَّ اإلمام اخلميين اصرَّ  غري
تأمله مما حدث وما تاله من حوادث مشاهبة، آمـالً   رغمو

  الوعي املرتقبة الوقوع يف احلوزة العلمية.   يف حركة
م)  ١٩٤١يف (وقبل مثانية أعوام من ذلـك التـاريخ   

ايران قد تعرضت لالحتالل من قبل جيوش احللفاء،  كانت
عشرين عاماً يف جتهيز  ىاستسلم املستبد ـ الذي أمض  قدو

املسلحة منفقاً املبالغ الطائلـة عسـي' ان يـتمكن     قواته
 حبس االنفاس يف صدور ابناء شعبه ـ أمام  بواسطتها من

مد رضا فإن جنوده ابنه حمبه وفقاً ملا اقّر و هجمات الغزاة،
ـ   قد بادروا للفرار  یمن خمتلف جبهات املواجهة امـام اول
قبـل ان يتقـابلوا   واطلقتها قوات احللفاء  االطالقات اليت

رضاخان علی التنازل عن العرش  إثر ذلك أُرغمو. ١معهم
  البالد جمرباً.  غادروادعاءاته، کل رغم 

  فمن جانـب كانـت   ،كان رد الفعل الشعيب متناقضاً
  االنكسار نتيجة اجتيـاح قـوات  وماهري تعيش احلزن اجل

  يف الوقت نفسه كانت مشـاعر واحللفاء الراضي بالدهم، 
  الفرح البالغ تعّم اجلميع نتيجة سـقوط املسـتبد  والسرور 

ـ الذي كانت امواله املنقولة اليت مجعها من كدح الفقراء 

                                                 
انظروا إىل: هبلوي، حممد رضا؛ مآمويت براي وطنم(مهمة من أجل وطين)؛  - ١

  .٨٩-٨٨الكتب اجليبية، ص
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ز السـتمائة  جـاوِ سنني النهب للثروات الوطنية ـ تُ  منو
  . ١مليون من الرياالت االيرانية (يف ذلك الوقت) نيومثان

  صدر االمر بتعيني امللك اجلديد من السفارة االجنليزيـة 
  كـان وروسيا، وهو آخر من قوات احللفاء ومبوافقة عضو

 أبـذلك بـد  وحممد رضا البهلوي، على االختيار قد وقع 
ثالثني عاماً والعناء استمر لسبعة وجديد من العذاب  فصل
  عزهتا. وببيع استقالل البالد  متيزت

  امتاز العامان االّوالن من حكومة حممد رضا بـالتزلزل 
  عدم االستقرار، األمر الذي اتاح الفرصة للجميـع بـأن  و

 الشخصيات السياسيةويلتقطوا انفاسهم، فبادرت االحزاب 
اليت  القوميةومراميها، فتوجه البعض حنوتوضيح اهدافها  اىل

مجع  امللك الشاب، يف حني توجه كانت تتناغم مع اهداف
التشكيالت و النفوذ يف هيكل الدولةوآخر من السياسيني حن

العلمـاء   شهدت الساحة آنذاك غياب بعضوالتشريعية. 
وجـودهم   اجملاهدين من امثال آية اهللا املدرس، الذين كان

إذ  قتئذ سيمثل دعامة اساسية خليمـة الثـورة الشـعبية،   و
 ايـدي ازالم رضـاخان.  على تعرضوا للتصفية اجلسدية 

باخلارج  حزاب السياسية املرتبطةاالوكذلك فإنَّ الشيوعيني 
مـن   االوامر الصـادرة على  فها بناًءقكانت تعلن عن موا

  غريها. ووموسك

                                                 
  .٦٩، ص٣انظرواإىل: الكوثر ... شرح وقايع انقالب اسالمي؛ ج - ١
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  اما احلوزة العلمية يف تلك االيام فقد كانت عاجزة عن
  دخول ميـدان االحـداث  وؤولياهتا االجتماعية سحتمل م

ذلك نتيجة للحمالت املسـعورة  وقاً ـ  ـ كما اشرنا ساب
ني ينتيجـة لنفـوذ االنتـهاز   وشنها رضاخان ضدها  اليت

  عزهلا عن اجملتمع.  وفيها ممن سامهوا يف انزوائها  والنفعيني
فقد  ،من الطبيعي ان ال تكون تلك حالة عامة شاملةو
  ١مجع من االخيار اجملاهدين من امثال نواب الصفوي كان
  وا يعتقدون مببدأ تشـكيل احلكومـة  انصاره ـ ممن كان و

  االسالمية ـ يعّدون العّدة يف تلك الظـروف املضـطربة   
 قد وصفواستعداداً خلوض مرحلة اجلهاد املسلح البطويل. 

اإلمام اخلميين غربة اجملاهدين يف 
االختناق تلك و سنوات الكبت

اليت مرت  علـيهم يف عهـد   
من الشعر قال  رضاخان بأبيات

  فيها:
  

                                                 
  فـدائيو « نواب صـفوي، احـد مؤسسـي منظمـة     الشهيد السيد جمتىب -١

  م، والـيت تعتـرب مـن احلركـات     ١٩٤٤اليت مث تشـكيلها عـام   » االسالم
  الدينيــة العريقــة الــيت آمنــت باالســالم ودور علمــاء الــدين يف قيــادة

  عبـد احلسـني  «اجلماهري. ومـن ابـرز اعماهلـا تنفيـذ عملـييت اغتيـال       
ــبال» آرا ســپهبد رزم«و» هجــرب ــالرئيســي وزراء ال   ط امللكــي. مت اعتق

ــة  ــدموا حملاكم ــه وق ــاء حركت ــائر اعض ــفوي وس ــواب ص ــهيد ن   الش
  صورية قضت باعدامهم. 



 ٤٤                                               حديث االنطالق

 قد حسبتورضاخان  من جور ىجه للشكوأين نتو«
االنفاس ما  مل يبق منوكيف نصرح  الصدور االنفاس يف

    ١!»ميكننا من الصراخ
  

 نشـر وانتهز اإلمام اخلميين الفرصة املتاحة فقام بتأليف 
الذي تعّرض فيه  )م ١٩٤٣(عام » كشف االسرار«كتابه 
 حلكماملآسي اليت متيزت هبا فترة العشرين عاماً من ا الذكر

 ازالواملؤسسة العلمائية، ودافع فيه عن االسالم والبهلوي 
 اىلنّوه يف كتابـه هـذا   والشبهات اليت اثارها املنحرفون، 

  ضرورة النهوض القامتها. واحلكومة االسالمية  فكرة
  بعد عام من ذلك التاريخ (نيسـان ومث اصدر مساحته 

 م) ما ميكن اعتباره اول منشور سياسي له، طالب ١٩٤٤
األّمـة االسـالمية   وبصراحة ـ علماء االسـالم   وـ  فيه

ميكن القول بأن هلجة البيان واالنتفاضة العامة. و بالنهوض
 اىلطبيعة املخاطبني الذين خاطبهم تشري كلها و ومضمونه

شيكاً من احلـوزة يف مثـل   ويكن يتوقع قياماً  أنَّ اإلمام مل
دافع وراء ان الواملؤسفة اليت كانت متر هبا.  تلك الظروف
طلبـة   تنبيـه واملنشور كان دق اجراس اخلطر  اصرار هذا

  .٢الشباب حلقيقة ما يدور حوهلم العلوم الدينية

                                                 
  .٣١٧ديوان اإلمام، ص  - ١
  ٢٣-٢١، ص١صحيفة اإلمام، ج - ٢
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يتلق اإلمام جواباً مناسباً علـی   كما كان متوقعاً ملو 
غري أنّ بصيص االمل الـذي   االنتفاضه،وللنهوض  هدعوت

 لاللتفاف حول اإلمـام، إذ  دّب يف وجدان الطلبة، دفعهم
  احلقيقة.و وجدوا يف حماضر دروسه األنس



 ٤٦                                               حديث االنطالق

موافقه السياسـية  وكانت مالمح شخصية اإلمام وهذا 
هبـذا  و .اتضحت اكثر فاكثر بعـد حتركـه االخـري    قد
لتدريج نواة من تالمذة اإلمـام  اتشكلت ب كانت قدوالنح

كان ال غلبـهم ادوار  والرؤية، والفكر  ممن يتفقون معه يف
يف و، ١٩٦٣امس من حزيران اخل هامة يف احداث انتفاضة
  تلتها.   سنوات االختناق اليت

 ما بعد اصلوا مسريهتم مع اإلمام حىتوباختصار فإّنهم و
 من متكن منهم من العبور بسالم من مضيق ما قبلفالثورة، 
 أنواع التعذيب ـ الذي وخرج ساملاً من املعتقالت والثورة 

ـ  ىكان اجملاهدون يعرضـون لـه ـ ادّ      عدوره يف املواق
  احلساسة من هيكل النظام االسالمي يف أشـدِّ الظـروف  

  حراجة.  وحساسية 
  املـذكرات املتـوافره، بـذل   وطبقاً للوثائق التارخيية و

 يف اجلمال احلوزوي خالل فترةد ياجله همساحة اإلمام جهد
ـ فضالً عن َرَمحه اُهللا  زعامة آية اهللا الربوجردي ومرجعية 
 البحث وسائر اجملاالتوس دوره املعهود يف التدري ممارسته

 املختلفة ـ للدفاع عن موقع املرجعية واحلوزات العلمية من 
 حتليالتـه ونشر الوعي السياسي واالجتمـاعي  وجانب، 

يف  املبادرة الطالق التحذيراتوسية اجلارية اللمسائل السي
دون  احليلولةواألوقات املناسبة حول اغراض النظام امللكي 

ية مالعل اوساط احلوزات اىلواملترفة  نفوذ العناصر املنحرفة
  من جانب آخر.  
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  يف غضون ذلك، كان اإلمام يواصـل االتصـاالت  و
 بالشخصيات السياسية الواعية يف طهران من امثال آية اهللا

  ذلـك  السبل مبا يف الكاشاين ويتابع االحداث بدقة بشيت
  النشرات املهمـة والوطين  ىمتابعة جلسات جملس الشور

  قتئذ. ودر اليت كانت تص
م) حـول تشـكيل    ١٩٤٩عندما دّب اهلمس (عام 

اطالق العنـان للشـاه،   والتأسيسي لتغيري الدستور  اجمللس
الربوجردي كان راضـياً بتلـك    ىاهللا العظم اشيع بأنّ آية

ان مشاورات قد جرت بالفعل بينه وبني و التغيريات املرتقبة
ـ    بعض املسؤولني ذه هبذا الشأن، تأثر اإلمـام اخلمـيين هل

وضوح من مغبـة هـذا   وبصراحة  الشائعة فبادر للتحذير
اعدها بالتعاون مع بعـض   االمر، مث بعث رسالة مفتوحة،

آيـة اهللا الربوجـردي   ی العلماء االعالم حينها الواملراجع 
اهللا الربوجـردي   األمر الذي دفع آية .يستطلع حقيقة األمر

ـ  اصدار بيان كذّب فيه وجود اي اتفاق. اىل ت ويف الوق
لبنان طالب  نفسه اصدر آية اهللا الكاشاين بياناً من منفاه يف

ــرارات    ــه الق ــوف يف وج ــرورة الوق ــه بض   في
  اخلطوات اليت يزمع امللك القيام هبا. و

  
  



 ٤٨                                               حديث االنطالق

  
  
  حينما جرت نتخابات الدورة السادسة عشرة جمللسو
  متَّ انتخاب آية اهللا الكاشاين مـن قبـل  و، الوطين ىالشور

التنسيق بني جناح آيـة  واالئتالف  ىقد ادواهايل طهران، 
 ترجيح كفة امليزان لصاحل اىلاجلبهة الوطنية والكاشاين  اهللا

كـذلك قـام    ،لغري صاحل امللكوانصار هنضة تأميم النفط 
االسالم  الذين كـانوا يتمتعـون بـدعم آيـة اهللا     وفدائي

عمليات خاطفة مل يسبق هلا مثيل متَّ مـن   الكاشاين، بعدة
ـ بات موجعة يف هيكل احلكومـة العمي ضر خالهلا انزال ة ل

هذه التأييد الذي توفر له اسـتطاع  على  اعتماداًوللملك. 
يتسنم قيادة البالد، مث انطلقت انتفاضة  الدكتور مصدق ان
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يف طهران،  ١م) ١٩٥٢متوز  ١٢( ١٣٣١ الثالثني من تري
السرور نتيجة حتقق مطلبـها  وبوشاح الفرح  فتلفعت ايران
 ، غري انه مل ميض وقت طويـل حـىت  طلنفا القدمي بتأميم

االنسـجام يف جبهـة االئـتالف،     ظهرت مالمح عـدم 

                                                 
  خالل فترة رئاسـة الـدكتور مصـدق للحكومـة توالـت املخططـات       -١

ــية، ويف     ــة السياس ــف االجنح ــل خمتل ــن قب ــّده م ــؤامرات ض   وامل
ــة مقدم ــة حبكوم ــداً لالطاح ــعى جاه ــذي س ــي ال ــبالط امللك ــها ال   ت

  الدكتور مصدق. وحينمـا شـعر مصـدق بـذلك طلـب مـن امللـك ان       
  يفوضه امر وزارة الـدفاع ليـتمكن مـن السـيطرة علـی االوضـاع، غـري       
  ان امللك مل يعباً بطلبه هـذا، االمـر الـذي دفـع الـدكتور مصـدق الـی       

ــادر ١٩٥٢/ ١٦/٧تقــدمي اســتقالته يف  ــی م، فب   امللــك علــی الفــور ال
  تنصيب قـوام السـلطنة رئيسـاً للحكومـة. غـري انـه ومبجـرد االعـالن        
  عن ذلك، انتفضـت اجلمـاهري، وأصـدر آيـة اهللا الكاشـاين بيانـاً اعلـن       
  فيــه بصــراحة عــن معارضــته لتنصــيب قــوام الســلطنة، كمــا اعلــن
  مساحته يف مقابلة اجريـت معـه بأنـه سيصـدر حكمـاً بـاعالن اجلهـاد،       

  تـدي كفنـاً ويتقـدم اجلمـاهري لالطاحـة باحلكومـة مـا مل ُيقَـلْ        وسري 
  قوام السلطنة من منصبه خالل مدة اقصاها مثاين واربعني ساعة. 

ــة اهللا الكاشــاين احلــازم،    ومبجــّرد اطــالع اجلمــاهري علــی موقــف آي
  عطلت االسـواق واملتـاجر اعماهلـا، ونزلـت اجلمـاهري الـی الشـوارع       

  ة الـذي بـادر بـدوره الـی اصـدار االوامـر      مطالبة باقالة قـوام السـلطن  
  باطالق النار علـی املتظـاهرين، ممـا أسـفر عـن سـقوط العديـد مـن        
  القتلى واجلرحى مـن ابنـاء الشـعب. وإثـر ذلـك سـارع ممثلواحلكومـة       
  وامللك الی لقـاء آيـة اهللا الكاشـاين القناعـه بتهدئـة اجلمـاهري، غـري ان       

  ٰی اجلهـاد مـامل ُيقَـلْ   مساحته اصّر علی موقفـه واکـد أنـه سـيعلن فتـو     
  قوام السلطنة من منصبه. وملـا احـس امللـك بتزلـزل موقفـه، اقـال قـوام       
ــوزراء يف      ــة ال ــی رئاس ــدق ال ــدكتور مص ــاد ال ــلطنة واع   الس

  . وهكذا مثّلـت تلـك االيـام ذروة تواجـد ابنـاء الشـعب      ٢١/٧/١٩٥٢
  يف ساحة الصراع وتالحم القوی الدينية والوطنية النشطة وقتئذ. 
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آيـة اهللا  و(فدائيي اإلسـالم)    وتفاقمت االختالفات بني
حد املواجهة احياناً، إذ  اىل قادة اجلبهة الوطنيةوالكاشاين، 

رفض اقتراح دفـع الغرامـة   على اصرَّ املرحوم الكاشاين 
علـى  كان يعتقد بـأنَّ  و ،طميم النفلالجنليز يف مقابل تأ

إليران عن هنبهم الـنفط   اإلجنليز أنفسهم ان يدفعوا الغرامة
السبب حـذر مساحتـه    هلذاوااليراين ملدة مخسني عاماً، 
املساومة يف هذا أو  مغبة التنازل الدكتور مصدق بشدة من

  الشأن.  
  

  
  

  من جانب آخر كان آية اهللا الكاشاين يعارض بشـدة 
  الشركات األمريكية يف جمالواالجنليز باألمري كان استبدال 
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  سائر اجملاالت االقتصـادية يف الـبالد. يف  وتعدين النفط 
  حني ان الغالبية من املسؤولني يف حكومة مصدق كـانوا 

  هذا االجتاه. ومييلون بصراحة حن
  كذلك كانت مشاركة بعض العناصر غري االسالمية يف

  (حزب تودة) الشيوعي، علىاالعتماد وهنضة تأميم النفط 
 نفوذ تلك العناصر ىمن مجلة االمور موضع اخلالف، إذ اد

 اىلجنب تنامي صالحيات رئيس الوزراء،  اىلاملتزايد جنباً 
 بلـوغ وج املعـادي لالسـالم،   ماالعالم املرب ةتريوتنامي 

 انزواء التيار املتدّين يف النهضةوخيانات حزب تودة ذروهتا 
 ١٩يكا للقيام بانقالهبا النـاجح يف ( مما اتاح الفرصة المر

 اعادة امللك ليمسك بزمام السلطة املطلقة،وم) ١٩٥٣ آب
  والتخلص من معارضية.  

  يتضح من خطابات اإلمام وكلماته اليت ألقاها حـول و
  ث االنتفاضة الوطنية بأنَّ مساحته كان مدركاً هشاشةاأحد

  هذا االئتالف مسبقاً.  
  ات باهرة علی طريـق حققت النهضة الوطنية انتصار

  يـة تـأميم  لدية لالسـتعمار، اإل أنَّ عم احتقق اهدافها املع
  زمانيـة وثغرات مقطعية على صناعة النفط كانت تنطوي 

علـى  حالت دون حتقيقها ـ منفردة ـ دميومة النهضـة    
البعيد. ان عدم إميان التيـار الـوطين يف النهضـة     ىاملد

الديين الذي ار يالتروحة من قبل طواالهداف امل بالشعارات
، ونفوذ هغياب القيادة املوحدوبتأييد اجلماهري،  ىكان حيظ
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غياب االهـداف السياسـية والثقافيـة    واملنحرفة  العناصر
باستطاعتها استقطاب اجلمـاهري االيرانيـة    املشتركة اليت

البعيد، ناهيك عن التحركات األمريكية  ىاملدعلى املسلمة 
ن مجلة العوامل الـيت  مکان اخلارجية. كل هذا  الضغوطو

  امكانية، استمرار النهضة.  حالت دون
  لقد مثّلت هنضة تأميم النفط صورة مصّغرة للظـروف 

  االجتماعية اليت احاطت باحلركـة الدسـتورية  والسياسية 
 ذلك واجهت املصريلضعفها، واتسمت بنفس نقاط قوهتا و

 التيارات الدينية مل تكن تتصف بوحدة النظـر  نفسه. حىت
م الشعيب. إذ ان نشاط حركـة فـدائيي االسـالم    الدعو
س فقط مل تکن حتظی يل مساعي آية اهللا الکاشاين كذلكو
جع والزعيم القـوي  رالربوجردي امل یاهللا العظم ةيد آييبتأ

  كانت تعصف هبا خالفات حادة ايضاً.  آنذاك، بل
  يف ظروف كهذه مل تتمكن ايضاً املواقف الصـرحية و

  صيات معروفة من امثال آيـة اهللا الداعمة اليت وقفتها شخ
  املواقف الضمنية املؤيدة مـن واخلونساري يف قم  ىالعظم

  االحداث.   ىامثال اإلمام اخلميين من التأثري يف جمر
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ذوق الشعب االيراين حـالوة  تاّية حال قبل ان يعلى 
  التأميم فوجئ بطعم املرارة النامجة عن االختالفـات  هنضة

  
  ة اليت ختمت بانقالب (التاسعاحلوادث املريرة الالحقو

وا السالح قفدائيي االسالم مل يل نَّرغم أوعشر من آب). 
تشـرين الثـاين    ١٦ ـ أي يف ( بعـد عـامني  وأّنهم  اال

نتيجه لفشل عملية اغتيال حسني عالء، رئيس  م)،١٩٥٥
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على بغداد للتوقيع  اىلالذي كان يهمُّ بالسفر  الوزراء آنذاك
علـى  حكم ورضوا لالعتقال (السنتو) ـ تع  حلف بغداد

ذلك يف شـهر  وحمكمة عسكرية سرية  قادهتم باالعدام يف
مل تثمر مساعي اإلمـام  وم.  ١٩٥٥ كانون االول من عام

ولة دون تنفيذ حكم االعـدام  لللحي سائر العلماءواخلميين 
  هبم. 

  روح اإلمـام على هذه االحداث املريرة تركت اثرها 
  جتربة قيمة للمراحل الالحقة اخلميين املرهفة، اال اهنا مثلت

  من حركته اجلهادية. 
  يفووا بعد االنقـالب ـ   حبالطه فقد أصبواما امللك 

  ظروف ختتلف عن املرحلة السـابقة ـ حتـت اهليمنـة    
 بسرعة متواالجنليز مواقعهم لألمريكان.  ىاألمريكية، إذ أخل

  ضـرب وم) ١٩٥٧عام ( ١تأسيس دائرة األمن (السافاك)
  تشديد احلكم القمعي العداد الظروفوة، رضني بقسوااملع

  خـالل واالجتماعية الالزمة لتنفيذ االصالحات األمريكية. 

                                                 
  ، أسســت يف»الســافاك«وباختصــار » مــة املخــابرات واألمــنمنظ« -١

  ايران بأمر مـن امللـك حممـد رضـا هبلـوي هبـدف مواجهـة املعارضـة        
ــاط  ــة ارتب ــذه املؤسســة األمني ــا. وكــان هل   االســالمية والقضــاء عليه

ــة ( ــع منظمــة االســتخبارات االمريكي ــق م   )، واالســتخباراتCIAوثي
ــرائيلية  ــاد«االس ــذه  » املوس ــاء ه ــان اعض ــّرفونوك ــة يتص   املنظم

  بقســاوة شــديدة، مــع الســجناء السياســيني ممــا دفــع بــاالمني العــام
  ان ملــف ايــران يف جمــال«أن يعلــن:  ١٩٦٥ملنظمــة العفوالدوليــة عــام 

  »حقوق االنسان أسود لدرجة ال يعادله ملف اي دولة يف العامل.
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 ات راحت الشركات األمريكية تتسابقيالسبعينوات يالستين
 ليج الفارسي الحتالل املواقع اليت كـان اخليف التوجه الی 

 يتمتع هبا االستعمار االجنليزي. كذلك فإن اجواء احلـرب 
 االحتـاد السـوفييت  واملنافسة الشديدة بني أمريكا ودة رالبا

 كانت قد زادت من حساسية منطقة اخللـيج الفارسـي  
كانت انظار البيت االبـيض تتطلـع الـی    والستراتيجية، 

االقليمية، لذا أقدم ساسة البيت والنفطية اإليرانية  الثروات
تفويض شاه ايران لعب دور شرطي املنطقـة  على  االبيض

قد متَّ ترجيحه للعـب  ومصاحل الغرب فيها،  على احلفاظو
يف املنطقة من مجيع  ىمجيع االنظمة االخرعلى  هذا الدور
الی حتقيق هدف آخر من  ىكانت أمريكا تسعو اجلهات.

توفري الدعم له. فاملواجهة بني الدول والشاه،  التحالف مع
الكيان االسرائيلي الغاصب كانت امراً البـد  و االسالمية
شخصية الشاه والطبيعة اخليانية للعائلة البهلوية  فإنمنه، لذا 

اعتربت يف تصورهم عوامل تساعد يف امكانية  حممد رضا،
من النظام امللكي الجياد شرخ يف صفوف العامل  االستفادة

يف هذا املخطط دور اساسي ايضاً،  طوكان للنف االسالمي.
الطاقة كانت األمر الشاغل للغـرب يف حالـة    إذ أن ازمة

عسكرية بني الدول النفطيـة االسـالمية    وقوع مواجهة
توسيع عمليات التنقيب عن الـنفط يف   اسرائيل، لذا فإنو

وتقوية النظام امللكي كانت تعـدُّ   زيادة استثمارهوايران، 



 ٥٦                                               حديث االنطالق

االزمة املتوقعة يف مثل هـذه   الضمانة الوحيدة للتقليل من
  الظروف.  

  لتقليديـة يف االقتصـادية ا وغري ان اهليكلية االجتماعية 
  الزراعة بشكل اساسي، كانت تعتـرب على دة تمايران املع

  عائقاً اساسياً امام اجراء االصالحات األمريكية يف ايـران. 
  االستعداد الكايف اىلفإيران كانت تفتقر يف تلك الظروف 

  زيادة مدخوالهتا النفدية من بيعـه وللتوسع يف انتاج النفط 
كان ينبغـي ان تنفـق يف   هي االيرادات اليت ومستقبالً ـ  

البضـائع األمريكيـة   والسلع والتجهيزات العسكرية  شراء
حات ااملشاريع واالقترولذا فقد اهنالت اللوائح  ـ  ىاالخر
ـ ) لتغيري الىالشوروجملسي (الشيوخ على  هتيئـة  وروف ظ

استناداً ملا ورد يف االعترافات الصرحية وران. ييف ا االرضية
م السابق وكذلك مـا اظهرتـه   النظاوهبا مسؤول ادىل اليت

 املستندات اليت متت مصادرهتا من وكر التجسسو الوثائق
 األمريكي (السفارة األمريكية السابقة)  يف ايران، فإنّ إعداد

 يفأو مضامني اغلب تلك اللوائح كان يتم إما يف أمريكـا  
  هتا يف ايران.  رسفا

  خطوة اختبارية اريد ١فكان مشروع االصالح الزارعي
  اصـول ثـورة امللـك   على اعداد االرضية للمصادقة  هبا

                                                 
  هواحـد اسـس السياسـة   » اصـالح االراضـي  «االصالح الزارعـي أو  -١

  ية اجلديــدة الــيت جــری تنفيــذها يف مجيــع الــدول اخلاضــعةاالســتعمار
ــت   ــا، قام ــيا وافريقي ــی آس ــة ال ــا اجلنوبي ــن أمريك ــتعمار. فم   لالس
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البيضاء. اجل متَّ اختيار املشروع كأول خطوة  مدروسة، 
رافقت طرح مشروع االصالح الزراعي محلة دعائيـة   إذ

ة كـالوقوف بوجـه الباشـوات    نشعارات طناو مكثّفة
تقسيم االراضي بني الفالحني احملـرومني،  و واالقطاعيني،

من هنـا كانـت   وما شابه ذلك.  اىل االنتاج ... زيادةو
لالهداف اخلفية ملشروع االصالح الزراعي، تعدُّ  املعارضة

كانـت  واالقطاعيني ومالكي االراضي الكبار  مبثابة دعم
  تقمع بشدة.  

                                                                        
  حكومات هـذه الـدول بتنفيـذ هـذه السياسـة بـأمر مـن االسـتعمار        

  وبشكل متشابه. 
ــام   ــن ع ــدوره اعل ــران ب ــاه اي ــالح  ١٩٦٢ش ــامج اص ــن برن   م ع

ــه  ــوة يف ثورت ــه اول خط ــی أن ــة االراضــي عل ــك«املزعوم ــورة املل   ث
  هدف منها كسـب ثقـة الرأمساليـة األمريكيـة، واثبـات قبولـه      » والشعب

ــام  ــدة ام ــتح ســوق جدي ــه معهــا، وف ــدة وتعاون   باالســتراتيجية اجلدي
  االقتصــاد الغــريب، كمــا هــدف الــی التقليــل مــن وخامــة االوضــاع
  الداخليــة، واحلــد مــن تصــاعد الســخط الشــعيب الــذي كــان يهــدد

  رات اجتماعية. باندالع انفجا
ــاري  ــالني التجـ ــران يف اجملـ ــان اصـــالح االراضـــي يف ايـ   كـ
ــة   والصــناعي، يعتمــد اساســاً علــی االســتثمارات االجنبيــة، واألمريكي
  خصوصاً، وقد أحلـق اضـراراً كـبرية بالزراعـة االيرانيـة، ممـا ادی الـی       
  حتويل ايران خالل  سنوات مـن تنفيـذ هـذه اخلطـة مـن بلـد مصـّدر       

  سـتورد اساسـي لـه. ومـن جهـة اخـری اّدت هجـرة       للقمح الی بلد م
ــال رخيصــي األجــرة  ــدن واســتخدامهم كعّم ــی امل ــری ال   اهــايل الق
  خلدمة صـناعات التجميـع واخلـدمات؛ اّدت خـالل احـد عشـر عامـاً       
  من هذه السياسية اخلاطئة الـی تفريـغ عشـرين الـف قريـة ايرانيـة مـن       

  سكّاهنا. 
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الشاهنشاهية اجلديـدة  وتزامنت التحركات االمريكية 
م) مع وقوع حادثتني مؤملتني. ففي الثالثني  ١٩٦١(  عام

السيد الربوجردي  یم، التحق آية اهللا العظم ١٩٦١من آذار
شخصـيته  و، الذي اعادت خدماته اجلليلة ىاالعل بالرفيق
للمرجعية موقعها املتميز باعتبارها اهم مالذ ديـين  ، العلمية

يف ميدان احلياة االجتماعية يف ايـران. فوجـود    للجماهري
النظـام   ِذاته كان ميثل عائقاً اساسياً امام حتقيق مساحته حبدِّ

 من هنا اعتـربت وفاتـه خسـارة ال   وملخططاته.  امللكي
عام تقريباً ودع احلياة ايضاً العامل اجملاهد آية  بعدوتعوض. 

الذي كان امسه ذات يوم يبعث الرعـب يف   اهللا الكاشاين،
  كيان الشاه. 
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فإنه مل خيـطُ   -ديدنه هو كما واما اإلمام اخلميين ـ  
بعـد وفـاة آيـة اهللا    واحدة يف سبيل املرجعيـة   خطوة

اجلمـاهري  والتفاف جمتمع احلوزة العلمية  الربوجردي، رغم
اخلطوات اليت قام هبـا  وتراحات قبشدة اال حوله، بل رفض
كان ذلك يف وقت ومريديه يف هذا االجتاه. و بعض اصحابه
 ىكتاب العروة الوثقعلى تعليقته  اخلميين قد امتَّ كان اإلمام
يف تلـك  وة آية اهللا الربوجردي، اعوام قبل وفا منذُ مخسة
علـى  بالتحديد كان مساحته قد كتب حاشـية   السنوات

  لية.  مالنجاة لتكون رسالته الع كتاب وسيلة
  هبـا  ىان النظرة الزاهدة اليت كان اإلمام اخلميين يتحل

  املناصـب االعتباريـة  وإعراضه عن املقامات وجتاه الدنيا، 
  العرفانيـة وألخالقية الدنيوية، ميكن استشرافها من حبوثه ا

  املعمقة اليت ومست آثاره املكتوبة، كشرح االربعني حديث
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آداب الصالة اليت كان قد كتبها قبل سنوات وسرِّ الصالة و
  ذلك التاريخ.   من

  جتـزؤ املرجعيـة  وبعد ارحتال آيـة اهللا الربوجـردي   
 ندفاعاً يف حتقيقاو، أظهر النظام امللكي نشاطاً اكرب ىالكرب

 ىاليت كانت أمريكا ترغب فيها، كما انه سع االصالحات
ج املرجعية من ايران. غري ان النظام االوقت ذاته الی إخر يف

  خمطئاً يف حساباته.  كان
صادقت وزارة اسد  م) ١٩٦٢تشرين االول  ٨ففي (

  تغـيري واملدن، وتعديل الئحة جمالس االقاليم على علم  اهللا
  ، والقسـم بعض مضامينها كاشتراط اسالمية املرشـحني 

 اشتراط الذكورة يف املرشحني والناخبني.وبالقرآن الكرمي، 
  االنتخابـات  يفاشتراک النساء  ىلقد کانت املصادقة عل
  تغيري شرطيو. كما أن حذف ىختفي وراءها اهدافاً اخر

االسالم كان يراد منه ـ علی وجه الدقـة ـ    والذكورة 
  هيكل النظام العناصر البهائية يف املراكز احلساسة من ادخال

  احلاكم. 
  وكما اشرنا سابقاً، ان دعم امللك للكيان الصـهيوين 

توسيع العالقات االيرانية االسـرائيلية كانـت شـروطاً    و
لتحقيـق هـذه   ويف مقابل توفري الدعم للملـك،   أمريكية

البد من زيـادة نفـوذ اتبـاع املسـلك      الشروط كان
  ث.  السلطات االيرانية الثال االستعماري البهائي يف
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  ،ئحة املـذكورة الالعلى مبحض انتشار خرب املصادقة و
  جمموعة من العلماء االعـالم يف قـم  وبادر اإلمام اخلميين 

  رضتهم العامةابعد التشاور ـ الی اعالن مع وطهران ـ  و
  الشامله هلا. و

  

  
  كان لالمام اخلميين دور فاعل يف توضـيح االهـداف  

  ورة الرسالة امللقـاة التنبيه الی خطوة للنظام امللكي ياحلقيق
  احلوزات العلمية يف تلك الظروف.  وعاتق العلماء  یعل
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  الرسائل املفتوحة املتعرضة اليت بعـث واثارت الربقيات 
ـ   اىلوامللك  اىلهبا العلماء   رئيس الوزراء ـ اسد اهللا علم 

  طبقـات الشـعب   ىالتأييد لدوموجة عارمة من الدعم 
  اىلاخلميين اليت بعث هبـا  املختلفة. كما أنَّ برقيات اإلمام 

  احلازمـة و ةلهجـة احلـاد  لرئيس الوزراء متيزت باوامللك 
  إّنـين «تلك الربقيـات:   ىاحملذرة. يقول مساحته يف احدو

تنصاعوا للدستور، و اىلانصحكم جمدداً بأن تطيعوا اهللا تع
احكام وحتذروا العواقب الوخيمة ملخالفتكم للقرآن  انو

سلمني وانتهاك الدستور، فال زعماء املواالعالم  العلماء
اإل فإن علمـاء  وبال مربر للخطر، وعمداً  تعِّرضوا البالد

  .١»فيكم االسالم سيقولون رأيهم
  تكثيـف والتهديـد   اىلاألمر  بادر النظام امللكي بادئ

صرح اسـد اهللا  واالعالم املعادي ضد املؤسسة العلمائية. 
احلكومة لن  نَّإ«يف مقابلة اذاعية اجريت معه بالقول  علم

  ». عن تنفيذ مشروعها اإلصالحي الذي بدأته تتراجع
  لكن مع ذلك فإن احلركة الشعبية تزايدت بـاطراد، و

  ،یبعض املدن االخـر وقم وفُعطلت االسواق يف طهران 
  تأييـدهم وجتمع الناس يف املساجد للتعبري عن دعمهـم  و

  حلركة العلماء. 

                                                 
  .٩٠،ص١صحيفة اإلمام، ج- ١
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 ثة، حىتبداية احلادعلى نصف ومل ميض اكثر من شهر 
ابـرق امللـك   وتراجعت احلكومة عن تنفيذ مشـروعها،  

العلماء هادفني التودد  اىلوزرائه برسالتيهما اجلوابية  ورئيس
كسب رضاهم، غري أن النظام امللكي امتنـع عـن   و اليهم
  ثباهتا. واإلمام اخلميين ملا عرفه من قوة الشخصية  خماطبة
  قف الدولةبعض العلماء يف احلوزة العلمية بأن مو ىرأ

  اإلمام اخلميين نَّطالبوا بوقف االنتفاضة؛ غري أوهذا مقنع، 
 احلكومةعلى عارض ذلك بشدة، فسماحته كان يعتقد بأنَّ 

 املدن بشكل رمسـي وأن تبادر اللغاء الئحة جمالس االقاليم 
 سؤال بعـض الكسـبة  على علين. ففي رسالته اجلوابية و
 املـدن وم ياالقالالتجار من اهايل قم حول الئحة جمالس و

كان مساحته قد كشف النقاب عن االهداف اليت رامهـا  
ان املقصود ادخال  اىلاشار والئحة لا همن وراء هذ النظام
 ة النظـام بكيراجلواسيس االسرائيليني يف توالبهائيني  عناصر

إنَّ الشـعب  «يف جانب من رسـالته:    جاء االيراين، اذ
رضـي  ولوخطار، يسكت مامل تتدارك هذه اال املسلم لن

فسيكون مسـؤوالً امـام اهللا القـادر،     احد بالسكوت
كما حذر مساحته  ١»العامل سيحكم عليه بالزوال يف هذاو

من مغّبـة   ىالشيوخ والشور يف ذات الرسالة نواب جملسي
إنّ الشعب املسـلم  «قائالً:  ئحةالالتصويت لصاحل هذه ال

                                                 
  .١١٠، ص١م، جصحيفة اإلما- ١
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يـٍد   سيقطعون أّي علماء االسالم أحياء واعون، واهنمو
 اعـراض واالسـالم   خائنٍة متتـد للمسـاس باصـول   

  . ١»املسلمني
  تشـرين  ٢٨اخرياً اذعن النظام امللكي للهزمية، ففي و
  أبرقتوئحة السابقة، الم، ألغت احلكومة ال ١٩٦٢الثاين 

  قم تعلمهم بـاألمر. غـري أنَّ  واملراجع يف طهران ولعلماء ل
  أعلـن يف وبقة مواقفه الساعلى جمدداً اإلمام اخلميين أصرَّ 

  ضم العلماء االعالم يف قم بأن إلغاء الالئحة بشكل اجتماعٍ
ستتواصل مامل ُيعلن احلرکة  أكد بأنَّوسّري أمر غري كاٍف 

  لغاء يف أجهزة االعالم. اإل أمر
  يف اليوم التايل، اُعلن خرب إلغاء الئحة جمالس االقـاليم و

ـ لاحتفواملدن يف صحف النظام، و ر ت اجلماهري بأول نص
  حتقق هلا بعد هنضة تأميم صناعة النفط.  كبري
يف حديث له ـ حيث يعيش الشعب افراحه هذه ـ   و
اهلزمية الظاهرية ليست مهمة، املهم «اإلمام اخلميين:  قال
هزم، بل اهلزميـة  إن املرتبط باهللا الُيوالروحية.  ميةزاهلهو 

الدنيا غاية آماهلم ... فاهللا اليهـزم.   الولئك الذين متثل
الشهرين املاضيني اضطرتين  الحتزنوا ... خاللووا نال هتو

النوم يومياً ... ومرة  االكتفاء بساعتني من اىلاالحداث 
بالدنـا،   ا أنَّ شيطاناً من اخلارج استهدفنرأي إذ أخرى

                                                 
  .١١١، ص ١صحيفة اإلمام، ج - ١
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ولة كما هـي ... النصـيحة مـن    دفنحن كما حنن وال
نصحوا اجلميع، بدءاً من يالعلماء ان على ف الواجبات ...

  . ١»يف البالد ... آخر فرد حىتومللك ا
  املـدن وهكذا كانت حادثة الئحة جمالس اإلقـاليم  و

 قد تعرف منوهامة للشعب االيراين، خاصة وجتربة ناجحة 
  شخصية تؤهلـها سـجاياها لقيـادة االمـة    على خالهلا 

  االسالمية. 
  املـدن، وورغم هزمية امللك يف حادثة جمالس االقـاليم  

  لت الضغط عليه لتنفيذ االصالحات اليتإالّ ان أمريكا واص
  م اعلن امللك عن ١٩٦٣يف مطلع عام وكانت ختطط هلا. 

  طالب اجراء استفتاء عام بشأهنا.ومبادئه االصالحية الستة 
  فاعلنت االحزاب القومية عن موافقتها من خالل رفعهـا 

كمـا أنَّ  » سـتبداد صـالحات، ال لال نعم لال«لشعار 
القاً من رؤيتهم بأن االصـالحات  انطوـ  الشيوعيني أيضاً

مسري ديالكتيكية النظـام االقطـاعي    امللكية ستسرع من
الرأمسايل ـ اعلنـوا عـن مـوقفهم     و النظام الصناعيوحن

أعتـربوا  واعلنته اذاعة موسكو،  املنسجم مع املوقف الذي
هم انفسهم الذين نعتوا وتقدمية  اسس الثورة البيضاء اسساً
بأهنا حركة رجعية اسـتهدفت   هنضة اخلامس من حزيران

  . ٢الدفاع عن االقطاعيني
                                                 

  .١٢١-١١٩، ص١صحيفة اإلمام، ج - ١
  .٥١٥، ص١نقالً عن كتاب، بررسي و حتليلي از هنضت امام، ج - ٢
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  العلمـاء ودعا اإلمام اخلمـيين املراجـع    ىمرة اخرو
  النهوض ثانية. لكنَّ اولئكواالعالم يف قم لدراسة املوقف 

  الذين كانوا يرون املرجعية الدينية منحصـرة يف مباشـرة  
  االمور الدينية للناس ال حتمُّـل املسـؤولية يف مواجهـة   

  ائب والنوازل اليت حتلُّ باالمة االسالمية، مل يرق هلـم املص
 رغم أنَّ اهداف النظام امللكي غري املعلنة منوامر النهوض. 

تلك االصالحات كانـت واضـحة   ووراء ذلك االستفتاء 
أنَّ اجتماع اال ان املواجهة أمر البدَّ منه، واإلمام،  لشخص

ه باالمجاع فـتح بـاب احلـوار مـع الشـا      العلماء قرر
كانت الرسائل املتبادلة بني الطـرفني   واستكشاف نواياه.

ترسل بواسطة مبعوثي الطرفني للتفاوض،  العلماء)و(الشاه 
يف لقائه آلية اهللا كمال ونـد،  ومكوكية.  يف عدة مراحلو

كان ولواالصالحات سيتم تنفيذها باي مثن  هدد امللك بأنَّ
  !١ختريب املساجدو بسفك الدماء

لالحق للعلماء االعالم بقـم، طالـب   يف االجتماع ا 
بتحرمي املشاركة يف االستفتاء العامل الـذي طرحـه    اإلمام
لكنَّ اجلناح احملافظ الذي كان حاضراً يف االجتماع،  امللك،
» نطـح الصـخرة  «املواجهة يف تلك الظروف مبثابة  عدَّ

نتيجة الصرار اإلمام واخرياً و. ىامراً عدمي اجلدو واعتربها
موقفه، تقرر ان يقوم املراجع والعلمـاء  على ثباته و اخلميين
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يف الثـاين  وحترمي املشاركة فيـه.  واالستفتاء علناً  مبعارضة
 ١م اصدر اإلمام بيانا١٩٦٢ًمن كانون الثاين عام  العشرينو

املركـزي   تعطيل البـازار  اىلانتشاره  ىاللهجة، اد شديد
يها ات معارضة رّد علريف تظاه هرياماجلخروج و، بطهران
مع اقتراب موعد االسـتفتاء املفـروض،   والشرطة.  رجال
رضة الشعبية ابعاداً جديدة. مما اضطر الشاه ـ  ااملع اختذت

  قم.  اىلالسفر  اىلالتخفيف من حّدة املعارضة ـ  الجلو
  مام اخلميين يعارض بشدة فكرة خروج العلماءكان اإل

  رساملـدا وحّرم اخلروج من املنازل والستقبال الشاه، بل 
 درجٍة اىلكان تأثري هذا التحرمي كبرياً وقم.  اىليوم وصوله 

ـ      ىجعلت املتويل حلرم السيدة فاطمة بنـت اإلمـام موس
، الذي يعترب اهم منصـب حكـومي يف   مالسَّٰال ِهٰيعلالكاظم
 ىميتنع عن اخلروج الستقبال الشاه، االمر الذي اد املدينة،

  عن منصبه.  عزله اىل
  اه عن سخطه علی علماء الدينوصوله عّبر الش ىولد

فظاظة، عـرب خطابـه   واجلماهري بأشد العبارات سقوطاً و
عمالء النظام وألقاه يف مجع من املوظفني احلكوميني  الذي
  هم معه من طهران.  باصطح الذين
  

                                                 
  .١٣٧-١٣٥، ص١صحيفة اإلمام، ج - ١
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  من زيارة امللك ملدينة قم، اجري االستفتاءنيبعد يومو

 نظـام يف وضع مؤسف، إذ مل يشارك فيه غري عناصـر ال 
النظام من خالل وسائل اعالمه الـيت   ىقد سعوأزالمه. و

 تكرر اذاعة برقيات التهنئة اليت بعث هبا املسـؤولون  كانت
اخفاء فضيحته النامجـة   اىلاألمري كان والدول االوروبية، 

  اعراض اجلماهري عن املشاركة يف االستفتاء.  عن
 ننواياه مواغراضه وواصل اإلمام اخلميين فضح النظام 

البيانات، فكان ضمن ما اصدره بيـان  وخالل اخلطابات 
، ١»بيـان التسـعة  «مستدل عرف فيما بعد بــ  و حازم
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توقع فيه وحكومته للدستور، وخمالفات امللك  استعرض فيه
تدهور الزراعة وضـياع   اىلاالصالحات امللكية  ان تؤدي
ئج قطعيـة  االفحشاء كنتورواج الفساد والبالد،  استقالل
  مسلّمة.  
   حترمي االحتفـال متاستجابة القتراح اإلمام اخلميين، و

م) اعتراضـاً   ١٩٦٣آذار  ٢١( ١٣٤٢بعيد النوروز لعام 
قد أطلق اإلمام اخلمـيين يف بيانـه   وممارسات النظام. على 
علـى  » الثورة السوداء«اصدره هبذا اخلصوص عبارة  الذي

، كما أّنه فضـح انصـياع   »الثورة البيضاء«بـ  ما ُسمّي
كان مساحته قد وئيلية، ااألمريكية اإلسر لك للمخططاتامل

 اىلأن ُيصار  ىحالًّ سو ىإين ال أرو«: اعلن يف هذا البيان
رة خمالفة أحکام االسالم يجبر املستبدةاقالة هذه احلكومة

أحكـام   اىلترتكز  ل حکومٍةيتشکوانتهاک الدستور، و
يـُت  أّد تعي معاناة الشعب االيراين. اللهم لقدواإلسالم 

اذا ُمدَّ يف عمـري فـإين   وواجيب ـ اللهم قد بلّغت ـ   
  . ١»اداء تكليفي باذن اهللا سأُواصل
 الّ الولئك املطلعنيإ ك امهية هذا الكالم ال يتسىناان ادر

 االضطهاد الذي كان سائداً يف تلكوالسجون الرهيبة على 
التعـذيب  والسـجن   اىلااليام، إذ كان اقل انتقاد يقـود  

  النفي. و

                                                 
  .١٥٤نفس املصدر، ص - ١
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ن الشاه الذي كـان قـد طمـأنَ    إجانب آخر ف من
  يراين لتقبل اإلصالحات األمريكيةباعداد اجملتمع اإل واشنطن

  ان ى، رأ»الثـورة البيضـاء  «اصالحاته اسم على اطلق و
  ه مثناً باهظاً، لذا شرعت اجهـزة فمعارضة العلماء له ستكل

 مام اخلميين وقرراإلواالعالم بشن محلة واسعة ضد العلماء 
  ك سحق النهضة.  املل

  م)١٩٦٣آذار  ٢٢ش ( ١٣٤٢يف الثاين من فروردين و
 مام جعفر الصـادق استشهاد اإل ىـ الذي صادف ذكر

هاجم ازالم النظام املسلحني، متنكـرين   ـ ١ مالّسٰال ِهٰيعل
جتمع طالب العلوم الدينيـة يف املدرسـة    مبالبس مدنية،

                                                 
  -٨٣، اإلمـام السـادس مـن ائمـة الشـيعة (     جعفر بن حممد الصـادق  -١

  هـ). اّدی دوراً عظيمـاً يف احيـاء املعـارف االسـالمية، وتشـكيل      ١٤٨
ــذهب  ــذ امل ــی اخ ــة، حت ــات املؤمن ــة الطاق ــدرس، وتربي ــوزات ال   ح

  الشيعي ينسب اليه وينعت باملذهب اجلعفري. 
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رسـة  قوات الشرطة باهلجوم علـی املد  مث قامت ،الفيضية
جرحـوا  واسلحتهم الناريـة فقتلـوا    الفيضية مستخدمني

الوقت ذاته تعرضت املدرسـة   يفوالكثريين من الطالب. 
يف غضون تلك االحـداث   ومماثل.  الطالبية يف تربيز هلجوم

يستقبل كل يوم جماميع كثرية من  كان مرتل اإلمام اخلميين
عـن   الغاضبة اليت كانت تأيت للتعـبري  اجلماهريوالثوريني 
آثـار  علـى  لالطالع ودعمها للعلماء و تعزيتهاوتضامنها 

  جرمية النظام يف قم. 
ـ  ّمل امللك شخصياً وبصراحةحيكان اإلمام اخلميين و

 اثناء خطاباته يف اجلماهري ـ املسؤولية الكاملة عن تلـك  
ـ وعن التحالف مع إسرائيل، واجلرائم    ىحيثُّ اجلماهري عل
  ه يف االول من نيسـان عـام  يف خطابه الذي ألقاوالقيام. 
سـائر  والنجف وانتقد بشدة سكوت علماء قم م  ١٩٦٣
ان «االسالمية ازاء جرائم امللك االخـرية، قـائالً:    البالد

  . ١»يعين التضامن مع النظام املتجرب السكوت اليوم
  م ١٩٦٣يوم التايل اي يف الثاين من نيسان عـام  اليف و

  حمبة امللك تعـين «ن اصدر اإلمام بيانه املعروف حتت عنوا
قد وضع اإلمام يف بيانه هذا ـ الذي يعدُّ مـن   و». النهب
أكَّد وبياناته السياسية هلجة ـ امللك يف قفص االهتام   اشد
ان وخامتة بيانه ان التقية يف مثل هذه الظروف حـرام،   يف

                                                 
  .٢١٣نفس املصدر، ص - ١
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خاطب اإلمـام  وبلغ ما بلغ). ولواحلقائق واجب ( اظهار
لقد أعـددت  «ازالمه قائالً: وبيانه هذا الشاه  اخلميين يف

لكـين غـري   وات حراب ازالمك، نطع اليوم قليب لتلقي
باخلضوع أمـام جتـرب    ىلن ارضومستعد لقبول الظلم 

  .  ١»النظام
قد  كان اإلمام اخلميين

 اختار طريقـه بـوعي.  
 ولديه اآلن حصيلة غنيـة 
 من التجارب السياسـية 

احللوة  قف اجلهاديةاواملو
بانتظاره  أنَّ ىيرو. ةواملّر

وان امامـه   وقائع خطرية
خـاطر.  املب طريقاً حمفوفاً
يتحرك بوحي  غري انه ال

الواجـب   املستقبل. انه يفكر دوماً بـأداء أو من املاضي 
  ».  بلغ ما بلغولوالعمل بالتكليف «الشرعي رافعاً شعار 

يف منطق اإلمام اخلميين غري » النصرواهلزمية « معىنان 
ـ خالهـو  ف .ياسيون احملترفونالذي اعتاد عليه الس ذلك اً ف

ي ياالعالم من سياسوالقادة واملناضلني املشهورين  لكثري من
الذين يدخلون أوالً امليدان السياسي بـأّي وسـيلة    العامل،

                                                 
  .١٧٩نفس املصدر، ص - ١
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مظهـرهم السياسـي ودورهـم    على صون رحي دافع، مثو
شخصيتهم وسط ذلك امليدان املضطرب ـ دخل   وتتشكل
قيادي للثورة االسالمية يف مارس دوره الوالسياسي  امليدان
م بعد أن قطع شوطاً كبرياً يف مسرية التهذيب  ١٩٦٣ عام

ـ رف احلقيقااملعوالفضائل املعنوية  وكسب ة بسـطوحها  ي
فاإلمام كان  .مارس اجلهاد االكرب لسنوات طويلةو العالية

اجلهـاد  علـى  اجلهاد الذايت مقدم وبناء النفس  يعتقد بأنَّ
يقول دوماً بأنَّ العلوم املختلفة ـ  إّنه كان  اخلارجي، حىت
رن بتهذيب الـنفس  تمل تق االتوحيد ـ إذ  مبا يف ذلك علم

  . ١احلقيقة اىللن تقود وحجاب  ىفإّنها لن تكون سو
  ان العبارات احلادة اليت ضمنها اإلمام بيانه الصـادر يف 

  مست الكثري من تراثـه وم واشباهها اليت  ١٩٦٣نيسان  ٢
  ورة سياسية الخراج مناوئيـه مـن  السياسي، مل تكن منا

  الساحة، بل اهنا كانت عرضاً حلقائق تنبع من اعماق وجود
أنَّ العامل حمضر اهللا. فاالمام مل يكـن يكـنُّ    ىشخصية تر

كارتر أو صدام أو من خصومه من امثال حممد رضا  الحد
أو غريهم ممن وقفوا بوجهه خالل جهاده، حقداً و ريغانأو 
إنقـاذ اجملتمـع   على مساحته حريصاً كان  .شخصياًًء عدا

تها يهو اىلإعادة البشرية ومن سلطة اتباع الشيطان  البشري
كان ينظر الی الصراع من هذا واالهلية ـ الرمحانية   الفطرية

                                                 
  .١٢-١١رب، صانظر، اجلهاد األك - ١
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العمل هبذه املبادئ قبل واالعتقاد على وقد حرص  املنظار.
  غريه اليها. وان يدع

  ينبغي البحثسّر موفقية اإلمام اخلميين على وللوقوف 
  سعيه لبلوغ املعرفة الشـهودية ويف جماهدته الطويلة لنفسه 

  اهدافه مـن وة. فال ميكن درك دوافع اإلمام اخلميين ياحلقيق
نضاله السياسي دون التأمل 

  مراحل تكامل شخصـيته  يف
  ية.  مالعلواملعنوية والروحية 
 العامل الكثري من ىلقد رأ

 ت جهـاده زالعناصر اليت مّي
 الّ أنَّ ما مييز نضالثورته، إو

 اإلمام اخلميين وما مييز ثورته
 جيعلهاوعن سائر الثورات، 

 الشخصية اليت فجرت الثورة أنَّهو متصلة بثورات االنبياء، 
حسب ما يـروي رفقـاء   و االسالمية يف القرن العشرين،

انطالقتـها   مل تترك طوال فترة ما قبل النهضة حـىت  دربه،
الدنيا، نافلة صالة الليـل  عن رحيله  الوقت حىت من ذلكو
الواجبات. إّنه وواحدة، ناهيك عن الفرائض  التهجد ليلةو

اسئلة العشـرات مـن   على الذي جلس يردُّ  ذلك الرجل
املصورين الذين اجتمعوا من احناء العامل يف آخر و الصحفيني
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مـا ان  و ١صحفي له يف حمل اقامته يف (نوفل لوشاتو) لقاء
قام ليـؤدي   عد الصالة، حىتحان موودقائق  عبض مرت

  مكترث لذلك اجلمع.   صالته غري

                                                 
  بعــد انــدالع شــرارة الثــورة يف ايــران، عمــل كــل مــن النظــام -١

ــا يف   ــيق جهودمه ــی تنس ــي عل ــث العراق ــام البع ــاهي ونظ   الشاهنش
ــق  ــل يف طري ــيين ووضــع العراقي ــام اخلم ــة اإلم ــی مساح ــييق عل   التض
  نضاله. فبـادرت منظمـة االمـن العراقيـة الـی حماصـرة بيـت اإلمـام يف        

  لنـاس وعلمـاء الـدين بسـماحته. بيـد انـه      النجف وحالت دون اتصال ا
ــوده   ــام أوتق ــد اإلم ــّت يف عض ــايقات أن تف ــذه املض ــتطع ه   مل تس
  للتراجع عـن الطريـق الـذي اختـاره لنضـاله ولوخطـوة واحـدة، ممـا        
  اضــطر الــی تــرك العــراق والتوجــه الــی الكويــت. إال أن الكويــت مل

  مـة يف تسمح لإلمام بدخول اراضـيها، فقـرر التوجـه الـی فرنسـا واالقا     
  ». نوفل لوشاتو«كم من باريس تدعى  ٢٥قرية تقع علی بعد 

ــرُّه)   ــدِّس س ــام اخلميين(ق ــرف اإلم ــت تص ــع حت ــل لوشاتووض   يف نوف
  ومرافقيه، مـرتالن صـغريان كـان املـرتل االول صـغرياً جـدا فخصـص       
  القامة اإلمام وافراد عائلـة. امـا املـرتل الثـاين ـ وكـان يقـع يف اجلهـة        

ــرتل اال  ــة للم ــة   املقابل ــات وللطلب ــص لالجتماع ــد خص   ول ـ فق
  اجلامعيني االيرانيني والعضـاء مكتـب اإلمـام. وكـان اإلمـام يقـيم فيـه       
  صالة اجلماعة، كما كان يصـلي فيـه نافلـة الليـل، كـذلك مت اسـتئجار      
ــذين  ــة اجلــامعيني والضــيوف ال ــدق الســتراحة الطلب   حمــل آخــر كفن

  مهـدي العراقـي  كانوا يفدون لزيـارة اإلمـام اخلمـيين. وكـان الشـهيد      
  يتويل' مسؤولية ادارة هـدا احملـل. ونظـراً لضـيق املكـان كـان يقضـي       
  عشرون الی ثالثني شخصـاً ليلتـهم يف غرفـة واحـدة. وكـان ال يسـمح      
  للقادمني لزيارة اإلمام بالبقـاء يف هـذا املكـان اكثـر مـن ليلـتني. وممـا       
  يذكر ان مساحة اإلمام الراحـل مل يكـن يسـمح بـدفع بـدل اجيـار هـذا       

  ملـا ُعـرف عنـه مـن دقـة يف صـرف      » اخلمـس «احملل من سهم اإلمـام  
  احلقوق الشرعية، لذا كان املتمولـون مـن االيـرانيني يتولـون دفـع بـدل      

  االجيار توسعة علی الطلبة اجلامعيني االيرانيني. 
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 املمّيز لبيانات اإلمام وكالمه ريالتأثسرِّ على للوقوف و
 اىلاحلدِّ الـذي يـدفعهم    اىلخماطبيه على ذ ايف االستحو

 التضحية بارواحهم، ينبغي البحث يف أصالة فكره، واحلزم
  الصدق اخلالص معهم. ويف الرأي 

  

  
  

  مست هنضة اإلمـام اخلمـيين:  واملزايا اليت  ان من اهم
 اختاذ مواقف واضـحة واالعالن عن هنج واضح يف نضاله 

  االهـداف واحلزم يف التحرك حنوالثبات عليها، ووصرحية 
  الصديق.  ووهي االمور اليت اقرهبا العدو

 مواقفه السياسية طوالواسة بيانات اإلمام اخلميين ران د
 مقارنتها مع مواقف بعضو، أمريكاوفترة نضاله ضد الشاه 
 التجمعـات واالحزاب والسياسية والشخصيات العلمائية 

 ثبـات  ى، يظهر بوضوح مدىالتيارات السياسية االخرو
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علـى  عزمه الراسـخ  وحتقيق اهدافه واملضي حنعلى اإلمام 
  مواصلة النهضة. 

  ان الوثائق التارخيية تشري بوضوح كيـف ان بعـض  
 الدين دخلوا ساحةوالسياسة االفراد من اعالم واجلماعات 

 یحتوم  ١٩٦٣ – ١٩٦١الصراع يف بدايته خالل اعوام 
مبجرد تعرضهم وكانت لديهم مواقف متشددة، ولكن  انه

رّد فعل من  نظام الشاه، تراجعوا عن كل مواقفهم،  ألول
السكوت الطويل الذي اسـتمر  وبعضهم االنزواء  اختارو

 .١٩٧٩ها يف عـام  انتصاروبلوغ الثورة ذروهتا  أيام حىت
عدداً منهم حاول االبتعاد ملسافة كـبرية عـن    كذلك فإن
اختار ـ بدالً من اجلهاد  واختذها قائد النهضة  املواقف اليت

السياسات االستعمارية األمريكية يف ايران،  الوقوف بوجهو
امللكي املستبد باعتباره السبب االساسـي   ومعارضة النظام

اختار االنشغال باملسـائل    - البالدعلى  ط االجانبيلتسل
ورفع الشعارات الفضفاضة من قبيل حرية  اجلزئية املعاصرة

  تطبيق دستور السلطنة.  أو االنتخابات 
  احداث التاريخ االيـراين على املطلعني على  ىال خيفو

املعاصر بأن رفع امثال هذه الشعارات يف تلـك االيـام مل   
ـ  تكن عبية عـن  له نتيجة غري حرف مسار االنتفاضة الش

أن منظمة االمـن   ىمن هنا نروالعناصر االصلية،  مواجهة
ترسيخ تلك التوجهـات   اىلكانت قد بادرت  (السافاك)

  وتشجيعها. 
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ـ  ويف هذا الوسط اصرَّ اإلمام اخلميين و   ىانصـاره عل
 اتيتقدمي التضحوفهم، قمواعلى الثبات ومواصلة مسريهتم 

 بداية جهاده،من اجل االهداف اليت كان قد اعلن عنها يف 
 االحداث العاصفة اليت كان الواحدورغم الظروف الصعبة 

 اختيـار ومنها يكفي الن يكون سبباً مقبوالً لتغيري املواقف 
ان مثـل هـذا   واالستسالم للنظـام.  والسكوت والعزلة 
االستقامة مل يكن ممكناً بغري االميـان باالصـول   و الصمود

السياسـية  مقتضيات الظـروف  على واليت تسم احلقائقو
  آنذاك.   االجتماعيةو

م) بتحـرمي مراسـم    ١٩٦٣ش ( ١٣٤٢بدأ عـام  
اصطبغ بدماء املظلـومني  وبعيد النوروز (الربيع)  االحتفال

علـى  يف الفيضية. فمن جانب كان الشاه يصر  اليت اُريقت
مـن  واالصالحات اليت كانت تطالُب هبا أمريكـا،   تنفيذ

يـة اجلمـاهري   توععلـى  اصّر اإلمام اخلميين  جانب آخر
للوقوف بوجـه التـدخالت األمريكيـة يف     واستنهاضهم

  اخليانات اليت يرتكبها امللك.  و الشؤون الداخلية
ـ ١٩٦٣يف الثالث من نيسان و   ى، أبرق آية اهللا العظم

 املراجع يف ايرانوالعديد من العلماء  اىلاحلكيم من النجف 
 ارف. كان هـذ شالنجف اال اىليطالبهم باهلجرة اجلماعية 

  كيـان وحياة العلمـاء  على  االقتراح يهدف الی احلفاظ
عرب العديـد  وقد عّبر النظام امللكي ـ  واحلوزات العلمية، 

استنكاره لـدعم علمـاء   واملمارسات ـ عن غضبه   من
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وكربالء وآية اهللا احلكيم لنهضة العلماء يف ايران.  النجف
احلـؤول بـني العلمـاء    ومن الرعب وخلق ج ومن اجل
 اىلبرقية آية اهللا احلكيم، بادر نظام الشـاه  لى عواالجابة 

مدينة قم، كما  اىلقوات االمن الداخلي  ارسال افواجٍ من
عاتقه نقل رسالة على وفداً رمسياً أخذ  ارسل يف الوقت ذاته

  مراجع التقليد.   اىلالتهديد امللكية 
  قد اشاروامتنع اإلمام اخلميين عن استقبال هذا الوفد. 

  ه القضـية يف خطابـه الـذي القـاه يف    هـذ  اىلمساحته 
  إن«إذ قال: » التافه«امللك بكلمة  اىلمشرياً  ٢/٥/١٩٦٣

هذا التافه، رأس هذه احلكومة اخلبيثة، أرسـل رئـيس   
منازل املراجع ـ طبعاً انا مل استقبلهم، وليتين   اىلالشرطة 

مسحت هلم بدخول املرتل مث هشمت  فعلت، ليتين يومها
الشاه قد أمرنا اذا مـا نطـق    : اناسناهنم! ـ ليبلغوهم 

بيـوتكم   احدكم بشيء بأن نقوم بارسال مـن يهـدم  
  .  ١»يهتك اعراضكموويقتلكم 

  مساحة آيـة اهللا  اىلابرق اإلمام اخلميين برسالة جوابية 
  بتلك التهديدات، أكد فيها ان احلكيم، غري عابئ ىالعظم

  وزةإخالء مواقعهم يف احلواهلجره اجلماعية من قبل العلماء 
  العلمية بقم يتعارض مع املصلحة االسالمية. كتب اإلمام يف

  سوف نؤدي تكليفنا االهلي«جانب من هذه الربقية يقول: 

                                                 
  .٢١٤-٢١٣، ص١صحيفة اإلمام، ج - ١
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احلسنيني: إمـا قطـع    ىسوف نوفّق إلحدوان شاء اهللا 
اورة رمحة جمأو القرآن الكرمي، وعن االسالم  ايدي اخلونة
حليـاة  اواالسعادة  املوت ىاّني [ال أرو عال،واحلق جل 

  .  ٢»]١برما مع الظاملني اال
  

                                                 
  .١٨٣نفس املصدر، ص - ١
  السَّٰالم، االمام الثالـث مـن   عليهِما ينسب هذا احلديث الی احلسني بن علي -٢

  ائمة الشيعة. 
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  مبناسـبة  ١٩٦٣نيسـان   ٢ويف بيانه الذي اصدره بتاريخ 
  اربعينية شهداء فاجعة الفيضية، أكدَّ اإلمام اخلميين وقوف

  جانب قادة الدول االسـالمية  اىلالشعب االيراين والعلماء 
 ادان االتفاقيات املربمة بنيو .العربية ضد اسرائيل الغاصبةو
بذا اوضح، منـذ إنطـالق   و. ١لك حممد رضا واسرائيلامل

بأنَّ النهضة االسالمية يف ايران ليست مبعزلٍ عـن   هنضته،
ان هنضته امنا هتدف االصالح يف واالمة االسالمية،  مصاحل
  العامل االسالمي غري حمدودة حبدود ايران اجلغرافية. كل

 :العلماء يقول اىلكتب اإلمام اخلميين يف رسالة وجهها 
ايـران وشـيك   واالسالم على اخلطر االسرائيلي نَّ إ«

فاملعاهدة مع اسرائيل يف مقابل الدول االسـالمية   للغاية.
بالسـكوت واالعتـزال   وشك ذلك. وعلى أو ابرمت 

 علينـا حقـاً، ان لـنيب    سنضّيع كل شيء. إنّ لالسالم
  اتبـاع و. ينبغـي لعلمـاء االسـالم    نا حقاًيعلاالسالم 

ينٍ لدينهم يف هذا ما عليهم من َد ؤدواالدين املقدس ان ي
الذي تتعرض فيه كل اجلهود املضنية اليت بـذهلا   الزمان

للزوال. لقد صـممت   الهٰوِه ْيَصلَّی اُهللا َعلَ ذلك العظيم
 أُلـزم هـذا النظـام الفاسـد     عدم التراجع حىتعلى 

  .٢»حّده ...

                                                 
  .١٩٨-١٩٦نفس املصدر، ص - ١
  .١٨٧-١٨٦نفس املصدر،  - ٢



 ٨٢                                               حديث االنطالق

  من حزيران انتفاضة الخامس □ 

 شهر حمرم احلرام. فبادرلَّ طم ا ١٩٦٣يف حزيران عام و
 اإلمام اخلميين لالستثمار هذه الفرصة يف حتريك اجلمـاهري 

 يف (عاشـوراء) ودفعها ملواجهة النظام امللكي املسـتبد.  و
 انطلق مئات اآلالف من املتظاهرين يف طهران وهم حيملون

 (حمل إقامة امللك)» قصر املرمر«جتمعوا امام وصور اإلمام، 
املـوت  « العاصـمة ـ شـعار    ورددوا ـ الول مرة يف 

حقة، اليف االيام ال ىمث تلتها مظاهرات اخر ».للديكتاتور
ركزي (البازار) السوق املواملتظاهرون يف اجلامعة  جتمع فيها

مقابل السفارة الربيطانية معلنني عن دعمهم لنهضـة   يفو
  اإلمام. 
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  حزيران ٣هـ. ( ١٣٨٣يف عصر يوم عاشوراء لعام و
  ضية خطابه التارخيي،ياإلمام يف املدرسة الف ىم) الق ١٩٦٣

 قد خصصوالذي كان البداية لقيام اخلامس من حزيران. و
 ه القسم االعظم من خطابه الستعراض املصائب اليتتمساح
 فصح العالقات السرّية بنيوها العائلة البهلوية بالبالد، تاحلق



 ٨٤                                               حديث االنطالق

 يف هذا اخلطاب اطلق اإلمـام صـرخته  واسرائيل. وامللك 
 ايها السيد! اين انصحك! يا جناب«طباً امللك بالقول: خما

امللك ! يا حضرة امللك! اين انصحك، بأن تكـف عـن   
لست ارغب ان يبادر وونك. لهذه! اهنم يستغف ممارساتك

عـن   ىشكرهم هللا يف اليوم الذي ُتنح اجلميع للتعبري عن
تقول، فاين ادعـوك ان   السلطة.. فإذا كانوا يلقنونك ما

العالقـة بـني    ،  واستمع لنصيحيت.. فما هيتفكر قليالً
التعرض  تطالبنا مديرية اال من بعدم اسرائيل حىتوامللك 

  »١السرائيل.. فهل امللك اسرائيلي؟
روح امللـك الـذي   على وقع خطاب اإلمام كاملطرقة 

التكرب الفرعوين علی وما اصيب به من جنون القدرة  كان
مره بكم صوت الثورة العامة. لذا اصدر اواواخلاصة  لسان
فبادرت قوات امنه اوالً ال عتقال مجع مـن انصـار    هذا،

ليلة الرابع من حزيـران،   اإلمام يف
 يف فجر يوم اخلامس من حزيرانو

ــال   ــن رج ــات م ــم املئ داه
 الذين متَّ ارسـاهلم مـن  والكومند

طهران، مرتل اإلمـام اخلمـيين   
 كـان اإلمـام   العتقاله، يف وقت
 طهران ليـودع يف  اىلالفور على قل نويؤدي نافلة الليل، 

                                                 
  .٢٤٨-٢٤٥نفس املصدر، ص - ١



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٨٥

  اىلعتقل (نادي الضباط) مث نقل يف غروب ذلك اليـوم  م
  (سجن قصر). 

  بسـرعة يف مدينـة قـم    انتشر خرب اعتقال اإلمـام 
ـ  اوضواحيها، فانطلق الرج   مرتل قائـدهم ول والنسـاء حن

  الذي مأل ارجاء» اخلميينأو املوت «هم يرددون شعار و
 الشعيب حّداً دفع رجال الشرطة يفقد بلغ الغضب واملدينة. 

 اهنم عادوا ملواجهة اجلماهري بعـد ان  البداية الی الفرار، اال
 بعد أن مت ارسالوتسلحوا مبختلف التجهيزات العسكرية، 

  قوات دعم من املعسكرات احمليطة باملدينة.  
  بينما كانت مجوع اجلماهري تغـادر حـرم حضـرة   و

قوات النظام اليت اسـتقرت  السَّٰالم فتحت  هِماياملعصومة عل
مل متض واحلرم املطهر نريان اسلحتها االوتوماتيكية،  خارج
قوات النظـام،  واملواجهة بني اجلماهري على ساعات  عدة
مل يكتف النظام بـذلك،  ودار محام الدم يف املدينة، ی حت
  ارسلت عدة طائرات مقاتلة للتحليق يف مساء املدينـة  فقد
  اهللع يف قلـوب وال الرعب اختراق حاجز الصوت الدخو

  اجلماهري. 
ـ  ومتَّ مواجهة االنتفاضة بالسالح    ىالنار للسـيطرة عل

  االوضاع. بعدها بادرت العجالت العسكرية جلمع اجساد
 اىلاالزقة لنقلهم بسرعة وع رمن الشوا ىاجلرحوالشهداء 

 يف غروب ذلك اليوم كانت مدينة قمواماكن غري معلومة. 
  زن. احلوتعيش حالة النكبة 



 ٨٦                                               حديث االنطالق

  يف صباح يوم اخلامس من حزيران كان خرب اعتقـال 
 سائر املدن مماوطهران؛ مشهد؛ شرياز  اىلاإلمام قد وصل 

 فجر اوضاعاً مشاهبة يف تلك املدن. انطلقت جماميع النـاس 
 العاصـمة. واملناطق احمليطة بطهران حنومن اهايل (ورامني) 

قـد   قواتـه املسـلحة  وآلياته وملا كانت دبابات النظام و
ة دون وصول املعارضني اليهـا،  ولبالعاصمة للحيل احاطت

كت قوات النظام مع تلك اجملـاميع يف تقـاطع   باشت فقد
ـ و ىسقوط العديد من القتل اىل ىمما اد (ورامني)  ىاجلرح

  من االهايل. 
  

  
  

  يحاشد يف السوق املركز يكذلك اقيم جتمع مجاهري
  ملـوت أو ا«يف مركز املدينة، راح يردد شـعار  وبطهران 
يف طريقه الی قصر امللك. كمـا انطلقـت   وهو » اخلميين
  مركزوة حنهاجلماهري من جنوب مدينة طهران متوج سيول
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  احلـاج امساعيـل  والعاصمة يتقدمهم طيب احلاج رضائي 
  -نوات منطقة جنوب طهران فمها اثنان من وـ   ١رضائي

                                                 
  كان هـذان الـرجالن مـن املناضـلني املتـدينني، وقـد مت اعـدامهم        -١

ــام   ــاين ع ــن تشــرين الث ــاين م ــة املشــاركة يف١٩٦٣فجــر الث   ، بتهم
  . ويـذكران ان الطيـب  -خـرداد   ١٥ –مـن حزيـران    انتفاضة اخلـامس 

  احلاج رضائي متكـن مـن القضـاء علـی شـعبان اجلعفـري  ـ املعـروف        
ــه الــيت كانــت تعمــل لصــاحل النظــام امللكــي،   ــاجملنون ـ وجمموعت   ب
  وذلك خالل احـداث انتفاضـة اخلـامس مـن حزيـران، كمـا ان احلـاج       

  يني. هـذا وقـد  امساعيل رضائي کـان مـن املـؤمنني التحـرريني الطهـران     
  عــّرض النظــام امللكــي كــال االخــوين الــی اقســى انــواع  التعــذيب
  الروحــي واجلســدي مطالبــا ايامهــا بــاالعتراف باســتالم االمــوال مــن
  اإلمــام اخلمــيين. وملــا عجــزت عناصــر النظــام عــن احلصــول علــي
  اعترف منهما بادرت الی قتلـهما. وإثـر انتشـار خـرب شـهادهتما عطلـت      

ــة در  ــوزة العلمي ــهادمها  احل ــن استش ــابع م ــوم الس ــها. ويف الي   وس
ــزمني    ــدينني امللت ــروفني واملت ــلني املع ــن املناض ــة م ــدرت مجاع   اص

  اهليئـات االسـالمية  «من الكسـبة و، علمـاء الـدين، بيانـاً ذيـل باسـم       
  مت فجـر يـوم السـبت اعـدام اثـنني مـن ابطـال       «... جاء فيه: » املؤتلفة

  االنســاين لرفضــهم ايــران اللــذين حتمــال اشــد انــواع التعــذيب غــري
  االعتراف الكاذب مبا املتـه عليهمـا مديريـة اال مـن والـذي اريـد بـه       
  االســاءة الــی علمــاء الــدين. وســوف يبقــی امسامهــا عالمــة مضــيئة

  وجتـدر االشـارة الـی   ». تزين صفحات تـاريخ اجلهـاد ضـد االجانـب    



 ٨٨                                               حديث االنطالق

 تشرين الثاين ٢يف ووقد اعتقل هذين االخوين فيما بعد،   
 مدينة بندر عباس. اىلنفي انصارمها و اعدامها متم  ١٩٦٣

 ق الـركن حسـني  يلقد كشف الندمي الدائم للملك (الفر
 افضـل  يف مذكراته، النقاب عن اسـتخدام  ١فردوست)

  السياسية األمري كيـة آنـذاك للقضـاء    واخلربات االمنية 
كذلك عن اهللع الذي اصـاب امللـك   واالنتفاضة،  ىعل

السافاك يف تلك الساعات، وكيف ويش قادة اجلو والبالط
خرباته قرار سحق االنتفاضة. يقول فردوست: وامللك  اختذ

                                                                        
  ان عــدد املعــتقلني يف قضــية الطيــب واحلــاج امساعيــل كــانوا ســبعة

  البـت احملكمـة العسـكرية الـيت قـّدموا اليهـا بـإنزال       عشر شخصـاً ط 
  عقوبة االعدام هبم مجيعاً. 

  دخــل حســني فردوســت منــذ طفولتــه مدرســة خاصــة تســمی -١
  كـان رضـاخان قـد امـر بتأسيسـها لتعلـيم ويل عهـده       » مدرسة نظام«

  حممد رضا هبلـوي. وبـذلك تـوفرت الفرصـة لفردوسـت منـذ الطفولـة       
ـ     د رضـا هبلـوي وامـني سـره. وحينمـا     ليكون احد اقرب اصـدقاء حمم

ــی سويســرا المتــام دراســته اوفــد    اوفــد ويل العهــد حممــد رضــا ال
  فردوست معـه بشـكل رمسـي. وكـان الصـديق املقـّرب حملمـد رضـا        
  خالل سنوات الدراسـة يف اخلـارج. وبصـعود حممـد رضـا الـی سـدة       
  احلكم كان فردوست الی جانبه ايضـاً، وكـان امللـك يقّدمـه علـی انـه      

  املقّرب. صديقه 
ــرال حســني فردوســت يعمــل عمــل العــني واألذن حملمــد    كــان اجلن
ــام  ــات النظ ــم مؤسس ــی رأس اه ــف عل ــان يق ــوي. إذ ك ــا هبل   رض
  اخلابراتيـة ـ مكتـب املخـابرات اخلـاص ـ وهـي مؤسسـة شخصـية         
  للملك هـدفها مجـع املعلومـات لـه، وهـي متثـل قمـة اهلـرم االداري        

ــية واملخا  ــات السياس ــة املؤسس ــع منظوم ــا يف جلمي ــبالد مب ــة لل   براتي
  ذلك السافاك. 
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ألويسي (قائد فرقة احلرس اخلاص): بأنَّ السـبيل   قلت«
اخلـدام  وتقوم بتسليح مجيع الطبـاخني   انهو الوحيد 

غريهـم املوجـودين يف   و احلـراس وعمال التنظيف و
  . ١»فرقتك ...

  

  
  لم رئيس الوزراء يف مذكراته يصف ماكتب اسد اهللا ع

  ا لكانتنكنا تراجعول: «خاطب به امللك ذلك اليوم قائالً
ـ لتعرض نظامنا للون بأسرها اعمت اير ىالفوض قوط س

                                                 
  .٥١٠، ص١ظهور وسقوط سلطنت هبلوي، ج - ١
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وآنذاك كنت قد ذكرت لكم ـ امللك ـ بأننـا     املهني.
إن تطلّب و مواجهة هذا املوقف حىتعلى جيب ان نّصر 

االعـالن عـن   وة املسـؤولي  االمر تنحييت عن موقـع 
باالعدام والقاء تبعة  استنكاركم ملا فعلت، مث احلكم علّي

  ».  قاذكمنذلك علی عاتقي من اجل ا
  أّي حال، اُعلنت االحكام العرفية يف اخلامس من ىعل

 الرغم من ذلك فإنعلى وقم، ومن طهران  حزيران يف كلٍّ
كانت تنتهي وتظاهرات واسعة انطلقت يف االيام الالحقة 

  رة باملواجهة الدامية.  م كل
  م يوم انطالقة الثورة ١٩٦٣كان اخلامس من حزيران 

  االسالمية للشعب االيراين. 
بعد تسعة عشر يومـاً  
من االعتقـال يف سـجن   

اإلمام اخلميين  قصر، متّ قل
ــه اىل ــد يف معتقل  اجلدي

  آباد).  معسكر (ِعْشَرْت
 انتفاضة بعد يومني من

حزيـران،   اخلامس مـن 
وعمل وحشي  ىفوض ذلك القيام الشعيب بأنه امللك وصف
لربط مـا   ىوسع الرجعية السوداء واحلمراء، احتاد جنم عن

نسبة الی اشخاص امثـال مجـال عبـد    و حدث باخلارج
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احد حينها هتافت االدعاءات اليت على  . ومل خيف١الناصر
، العكس متاماً من ادعاءات امللك تلكعلى اطلقها امللك. و

ئر الشيوعيني االيـرانيني اصـّروا يف   ساو ب تودةزفإن ح
تكرار وجهة نظـر  واعادة على املعلنة  كتاباهتم ومواقفهم

الـيت كانـت   ومن حزيران  اخلامس حول أحداثوموسك
الصحف الصادرة يف االحتاد واالذاعة  تصرح هبا من خالل

يف اعتبار تلك االنتفاضة حركة رجعيـة   املتمثلةوالسوفييت 
دمية اليت كان امللك قالحات التاالص عمياء للوقوف بوجه

  .  ٢يرغب يف تنفيذها
  

  
كذلك فإن احداً مل يصدق االدعاء الكاذب للملـك،  

مجال عبدالناصـر   اىلخالله توجيه االهتام  اراد من والذي

                                                 
  .١٩٥٤احد رؤسـاء مجهوريـة مصـر العربيـة، تـولی احلكـم عـام         -١

  وبعد عامني من توليه احلكـم بـادر الـی  تـأميم قنـاة السـويس. خـاض       
  ودفــن ١٩٧٠حـرب االيـام السـتة ضـد العدوالصـهيوين وتـويف عـام        

  يف مقر عمله. 
  هلذه املقالة. ١٤انظروا اهلامش - ٢
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ـ  وحماوالت السافاك  رغم كل يل. بدسائسه يف هـذا الس
من حزيـران، كـان    التام النتفاضة اخلامس فاالستقالل

هـات  رمل تتمكن معه امثال هـذه الت  ضوحبدرجة من الو
  الواهية من الطعن فيه. 

  ممارسة القتل الوحشـي حبـق  وباعتقال قائد النهضة و
 م، تكـون  ١٩٦٣من حزيران عـام   اجلماهري يف اخلامس

  النهضة قد اجهضت يف الظاهر.  
  اسـئلة علـى  يف حمبسه امتنع اإلمام اخلميين عن الردِّ و

  عة بأنَّ اهليئـة احلاكمـة يف  شجاواحملققني، معلناً بوضوح 
 الشرعية القانونية اىلد بامجعها قالسلطة القضائية تفتوايران 

 يف زنزانته االنفراديـة يف معسـكر  والصالحية الرمسية، و
عشرت آباد مل يفرط اإلمام اخلميين بالفرصة اليت سـنحت  

فراح يكثر من مطالعة كتب التاريخ املعاصـر؛ منـها:    له
بعض مؤلفات (جواهر وورية يف ايران. احلركة الدست تاريخ
  هنرو).  الل

  بعد اعتقال مساحته انطلقت االصوات املعارضة الواسعة
  من شـىت وخمتلف طبقات الشعب ومن قبل علماء الدين 

  احناء البالد مطالبة باطالق سراح قائدها. فقام مجـع مـن  
  عالن عن معارضتهمطهران لال اىلبالسفر  العلماء االعالم

 تصفيةعلى كان اخلوف من اقدام النظام وإلمام. العتقال ا
يدفعها الظهـار رّد فعـل   واإلمام يثري القلق بني اجلماهري 

وقد تعرض بعض العلماء الذين جتمعوا يف طهـران   قوي.
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ايداعهم السجن ملـدة  ومتَّ اعتقاهلم وازالم السافاك،  هلجوم
  الزمن.   من

  يـران الشاه بأنَّ انتفاضة اخلامس من حز یوعندما رأ
  الضمانات اليت اعطاها ألمريكا،ووجهت ضربة لالستقرار 

ُيظهـر بـأنَّ   وحاول ان يقلل  من أمهية تلك االنتفاضـة  
خاضعة لسيطرته. من جانب آخر كـان  وعادية  االوضاع
اجلماهريي نتيجة استمرار اعتقال اإلمام يف تنـامٍ   الغضب

 اىلم  ١٩٦٣اضطر النظام يف الثاين مـن آب    مطرد. لذا
قله ليوضع حتت االقامة اجلربية يف مرتل تمع قل اإلمام منن

مبجرد وودّية) بطهران. ااالمن يف منطقة (الد حتاصره قوات
انتقال القائد، اخذوا يتوافـدون  على طهران  اطالع اهايل
عّدة ساعات علـی جتمـع    رَّمل متوالداودّية.  علی منطقة
صرة املرتل حماوتفريق اجلموع  اىلاضطر النظام  االهايل حىت

  علين بواسطة رجال الشرطة.   بشكل
  يف مساء الثاين من آب نشرت صحف النظـام خـرباً  
  خمتلقاً مفتعالً يشري الی التوصل الی اتفاق بني مراجع التقليد

  مل يكن مبقدور اإلمام اخلمـيين واملسؤولني يف احلكومة، و
تكذيبه، غري ان العلمـاء االعـالم    واخلرب أعلى الع طاال

وها آنئٍذ وقوع مثل هـذا  رمن خالل بياناٍت اصد كذبوا
قد متيز البيان الذي اصدره آيـة اهللا  والتفاهم. أو االتفاق 
فضح على التأكيد وحبّدة اللهجة اُهللا  َرَمحهالنجفي  املرعشي

  فكان من البيانات البالغة التأثري.  اساليب النظام،
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  مـرتل يف  اىلبعد هذه االحداث مت نقل اإلمام خمفوراً 
  اىلبقي حتت االقامة اجلربية هنـاك  وحملة (قيطرّية) بطهران 

  م.  ١٩٦٤نيسان  ٧يوم اطالق سراحه 
تصور النظـام بـأنَّ    ١٩٦٤يف الثلث االول من عام و
احلزم اللذين واجه هبما اجلماهري يف حادثة اخلامس و القسوة

 اىلدفعا اجملاهدين واجلماهري  تنبيه اىلحزيران، قد أديا  من
 جانب السكوت، لذا حاول االحياء بأن وقائع العام اختيار

  املاضي قد متّ نسياهنا.  
 من دونوم متَّ ـ   ١٩٦٤يف مساء السابع من نيسان و

 قم. اىلنقله واعالن مسبق ـ اطالق سراح اإلمام اخلميين  
 مبحض اطالع اجلماهري علی االمر عمت مظاهر الفـرح و

 بهيجة يف املدرسةأُقيمت االحتفاالت الومدينة قم بأسرها، 
  دامت عدة أيام. والفيضية وسائر االماكن، 

  اطالق سـراح اإلمـام  على ثالثة أيام  ىمل متر سوو
  ابطـال كـل التصـورات    اىلبادر مساحته  اخلميين حىت

  ذلك من خالل خطابـه والنظام،  االدعايات اليت رّوج هلو
الثوري الذي القاه بعد اطالق سراحه مباشرة؛ إذ جاء فيه: 

لالحتفال اليوم. مادام الشعب علی قيد احلياة،  معىن ال«
  .  ١»مصيبة اخلامس من حزيران یفانه لن ينس

  

                                                 
  .٢٧٢، ص١صحيفة اإلمام، ج - ١
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  خرداد ١٥ تناول قائد الثورة يف خطابه ابعاد انتفاضةو

  يف رده علی ما نشرته الصحف االجرية مـن وبالتفصيل. 
الصحف  ىكتبوا يف افتتاحية احد«اكاذيب قال مساحته: 

ان علماءالـدين  وعلماء الدين، مع حصل  تفامهاً قد ان
ثورة هـذه؟   الشعب البيضاء. أّيوامللك  يؤيدون ثورة

ان و لن يسـاومهم حـىت   ّي شعب ؟ ... ان اخلميينأو
حتـت اسـّنة    ال ميكن تنفيذ االصالحاتواعدموه ... 

  . ١»احلراب
مؤامرة بـث الفرقـة   على ملا كان السافاك قد اقدم و
هدين يف احلـوزة العلميـة ـ    شرخ يف صفوف اجملا واجياد

املراجـع ـ   وخالل اجياد اخلالفات بني العلماء  وذلك من

                                                 
  .٢٦٩-٢٦٨نفس املصدر، ص - ١



 ٩٦                                               حديث االنطالق

اإلمام اخلميين يف خطابه الذي القاه يف املسجد  فقد تعرض
هذه املسـألة   اىلم  ١٩٦٤نيسان  ١٥بتاريخ  االعظم بقم
 اذا وجه أحدهم إهانـةً «مرة قائالً: اتلك املؤ هادفاً إحباط

صفع اوالدي، اقسم باهللا أو ي، وجهعلى لطمين أو يل، 
الدفاع عين، واحُد ملواجهته  ان يهّب ىبأين ال ارض اىلتع

يهدفون ـ اما عمداً   ، انين اعلم بأن بعضهمىلست ارض
مـن  و بث الفرقة يف هذا اجملتمع.. انين اىلجهالً ـ  أو 

ل ايادي مجيع املراجع، من كان منهم هنا موقعي هذا أُقبِّ
طهـران،  وائر البالد، يف مشـهد  يف سأو يف النجف أو 
قبِّل ايادي مجيع علماء االسـالم. ان  أُ اينما كانوا. اينو

مجيع  اىلاين امدُّ يد االخوة  من هذه االمور، ىهدفنا امس
  يف مشـارق نياملسـلم  مجيع اىلوالشعوب االسالمية، 

  .  ١»االرض ومغارهبا
يف هذا اخلطاب كشف اإلمام ايضـاً النقـاب عـن    و

أيتها «أطلق صرخته: واسرائيل وسرّية بني امللك ال العالقات
وا بأنَّ شعبنا خيالف أّي اتفـاق  مأّيها العامل! اعل اجلماهري!

ليس شعبنا، لـيس  هو يقوم بذلك  مع اسرائيل، إن من
أّي اتفاق مع اعـداء   علماءنا، فإن ديننا مينعنا من ابرام

  .  ٢»االسالم

                                                 
  .٣٠٨-٣٠٧نفس املصدر، ص - ١
  .٣٠٠نفس املصدر، ص - ٢
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  ك بكلمـة يف هذا اخلطاب ايضاً عّبر مساحته عن امللو
ال يلتـبس  «فقال موجهاً اخلطاب اليه بـالقول:  » التافه«

داهنكم اخلمـيين، فـإنَّ االمـة    ول االمر. فحىت عليكم
ال تتومهوا فاننا  مازلنا يف اخلندق  .االسالمية لن تداهنكم
اللـوائح املخالفـة    رض كـل انفسه الذي كنا فيه، نع

ـ اجمل ... ان شـعبنا  ١نقف يف وجه جتربكمولالسالم،  د ي
  االستياء مـن اسـرائيل وعمالئهـا ومـن    ة يغا ٌءمستا

  .٢»احلكومات اليت تصاحل اسرائيل
  

  
   

  النتفاضة اخلـامس مـن   السنوية االوىل ىويف الذكر
  سائر  املراجع بياناً مشتركاً، كمـا وحزيران، اصدر اإلمام 

  صدرت بيانات مستقلة عن احلوزات العلمية مت فيها جتليل

                                                 
  .٣٠٣نفس املصدر، ص - ١
  .٢٦٢نفس املصدر، ص - ٢
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يف و . ١يوم ذكراها يوم حداد عاماعلن واالنتفاضة  ىذكر
  م متّــت حماكمــة اجملاهــد ١٩٦٤شــهر متــوز عــام 
ـ املهندس مهدي بازرو ٢الكبري آية اهللا الطالقاين ـ    ١انک

                                                 
  .١٧٨-١٦٩، ص١الكوثر، جمموعة خطابات اإلمام اخلميين، ج  - ١
  م) احــد علمــاء ١٩٧٩ -١٩٠٠مــود الطالقــاين (آيــة اهللا الســيد حم -٢

ــارز يف نضــال الشــعب  ــه دور ب ــزمني. كــان ل ــدين املناضــلني امللت   ال
  االيــراين املســلم ضــد االســتبداد واالســتعمار. بعــد اكمــال حتصــيله
  العلوم االسـالمية يف املدرسـة الرضـوية والفيضـية، انتقـل الـی طهـران       

ــام  ــال   ١٩٣٨ع ــارف االس ــدريس املع ــتغال يف ت ــغلالش   مية والتبلي
  بتهمـة معارضـة النظـام البـهلوي     ١٩٣٩لالسالم احلنيف. اعتقـل عـام   

ــجد    ــالمية يف مس ــه االس ــة دروس ــر يف اقام ــجن. باش   واودع الس
  م، فكـان درسـه حمـالً لتجمـع العناصـر      ١٩٤٨بطهران عـام  » هدايت«

ــة،   ــة الوطني ــاء اجلبه ــن اعض ــة م ــات امللتزم ــة والطاق ــة املتدين   املثقف
  ». هنضة احلرية«ى فيما بعد الی تشكيل حركة األمر الذي انته

ــامي  ــافر ع ــاهم يف ١٩٥٢و ١٩٥١س ــا س ــی مصــر واالردن. كم   م ال
  مـرداد) بتهمـة   ٢٨حركة املطالبة بتأميم الـنفط. اعتقـل بعـد انقـالب (    

  التستر علی نواب صـفوي، زعـيم حركـة فـدائيي االسـالم. مـن مجلـة       
ــيس حر   ــامهته يف تأس ــارزة مس ــية الب ــاطاته السياس ــة نش ــة هنض   ك

  ، والـيت كانـت ـ يف احلقيقـة ـ تعتـرب انشـقاقاً عـن        ١٩٦٠احلرية عام 
  اجلبهــة الوطنيــة. غــري انــه وقبــل احــداث اخلــامس مــن حزيــران مت
  اعتقال مؤسسي حركـة هنضـة احلريـة وتقـدميهم للمحاكمـة بعـد هنايـة       
  االحداث، وصدرت حبقهـم احكـام خمتلفـة بالسـجن تصـل الـی عشـر       

   اطــالق ســراح الســيد الطالقــاين، اال انــهمت ١٩٦٧سـنوات. ويف عــام  
  سرعان ما عاد النظام الی نفيـه الـی مدينـة زابـل  مث الـی مدينـة بافـت       

ــام  ــان ع ــام ١٩٧١كرم ــدداً  ١٩٧٥. ويف ع ــه جم ــبض علي ــی الق   الق
  بســبب خيانــة احــد املنــافقني وحكــم عليــه بالســجن ملــدة عشــرة

  حيــث اطلــق ســراحه ١١/١٩٧٨/ ٩اعــوام، وبقــي يف الســجن حتــی 
  مع الشيخ املنتظري وعدد من السجناء السياسيني. 
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  الذين أعلنوا عن دعمهموة حركة حترير ايران ـ  داحد قا
  حكـم والنتفاضة اخلامس من حزيران يف حمكمة عسكرية 

  مام اخلمـيين بيانـاً  فاصدر اإل .عليهم بالسجن ملدد طويلة
املواطنني ان يتوقعـوا  على ان «حذّر فيه اجلماهري قائالً: 

. كما اقترح مساحته ان يعقد علماء الـدين  ٢»ةبصع أياماً
                                                                        
  امــا بعــد انتصــار الثــورة االســالمية فقــد مت اختيــاره لرئاســة جملــس
  الثورة وعضوية جملـس خـرباء الدسـتور. كمـا أمَّ مساحتـه ـ بـأمر مـن        
  اإلمـام اخلمــيين ـ اول صــالة مجعــة اقيمــت بعــد انتصــار الثــورة يف  

ـ  ١٩٧٩جامعة طهران يف متـوز عـام      رك آيـة اهللا الطالقـاين مؤلفـات   م. ت
ــالمية     ــارف االس ــف املع ــرآن وخمتل ــري الق ــال تفس ــدة يف جم   عدي

  واملوضوعات االجتماعية والسياسية. 
ــان (   -١ ــدي بازرك ــدس مه ــد١٩٩٤ – ١٩٠٧املهن   )، رأس يف عه

  حكومــة الــدكتور مصــدق مؤسســات عديــدة منــها مؤسســة اســالة
  الفنيـة، اضـافة الـی    طهران، وشركة النفط الوطنيـة، ومؤسسـة املعاهـد   

  ممارسته التدريس اجلـامعي ورئاسـة كليـة اهلندسـة. كـان لـه دور بـارز       
ــنوات  ــا امضــى س ــران. كم ــة يف اي ــة هنضــة احلري   يف تأســيس حرك
ــورة    ــت الث ــا كان ــاهي. وفيم ــام الشاهنش ــجون النظ ــدة يف س   عدي

ــام    ــيين ع ــام اخلم ــه اإلم ــا كلّف ــالمية يف ذروهت ــة ١٩٧٨االس   مبتابع
  لـنفط الوطنيـة. كمـا اوكـل اليـه مهمـة تشـكيل       اضرب عمال شركة ا

  احلكومــة املؤقتــة بعــد انتصــار الثــورة. وقــّدم اســتقالته مــن رئاســة
  احلكومة بعـد يـوم واحـد مـن احـتالل الطلبـة السـائرين علـی هنـج         
  اإلمام لوكر التجسـس األمريكـي يف طهـران. بعـدها متكـن مـن الفـوز       

  طهـران. تـويف   مبقعد يف جملـس الشـوری االسـالمي ممـثالً عـن اهـايل      
  عن عمر ينـاهز السـابعة والثمـانني، اثـر ازمـة قلبيـة أملـت        ١٩٤٤عام 

ــها   ــدة من ــة عدي ــات علمي ــه مؤلف ــه. ل ــالم«ب ــرات يف االس   ،»املطه
  علميــة«، و»الــدين يف اوروبــا «و» الطريــق الــذي طــوي  «و

  وكلها باللغة الفارسية. » املاركسية
  .٢٦١، ص١صحيفة اإلمام، ج  - ٢
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توجيـه  واسبوعية منتظمة ملتابعة اهداف النهضة  جلسات
  الشعبية.   احلركة

  » الئحة الحصانة القضائية«اجهة مو □

ـ ويف جانب آخر، كان امللـك ـ   و  ت الضـغط حت
يف  تنفيذ االصالحات اليت اُعدتعلى مصمماً  -األمريكي 

االبيض، متصـوراً ان   البيت
ــذابح  ــواملـ قالت تاملعـ

 اىلادت  واحملاكمــات، قــد
املقاومة من  ازاحة ثقل قوات

ينظر مـن   ملا كانوطريقه. 
 اىلتقــود  االصــالحات ان

األمريكية علـی   حتقيق اهليمنة
للتواجد بصورة مباشـرة   ئهامتكينها من جلب خرباو البالد
يف خمتلف املواقع ووالعسكرية  سائر اجملاالت االقتصادية يف

 الشاهنشاهي، لذا فمن اخلطوات االوىل احلساسة يف النظام
القانونية وتنفيذها هي ازالة املوانع احلقوقية  اليت كان ينبغي

ضـمان امنـها   والقوات األمريكية يف ايـران   امام وجود
من هنا احتل موضوع احيـاء نظـام    هلا.واطالق العنان 
القضـائية  وسياسـية والدبلوماسـية   لا ةناحلصانة (احلصا

ايران) مكانه يف جدول االعمال.  للمواطنني األمريكان يف
من قبـل جملسـي الشـيوخ     فكان اقرار الئحة احلصانة



 حياة اإلمام اخلميين                                           ١٠١

استقالل ايران على اطلقت  رصاصة اخلالص اليت ىوالشور
  احملاصرة املضطهدة.  

  همنسـج ولقسوة اليت مورست يف سحق املناضلني ان ا

سـت  بي للملك، كانت قـد ح ساحلكم البوليونفيهم، و
  يرتفع صوت معارض.  حالت دون انويف الصدور  االنفاس

ـ  باملضطرويف هذا اجل   یعقد اإلمام اخلميين العزم عل
  ، فاختار يـوم ىاالنتفاضة مرة اخرواداء رسالته التارخيية 

شرين االول ـ يوم مولد امللـك   العشرين من توالسادس 
تنفـق  وكانت تقام فيه االحتفاالت االستعراضـية   الذي

 قام بابالغ ذلـك والطائلة ـ كيوم لفضح النظام.   االموال
  .  ىاملبعوثني الی علماء املدن االخروالرسائل  عن طريق

ـ وة اإلمام اخلميين فيف حماولة الخاو   یثنيه عن عزمه عل
قام امللك بارسـال مبعوثـه   القاء خطاب يف ذلك اليوم، 
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قم. غري ان اإلمام رفض استقباله، مما اضـطر   یال اخلاص
جنـل   ىابالغ رسالة امللك الی السيد مصطفی املبعوث ال
  كر. باإلمام ال
 ىدون االكتراث بالتهديدات، القو ،يف اليوم املوعودو

 يف حشد كبري مـن  اتهاإلمام اخلميين واحداًمن اشهر خطاب
  سائر املدن. كـان ذلـك  وهايل مدينة قم اوعلماء الدين 

اخلطاب التارخيي  ـ يف احلقيقـة ـ ادانـة للحكومـة      
تدخالهتا غري القانونيـة يف شـؤون البلـد    على  األمريكية

فضحاً خليانات امللك. ابتدأ اإلمـام  ـ   و االسالمي ايران،
ـ و ... لقـد  « خطابه هبذه الكلمات:  بصالبة ال توصف 

جمدها ... لقد وايران  عظمةُسحقت عزتنا لقد صودرت 
  ســحقت عظمــة اجلــيش االيــراين. لقــد طرحــوا

  ميـنح واجمللس قانوناً جديداً، ُيلحقنا مبعاهدة فينا، على 
عوائلهم، وموظفيهم واملستشارين العسكريني األمريكيني 

خدمهم، حصانة حتول دون حماكمتهم واالداريني و الفنيني
يهـا السـيد! اين   جناية يف ايـران ... ا  إذا ارتكبوا اّية

احـذركم ... ايهـا    احذرك. ايها اجليش االيـراين اين 
 مأثوم :السياسيون االيرانيون، اين احذركم ... اقسم باهللا

 اهللا من ال يرفـع صـوته يرتكـب   ومن ال يصرخ ... 
االسالم، هبوا لنجدة االسـالم. يـا    كبريةً ... يا  قادة
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ا صرخة علماء قم لبو علماء النجف انقذوا االسالم.. يا
  .  ١»االسالم
  يف هذا اخلطاب بالذات قال اإلمام اخلمـيين مقولتـه  و

... أمريكا اسوأ من اجنلترا ... اجنلترا اسوأ « املشهورة: 
االحتاد السوفييت اسوأ من كليهما، بعضهم و من أمريكا..

بعضهم اخبث من بعض، غري اننا اليـوم   اسوأ من بعض،
بوجه أمريكـا..  هؤالء اخلبثاء،  مضطرون للوقوف بوجه

ابناء  یالناس بعضاً لد فليعلم الرئيس األمريكي بانه اشّد
مصائبنا بسبب  شعبنا ... كل مصائبنا بسبب أمريكا، كل

  .  ٢»اسرائيل ربيبة أمريكاواسرائيل، 
  

  
م) اصـدر   ١٩٦٤تشرين االول  ٢٧يف ذات اليوم (و
كل م العامل بأن لليع«اخلميين بياناً ثورياً كتب فية:  اإلمام

                                                 
  .٤٢٠-٤١٥نفس املصدر، ص - ١
  .٤٢٢-٤٢٠نفس املصدر، ص - ٢
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املشكالت اليت يتعرض هلا الشـعب االيـراين   و املصائب
من أمريكا. واالسالمية، امنا هي من االجانب  والشعوب

من ومستاءة من االجانب عموماً  ان الشعوب االسالمية
تـدعم اسـرائيل    أمريكا خصوصاً ... أمريكـا الـيت  

  وانصارها، أمريكا اليت تسلّح اسرائيل لتشـّرد العـرب  
  . ١»املسلمني
  بذا فقد امثرت جهود اإلمام اخلميين لفضح مـؤامرة و

  جديد يف تشرين حافة الثورة من اىلاحلصانة يف دفع ايران 
  بسرعة ملواجهـة وم، غري أن امللك بادر  ١٩٦٤االول عام 

  املوقف مستفيداً من جتربتـه يف انتفاضـة اخلـامس مـن    
 من جانب آخر كان العديد منوحزيران. هذا من جانب، 

  املدافعـة عـن هنضـة   والسياسية البارزة ودينية العناصر ال
. كـذلك  ىاملنفأو اإلمام يقبعون يف تلك االيام يف السجن 

العلماء االعالم ممن سـامهوا  وعدداً من مراجع التقليد  فإن
أحداث اخلامس من حزيران كانوا قد انسـحبوا مـن    يف

ذلك احلفـاظ   اىلالتزموا الصمت يدفعهم واً يتدرجي امليدان
ـ  وم. هاحلمصعلى  عـام   حىتوقد استمر االمر هبـذا النح

  انتصار الثورة.   عام ١٩٧٩
  

                                                 
  .٤١١ نفس املصدر، ص - ١
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  الوثائق التارخييـة الـيت متَّ  على بناًء ومن جانب آخر 
  ة، فإن بعضاً من امثـال يانتصار الثورة االسالم نشرها بعد

  دفع بعض اىلالسيد شريعتمداري، كانوا قد سعوا وقتئذ  
 عدم مناصرةوالصمت مؤيديهم النتحاء جانب وانصارهم 

 دعوة اإلمام اخلميين مستفيدين من نفـوذهم ومـواقعهم  
  لتحقيق ذلك. 

  ان اخلطر االساسي الذي كان يهدد النظام امللكي هـو 
  ام اخلميين، الذي مل جتد معه أّي حيلة ال جبارهموجود اإل

  معـروف جلميـع  واآلن قائد حمبوب هو السكوت. فعلى 
  مرجع تقليد لكثري منوهو اجملاهدين من الشعب االيراين، 

  ملا كانت التجربة السابقة قد اثبتت بأن اعتقالهواملسلمني. 
ملـا كـان   وداخل البالد سيضاعف من مشاكل النظـام،  

ال  تفجري اوضـاعٍ  اىلدي ؤتصفيته جسدياً سيعلى  االقدام
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خـارج   اىلالتنبؤ بعواقبها، لذا اختذ النظام قراراً بنفيه  ميكن
  البالد.
   

  تركيا الىمام نفي اإل □

  م، داهـم  ١٩٦٤يف فجر الرابع من تشرين الثاين عام 
  املوفدون من طهران مرتل اإلمام اخلمـيين ورجال الكوماند

  اعتقالـه  ىالالفت ان مساحته كان لـد ويف قم العتقاله. 
 ىلد صالة الليل  متاماً كما كان حالهومنهمكا يف املناجاة 

نقل اإلمام مباشـرة   بعد ذلك متواعتقاله يف العام املاضي. 
 مطار (مهر آباد) الدويل. حيث كانت طائرة عسكرية اىل

ـ بانتظاره، فأقلته خمفوراً من قبل رجال األمن وال  اىلرطة ش
يف عصر اليوم نفسه نشر السافاك وأنقرة ـ يف تركيا ـ.   

  النظام!على الصحف احمللية خرب نفي اإلمام بتهمة التآمر  يف
  سائداً آنـذاك، انطلقـت   اخلانق الذي كانورغم اجلو

  ضـات جتلـت يف  ااالعتروموجات من االحتجاجـات  
  يف تعطيـل ومظاهرات عمت السوق املركزي بطهـران،  

  ارسـال الطـوامري  واحلوزة العلمية دروسها ملدة طويلة، 
  مراجع التقليد.   اىلواملؤسسات الدولية  اىلالرسائل و
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 ضاً يفاخلميين قد اعتقل اي ىكان آية اهللا احلاج مصطفو

يف الثالث مـن  واودع السجن. ونفس يوم اعتقال اإلمام 
تحـق  لتركيـا لي  اىلم مت نفيـه   ١٩٦٥الثاين عام  كانون

  بوالده.  
 اإلمام يف تركيا عصيبة للغاية. فقد ىكانت ظروف منف
غري ان اّياً  ،من ارتداء الزي العلمائي منع اإلمام هناك حىت

تفتَّ يف عضـد  الروحية، مل وتلك الضغوط اجلسدية  من
  جتربه علی االستسالم. و اإلمام
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  فندق (بولوارهو كان اول حملٍ القامة اإلمام يف تركيا 
من الطـابق الرابـع).    ٥١٤باالس) يف أنقرة (الغرفة رقم 

 اىللـه  قاقامة اإلمام، متّ يف اليوم التايل ن لاخفاء حم وألجل
بعد لى عمدينة (بورسا) الواقعة  اىلاتاتورك. مث نقل  شارع
م الجـل  ١٩٦٤غرب أنقرة يف تشرين الثاين عام  كم ٤٦

  أّي نوع من االرتباط معه.  قطعوعزله 
  يف تلك املّدة ُسلب اإلمام امكانية إّي حترك سياسـي و

  مشددة من قبل رجال امـن ووضع حتت مراقبة مباشرة و
 التنسيق مع قواتوايرانيني مت ارساهلم هلذا الغرض بالتعاون 

  .  كيةراألمن الت
  دامت إقامة اإلمام يف تركيا احد عشر شهراً، قام نظام

ـ ة الـنظري ـ بتصـفية بقا   طالشاه خالهلاـ بسرعة منق ا ي
تنفيـذ   اىلبـادر يف غيـاب اإلمـام    ويف ايران،  املقاومة

  رغبت أمريكا يف تنفيذها.  االصالحات اليت
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 استجابة لبعض الضغوط اليت مارستهاواضطر النظام ـ  
 السماح بسفر بعض املمثلني اىلعلماء ـ  بعض الواجلماهري 

 صـحة اإلمـام  علـى  العلماء لالطمئنان وعن اجلماهري 
  سالمته. و

  من خـالل وخالل مدة إقامته يف تركيا اشار اإلمام و
  علماء احلـوزة، ومؤيديه واقاربه  اىلالرسائل اليت بعث هبا 

على ثباته  اىلالدعاء ـ  وعن طريق الرمز واشار ـ تلميحاً  
 اجلهادية، كما طلب ارسال بعض كتب االدعيـة  فهمواق
  الكتب الفقهية اليه.  و
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  كانت فترة االقامة االجبارية يف تركيا فرصة مثينة لالمـام 
وهـو  اغتنمها يف تدوين كتابه القيم (حتريـر الوسـيلة).   

اإلمام الفقهية، ذكر فيها ـ والول   ىاحلاوي لفتاو الكتاب
الـدفاع واالمـر   وتتعلق باحكام اجلهـاد   مرة ـ مسائل 

يـة اهلامـة   لاملسـائل العم واملنكر  النهي عنوباملعروف 
ذلك الوقـت منسـيةً ال    حىت ، االمور اليت كانتىاالخر

  يتطرق لذكرها احد.
  جدير بالذكر ان آراء اإلمـام االجتهاديـة يف الفقـه   

منذ سنوات قبل رحيل آية واالصول كانت قد نشرت ـ  و
مؤلفاته الـيت  وآثار اإلمام  الربوجردي ـ يف العديد من  اهللا

  ذكرها يف خامتة هذا الكتاب. سيأيت
   

  العراق الىومن تركيا  □

  م، مت نقـل  ١٩٦٥يف اخلامس من تشرين االول عام 
  اخلمـيين  ىاإلمام اخلميين مبعّية جنله آية اهللا احلاج مصـطف 

  ال  يسعنا يف هـذه والعراق.  يفمنفاه اجلديد  اىلمن تركيا 
 اإلمام ىاسباب تغيري منفوعلل  اىلفصيل تالعجالة التعرض ب
 اهنا متثلت يف الضـغوط  اىلباقتضاب  رينشاخلميين. ولكن 

 احلوزات العلمية داخـل الـبالد،  واليت مارسها املتدينون 
 واملساعي والتظاهرات اليت قام هبا املسلمون خارج الـبالد 
 من اجل اطالق سراح اإلمام، كذلك حرص النظام امللكي
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 التدليل علی قـدرة والوضاع باملظهر العادي اظهار ا یعل
وثبات نظامه للحصول علی مزيد من الدعم األمريكـي.  

املشاكل االمنية املتفاقمـة يف تركيـا وتزايـد     یال اضافة،
احلكومـة  علـى  الداخلية من قبل االسـالميني   الضغوط

من كل ذلك تصور نظام الشاه بان اهلدوء  التركية. واالهم
يف التدخل يف االمور السياسية الـذي   عدم وجود الرغبةو

وضـع  والعلمية يف النجف االشـرف؛   كان يسود احلوزة
كل ذلك سيمثل حواجز كـبرية   النظام احلاكم يف بغداد،
  اخلميين.  حتدُّ من فعاليات اإلمام

  بغداد توجه اإلمام اخلميين لزيارة مراقد اىلبعد وصوله 
الء، مث سـافر  كربوسامراء واألئمة االطهار يف الكاظميني 

  حمل اقامته اجلديد يف مدينة النجـف  اىلاسبوع واحد  بعد
  االشرف. 

ان االستقبال احلاشد الذي حظي به اإلمام مـن قبـل   
ابناء املدن املذكورة، كان يدل حبـد  والعلوم الدينية  طلبة
  خالفاً لتصورات احلكومة االيرانية، بأن نداء هنضـة و ذاته

 راً يف العـراق والنجـف  اخلامس من خرداد وجد له انصا
  واالشرف ايضاً. 

 وقد اثبت اإلمام اخلميين ـ منذ بداية وجوده يف العراق 
  وعرب لقائه املقتضب مع ممثل الرئيس العراقي آنذاك (عبـد 

رفضه االقتراح القاضـي بعقـد مـؤمتر    والسالم عارف) 
 ىـ بأنه ليس ذلك الشخص الذي يرض وتلفزيوين صحفي
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ة بني نظـامي  حله االهلية مثناً للمصامن اصالة ثورت بان جيعل
  وطهران.  بغداد
  من االستقامة صفة مالزمة لنـهج  ىقد بقي هذا املنحو

  بذلك اثبـت اإلمـام  واإلمام طوال فترة اقامته يف العراق، 
  اخلميين بأنه أحد أندر القادة السياسيني يف العـامل ممـن مل  

 هم يف اشّد حاالت التعرض للضغط واملشكالتويقبلوا ـ  
على بالدخول يف املهاترات السياسية املتعارفة واملساومة  ـ

 اهدافه. كان يكفي ـ بعد ظهور املناوشات السياسية بني 
طهران ـ ان يعطـي اإلمـام اخلمـيين     وحكوميت بغداد 

تنهال عليه انواع االمكانات لتوظيفها  املبدئية حىت موافقته
على القدام نضاله ضد الشاه، غري ان اإلمام مل ميتنع عن ا يف

علـى  طن اامنا كان يقف يف تلـك املـو  وحسب، و ذلك
يف احيان عديـدة بلـغ   وه اجلهادي، رملمارسة دو جبهتني

ضد النظام احلاكم يف بغـداد  والقيام وواجهة امل املوقف حدَّ
  ايضاً. 
  حيطتـه و مما ال شك فيه لوال حنكة اإلمام اخلمـيين و

قـت يف  لكادت الثورة االسالمية أن تسري منذ ذلـك الو 
االحـزاب  واجلبهات والذي طوته غالبية احلركات  الطريق

 اىلاال الذي مل ينتِه هبا وااليرانية ألكثر من مرة،  السياسية
  اخلذالن. و التبعية

اليت ناهزت الثالثة عشر عاماًـ وإنّ الفترة الطويلة ـ  
امضاها اإلمام اخلميين يف منفاه يف النجف االشـرف   اليت
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خالية من الضـغوط  وإن كانت تبدويف ظروٍف ـ   بدأت
تركيـا ـ اال أنَّ   واملباشرة اليت تعرض هلا يف ايران  القيودو

الكالم اجلارح الذي كان واحملاوالت التحبيطية و املعارضة
اهل الـدنيا املـتخفني   وبعض العلماء القشريني  يصدر من
االيذاء جعلت والدين، كان بدرجة من االتساع  بلباس اهل

ـ  اإلمام عن  -م رغم ما عرف عنه من صرب وحل يتحدث 
اجلهاد العصيبة يف تلك السنوات مبرارة بالغة كلما  ظروف

لكنَّ أّياً من تلك املصائب واملصاعب مل تستطع  مّر ذكرها.
  ادراك.  وعن مواصلة الطريق اليت اختارها بوعي  ثين اإلمام

  
  
  
  
  
  
  
  

  كان اإلمام قد ادرك مسبقاً بأن احلديث عن اجلهـاد 
 كان يتوجبوفعل غري جمٍد. ودعوة للنهوض يف ذلك اجلالو

عليه البدء من النقطة نفسها اليت ابتدأ منها يف سنوات مـا  
احلـوزة  وانتفاضة اخلامس من حزيـران، يف ايـران    قبل

التغـيري التـدرجيي   والبدء باالصـالح   عىنمب العلميةبقم،
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تعليم جيل بامكانه ان يتحمل مسؤولية و تربيةوللظروف، 
  ته. رسال
ـ من هذا املنطو ق ل
اإلمام بتـدريس   شرع

الفقه يف  حبوث خارج
 مســـجد الشـــيخ

االنصاري يف تشـرين  
م رغم ١٩٦٥عام  الثاين
املغرضة الـيت   اجلهود

ــل ــن اج ــذلت م   ُب
فترِة ما  اعطاء دروسه هذه حىت استمر يفوثنيه عن ذلك. 

  باريس.  اىلقبل سفره 
  االصـول، وقد قادت املباين املتقنة لالمام يف الفقـه  و

 اقسام املعارف اإلسالمّية، بعدوخمتلف فنون على تسلطه و
 حوزته من ابـرز احلـوزات  وجعل درسه  اىلجيزة وفترة 
 كيفاً رغم مـا بذلـه  وسية يف النجف االشرف كماً االدر

كان حيضـر درسـه   والرجعيون من جهود مثبطة حمبطة. 
االفغـان  والعراقيـون  والباكستانيون وااليرانيون،  الطلبة
غريهم لينهلوا من نبع علومه الدفّاق. واخلليجيون و واهلنود

 حمبيه ممن كانوا يف ايران يفوشجع ذلك انصار اإلمام  قدو
 النجف االشرف. غـري ان توصـيات   اىلاهلجرة اجلماعية 

 حفظ احلوزات العلميـة يف واإلمام اخلميين بضرورة البقاء 
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مـن  ان كـان العديـد   وايران منعتهم من تنفيذ رغبتهم، 
قد والنجف االشرف، واإلمام اخلميين قد انطلقوا حن عاشقي
ذلك بالتدريج يف اجياد بـؤرة لتجمـع الثـوريني     ساعد

عواتقهم ـ فيمـا   على الذين محلوا  ،اإلمام املعتقدين بنهج
ايصال بيانات اإلمام النضالية يف سـنوات   بعد ـ مسؤولية 

 النجف االشـرف مل  اىلمنذ وصوله و االضطهاد.والكبت 
ران، فقد يارتباطه باجملاهدين يف داخل ا يقطع اإلمام اخلميين

قد والرسائل وسيلة حلفظ ارتباطه ذاك. و نياملبعوث اختذ من
تضمني رسائله، التوصـيات القّيمـة حـول    على  حرص

مواصلة النهضـة لتحقيـق اهـداف    على  ضرورة الثبات
اً مـن  ريالعجيب ان كـث وحزيران.  انتفاضة اخلامس من

اإلمام اخلميين كانـت تتضـمن    اليت كان يبعثهاالرسائل 
الصـعيد  علـى  عظـيم   قرب وقوع انفجار اىلاالشارة 

اجملتمع العلمـائي   مطالبةوجتماعي يف ايران، االوالسياسي 
يف هداية اجملتمع يف  االيراين باعداد العّدة لتحمل مسؤولياته

انعـدام   اىلاالمور تشري  يف وقت كانت ظواهرو املستقبل،
يف ظـرف  وواالجتماعية،  بتغّير الظروف السياسية االمل

على اقتداراً نتيجة قضائه  فيها اكثروكان النظام امللكي يبد
  مجيع جيوب املعارضة الشعبية.  

  االضـطهاد وممارسـة القمـع   وبنفي اإلمام اخلميين و
  الشديدين حبق املعارضة، ابتدأ اسوأ فصول حكومة امللـك 

  وسيلة ملمارسة القـدرة  اىل البوليسية. فقد حتول (السافاك)
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  امللكية املطلقة، حيث بلغ األمر حّداً جعل توظيف اصـغر 
  موظف يف ابعد نقطة من البالد مرتبطـاً مبوافقـة جهـاز   

  مل يبق يف هذا العهد من السلطات الـثالث اال والسافاك. 
  ازالمه مـن وبعض افراد البالط وامساؤها، فقد كان امللك 

ن عن كل نشاطات الـبالد.  النساءهم املسؤولووالرجال 
فات امللك ـ اليت سطرها يف آخر كتاب  ااكدت اعتر ولقد

ما كتبه اقربـاؤه  واللقاءات اليت اجريت معه ـ  و أصدره
من امراء اجليش وازالم البالط واليه من موظفي  املنسوبونو
اليت نشرت بعد سقوط النظـام  والنظام اآلخرين  اقطابو

اليت متت مصـادرهتا مـن    كذا الوثائقوايران،  امللكي يف
كية يف ايران، اكدت مبا ال يدع جماالً للشك رياألم السفارة
آالٍت مسـلوبة االرادة   ىالبالط مل يكونا سـو و ان امللك
 النظام امللكي، حىتوكان يصدر عن البالط  ان ماوالغري، 

تنظيم اللوائح املهمة، كان يتم وقادة اجليش و تعيني الوزراء
نكتفي ومريكية ـ واالجنليزيةاحياناً ـ.   السفارة األ بواسطة

ذلك، على مقطعني مما كتبه الشاه للتدليل  اىلباالشارة  هنا
أمريكـا  وكان سفراء اجنلتـرا  «حممد رضا يقول:  كتب

خالل ولقاء: بأننا سنقف الی جانبك.  يؤكدان لنا يف كل
علـى  م، شجعونا ١٩٧٩ ـ١٩٧٨شتاء عام وخريف 
أو السياسـيون   الباً ما كانسياسي مفتوح ... غواجياد ج

يشـجعونين   املبعوثون األمريكان الذين كنت استقبلهم،
 لكن عندما سـألت السـفري  والصمود. والثبات على 
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اآلن أمـراً   األمريكي عن ذلك، اجابين بأّنه مل يتلق حىت
عنـدما اسـتقبلت   وقبل ذلك بعدة اسابيع، و بذلك ...

هـران،  األمريكية اجلديـد يف ط  مسؤول االستخبارات
  دهشــت لتصــرحياته، حتــدثنا قلــيالً عــن    

 انظر ابتسامة عريضة ترتسم يب اذاوالسياسي املفتوح واجل
أّية حال، إن اولئك الـذين كـانوا   على حمياه ... على 

حلفناءنا االوفياء كانوا يضـمرون لنـا    لسنواٍت طويلة
  . ١»عجائب غريبه فاجأونا هبا

حياء بـأن  الطريف ان الشاه حاول يف هذا الكتاب اال
 اىلاالسباب اخلارجية املفاجئة، هي اليت أّدت والعوامل  هذه

انه صرح بـأن   سقوط نظامه، حىت
اجلوية  اجلنرال ربيعي ـ قائد القوة 

ان ـ قال للقضاة قبـل إعدامـه:   
بامللك خارج  ىاجلنرال هايزر، الق

 ٢»البالد كما ُيلقي بفـأرة ميتـة!  
 يعترب حبدِّ ذاته واحلال ان حديثه هذا
اليت ال حتصي' ـ   للوثائق واملستندات حتريفاً للتاريخ. فطبقاً

 ٣نفسه يف كتابه فات اجلنرال هايزراأوضحها اعتروأمهها و
 تعـاىل  ـ فإن من املؤكدان اجلنرال هايزر كان قد  وفـد 

                                                 
  .٣٦٢اإلجابة على التاريخ، ص  - ١
  .٣٦٧ نفس املصدر، ص - ٢
  املهمة يف طهران، مذكرات اجلنرال هايزر. - ٣
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 النظام امللكي الـذي كـان  على طهران من أجل احلفاظ 
 يكان بصدد تنظيم انقالب عسكروتلك االيام،  ىيتهاو

  االوضاع يف تلك الفترة احلرجة.على للسيطرة 
 خالفاً لالسموائه هذا، فإن امللك عفرض قبول ادعلى و

 الذي اختاره لكتابه، مل يعط اي جواب للتاريخ، وإال فهل
 ها ـ من قبيل يميكن مع كل تلك االدعاءات اليت كان يدع

غري ذلك و» من، فنحن يقظون!!«خماطبته لكورش بالقول:
عاماً من حكومته ـ ان يتعامل مـع    ٣٧طوال  اطلقه مما

يتمكن جنرال أمريكي  ثبالده هبذه الطريقة، حبي استقالل
الرابعة خالل اقامته يف طهران لعـّده  أو الثالثة  من الدرجة

  كالفأرة امليتة خارج البالد!؟ أيام من إلقائه
عد ضرب انتفاضـة اخلـامس مـن    بأّية حال، فعلى 
البالد، مل ير امللـك حينـها اي   نفي اإلمام من و حزيران،

بني حتقيق تطلعاته. فقـد وصـلت   وحتول بينه  عقبة امامه
حت بعض نسـاء الـبالط   بوضع اص یال االمور يف البالد

النـواب  وتنصـيب الـوزراء   وعـزل   دورهن يف نميارس
(اشرف هبلوي) اخت امللـك   ی اطلق عل یوالقضاة، حت

خالقيـة  كانت فضائحها اال لقب (الكلّ بالكل) يف وقت
 هتريـب املخـدرات متـأل    وترأسها لعّدة عصابات متارس

وان اختيار احد البهائيني (امري  اجملالت األجنبية،والصحف 
مقولته املشـهورة دومـاً:    عباس هويدا) الذي كان يردد

سـدة رئاسـة    علـى  بقاءهو» روحي فداء جلاللة امللك«
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استقالل السـلطات   انعدام یالشكلية ال يعين سو ءالوزرا
املسـتويات لـدور    علـی ادىن وانعدام اي اثر واحلاكمة، 

  اجلماهري يف السلطة.  
  التمدن العظيم الذي كـان وبقوة حن ىك يسعلكان امل

  يتومهه وراح ينفق من قوت ابناء الشعب علـی احلضـارة  
 شيوع التحلل والتفسخواملرتكزة الی ترويج الثقافة الغربية، 

 نية والقوميـة عـرب  الثروات الوطعلى اإلغارة واالخالقي، 
 االوروبيـة يف ايـران،  واملئات من الشركات األمريكيـة  

 ختريب البنية التحتية للزراعة االيرانية املسـتقلة نسـبياً،  و
 واالريـاف  ىة، الی القـو يرانياال  املنتجة ىترحيل القوو
 مستهلكة، وتوسيع الصـناعات ومعطلة  ىحتويلها الی قوو

 جتهيز ونصب حمطـات و غري الضرورية،والتجميعية الذيلية 
 القواعـد واالنذار املبكر وحمطات التنصت واجلاسوسـية  

  يف منطقة اخلليج الفارسي. وة األمريكية يف ايران يالعسكر



 ١٢٠                                               حديث االنطالق

وحدها انفـق   ١٩٧٧الی  ١٩٧٠ففي الفترة من عام 
  مليار دوالر من عائدات النفط علی  الواردات ٢٦.٤ مبلغ

وحـده  ١٩٨٠ام خالل عوالتسليحية االيرانية من أمريكا، 
مليـار   ١٢امللك قد ابرم اتفاقاً ال سترياد ما قيمتـه   كان

خالله  ؛ االمر الذي أُريد من١االسلحة األمريكية دوالر من
سياسة البيت االبيض ـ احلفاظ علی املصاحل  على  ًءبناوـ 

منطقة اخللـيج   األمريكية يف
الفارسي احلساسة، وهـي  
ــاً  ــت ايض ــة انيط  مهم

كـان   باملستشارين األمـري 
الذين بلغ عددهم آنـذاك  

  مستشار.   ) الف٦٠(
يف وكان نظام الشـاه  

دون أن يعـاين  وثباته  اوج
ستة ماليني برميل مـن   مشكلة خارجية، كان يبيع من أّي
 ايـران تتجـاوز   يومياً، يف وقت مل تكـن نفـوس   النفط
الواحد من النفط قد  كان سعر الربميلونسمة،  مليون٣٣
ذلـك السـباب   والواحد،  للربميل الثالثني دوالراً جتاوز
ربيـة  غاملسـاعي ال ومنها احلرب العربية االسرائيلية  عديدة
كميات أكرب من النفط الجل مواجهـة التوقـف    لتخزين

                                                 
انظر: نفوذ امريكا يف ايران: الفصل املتعلق بشراء االسلحة، نقالً عن  - ١

  االحصائيات الرمسية املنتشرة.
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احتمال تعاضد والغرب وتدفق النفط االسالمي حن مل يفتاحمل
سالمّية املنتجة للنفط بوجه الغـرب، يف حـني   اإل الدول

القسم والد الرئيسية غري معبدة، من طرق الب كانت العديد

الشعب حمروم من نعمة الكهرباء، بل من  االعظم من ابناء
  الوضع الصحي املطلوب.  والساسية  ابسط احلاجات

  بينما كانت مناطق واسعة من الـبالد ويف ذلك الوقت 
كاليت ذكرنا، كان عشـرات الرؤسـاء    تعاين من ظروٍف

جيتمعون يف العاصمة  ىالوزراء من البلدان االخرو والقادة



 ١٢٢                                               حديث االنطالق

مخسمائة وملشاهدة االحتفاالت مبناسبة مرور الفني  طهران
  بداية االمرباطورية الفارسية ليسعدوا برؤية تلـك على  عام

 ملا كان املئـات مـن العمـال   واالحتفاالت االسطورية. 
  أكواخ الصفيح يفووالعاطلني املشّردين يعيشون يف االقبية 

هلا  ى، يف حالة يرثوسطهاوغرب طهران وشرق وجنوب 
 ملا كان هذا األمر من السعةوالتردي الصحي، والفقر  من
 االنتشار يف طهران الی درجة كبرية، فقد أُجرب النظام اثناءو

طـة هـذه االحيـاء ـ     اتلك االحتفاالت علی القيام بإح
الواقعة منها علی جانيب الطرق اليت متـر منـها    خصوصاً
ال تظهر آثار  یمطلّية حتو االجنبية ـ باسوار مجيلة  الوفود
  العظيم للعيان!! التمدن

  ويف تلك االيام كانت العديد من احملالت السـكنية يف 
 غرب طهران تفتقد الی املاء الصاحل للشرب. وقدوجنوب 

وضع لكلّ مائة عائلة ما سورة ماء واحدة ليشربوا منـها.  
%) بـني مـن   ٥٢.٩( ١٩٧٦معدل االمية يف عام  وبلغ

حينما فّر امللـك  و. ١مافوقوهم بني السابعة اعمار تتراوح
علی ثورته البيضـاء   یم كان قد مض١٩٧٨عام  من ايران

املدعومة من قبل أمريكا مخسة عشر عامـاً.   واالصالحات
سائر الثروات وبيع النفط ورغم انتاج واملدة  وخالل تلك
رغم دعم الدول االجنبية للنظام، ومسرف،  الوطنية بشكل

                                                 
  .٥٩انظر: مؤسسة دراسات االحباث التجارية، اقتصاد ايران، ص - ١
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امنا كانت وفشل يف حتقيق استقالهلا وحسب، ت فإن ايران مل
الزراعية والصناعية تزداد يوماً بعد آخر، واالقتصادية  التبعية

ضياع العدالـة يـزداد   والفقر والتدهور االقتصادي  كانو
من الناحية السياسية فقد حول امللك ايران الی  باطراد. اما
  خصوصاً أمريكا. والعامل عمالة للغرب  اكثر بلدان

 املعقدة اليت كان اإلمام اخلميينوم الظروف الصعبة رغو
 الوقـوف بوجـه  وميرُّ يف منفاه، فإنه مل يكف عن اجلهاد 

 يف النفوس ركان يبعث األمل بالنصر املؤزوالنظام امللكي. 
نيسـان   ١٦بياناته. فقد كتـب يف  وخالل خطاباته  من

انين اطمئـنكم  «يف بيان خماطباً احلوزات العلمية:  ١٩٦٧
أطمئن الشعب االيراين بأن النظام واحملترمون  ا السادةأيه

اسالف هذا النظام كانوا قـد تلقـوا    سوف يهزم. فإن
سـينالون نصـيبهم.    هؤالء ايضاًوالصفعة من االسالم، 

انتم و ال تستسلموا للظلم، ان هؤالء احلونواستقيموا 
 اىلالباقون ... إنَّ هذه السيوف الصدئة سـوف تعـود   

  . ١» اغمادها ...
 اىليف ذلك اليوم كتب اإلمام اخلميين رسالة مفتوحة و

 رئيس الوزراء (امري عباس هويدا) استعرض فيها ممارسات
 جانب اسـرائيل يف  اىلحذّره من الوقوف والنظام اجملرمة 

ال تعقدوا عهد االخوة مع «مقابل الدول اإلسالمّية قائالً: 

                                                 
  .١٣٠، ص ٢صحيفة اإلمام، ج - ١
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اكثر من املسلمني، اليت شردت وعدوة اإلسالم  اسرائيل
تسيئوا الی عواطف املسلمني، ال تطلقوا  ون مسلم. الليم

اخلونة يف اسواق املسلمني اكثر من  عمالئهاويد اسرائيل 
للخطر من اجل اسرائيل  هذا، ال تعرضوا اقتصاد البالد

اهـوائكم ...   عمالئها. ال تضحوا بثقافتنا من اجـل و
 احذروا سخط الشـعب ... [إنَّ وخافوا غضب اجلبار، 

  . ٢»١ َربَّك لباملرصاد]
  .غري أنَّ الشاه مل يكترث لتحذيرات اإلمـام اخلمـيين  

  رغم ان البلدان اإلسالمّية كانت علی اعتاب حرب مـع و
ـ السلع اإلسـرائيلية رائ واسرائيل، كانت البضائع  ة يف ج

تتمتع بدعم خاصٍ من النظام، فكانـت  واإليرانية  السوق
ض يف االسواق االيرانيـة  املواد الغذائية تعرو انواع الفواكه
  عّرضتها للبوار.  ونافست املنتجات الداخلية  بأسعار متدنية

  

                                                 
  . ١٤سورة الفجر، اآلية  -١
  .١٢٧-١٢٦، ص ٢صحيفة اإلمام، ج - ٢
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  م اصدر اإلمام فتواه الثوريـة  ١٩٦٧حزيران  ٧ويف 
  السياسـية للـدول  وبتحرمي اي نوع من العالقة التجارية 

  ،١اإلسالمّية مع اسرائيل، وحّرم شراء البضائع االسـرائيلية 
 اسرائيل، وقدوام الستة بني العرب وذلك مبناسبة حرب االي

  ضربة قوية بالعالقات املتنامية بـني نظـام   ىأحلقت الفتو
  اسرائيل.  والشاه 

  طلبة العلوم الدينية يف ايـران، وكذلك مارس العلماء 
ضغوطاً ضد حكومة الشاه من خالل اصـدار البيانـات   

املنشورات، مما  دفع النظام الی ترمجـة انتقامـه    وتوزيع
مرتل اإلمام اخلمـيين يف قـم   على باهلجوم  ذلكوعملياً، 

الكتب اخلاصة به، مث اهلجوم ومن الوثائق  ومصادرة الكثري
صور اإلمـام  ومجع آثار واإلسالمّية يف املدينة  املدارسعلى 

جنـل  علـى  خالل هذه اهلجمات اُلقي القبض و اخلميين،

                                                 
  .٢٣٣، ص٢دراسة وحتليل حول هنضة اإلمام اخلميين، ج - ١
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حجة االسالم السيد امحد اخلميين، وكـذا   اإلمام اخلميين
احلاج الشيخ حسن الصانعي، واملرحوم آيـة   االسالمحجة 

اءات الشرعية). فقد ت(وكيل اإلمام يف االستف  اهللا االسالمي
 اىلمع سائر انصار اإلمام اخلميين الثـوريني   ادت جهودهم

النظام امللكي الـيت  وممارسات السافاك و إفشال خمططات
م، املرتبات الشهرية املوزعة من قبل اإلمـا  قطع اىلهدفت 

 اىلارسال احلقوق الشرعّية من قبل اجلماهري  احلؤول دونو
  مرجعهم.  

  كان السيد امحد (جنل اإلمام) قد تعرض قبل مدة منو
  ذلك عند احلدودوذلك لالعتقال اثناء عودته من النجف، 

  النجـف  اىلالعراقية االيرانّية بعد ان كان قد سافر من قم 
 حول مواصلة النهضةاوامر اإلمام اخلميين والستالم رسائل 

  سجن اىلبعد اعتقاله  وقد سيق .كيفية ادارة مرتله يف قمو
  م. ١٩٦٧ذلك اوائل عام و(قزل قلعة) 

  الوثائق التارخيية اليت متَّ احلصـول عليهـا   اىلاستناداً و
فإن جهود منظمة األمن تركـزت يف   ،من دوائر السافاك

  يف ايران مقلديهوقطع االرتباط بني اإلمام على الفترة  تلك
  طلبته اىلاحليلولة دون قيام اإلمام بدفع املرتبات الشهرية و

 تواصلت يف غضونوقد تظافرت ويف احلوزة العلمية بقم. 
وكالء اإلمام الشرعيني يف ايران مـن امثـال    ذلك جهود

احلاج الشـيخ حممـد   والسماحة: االسالمي التربيت،  ذوي
ق ينديدة (شـق ي) وآية اهللا البسچالطهراين (الكرباس صادق
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اخلميين االكرب) رغم التهديدات اليت عرضهم النظام  اإلمام
ابعـادهم. كـذلك سـامهت    ورغم تكرار اعتقاهلم و هلا،

بذهلا املسؤولون عن إدارة مرتل اإلمام يف قـم   اجلهود اليت
كان ُيدار من قبـل  والنهضة ـ   مقراً الدارة الذي اصبحو

  حتقيق اهدافه.   يف منع النظام من جنل اإلمام اخلميين ـ
 جتاه النشاطات ىلقد كان السافاك يبدي حساسية كرب

 ذكره وتنشـيط دور واحياء اسم اإلمام اخلميين  اىلاهلادفة 
 وضع مرتله حتت الرقابـة  اىلدرجة دفعته  اىلمرتله يف قم، 

 املتواصلة عرب جمموعة من عناصره وبعض عناصر الشـرطة 
 قسماً مـن ونهار اليت كانت تراقب املرتل طوال ساعات ال

علـى  املقلدين وجعني احتول دون تردد املرويل، لساعات ال
 مرتلعلى املراجعني واملقلدين كانوا يفدون  املرتل. غري أنّ

 ذلك بعـد ذهـاب  واإلمام يف ساعات متأخره من الليل 
  التوجيهات الالزمة. واالجوبة على ين، للحصول راملأمو

  نظام يفكر يفم) كان ال١٩٦٧يف تلك االيام (حزيران 
  اهلند إال انه اىلإعادة نفي اإلمام اخلميين جمدداً من النجف 

  النجاح نتيجة قيام العديد من مؤيـدي  مل يكتب ملخططه
  فضحه داخل الـبالد والتيارات السياسية مبواجهته ومام اإل
  خارجها. و
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 السلطة اىلم)  ١٩٦٨متوز  ١٧ومبجيء حزب البعث (

 العقبات امام هنضة اإلمـام ويف العراق تضاعفت الضغوط 
 اليت يكنها حزب البعـث  ذلك للطبيعة العدائيةواخلميين، 

 للحركات اإلسالمّية. غري ان اإلمام مل يكف عن مواصـلة 
 هنضة العامل االسالميوالنهضة، اذ منحته اقامته يف النجف، 

 الفرصة لتوسـيع  ،اسرائيلوبشأن قضية احلرب بني العرب 
 احياء االعتقاد الـديين يف عصـر   نطاق جهاده املتمثل يف

 اهلوية، واسـتعادة االجمـاد  على العثور ومظلومية الدين، 
 السابقة وحتقيق وحدة األمة اإلسالمية وعدم احنسـاره يف 

  مواجهة الشاه.
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  تشرين١١ففي لقائه مع ممثل حركة فتح الفلسطينية يف 
  م، اوضح اإلمام اخلميين آراءه حول خمتلف ١٩٦٨االول 

  جهـاد الشـعب  وليت هتمُّ العـامل االسـالمي،   املسائل ا
  أكد يف ذلك اللقاء وجوب ختصيص جزء منوالفلسطيين، 

  .  ١مبالغ الزكاة للمجاهدين الفلسطينيني
  دت اخلالفات بني النظـام تم اش ١٩٦٩ عام  يف اوائل

 حزب البعث احلاكم يف العراق حول احلدود نظاموااليراين 
 قد بادر النظام العراقي آنذاكواملائية املشتركة بني البلدين. 

 اد كبرية من االيرانيني املقيمني يف العراق يفدالی ترحيل اع
 جاهداً الستغالل العداء بني ىظروف سيئة جداً، كما سع

 النظام االيراين. من جانب آخر كان شـاه واإلمام اخلميين 
 لنيـل مـن  لمـربر   ادىنعلى ايران يتحني الفرصة للعثور 

 حبنكته املعهودةومام اخلميين. لكنَّ اإلمام استقالل هنضة اإل
 قدوكاهنا. ووقف بوجه الدسائس اليت كان كال النظامني حي

 اخلميين ممثالً عن والده بتسـليم  ىقام آية اهللا السيد مصطف
 الكسـبة االيـرانيني  وترحيل الطلبة على مذكرة احتجاج 

ـ الرئيس العراقي أمحد حسن الب اىلاملقيمني يف العراق،   رک
تضمنت رفـض اي   ،للقاءاسائر املسؤولني ممن حضروا و

النظـام  ومن املصاحلة والتنسيق بني اإلمام اخلمـيين   نوع
  العراقي. 
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  م قامت جمموعة مـن الصـهاينة  ١٩٦٩آب  ٢١يف 
 الفورعلى و. ىاملتطرفني باحراق جانب من املسجد االقص

 اعلن الشاه الذي واجه ضغوطاً من الرأي العام، اعلن عـن 
  ذلـك يف حماولـة  وه لتقبل نفقات تعمري املسجد، داستعدا

يف هـذه  وللتخفيف من غضب املسلمني ضد اسـرائيل.  
اصدر اإلمام اخلميين بياناً فضح فيه مكائـد الشـاه    االثناء

علـى  ما دامت فلسـطني حمتلـة، ف  «املقابل:  واقترح يف
ـ    املسلمني ان ال يقوموا  ىباعادة بنـاء املسـجد االقص

ارتكبتها الصـهيونية   هذه اجلرمية اليتوترميمه، فليتركوا 
ـ  اما انظار املسلمني لتكون سبباً لدفعهم ةماثل حترير وحن

  . ١»فلسطني
جهـود التوعيـة الـيت    وان اربعة اعوام من التدريس 

 اىلاإلمام اخلميين استطاعت ان تغري وضع احلوزة  مارسها
اإلمام خماطبني جدد  ىاصبح لد ١٩٦٩ففي عام  حّد ما،

 من سائر بالد املسلمني ممن اختذواوبنانيني لالويني العراق من
من هنضة اإلمام اخلميين اُسوة هلم، فضالً عـن االعـداد   

  من اجملاهدين داخل البالد.  الكبرية

                                                 
  .٤٥٨، ص٢ضة اإلمام اخلميين، جدراسة وحتليل حول هن - ١
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  ةلم شرع اإلمام بتدريس سلس ١٩٧٠يف مطلع عام و

 ىقد ادو؛ )ة الفقيهيالو(وحبوثه حول احلكومة اإلسالمّية أ
  ن االحباث يف كتاب حتـت عنـوان  نشر هذه اجملموعة م

  العراقوة) ـ يف ايران  احلكومة اإلسالمّيأو (والية الفقيه  
  تفجري موجة جديدة مـن  اىليف موسم احلج ـ   ولبنان و

  احلماس يف صفوف اجملاهدين. لقد عرض هـذا الكتـاب  
 أهداف النهضةوعلی لسان قائد الثورةـ ابعاد اجلهاد وـ 
  العقلية للحكومـة اإلسـالمّية  و ةياالصولواملباين الفقهّية و

 واملباحث النظرية اليت تتناول اساليب احلكومة اإلسـالمّية. 
 م نشرت الصحف األمريكية خرب وصول ١٩٧٠يف نيسان 

 كـان برئاسـة   من الرأمساليني األمري ىهيئة رفيعة املستو
قد وصل هذا الوفد لتحري الطريقـة  وايران.  اىلر لروكف
أمريكا،  اىلعادة عائدات النفط اإليراين يتمُّ من خالهلا ا اليت



 ١٣٢                                               حديث االنطالق

العائدات كانت قد بدأت منذ ذلك العام بالتزايـد   فتلك
، لذا صار الزماً معرفـة سـبل مشـاركة    ينجنو بشكل

  األمريكية يف هذه الغنيمة.   الشركات
عدة اشـهر ـ   منذ رغم ان السافاك كان قد منع ـ  و

ارتقاء املنرب،  العلماء من انصار اإلمام اخلميين من العديد من
آراء اإلمام على بعد اطالعهم وعلماء الدين امللتزمني  اال ان
فضح خمططات  اىلمسألة احلكومة اإلسالمّية اندفعوا  حول
رضة تزايد النفوذ األمريكي يف ايران. وكان آية امعو الشاه
السعيدي من اشدِّ مؤيدي اإلمام معارضة ملـا كـان    اهللا

م، مل ١٩٧٠ال يف شهر نيسان االعتق اىلعرضه  جيري، مما
فـارق احليـاة    اعتقاله اكثر من عشرة أيام حىتی ميض عل

الشديد الذي تعرض له يف دهاليز سـجن   نتيجة التعذيب
  السافاك.  قزل قلعة علی ايدي

 اثر شهادته اصدر اإلمام اخلميين بياناً تأبينياً خلدعلى و
م إنَّ املرحـو «خاللـه:   فيه جهاد هذا الرجل مؤكداً من

ليس وحده الذي سقط يف سجنه معارضاً هلذا  السعيدي
إنَّ «قد جاء يف هذا البيـان ايضـاً:   و ١»الوضع املؤسف

على هجموا  ناالموال األمريكا اصحاب رؤوسواخلرباء 
املستثمرين االجانب، وذلـك   من اكرب ايران، باعتبارهم

املظلوم ... ان أّي اتفـاق   لتكريس أسر الشعب االيراين

                                                 
  .٢٧٧، ص٢صحيفة اإلمام، ج- ١
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وسـائر   اصحاب رؤوس االموال األمريكـان يربم مع 
  . ١»االسالم احكامواملستعمرين خيالف ارادة الشعب 

  
  
  
  
  
  
  

  

 ٥منذ انتفاضة  الحركات السياسيةواالحزاب  □
   انتصار الثورة االسالمّية ىحزيران حت

  

اهم احلركات السياسية اليت كان هلا حضور جدي  من
  امس من حزيـران ميدان اجلهاد الشعيب بعد انتفاضة اخل يف
 انتصارها، وكانت سامهت بفاعلية يف مسرية الثورة حىتو

 سّباقة يف متابعة تنفيذ اهداف النهضة، هي احلركـة غـري  
  املستقلة اليت مثلّها علماء الدين املؤمنـون بنـهج  واحلزبية 

                                                 
  .٢٧٨-٢٧٧ نفس املصدر، ص - ١
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 اإلمام اخلميين، ممن كانوا يقودون احلركة اجلهادية بأساليب
 اخلميين حيّدد اطرها يف كلِّاشكال خمتلفة ـ كان اإلمام  و

علـى  مرحلة من مراحل اجلهاد ـ معتمـدين يف ذلـك    
تميزة بني الدينية امل مواقعهم

ــات  ــاهري، والعالق اجلم
كانت هلم مع  املباشرة اليت

وطبقـات   خمتلف شرائح
. ان ىوالقر الناس يف املدن

املنـرب   املنع مـن ارتقـاء  
املناطق  اخلطايب، والنفي الی

املتكـرر   عتقالالنائية، واال
 ما يرافـق ذلـك مـن   و

 الشهادة يف سـجون  اىليؤدي  التعذيب الوحشي الذي قد
امللتزمون  علماء الدين االيرانيون النظام امللكي، أمور كان
مـن   تها ُبعيد انتفاضة اخلـامس هقد اعّدوا انفسهم ملواج

 یال متنعهم من السعيأو حزيران دون ان تفت يف عضدهم 
  حتقيق اهدافهم.  

  بعد انتفاضة اخلامس من حزيـران وجانب آخر، من 
  ، قامت جمموعة من اهليئات الدينيـة يف طهـران  ١٩٦٣

  مجع من الشخصـيات و(تتكون يف االساس من الكسبة  
  مرجعية اإلمام اخلميين) بتشـكيل ومائية املؤمنة بقيادة لالع
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  حهـا اكان جنومجعية باسم (اهليئات االسالمية املؤتلفـة) 
  ه علی طريقة (فدائيي االسالم). العسكري ميارس نشاط

  
  

كان من اهم االعمال اليت قامت هبا هـذه اجلمعيـة،   
رئيس الوزراء (حسن علی منصور) الذي قبل حتمل  اغتيال
 .اثناء فترة حكومتـه » الئحة احلصانة«على املصادقة  عار
اعتقال عدة عناصر مؤثرة من على النظام امللكي  اقدم وقد
قـام باعـدام   وية االغتيال، لعم هذه اجلمعية عقب افراد
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اآلخرين بالسجن ملدد طويلة. كـان  على احلكم و بعضهم
مؤثر طـوال  وي سمؤيدي هذه اجلمعية دور اساو العضاء

توزيع بيانـات  ولية طباعة مععلى إذ اشرفوا  فترة اجلهاد،
احلرفيني، كما ووتنسيق احتجاجات الكسبة  اإلمام اخلميين

بات يف ااالضروظيم املظاهرات الوافر يف تن كان هلم السهم
  نظام امللكي. المن عمر  االشهر االخرية

  

  
كذلك اعلن عن تشكيل (حزب الشعوب اإلسـالمّية)  

من سـائر فئـات   واجلامعية وعناصر العلمائية البعض  من
حزيران هبدف مواجهـة   بعد انتفاضة اخلامس من الشعب
 علىاحلزب فور تأسيسه  قد عكف هذاوعسكرياً،  النظام
تدريب عناصره، غري أن قياداته انكشفت بعد فتره و حيتسل
مالحقة السافاك، فبـادر  ونتيجة حتري احلزب  تأسيس من

الفـرار   اىلاعضاء احلركـة  وذلك ـ بعض قادة   ـ اثر
اجلبال الواقعة مشال مدينة طهران، لكن حماصرة  اىلاللجوء و
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قوا يبشكل منظم اوقعتهم يف األسر فسوالشرطة هلم  قوات
  السجون.   ىلا

 االحزاب السياسية اليت ميتد تاريخومن بني احلركات و
 م، ميكـن  ١٩٦٣ما قبل انتفاضة حزيـران   اىلتأسيسها 
 (حزب تودة) و(اجلبهة الوطنية) و(حركة حترير اىلاالشارة 
  ايران).  

  اما (حزب تودة الشيوعي) الذي كان متهماً من قبـل 
  ية كان قد صـاحل لماجلماهري باخليانة، فانه من الناحية الع

  النظام منذ مدة طويلة سبقت انتفاضة اخلامس من حزيران
 كان يعيش حالةوخارج البالد،  اىلنقل تشكيالته احلزبية و

 دائمة من االختالفات الداخلية، فضالً عن ان العديد مـن 
 اىلتفرغوا للتعاون مع النظام ووقادته سقطوا بعد اعتقاهلم، 

 االدارية يف النظـام والسياسية حدَّ ما قبول بعض املناصب 
 امللكي. كانت السياسات اليت انتهجها حزب تودة تابعـة 
 بشكل مباشر  للمواقف السياسية اليت تصدر عن موسكو،
 علماً ان سياسة الكرملني خالل اخلمس والعشرين عامـاً 

 حفـظ على  االخرية من العهد امللكي كانت قد تركزت
 باملنـافع االقتصـادية  عدم التفريط والعالقات مع النظام 
 من هنا اقتصرت نشاطات حزب تودةوالسوفيتية يف ايران. 

 ر البيانات السياسية وامتالكاالل  تلك الفترة علی اصدخ
 اداة بيـد  ىعة خارج البالد، اليت مل تكن يف الغالب سوااذ

  النظام لتحقيق اهدافها.  على للضغط وموسك
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  تسـنمته يف رغم املوقع الـذي  واجلبهة الوطنية ايضاً، 
آب  ١٩هنضة تأميم صناعة النفط اال أهنا بعـد انقـالب   

 االختالفات الداخلية، وقدواالنشقاقات ولالنزواء  تعرضت
  طات االعالمية املتفرقـة النصـار اجلبهـة   ااحنصرت النش

  االحتـادات الـيت كـانوا   وعموماً يف االوساط الطالبية 
ـ   ويشكلوهنا خارج البالد.    نقد التزم انصـار اجلبهـة م

اجلامعيني ـ رغم مواقف قادهتم ـ جانـب    واالسالميني 
  الدعم لنهضة اإلمام اخلميين.  و التأييد

  اما حركة حترير ايران، اليت كانت تتمتع بدعم اجملاهد
  آية اهللا الطالقاين، فقد اعربت عن دعمها النتفاضة اإلمـام 

 كانت قاعدة هذه احلركةواخلميين يف اخلامس من حزيران، 
 بعض اجلـامعيني وعناصر املتدينة يف اجلامعات منحصرة بال

 الدارسني خارج البالد، كما اهنا كانت تفتقد التشكيالت
  توظيف احلركة اجلهادية. على السياسية القادرة 

اما منظمة (جماهد والشعب) فقد كانت قد تشكلت ما 
م هبدف الكفاح املسلح ضد ١٩٦٦ـ   ١٩٦٥عامي  بني

فة السطحية اليت كان يتصـف  نتيجة للمعروامللكي.  النظام
قعت املنظمة يف فـخ  وهذه املنظمة جتاه االسالم،  هبا قادة

انه تنظيم اسالمي، على مع اهنا قدمت تنظيمها و االلتقاطية.
يف اخلفاء بعض االفكار املاركسية يف  ىتتعاط اال اهنا كانت

  يف اساليب النصال. و االقتصاد،
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 ية هلذه املنظمة ملوعلی الرغم من ان االحنرافات العقائد
تكن قد اكتشفت بعد، اال أن اإلمام اخلميين امتنـع عـن   

حينما ذهب ممثل احلركة للقاء اإلمام  تأييدها، حىتو دعمها
 النجف االشرف مطالباً اياه بدعم احلركة، امتنع مساحته يف

  موضحاً احنرافاهتا الفكرية. 
  الشعب) أيضاً كانت متثل تنظمياً آخـر ومنظمة (فدائي

  ، اعلن١ني ماركسيتني صغريتنيتشكل من ائتالف جمموعت
اختذ الكفـاح املسـلح هنجـاً    و، ١٩٧١عن وجوده عام 

جاء تشكيل هذه املنظمة اساسـاً بـوحي مـن     لنضاله.
باحلقارة الذي أصاب الشيوعيني االيرانيني نتيجة  االحساس

 اخليانات اليت ارتكبها من جهة، وتفوقوحزب تودة  وضع
 العناصر اإلسالمّية يف انتفاضة اخلامسوء تضحيات العلماو

  .  أخرىمن حزيران من جهٍة 
 من تشكيلهما ظيمني يف السنوات االوىلنحرص كال الت

 تدريب عناصره، مث بادر بعد ذلـك للقيـام  وكسب على 
 متفرقة، استطاع السافاك بعدهاوبعمليات مسلحة حمدودة 

فکـک  الـی ت  ىاعتقاهلم ممـا ادّ ومن تشخيص قياداهتم 
 فيما عدا اعدام بعض قادهتما، فان معظم الذينواملنظمتني. 

للنظام بـالكف   مت اعتقاهلم من اتباعها اعطوا تعهداً مكتوباً
رغـم ان  واالنـدماج يف النظـام.   ونشاطاهتم احلزبية  عن

                                                 
  جمموعة جزين وامحد زاده - ١
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قصد ـ من خالل  املقابالت التلفزيونية التافهـة    السافاك
صـورة  بعض عناصر التنظيمني ـ تشـويه    اليت اعدها مع

ني يف اذهان الناس، اال ان تلك املقـابالت  ياحلقيق اجملاهدين
فات املذهلة اليت اقّرهبا اولئك كشـفت  ااالعترو التلفزيونية
التصـفيات  واالخالقية والعقائدية  االحنرافات النقاب عن

ممـا جتـدر   وكانت تعيشها تلك التنظيمات.  ة اليتيالدمو
ظـيمني  ناصر هذين التني من عنلقتبعض املع االشارة اليه ان
املعتقلني السياسني على ولية التجسس ئومس اخذ علی عاتقه
  اإلمام اخلميين، لصاحل السافاك.  املؤمنني بنهج

) ةأّي حال، ففضالً عن (اهليئات اإلسالمّية املؤتلفعلى 
  (حزب الشعوب اإلسالمّية) كانت هناك جماميع إسالمّيةو

  عن هنضة اإلمـام مارست دورها يف الدفاع  ىجماهدة اخر
 سبيلعلى ميكن واخلميين بانتهاج اسلوب الكفاح املسلّح، 

  اليت انصهرت فيمـا بعـد يف   ١ةعاملثال ذكر اجملاميع السب
  كذلك جمموعة رجـل الـدين اجملاهـد    وتشكيل واحد، 

  .  ٢اندرزكوعلى  الشهيد

                                                 
امة واحدة، توحيدي بدر، توحيدي صف، فالح، فلق، منصورون،  - ١

  موحدون. انظر: تاريخ اجملموعات املشكلة ملؤسسة جماهدي الثورة اإلسالمية.
ــاساجملاهــد الشــهيد  -٢ ــدرزكو(املعروف بالشــيخ عب ــی ان   الســيد عل

  الطهراين)، احـد ابـرز واشـهر واطهـر واخلـص اجملاهـدين يف النضـال       
  فـدائيو «االيراين املسـلح. بـدأ الشـهيد جهـاده منـذ تأسـيس حركـة        

  وكـان علـی معرفـة وثيقـة بـاملرحوم نـواب صـفوي زعـيم        » االسالم
  »املؤتلفــة اجلمعيــات االســالمية «احلركــة. انضــم رمسيــاً الــی هيئــة 
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  الــيت بــدأت جهادهــا املســلح باعــدام حســن علــی منصــور رئــيس

ــة  ــن الئح ــالن ع ــده االع ــذي مت يف عه ــذ ال ــوزراء وقتئ ــانة  ال   احلص
  القضائية املذّلـة، وكـان الشـهيد انـدرزكومن خمططـي ومنفـذي عمليـة       
  االعدام الثوري حبـق حسـن علـی منصـور، وقـد بـادر الـی االختفـاء        

  ليـه باالعـدام غيابيـاً. وحتـول اختفـاؤه الـی      بعد تنفيذ العملية فحكـم ع 
  بداية ملرحلة من النضـال السـري ضـد حكومـة حممـد رضـا البوليسـية       
  استمرت ثالثـة عشـر عامـاً. كانـت حيـاة الشـهيد انـدرزكووعمليات       
  هروبه املتواصلة مبا يشـبه االسـطورة علـی حـد قـول اصـدقائه. ففـي       

  كـل امكانيـاهتم  الوقت الذي جّنـد السـافاك واجهـزة االمـن والشـرطة      
  مســلح هــارب يــدعي' انــدرزكو(املعروف بالشــيخ» خمــرب«ملالحقــة 

  الطهراين) يف كـل زقـاق ومدينـة مـن املـدن االيرانيـة؛ كـان الشـهيد        
  يتحرك مبنتهي' االطمئنان ـ االمـر الضـروري لكـل مـؤمن ـ وبشـجاعة       
  وحزم قل نظريمها، فيـؤدي مهماتـه بدقـة وخيـدع قـوى االمـن وينجـو       

  اك اليت كـانوا ينصـبوهنا لـه. فكـان اختفـاؤه لغـزاً حّيـر       دوماً من الشب
  الصديق والعـدومعاً. ويف كـل مـرة كانـت قـوى األمـن تـتمكن مـن        
  العثور علی خيط يوصلها اليه، كـان الشـهيد يـتمكن مـن االبتعـاد عـن      
  مكانه قبـل وصـول قـوات السـافاک اليـه، مصـطحباً عائلتـه معـه يف        

  مـن اقـدام واحـذق واكثـر    اغلب االحيان. لـذا ميكـن اعتبـاره حبـق     
ــاريخ النضــال  ــن اشــدهم شــوكة يف ت ــة، وم   اجملاهــدين خــربة وجترب
  املسلح االيراين املعاصـر. وكـان قـد لقـب يف السـنوات االخـرية مـن       

  بطاقـة شخصـية وجـواز    ٢٣نضاله بأنه كارلوس ايـران، اذ كـان حيمـل    
  سفر، بنحوجعل عملية عبور احلدود بالنسـبة لـه اسـهل مـن شـربة مـاء      

  نقل العدووالصديق. كما ي
ــاطات     ــنقالً يف النش ــيفاً مت ــهيد اندرزكوارش ــار الش ــن اعتب   وميك
ــات    ــاط اهليئ ــدءاً بنش ــلحة ب ــة املس ــاميع اجلهادي ــالمية للمج   االس
  اإلسالمّية املؤتلفـة ـ اغتيـال منصـور ـ وحتـی آخـر السـاعات الـيت         
  سقط فيها شهيداً، بدرجـة يصـعب اسـتغناء حركـة أومنظمـة اسـالمّية      

  نشاطات الشهيد اندرزكواومساعداته هلا. مسلحة عن 
  لقد عجـز السـافاك عـن اعتقالـه اوالقـاء القـبض عليـة، حتـی انـه         
ــاً.  ــاً أوميت ــه حي   خصــص جــائزة ملــن يســاعد يف إلقــاء القــبض علي
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  م، كان١٩٦٣يف السنوات اليت تلت انتفاضة حزيران 
  نشاط واضح، مع ان» احلجتية رابطة«جملموعة حتمل اسم 

ـ    سـنوات طويلـة   اىلد وتاريخ تشكيل هذه اجملموعة يع
 انّ حمور نشاطها كان يدور حول املواجهة الفكريةوسابقة. 

علی الرغم من التناقض الـذي  وللحركة البهائية يف ايران. 
بني اهداف هذه اجملموعـة وتطلعـات النظـام    ويبد كان

شيئاً آخر؛  یالواقع كان حيك حامي البهائية، اال ان باعتباره
قادهتا كانوا يشترطون لالنتماء و(رابطة احلجتية)   ذلك ان

احلركة، عدم التدخل يف السياسية، األمر الـذي هيـأ    اىل
ظروفاً مناسبة استطاع من خالهلا تعطيل عدد كبري  للنظام
صرفها عن مواجهـة العلـة   والطاقات الدينية الفعالة  من
 ية)لساد يف ايران (السلطة امللكية العملفااالساسي  العاملو
 هبـذا وغري مؤثر ايضاً.  بشكلوإشغاهلا مبواجهة املعلول و

 دائرةواستطاعت رابطة احلجتية من توسيع تشكيالهتا والنح
 بعض يف –بل اهنا  ،من السافاك قةيمضا نشاطاهتا دون ادىن

  . ١تم ذلک بدعمٍ من السافاکيکان  –املواطن 

                                                                        
  وفضالً عن امهيتـه كعنصـر مواجهـة مسـلح، فـان الشـهيد كـان يعـد        

ـ           ائالً:مصدراً قيمـاً للمعلومـات. لكنـه كـان ُيطِمـئن اصـحابه بثقـة ق
  اطمئنوا، انين لـن اقـع يف ايـدي االعـداء حيـاً ابـداً. واذا مـا متكنـوا        «

  وهكـذا کـان فقـد سـقط شـهيداً     ». مين فسأكون حينها جنازة ال اكثـر 
ــارك عــام    م، خمضــبا١٩٧٧ًيف التاســع عشــر مــن شــهر رمضــان املب

  بدمه ولقي رّبه صائماً ليلحق بقائمة شهداء الثورة االسالمّية. 
  معرفة حزب قاعدين زمان، قم، نشر دانش اسالمي. انظر: يف - ١
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اخلميين بفضح حقيقة عقائـد هـذه    وبعد قيام اإلمام
التحقوا بصوف وانسحب منها العديد من اعضائها  الرابطة
  هنضة اإلمام اخلميين، خصوصاً قبيل انتصار الثـورة  مؤيدي

  اإلسالمّية. 
  كانت رابطة احلجتية متارس دورها يف مواجهة البهائية
  يف اجملال الفكري الثقايف، يف حني انَّ البهائيـة يف العقـود  

سائر احناء العامل ـ كانـت   أو خرية ـ سواء يف إيران  اال
مدعوم من قبـل  وكحزب سياسي مرتبط باسرائيل  تعمل

 من الطبيعي ينبغي للمتصدينواملقيمني يف أمريكا،  الصهاينة
  هذه االمور يف احلسبان.  وايأخذإن ملواجهتها 

  ما بعد، اصـبحت احملاضـرات  وم  ١٩٦٩ومنذ عام 
ها افراد مـن قبيـل: االسـتاذ    يقلواخلطابات اليت كان ي

املهنـدس  والدكتور بـاهنر،  ووالدكتور مفتح،  مطهري،
شريعيت، يف املراكـز الدينيـة يف    يالدكتور علو بازركان،
كمسجد قبا، ومسجد هدايت، ومركز التوحيـد،   طهران

اخلصوص)، حمط انظار العديد من على االرشاد ( وحسينية
  معيني. فقد كرس االسـتاذ املسلمني اجلاواملتدينني  املثقفني

  فقيهاً متميزاً حضر لسنواتواملطهري ـ بوصفه فيلسوفاً  
ـ اُهللا   َرَمحهاطبائي بالعالمة الطوطويلة درس اإلمام اخلميين 

  طهران لتبيني االسس العقائدية اىلاهتمامه بعد عودته  جل
  توعية اجليل الشاب باحنرافـات وبلغة معاصرة، وة اإلسالمّي

  اإلمـام اخلمـيين   قد عدَّوااللتقاطية. وادية املدارس االحل
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  بدون استثناء آثـاراً مفيـدةً،  ومجيع آثار الشهيد املطهري 
  اخلدمات القيمة الـيت اسـداها لالسـالم   وجلل ذكراه و
  املسلمني.  و

ـ  اما اجلاذبية اليت ميزت   شـريعيت  يآثار الدكتور عل
واسلوبه االديب املتميز ـ   قلمه، ناهيك عن سحر -ک آنذا
 تناول املقوالت الدينيـة  ناشئة من كونه مثقفاً اكادميياً هيف

بنظرة نقدية  للمجتمع االيراين املسلم والتارخيية واالجتماعية
وقتئذ كان واضحاً  غياب امثال هذه البحوث انوفاحصة. 

  بني اوساط اجليل الشاب.  
ان الدراسة املنصفة للوثائق 

 واملناقشـات الـيت   الرسائلو
ريعيت مـع  كانت للدكتور ش

الســافاك والــيت مت نشــرها 
تؤكد ان السافاك ومع  ،١اخرياً

األخذ بنظر االعتبار ان التفاف 
حول شريعيت يساعد  الشباب

 باالفكـار اليسـارية   كثرياً يف ابعادهم عـن االهتمـام  
محالته الوحشية ضـد   والشيوعية، كان يتوهم انه مبواصلة

لفرقـة  االرضـية لبـث ا   ئرجال الدين التقليديني، سيهي
من هنـا امتنـع   و واالختالف يف صوف العناصر املتدينة.

                                                 
  .٣دراسة وحتليل حول هنضة اإلمام اخلميين، ج - ١
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لنشاطاته مث اضـطروا   السافاك لسنواٍت طويلة عن التعرض
  حسينية االرشاد.  اعتقاله وإغالق اىلم ١٩٧٣يف عام 

جدير بالذكر ان الرسائل اليت كتبها االستاذ مطهـري  
 تزالان السبب يف اع اىلتشري  ه،يقبخلّف من أوراقه املت وما

 االستاذ فعاليات ونشاطات
ـ االرشاد، يك حسينية ن م

ــورة   يف ــاده ان الث اعتق
واالجتماعية جيب  الثقافية

اصـالة   تعـاىل  ان تستند
الـديين   رکالف اىلوالوحي 

االسـتاذ   احملض، لذا فإن
املطهري كان يعتقد بـان  
 تأثري االجتاهات احلديثـة 

ـ   غري املبنية والتفسريات الثورية للمسائل الدينية واملذهبية 
 االسـاليب  یالـيت ال تتعـاط  واالساس املـذكور،  على 

التخصصية يف فهم استنباط االحكام الدينية ـ سـيكون   
اخللـط  وسيفتح الطريق امام االلتقاط وسريع الزوال  مؤقتاً
 االفكار الوضعية، األمر الذي سيمهدواملقوالت الدينية  بني

 واالجتماعية رسوخ النظريات الفلسفيةوالسبيل امام نفوذ 
  الغربية.  

  بعد انتصار الثورة اإلسالمّية، وقفت بعض العناصر من
  الفئات املتطرفة يف مواجهة رجال الدين وقيـادة الثـورة  
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  يف املقابل ايضاً فإنوبذريعة الدفاع عن الدكتور شريعيت. 
  السياسة مـن والدين على الكثري من اولئك الذين تعرفوا 
  وقفوا يف صف املدافعني عنخالل آثار الدكتور شريعيت، 

هذا ما ال ميكن انكـاره  والثورة االسالمية ليؤدوا دورهم، 
واستناداً اىل آثار الدكتور شريعيت. على كان احلكم  مهما

الدكتور شريعيت،  ما تقدم، صدرت آراء متباينة حول دور
الثقافية لنظام الشـاه،   فبعض عّده عامالً يف تنفيذ االهداف

ثوريـاً واشـاروا ـ     ريون مفكراً اسالمياًفيما اعتربه الكث
حياته ـ اىل انه   اواخرمستندين اىل مذكراته اليت كتبها يف 

اصـالح  و آثاره وحذف ايضاً بضرورة تنقيح ىواوص اقرَّ

اما اإلمـام   وتفسرياته املغلوطة.ة يبعض استنتاجاته السطح
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بياناته يف ذلـك  و اخلميين فقد أكدَّ يف الكثري من خطاباته
املقدامـة لعلمـاء    ضرورة الدفاع عن املواقفعلى وقت ال

والدفاع عن العلماء  الدين اجملاهدين الشيعة طوال التاريخ،
ثريت حـول هـذا   اُ كل الشكوك اليتعلى ورّد  ،االعالم

 اىلاليت بعث هبا  التحذير ـ يف رسائله  قد كررواملوضوع. 
 ـ مناخلارج  يف  االحتادات اإلسالمّية للجامعيني الدارسني

عن االسالم منبهاً  خصصةتغري املوة ياالستنتاجات السطح
للخدمات الـيت   جتليلهوضمن تكرميه ويف الوقت ذاته ـ  

خطر املتحجرين  اىلها املفكرون املثقفون املسلمون ـ  ااسد
جتنب طرح على  ني من علماء الدين، مؤكداً ايضاًيالقشرو

احلزبيـة   التكتالت التمحور حولواملسائل املثرية للخالف 
  األمر الذي يعدُّ خمالفاً ملصاحل الثورة. 

 مواصلة النضالوي اإلمام الخمين □
  م)١٩٧٧ـ١٩٧١(



 ١٤٨                                               حديث االنطالق

  ترية اخلالفات بنيوم تصاعدت  ١٩٧١يف اواخر عام 
اسـفر عـن   الذي نظام الشاه األمر وقي انظام البعث العر

بلـدهم.   اىل املقيمني يف العراق ينياآلالف من ايران ترحيل
ندد واحلكومة العراقية  اىلشأن ابرق اإلمام اخلميين ال هبذاو

اعلن عن عزمه علی مغـادرة  وية التهجري تلك، لبعم بشدة
غري ان النظام  .مارسات احلكومة العراقيةاستنكاراً مل العراق
من النتـائج   يف بغداد منع اإلمام من اخلروج ختوفاً احلاكم
  تترتب علی خروجه.  اليت قد

  ارتفاعوناً مع زيادة انتاج النفط تزامومن جانب آخر 
ما بعد، احس الشـاه بقـدرة   وم  ١٩٧١اسعاره يف سنة 

ـ وفضاعف من وحشيته يف قمع  اكرب، ، نياضطهاد املعارض
 سباقاً جنونياً يف شراء التجهيزات العسكرية والسلع خاضو
 سّرع من اجياد القواعدوالبضائع االستهالكية األمريكية، و

ی زاد من مستوولعديدة داخل البالد، العسكرية األمريكية ا
 العسكرية مع اسرائيل، وّمحل الشـعب والعالقات التجارية 

 االيراين نفقات هائلة إلقامة االحتفـاالت االسـطورية يف  
 نشوء امللكيـة يف على مخسمائة عام ومرور الفني  ىذكر
 رؤسـاء دول واليت كان حيضرها العديد من قادة و ١ايران

                                                 
  م، جلـاً معارضــو ١٩٦٣بعـد اعتقـال اإلمـام اخلمـيين ونفيـه عـام        -١

  حـرص ١٩٦٦النظام الشاهنشـاهي الـی النضـال السـري. ومنـذ عـام       
  اقامـة  امللك، بدافع اظهار قوتـه وسـطوته واهلـاء ابنـاء الشـعب، علـی      

  االحتفـــاالت يف خمتلـــف املناســـبات. ومـــن ابـــرز واضـــخم
  االحتفــاالت الــيت اقامهــا، االحتفــال الــذي اقــيم مبناســبة مــرورالفني
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اه من هذه االحتفـاالت استعراضـاً   قد جعل الشوالعامل. 
  الثبات اللذين يتمتع هبما النظام امللكي. و للقدرة
 عرب بيانات عديدة ـ هبذه وقد ندد اإلمام اخلميين ـ  و

 كشف النقاب عـن والشعب، على االحتفاالت املفروضة 
 احلقائق املّرة اليت حكمت اجملتمع االيـراين. وختلف البالد 

                                                                        
  ومخسمئة سـنة علـی االمرباطوريـة الفارسـية. فإلقامـة هـذا االحتفـال       
  ـ الذي وصف بأنه اضـخم اسـتعراض يف العـامل ـ أمـر الشـاه باقامـة       

ـ      وقـد ». ختـت مجشـيد  «القرب مـن آثـار   مدينة كاملـة يف الصـحراء ب
  امـرياً وعـدد كـبري    ٢١ملكـاً ومخـس ملكـات و    ٩٠حضر االحتفـال  

ــد مت ــات ورؤســاء احلكومــات ومعــاونيهم. وق   مــن رؤســاء اجلمهوري
ــاعم     ــّدة يف مط ــة املع ــدمي االطعم ــال تق ــيم«يف اياماالحتف   »ماكس

  الفرنســية، علــی اطبــاق واواين وابــاريق مــن اجــود واغلــي' االنــواع
ــور امل ــطورية آالف القص ــة االس ــك املدين ــت يف تل ــا اقيم ــة. كم   عروف

ــاث   ــائل واالث ــي الوس ــدث وأرق ــزة بأح ــات اجمله ــيارة واملخيم   الس
  والديكورات. كان كل هـذا جيـري يف وقـت كانـت الغالبيـة العظمـى      
  مــن ابنــاء الشــعب االيــراين تفتقــر الــی ابســط االمكانــات الرفاهيــة

  هبـذا الصـدد جملـة التـامي يف     كاملاء والكهربـاء والـدواء. وقـد كتبـت    
  حتـی شـهرزاد القاّصـة ال   «، تقـول:  ١٩٨٠عددها الصادر يف آب عـام  

  ميكنها وصف األهبة اليت اقيمـت هبـا احتفـاالت احيـاء ذكـرى االلفـني      
ــی جــوار خرائــب  ــة الفارســية، ال ــی االمرباطوري ــام عل   ومخســمئة ع

ــيد « ــت مجش ــاف  »خت ــارات واالوص ــل العب ــتخدمت ك   ، وإن اس
  اليت ذكرت عنها يف قصص الـف ليلـة وليلـة ... عنـدما اقـام     االسطورية 

  الشاه هـذه االحتفـاالت، قـّدم نفسـه كوريـث ألعـرق امرباطوريـة يف       
  العامل متكنت من البقاء قروناً متماديـة. بـل انـه رغـب يف االشـارة الـی      
  اهنا سـتبقى الـی آخـر التـاريخ. فمـن ذا الـذي خطـر يف ذهنـه مـن         

ــاريخ االمرباطــوري ســيختم الضــيوف املــوقرين، اوتصــور أن   هــذا الت
  ». بشخص حممد رضا



 ١٥٠                                               حديث االنطالق

امللك  بينما كانوة، عبارائيلية الروخالل احلرب العربية االس
ـ عرب  ميثل احلامي املقتدر السرائيل، طالب اإلمام اخلميين

االيراين  م ـ الشعب  ١٩٧٣بيان اصدره يف تشرين الثاين 
يف  افىت بالوقوف يف وجه اعتداءات الكيان الصهيوين، كما

 بوجـوب دعـم الشـعوب اإلسـالمّية     هذا البيان ايضاً
 ذلك عرب التـربع ونيني مادياً ومعنوياً، يللمجاهدين الفلسط

 اىلاملـواد الغذائيـة   وبالدم وارسال االسلحة والـذخائر  
علـى  . كما أكّد مساحته يف بياٍن آخر ١نياجملاهدين املسلم

تـث  جتيوماً سعيداً مـا مل   ىاألمة اإلسالمّية لن تر«ان: 
الفساد هذه (اسرائيل) من جذورها، وان ايران  جرثومة

ما دامت مبـتالة هبـذه العائلـة     احلرية لن تشم نسيم
  . ٢»سدةا(البهلوية) الف

م، جتلـت ديكتاتوريـة   ١٩٧٤سط شهر آذار اوايف و
  يف ذروهتا، حينما اعلن عن تشكيل حـزب الـبالط   امللك

اعتمـد سياسـة احلـزب    ويعين البعث!) و» (رستاخيز«
مجيع ابناء على فقد اعلن عرب حديث تلفزيوين بان  الواحد.
املعارضني على واحلزب،  اهذ اىليراين ان ينسبوا اال الشعب

يغادروا الـبالد باسـرع   وحيصلوا علی جوازات سفرٍ  ان
  . ٣وقت

                                                 
  .٧، ص٣صحيفة اإلمام، ج - ١
  .٧نفس املصدر، ص - ٢
  .٧١ نفس املصدر، ص - ٣
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  الفور اصدر اإلمام اخلميين فتواه اليت جاء فيهـا: على و
مصـاحل الشـعب   ونظراً ملخالفة هذا احلزب لالسالم «

 مجيع ابناء الشـعب االنتمـاء  على املسلم، حيرم  االيراين
اليه يعدُّ إعانة للظـامل ومشـاركة يف    ان االنتماءو ه،يال

معارضته تعّد من ابـرز   املسلمني، كما انعلى القضاء 
   .١» مصاديق النهي عن املنكر

 بعض علماء االسالم فاعلةواإلمام اخلميين  ىكانت فتو
 رغم االعالم املكثف الذي كرسه النظام للحثوومؤثرة. 

حبلّه  هزميته رمسياًعن اعلن  تقوية احلزب، اال ان النظامعلى 
  احلزب بعد عّدة سنوات. 

  

  
  كتب اإلمام اخلميين يف جانب آخر من بيانه هذا يقول:

الوضع على احلسرة وانا يف غربيت هذه، يعصرين االمل و«

                                                 
  .نفس املصدر - ١
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مجيل ان هو كم والذي يعيشه الشعب االيراين،  املؤسف
الظروف احلساسة بني أبنـاء الشـعب،    اكون يف هذه

املقدس مـن اجـل انقـاذ     عهم يف هذا اجلهاداساهم م
  .  ١»يرانإواالسالم 
 انتفاضة حزيران، شهدت ىيف ذكرو ١٩٧٥يف عام و

 انطلقت صـرخات والفيضية جمدداً قيام الطالب الثوريني 
لتـرن يف  » املوت لساللة البـهلوي «، »يعيش اخلميين«

ملا كانـت احلركـات   و .يومني ىمدعلى املدرسة  أرجاء
كانـت الشخصـيات   ولفدائيد قد تالشت، ا املنظماتو

اجملاهدة ترزح يف سجون النظـام، فقـد    ةيالسياسوالدينية 
الثوريـة   مثلث هذه احلركة

صدمة للملـك والسـافاك،   
 فانطلقت قـوات الشـرطة  

حملاصرة املدرسة الفيضـية مث  
 طلبـة العلـوم  على اهنالت 

الشـتم  والدينية بالضـرب  
ألقت القبض و بصورة وحشية

اقتادهتم و نيملعترضمجيع ا ىعل
  السجون.   اىل

                                                 
  .٧٥نفس املصدر، ص - ١
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  ين هبذه املناسبة، اعـرب ييف بيان اصدره اإلمام اخلمو
 رغم كل املصـائب فـإنَّ  «احلادث قائالً:  اعن تفاؤله هلذ

شعب تبعث علی األمل. ان هنوض اجلامعيني يف لا صحوة
إيران ـ طبقاً العتراف امللـك نفسـه ـ      خمتلف احناء
ـ  طالبوعالم والعلماء  اال خمتلـف فئـات   ودارس امل

مقدمة لنيل احلرية  التجرب،ورغم كل الضغوط والشعب، 
  .  ١»االنعتاق من قيد االستعمارو

 ةاإلسالمّي املؤمتر السنوي لالحتادات اىل ويف كلمة بعثها
ايلـول   ٢٤يف  الدارسني يف أمريكـا وكنـدا،   للجامعيني
املضـيئة الـيت    ان نقطة االمل«مساحته:  م، كتب١٩٧٥

الصحوة الـيت  وعمري، هي هذا الوعي  اواخرها يف اار
 ىهنضة املثقفني الـيت تتنـام  و هبا اجليل الشاب. ىيتحل

ـ   یـ بأذن اهللا تعال اليت ستحقق أهدافهاوبشكل سريع 
 .٢»بسط العدالـة اإلسـالّمية  ويف قطع ايادي االجانب 

عـام   امعاناً يف سياساته مبحاربة الدين، غّير امللك يف آذار
من  ة، التاريخ الرمسي املعتمد يف البالد،بكل وقاح ١٩٧٥

ويف ردِّ  التاريخ امللكي مللوك اهلخامنشة. اىلالتاريخ اهلجري 
  امللكي.   اإلمام اخلميين حبرمة استخدام التاريخ حاسم افىت

                                                 
  .١٠١ نفس املصدر، ص - ١
  .١١٤نفس املصدر، ص - ٢



 ١٥٤                                               حديث االنطالق

  اإلمام يف حترمي االنتماء ىكما استقبلت اجلماهري فتوو
  (رستاخيز)، حظيت فتواه يف حتـرمي اسـتخدام   بحز اىل

التــاريخ امللكــي املوهــوم 
باستقبال مجـاهري كـبري،   

  فضـــــــــحتو
ان النظام امللكي، ممـا  تاحلادث

  دفعتاه الی التراجع عنه عـام 
ــتخدام و ١٩٨٧ ــاء اس إلغ

  التاريخ امللكي.  
  من جانب آخر، اهنـت 

  م ١٩٧٥اتفاقية اجلزائر عام 
 حسـني (نائـب رئـيس     اليت وقعت بني الشاه وصدام

  اخلالفات بني البلـدين بشـكل   )اجلمهورية العراقية آنذاك
 املناوشـات بـني  واملنازعات  مؤقت، فقد رأت أمريكا ان

 عرض االستقرار يف املنطقـة ويف يطهران وقتئذ أمُر وبغداد 
 االتفاقيةتلک لذا فقد متّ عقد  .اخلليج الفارسي الی اخلطر

  املصـري الرئيس وبشكل رمسي بتدخل الرئيس اجلزائري 
  ميم لشاه ايران.  انور السادات الصديق احل

طهـران الـی   وأدت اجواء التآلف بني حكام بغداد 
العراقيل امام مسري جهاد اإلمام اخلميين، غـري ان   مضاعفة

ن من ثنيه عن مواصلة جهـاده الـذي   کمل تتم هذه املوانع
  ابتدأه.  
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  ويف تلك االيام بعث السفري االيراين يف العراق تقريـراً 
ان آيـة اهللا  «قـول فيـه:   قادة النظام امللكي ي اىلوجهه 

هـو  يكف عن ممارسة نشاطاته يف العـراق، ف  اخلميين، مل
اصدار  ىمواجهة النظام، يرجعلى  ناشط جداً يف العمل

  ».  لتحديد موقفنا جتاهه أوامركم يف هذا اخلصوص
  هذا التقريـر كتـب امللـك   على ويف معرض  جوابه 

لقد قلت مراراً البد مـن خنـق هـذا    «ـ بغضب ـ:  
ان التقدير االهلي اراد مصرياً آخـراً   غافالً عن ١»الصوت

فواِههم ُيطفئوا ُنوَر اهللا بأََُيريدونَ ِل« لرسالة اإلمام اخلميين
  .  ٢»مُّ ُنورِهاهللا ُمِتو

ـ  اىلطيون اوصل الدميقر ١٩٧٦يف عام    ضيالبيت االب
 املسامهات املالية اليت قدمها شاه ًیضاعت سدواألمريكي، 

  كان كـارتر قـد انتصـر مـن    و، اجلمهوريني اىلايران 
 احلد من تصدير االسلحةو ،خالل شعارات حقوق االنسان

 واضح أنَّ هذه الشعارات امنا رفعت الجـل وارج. اخل اىل
 املشاعر العدائية جتاه أمريكا اليت كانـت تسـود  من  احلدِّ

 االزمـة علـى  التعتـيم  وكايران مـثالً،   ىالبلدان االخر
على زيادة الضغط وأمريكا، ف بصاالقتصادية اليت كانت تع

 امتيازات اكثر يفعلى االحتاد السوفييت  (السابق) للحصول 
                                                 

أيضاً و ٢٧٣، ص١انظر: الكوثر: جمموعة خطابات اإلمام اخلميين، ج - ١
  .٢٧/٢/١٩٧٩صحيفة كيهان 

  . ٨سورة الصف، اآلية   -٢



 ١٥٦                                               حديث االنطالق

من االسلحة النووية اليت كانـت جاريـة    مفاوضات احلدِّ
  بني الطرفني.  آنذاك

  سياسات الدميقراطيني يف أمريكا، قام امللك حبعد اتضا
عن سياسة الفضاء  باالعالن

  ىاقدم علوالسياسي املفتوح! 
تبديالت يف وراء تغيريات اج

  بيادقه. 
تشري الوثائق اليت نشرت و

  كر التجسـس وبعد احتالل 
األمريكي (السفارة األمريكية 
 يف طهران) بـأن السياسـة  

يران ـ اليت كانت تضع اطارهـا   ا« األمريكية فيما خيصُّ
 وكالة املخابرات األمريكيةووزارة اخلارجية األمريكية  العام
CIA ،ـ    كانت تبلغ للو غري، تسـفارة يف طهـران ـ مل ت

ان الـدميقراطيني  ونظامه بالكامـل،  وتدعم امللك  فأمريكا
احلال يف السابق ـ بأنَّ امللك ميثل  هو ـ كما  ايضاً يرون

حلفظ املصاحل األمريكية يف منطقة اخللـيج   عنصراً اساسياً
استثنيت إيران من قـانون حظـر تصـدير     الفارسي، لذا

  االسلحة. 
 طهران واحلـديث  اىلزوجته و كارتروقد اوضح سفر

الدعم  اليت اعلن من خالهلا عن به والتصرحيات الذي ادىل
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ضـاء  فال البيت االبيض للملك، بـأنَّ  املطلق الذي يوفره
  كان حركة مسرحية عابرة.  السياسي املفتوح امنا

  

ذروتها عام بلوغ الثورة اإلسالمّية  □
  نهضة الجماهيرو١٩٧٧

  ـ الذي كان يتـابع التحـوالت  متكن اإلمام اخلميين  
  العامل بدقة متناهيـة ـ مـن   واالحداث اجلارية يف إيران و

 ىاالسـتفادة القصـو   حت له حمققاًياغتنام الفرصة اليت ات
نظـراً  : «١٩٧٧فقد اعلن يف بيان اصدره يف آب  منها.

انتشار انباء اجلرائم اليت واخلارجية، والداخلية  لالوضاع
الصـحافة  و احملافل الدوليـة  احلاكم يف يرتكبها النظام

مواتية اآلن للتجمعـات العلميـة    االجنبية، فإن الفرصة
الدارسـني يف اخلـارج    اجلـامعيني والوطنيني ووالثقافية 

كانت، للمبـادرة   االحتادات اإلسالمّية اينماووالداخل، 
  . ١»اغتنام هذه الفرصةوباالنتفاضةـ دون خوف ـ 

على ان التجاوز « جاء يف جانب آخر من البيان ذاته:و
حتكيم حفنـة مـن   وحقوق مئات املاليني من املسلمني، 

اتاحة الفرصة للنظام االيراين وهتم، امقدارعلى  االوباش
صبا حقوق تللكيان االسرائيلي اخلاوي ليغو غري الشرعي،

                                                 
  .٢٠٩، ص٣صحيفة اإلمام، ج - ١



 ١٥٨                                               حديث االنطالق

يتعامال مع الناس معاملـة  واحلريات،  يصادراواملسلمني 
 ءيف سـجل الرؤسـا   وحشية، كلها جـرائم سـتثبت  

  .  ١»األمريكيني
  

  
 يف شهر ٢اخلميين ىحتولت شهادة آية اهللا السيد مصطف

  املراسم التأبينية املهيبة اليت اقيمتوم ١٩٧٧تشرين االول 
                                                 

  .٢١٠ نفس املصدر، ص - ١
  احلاج السـيد مصـطفٰی اخلمـيين هوالنجـل االكـرب لالمـام اخلمـيين        -٢
ــاهز   ١٩٧٧ -١٩٣٠(  ــالمّية ومل ين ــوم اإلس ــته العل ــدأ دراس   م). ابت

  الجتـهاد قبـل أن يـتم عقـده    اخلامسة عشرة مـن عمـره، فبلـغ مرتبـة ا    
  الثالث. وقد متكن وهـويف سـن الشـباب مـن التبحـر واالملـام الشـامل       
  يف خمتلف العلـوم اإلسـالمّية، إذ تتلمـذ علـی يـد اسـاتذة كبـار نظـري        
ــوم   ــردي واملرح ــة اهللا الربوج ــوم آي ــيين واملرح ــام اخلم ــة اإلم   مساح

  السيد حممد الداماد. 
  ودع الســجن مثانيــة وا ١٩٦٤/ ١١/ ٤القــي القــبض عليــه يف   

ــم ليجــد يف  ــی ق ــد ال ــدها واعي ــق ســراحه بع ــاً، اطل   ومخســني يوم
  وابنـاء مدينـة قـم     استقباله حشوداً مـن العلمـاء وطلبـة العلـوم الدينيـة     

  خرجوا الستقباله مبجرد مساعهم نبأ اطالق سراحه. 
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  نقطة انطالقٍ لتحرك احلـوزات العلميـة   اىل ،له يف إيران
  قد عـرب اإلمـام  وهنضة اجملتمع االيراين املتدين. وجمدداً، 

ـ » ة اخلفيةاأللطاف اإلهلّي«ـ اخلميين عن تلك احلادثة ب
قد حـاول النظـام   واالعجاب. والذي أثار الدهشة  األمر
حينها االنتقام من اإلمام بنشر مقالـة موهنـة يف    امللكي
الساحر، اذ على اطالعات. غري  ان السحر انقلب  صحيفة
م ١٩٧٨كانون الثاين عام  املقالة انتفاضة التاسع من فجرت
 ىمرة اخـر ومن الطالب الثوريني. استشهد فيها مجع  اليت

جيـزة ـ ويف   وما هي إالّ فترة وقم فتيل النهضة،  اشعلت
اختلفت متاماً عن الظروف اليت انطلقـت فيهـا    ظروف
تكاتفـت  وتضـافرت   یـ حت  ١٩٦٣حزيران  انتفاضة

يف خمتلف احناء البالد. حيث ادت إقامـة   حركة اجلماهري
                                                                        
ــة    ــه اجلهادي ــده بروح ــع وال ــال م ــا هواحل ــه ـ كم ــرف مساحت   ُع

ــاده الراســخ  ــة واعتق ــناملقدام ــة م ــة البهلوي ــة ســقوط احلكوم   حبتمي
  خالل القيام الشـعيب والعلمـائي الشـامل، وهونفسـه كـان لـه يف هـذا       
  الطريق جهاد طويل. ويف العـراق كانـت مديريـة االمـن العـام العراقيـة      

  م الـی قصـر   ١٩٦٩تراقب االوضاع عن كثب، فقامـت باسـتدعائه عـام    
  امحـد حسـن البكـر،   الرئاسة يف بغداد، فالتقـاه هنـاك الـرئيس العراقـي     

  الذي كان قد اطلع علـی لقاءاتـه السـرية مـع آيـة اهللا السـيد احلكـيم،       
  وطالبه مهدداً اياه باملوافقـة علـی التعـاون مـع النظـام البعثـي العراقـي       
ــطفیٰ    ــيد مص ــة الس ــران. إالّ أن مساح ــاه يف اي ــام الش ــة نظ   ملواجه

  ايناخلمـيين رفــض املقتـرح العراقــي كليـاً، وقــد اشـاع النظــام االيــر    
  حينها اخباراً تشري الی تواطئه مع النظام العراقي. 

ــورة  ــن انتصــار الث ــام واحــد م ــل ع   استشــهد الســيد مصــطفى قب
  اإلسالمّية عن عمر يناهز الثامنة واالربعني.  
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االربعني من والسابع وث املتتالية يف اليوم الثال مراسم العزاء
سريان هليب الثورة الی مدن الـبالد   اىلالشهداء،  سقوط
اصفهان وطهـران.  وشرياز وجهرم ويزد وكتربيز  ىاالخر

الفترة كانت البيانات املتواصله الصدور مـن   وطوال هذه
اليت واشرطة تسجيل احاديثه وخطاباته ـ  و اإلمام اخلميين،

 بات ومواصلة النهضة حـىت الث اىلاجلماهري  فيهاوكان يدع
النظام امللكي وتشكيل احلكومة اإلسالمّية ـ  على القضاء 
ويتم توزيعهـا   ايدي مؤيديه وانصارهعلى ُتكَثر و تستنسخ
  احناء البالد.  يف مجيع

ومع كل اجلرائم الوحشية اليت ارتكبها النظام امللكـي،  
  كانت احابيلهوعرة. تيتمكن من امخاد هليب الثورة املس مل
 بوء بالفشـل دون تمناوراته العسكرية وة يدسائسه السياسو

أن يكون هلا دور يف هتدئة الغضب اجلمـاهريي، بفعـل   
ترشد اجلمـاهري  واليت كانت تكشف اخلفايا  اإلمام بيانات

  اخلطوات الالزمة يف مسرية حتركهم.  اختاذ اىل
ـ  مل وملّا    قراطيني املتغـربني وينفع تنصيب احـد التكن

ار) رئيساً للوزراء بدالً عن (هويـدا) ـ   (مجشيد آموزك 
  عشر عاماً ـ يف اجياد حلٍ  ةعمل يف خدمة امللك ثالث الذي

  للمعضلة اليت تعصب بالنظام، استبدل امللك آموزكار بأحد
  اعضاء احملافل املاسونية االسـتعمارية يف إيـران، فجـاء   

 حكومـة املصـاحلة  «(جعفر شريف امامي) رافعاً شعار  
مـع   مسـاعيه يف التفـاوض  وأن دسائسه  إالّ ».الوطنية
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ـ الذي ملع جنمه جمدداً باعتباره احد القـادة   شريعتمداري
دعمه ـ مل تـتمكن   ووحرص النظام علی تأييده  الدينيني،
  التحرك اجلماهريي.  من ايقاف
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ـ     ويف عهد حكومته (شريف إمامي) ـ الثامن من ايلول 
ـ    اهري العـزل ارتكبت املذحبة اجلماعية الوحشية حبق اجلم

  اعلنت إثر ذلكو(الشهداء حالياً) بطهران.  ةيف ميدان جال
  عشرة حمافظـة  ىاحدواالحكام العرفية يف كل من طهران 

  .ىألجل غري مسم ىمن حمافظات البالد الكرب
  

  
  غري أنَّ اجلماهري مل تعبأ باالحكام العرفية، مسـتلهمة 

  هراتاستمرت التظاوشجاعتها من بيانات اإلمام اخلميين، 
ليل هنار، دون انقطاع، بل كانت يف اتساع مسـتمر. إذ  

نداءات (اهللا اكرب)، (املوت للشاه) (يعيش اخلميين)  كانت
ـ ومدار الساعة على  تسمع الرصـاص   زيرافقها احياناً ازي

  ينطلق من كل جهة.  الذي كان
  منذ البدء مستلهماً قولـه  تهلقد قاد اإلمام اخلميين هنض

ـ ُرُيَغّي ىُر ما بِقَومٍ َحّتُيَغيِّإنَّ اهللا : «تعاىل  ١»همِوا َما بِأَنفُِس

                                                 
  .١١/سورة الرعد  -١
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التحول االجتمـاعي بواسـطة   والثورة الثقافية  ومرّجحاً
كان مساحته يعتقـد يف  والثورة السياسية، ی اجلماهري، عل

النضال  ىكانت متر هبا ايران بعدم جدو تلك الظروف اليت
 ىكذا بعـدم جـدو  والربملانات، او  من خالل االحزاب

من مشاركة اجلماهري، ودعمهم.  الكفاح املسلح إذ ما جّرد
اجلهاد العام املسـلح آخـر   و بئة العسكريةعالت ىوكان ير

  أمريكا باالنقالب العسكري.   السبل املتبقية اذا ما فكرت
  املراكز الدينية مبثابة املعاقل االساسـية وكانت املساجد 
  جتمعاهتـا. وق لتحرك اجلمـاهري  لاملنطو للثورة اإلسالمّية

 مزجياً من التعاليموكانت الشعارات اليت ترددها اجلماهري و
ـ ارشـادات اإل و الدينية خـالل عـامي   وام اخلمـيين.  م
ة ذروهتـا  م، عندما بلغت الثورة اإلسالمّي١٩٧٨و١٩٧٧
الفئات السياسية للظهور مـن جديـد   واالحزاب  عادت

جداً، وقاعدة ضئيلة التذكر، ممـا جعلـها    وباعداد كبرية
االحـداث   ىحرمها امكانية التأثري يف جمر يش يف جذبٍتع

  جماراة احلركة اجلماهريية الواسعة.  تعاىل متاماً فاضطرها
  ،الفصائل اجلهادية املسلحةوويومها نشطت احلركات 

  اعتقاداتواليت متَّ تشكيلها بوحي من االهداف اإلسالمّية 



 ١٦٤                                               حديث االنطالق

  
عن  راإلمام اخلميين. فكانت نشاطاهتا تعّببنهج راسخة 

دعـم لثـورة   وجهادي مستقل، بل متثل حركة محاية  هنج
  العارمة.  الشعب
 قة اليت اتبعها اإلمام اخلميين يففكان من االساليب املوو

  باتااالضـر  اىلاجلهاد ضد نظام الشاه، دعوته اجلمـاهري  
  بات يف االشـهر اتوسيع مدارها. فقد مشلت االضروالعامة 

 نظام من وزارات ودوائراالخرية من الثورة خمتلف اركان ال
 موظفي شركةوعمال  اىلامتد األمر  ومراكز عسكرية حىت
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 ولة احلساسة، األمر الذيداكز الرالبنوك وموالنفط الوطنية 
  جسد النظام.  اىلوّجه الضربة القاضية 

  باريسالىانتقال اإلمام الخميني من العراق □

  ياتفق الطرفان يف االجتماع الذي عقد بـني وزيـر  
  اخـراج اإلمـام  على يران يف نيويورك إوة العراق خارجي

  اخلميين من العراق.  
  م حوصر مـرتل اإلمـام   ١٩٧٨يف الرابع من ايلول و

  اخلميين يف النجف من قبل قوات امن النظام العراقي، ممـا 
 سائر البلدان. ففيوالعراق وفجر غضب املسلمني يف إيران 

 ية بأنَّ شرط إقامتهقالقائه اإلمام ابلغه رئيس دائرة األمن العر
 عـدم التـدخل  ويف العراق، الكف عن نشاطه اجلهادي 

 اىلهذا االقتراح منوهاً على قد رّد اإلمام حبزم وبالسياسة. 
 باملسؤولية قبال االمة اإلسالمّية، األمر الذي مينعه هاحساس

  . ١ةعقد أّي نوع من املصاحلاو من السكوت 
  فسه، غادر اإلماميف الرابع من تشرين االول من العام ن

  الكويـت، غـري أنَّ   اىلاخلميين النجف االشرف متوجهاً 
  الكويت امتنعت عن استقباله بايعازٍ من النظام االيـراين. 

لبنـان، غـري ان   او سوريا  اىلعندها اقترح البعض السفر 
بعد التشاور مع جنله حجـة االسـالم   واخلميين ـ   اإلمام

                                                 
  .٥٣٢، ص٣انظر: كتاب الكوثر: جمموعة خطابات اإلمام اخلميين، ج - ١
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بـاريس. ويف   اىلفر امحد اخلميين ـ قرر الس  احلاج السيد
م وصـل اإلمـام    ١٩٧٨تشرين االول عام  السادس من

مرتل  اىلبعد يومني من وصوله انتقل و .١باريس اىلاخلميين 
  (ضواحي باريس). واملقيمني يف نوفل لوشات احد االيرانيني

  زية بابالغ اإلمام اخلمـيين يقصر االلوبعدها قام موظف
  ستان) املتمثلـة دي ركاس(جيالفرنسي بوجهة نظر الرئيس 

قـد  وبضرورة اجتناب اإلمام اخلميين الي نشاط سياسي. 
 انه اذاومزاعم الدميقراطية، و يتناىفهذا مساحته حبزم بأن  رّد

فإنه لـن  بلد  اىلمن بلد ومطار  اىلاضطر للسفر من مطار 
  . ٢عن جهاده لتحقيق اهدافه يكف

كتب الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان يف مذكراتـه  

اخلميين من اإلمام ر باخراج مكان حينها قد اصدر األ بأنه
                                                 

  .٤٣٤، ص١جنفس املصدر،  - ١
  املصدر السابق. - ٢
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ظة عندما حـذره  يف اخر حله لكنه عدل عن قرار فرنسا،
 ىالسياسيون الذين كانوا يعيشون اقصوااليراين  النظاموممثل

فعـل   االضطراب، من مغبـة وقـوع ردِّ  والقلق  حاالت
اهنم غري مسؤولني حينها ول السيطرة عليه، ييستحي مجاهري
  . ١يف أوروباويف إيران  يقععما س

  وخالل مدة اقامة  
ــل  ــام يف (نوف اإلم

اليت دامت  لوشاتو)
حتولت ، اربعة اشهرٍ
الصغرية  تلك املدينة

خربي  أهم مركزٍ اىل
 يف العامل، وعـرض 

اإلمام اخلميين مـن  
ــالل ــاءات  خ اللق
املتعـددة   الصحفية

جهات نظره حـول احلكومـة   وخمتلف  اليت اجريت معه
 ،هنضته املستقبلية امـام العـامل امجـع    اهدافوة اإلسالمّي

من هنا وثورته، وفكر اإلمام على  بذلك تعرف الكثريونو
املراحل يف النهضـة اإلسـالمّية    أت قيادته ال صعبدابت

  .  ٢االيرانية
                                                 

  .١٠٢القوة واحلياة: مذكرات رئيس فرنسا، ترمجة حممود طلوعي، ص - ١
  .٦-٥-٤-٣، ص٣راجع: صحيفة اإلمام، ج - ٢
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  مل تستطع حكومة (شريف إمامي) الصمود اكثر مـن 
بعد سقوطها كلّف الشاه (ازهاري) بتشـكيل  وشهرين، 
ة املذابح، اال اهنا مل تستطع ريتورية. فازدادت عسك حكومة
اجلماهري. فطالب الشاه ـ بعد ان اصـيب   على  السيطرة

ـ  لالزمة. اال  الربيطاين حبلٍّوين األمريكي ريالسف باالهنيار 
  . ١مقترحاهتما مل جتد نفعاً اً منانَّ أّي

  عاشوراء انطلقـت املظـاهرات  وويف يومي تاسوعاء 
  اليت اشـتهرت و، ىخرالسائر املدن اواملليونية يف طهران 

  مسي من قبل اجلماهري ضدرفيما بعد باسم (االستفتاء غري ال
  سلطة امللك).  

  خبتيار، احد قادة اجلبهة الوطنية، وآخر رح شابوامت اقتر
 نـه رئيسـاً  يبيدق من البيادق األمريكية، علی الشـاه لتعي 

  قادةللوزراء. ففي اجتماعهم الرباعي يف (غوادلوب) اتفق 
  . ٢دعم وزارة خبتيارعلى الدول الصناعية 

  بعد ذلك وصل اجلنرال هايزر (معاون قيادة حلـف و
  قـد وطهران يف مهمة سرية استغرقت شهرين،  اىلالناتو) 

  فاته فيما بعد عن أن  مهمته كانتاكشف النقاب يف اعتر
  تـوفري وني لبختيـار  يمحاية العسكروتتمثل يف توفري دعم 

اخـرياً االعـداد   وافشال االضـربات،  وته، راالمن لوزا

                                                 
  .٣٦٤-٣٥٠اإلجابة على التاريخ، ص - ١
انظر: القوة واحلياة، مذكرات رئيس فرنسا، مؤمتر غوادلوب، ترمجة حممود  - ٢

  طلوعي.
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السلطة بشكل مشـابه   اىلعسكري إلعادة امللك  النقالب
غري ان بيانات اإلمام  .١م ١٩٥٣آب  ١٩انقالب  ملا متَّ يف

اكدت وجوب مواصلة اجلهاد احبطت مجيـع   اخلميين اليت
  خمططات النظام. 
  شكل اإلمام اخلميين جملس قيادة ١٩٧٩يف مطلع عام 

 بعد تشكيل جملس الوصايةوامللك ايضاً  ذلك فإنالثورة. ك
 حصول وزارة خبتيار علی ثقة اعضاء اجمللـس والعرش  یعل

انتشر اخلـرب  و. ١٩٧٨كانون االول  ١٦فّر من البالد يف 
 اىلخرجـت اجلمـاهري   وسائر احناء إيـران  وطهران  يف

  تعرب عن فرحها. وحتتفل  رعاالشو
  صـلة ازر املتومن جانب آخر مل تستطع اجتماعات هاي

  قـادة اجلـيش  وباملستشارين العسـكريني األمريكـان   
الشاهنشاهي، من مساعدة 

ـ     ىخبتيار يف التغلـب عل
اهناء الثـورة  وبات ااالضر

  الشعبية.  

عودة اإلمام بعد  □
  عاماً من النفي ١٤

                                                 
  ان، مذكرات اجلنرال هايزر. انظر: املهمة يف طهر - ١
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  شاع يف أواخر شهر كانون االول خرب عـزم اإلمـام  
  يسـمع  كان كـل مـن   وإيران.  اىلالعودة على اخلميين 

  
  
  
  
  
  
  
  

باخلرب تفيض عيناه بدموع الشوق. لقد عانت اجلماهري 
احملـبني  وعاماً من االنتظار. بيد أن اجلمـاهري   اربعة عشر

حياة اإلمام اخلميين ذلك ان على اضطراب و كانوا يف قلق
ية للملك مازالت يف سدة احلكم. لالعسكرية العم احلكومة

السفر قليالً لتـوفري  اصدقاء اإلمام بتأخري  ىأوص لذلك فقد
  املناسبة حلمايته.  الظروف

  إيـران يف تلـك   اىلمن جانب آخر فإنَّ عودة اإلمام 
  لقائه باجلماهري املليونية الثائرة كان يعين ـ من والظروف 

  وجهة نظر أمريكا ـ النهاية احلتمية للنظام امللكي. لذا فقد 
 اختذت خطوات عديدة، بدءاً من التهديد بتفجري الطـائرة 

عسـكري، كـل   بانقالب بالقيام  ًءانتهاوام، متقل اإل اليت
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  ان الـرئيس   تـأخري سـفره. حـىت    اىلاإلمام  فعدذلك ل

  
بدور الوساطة، لكنَّ اإلمام كان قد  قتئذ قاموالفرنسي 

 عرب بيانات اصـدرها للشـعب   اعلنواختذ قراره النهائي 
يكون مع شـعبه يف هـذه االيـام     االيراين بانه يرغب ان

  ية احلامسة. ريصامل
ـ    اقدمت حكومة خبتيار ـ بالتنسيق مع اجلنرال هايزر 

  اغالق املطارات بوجه الرحالت اخلارجيـة.. وقـد  على 
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  توجهت املاليني من خمتلف احنـاء الـبالد، لتشـارك يف   

  
التظاهرات اليت انطلقت يف طهران مطالبة بفتح املطار. 

  ة يفالشخصـيات السياسـي  واجتمع مجع من العلماء  كما

 اعلنوا عن اعتصامهم هناك حـىت وجامعة طهران  مسجد
مل تتمكن حكومة خبتيار من الصمود واملطار،  تفتح مدارج
  ايام مث رضخت ملطالب اجلماهري.  اكثر من عّدة
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 م وصل اإلمام ١٩٧٩يف مطلع شهر شباط عام واخرياً 
من فراق الـوطن.   إيران بعد اربعة عشر عاماً اىلاخلميين 

اً ومنقطع الـنظري  يستقبال اجلماهري لقائدها عظمكان ا قدو
الشبكات االعالمية الغربية مـن   درجة مل تستطع حىت اىل

اذ قدرت وسائل االعالم الغربية عدد املسـتقبلني   انكاره،
  ماليني شخص.  )٦-٤بني (
  
  
  
  
  
  
  
  

  توجهت اجلموع من مطـار  وما ان وصل اإلمام حىت
ث مـزار الشـهداء،   حي» جنة الزهراء«مقربة  اىلن اطهر

حلديث قائدها التارخيي. يف ذلك احلـديث اعلـن    لتصغي
 ،بدعم مـن هـذا الشـعب   اقوام سوف «قائالً:  اإلمام

  .  ١»بتشكيل احلكومة
  

                                                 
  .١٦، ص٦صحيفة اإلمام، ج - ١
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ما هـي  وام ميزح! ميف بداية األمر، اعترب خبتيار بأنَّ اإل
اعلن اإلمام اخلميين يف اخلـامس مـن    یئل حتالايام ق اإل

عن تعيني (مهدي بازركان) رئيساً للحكومة  ١٩٧٩ شباط
 وجه متدينوهو بعد ترشيحه من قبل جملس الثورة، ، املؤقتة

  ة يف حركة تأميم النفط. خربومعروف، له ماض جهادي 
  ويف قرار التعيني طالـب اإلمـام اخلمـيين املهنـدس    

بازركان بتشكيل وزارته دون األخـذ بنظـر االعتبـار    
العداد التمهيدات الالزمة الجراء ذلك واحلزبية،  العالقات
، مطالبـاً اجلمـاهري   ١شعيب مث إجراء االنتخابات استفتاٍء

عن رأيها من خالل االنتخابـات املزمـع    االيرانية التعبري

                                                 
  .٥٥-٥٤نفس املصدر، ص - ١
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اجلماهري لالنطالق يف مظاهرات حاشدة  اجراؤها. فبادرت
تأييدها لقـرار  وباسرها لالعالن عن دعمها  عمت البالد

  اإلمام اخلميين.  
 اليت كانوـ   ىالفصائل السياسية االخرواما االحزاب 

 اعضاؤها القليلون خيرجون من سجنهمومسؤولوها و قادهتا
 فيماوعدة مراحل، على ومعتقالهتم بربكة هنضة اجلماهري و

ـ على كان الشعب يقف  ی اعتاب النصر، راحت تتطلع ال
 املطالبة بسهم اوفر هلـا يف ارث واحلصول علی املكاسب 

 منذ تلك األيام ابتدأ االصطفاف بوجـه الثـورة  و الثورة.
 ازالموالء النظـام البائـد   ماإلسالمّية بصفوف امتألت بع

  جماهدي خلق (املنافقني). والشيوعيني والسافاك 
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انتصار الثورة وسقوط النظام الملكي  □
  شباط ١١يوم اهللا  اإلسالمّية

  ،١٩٧٩ ط القوة اجلوية، يف الثامن من شباوبايع منتسب

  
 
  اإلمام اخلميين يف حمل اقامته باملدرسة العلوية يف طهـران، 

  قبـل وحافة السقوط الكامل. على اصبح اجليش امللكي و
 ملؤمنني قد تركواااملراتب من وذلك كان العديد من اجلنود 

  التحقـوا بصـفوف  واإلمـام   ىاملعسكرات التزاماً بفتو
  اجلماهري.
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يف التاسع من شباط قام 

بالتمرد اجلوية القوة وسبمنت
اهــم قاعــدة هلــم يف  يف

بادرت قـوات  وطهران. 
على للقضاء  احلرس امللكي

اجلمـاهري   التمرد، فهبـت 
الثوريـة يف   لدعم القوات
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مراكز الشرطة  معظم العاشر من شباط كان القاعدة. ويف
ــو مؤسســاتو ــد ســقطت الواحــدة تل ــة ق   الدول

ـ  بايدي اجلماهري. ىاآلخر   ه اعلـن ويف بيان عسكري ل
  القائد العسكري ملدينة طهران عن متديد سـاعات منـع  

  تزامناً مـع ذلـك  وبعة بعد الظهر. االساعة الر اىلالتجوال 
  اصـدر وجمللس امـن الدولـة    عقد خبتيار اجتماعاً طارئاً

  لـه سـلفاً     العسكري الذي اعد امره بالقيام باالنقالبوأ
  إلمـام من جانب آخر اصدر ا بالتنسيق مع اجلنرال هايزر.
  بـدافع احبـاط  وطهـران ـ    اخلميين بياناً دعا فيه ابناء
ــة ـ   ــؤامرة املبّيت امل

الشـوارع   اىلللرتول 
 الغــاء قــرار منــعو

التجوال بشكل عملي. 
فانــدفعت اجلمــاهري 

ونسـاًء   شباناًوشيباً 
اطفاالً الی الشوارع، و
ــداد و ــرعت باع ش

ــادق ــا .اخلن ان  وم
ــدبابات  خرجــت ال
والقوات العسـكرية  

سـيطرت   االنقالب من معسكراهتا، حـىت  فة بتنفيذاملكل
منعتها من مواصـلة مسـريها. ففشـل    و اجلماهري عليها
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بذلك سقط آخر معاقـل  و، االوىل االنقالب منذ ساعاته
عشر من شباط اشرقت  احلادي يف صباحوالنظام امللكي. 

الثورة اإلسالمّية، لتعلن واخلميين  مشس انتصار هنضة اإلمام
  .١الظاملني يف ايران مية امللوكهناية عهد حاك

  

  
  

  اصطفاف الدولوتشكيل الحكومة اإلسالمّية  □
  االستعمارية لمعاداتها

  انتصـار الثـورة  وعود اإلمام  اخلميين ومل يكن حتقق 
ة يف إيران، حادثة داخلية لتغيري نظـام سياسـي   اإلسالمّي
كما عرب عنه الكثري من ساسـة  وبل كان ذلك ـ   معني،

                                                 
 ٢٦١، الصفحات ٣انظر: كتاب الكوثر: جمموعة خطابات اإلمام اخلميين، ج - ١
  .٣٥١اىل 
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كتبوها عن تلك  با يف مذكراهتم اليتواورو ائيلاسروأمريكا 
  .  ١مدمراً للعامل الغريب االًززل  - االيام

  اح الثورة اهم موقـع جففضالً عن ان أمريكا فقدت بن
  اشّد منـاطق  ىعسكري هلا يف احدواقتصادي وجغرايف 

كان ميتلك اطول حدود مشـتركة   يف بلدوالعامل حساسية 
فإن امـواج   ،سوفييت السابق)ه الشرقي (االحتاد السمناف مع
ـ لالعم  االنفجار اهلائل، کانت قد هزت االنظمة هذا  ة يفي

  بتها بالذعر الشديد.  ااصوالعربية واإلسالمّية  البلدان
كانت رسالة الثورة اإلسالمّية االصـيلة ذات ماهيـة   

من هنا كان والقيم املعنوية. والفكر الديين على بنيت  ثقافية
قيمها لتفجري موجة من وصدور رسالتها الثورة يعين  انتصار
يف والعامل الثالث. والتحرر يف البلدان اإلسالمّية و النهوض
نفسها اليت حققت الثورة اإلسالمّية نصرها يف إيران  الفترة
يف افغانستان وكا يف (نيكاراغوا). يالنظام العميل المر سقط
ی القيام بانقالب دموي دفع عل اىلاالحتاد السوفييت  اضطر
علـى  قواته العسكرية الحتالل تلك الدولة للسيطرة  أثره

االسالمي. كما ان اجلماهري العربيـة املسـلمة يف    التحرك
 ت بانتصار الثورة اإلسالمّية يف إيرانلفلسطني احتفو لبنان
 ابتدأت مرحلة جديدة من نضاهلا، مستلهمةً من الثـورة و

ی ياة الاإلسالمّية افكار واساليب جديدة. كذلك عادت احل
                                                 

انظر: سايروس ونس(وزير خارجية امريكا)، وزبيغنيو برجينسكي (استشار  - ١
  . ١٩٨٤، ترمجة حممود مشرقي، دار نشر هفته، األمن القومي)، املؤامرة يف ايران
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  السـودان واجلزائر وتونس واحلركات اإلسالمّية يف مصر 
  تركيا. واحلجاز و

  بعد احلرب العاملية الثانية كان قد ساد العامل نظام ظامل.
  ةني املنتصرتني (الشرقّيتفقد متَّ تقسيم مناطق العامل بني القو

 اىلهذا النظام املقيت على اوكلت مهمة احلفاظ والغربية) و
ثـورة  او مل تستطع اية حركة و(الناتو). وشو) حلفي (وار

ّي هدٍف هلا خارج هذا االطار أالعامل الثالث من حتقيق  يف
مع ذلك حققت وني احلاكمني.  باالرتباط باحد القط دونو

يف منطقة كـان  واالسالمية نصرها يف عاملنا املعاصر  الثورة
ال الشرقية «كان شعارها والغربيون منطقة أمنٍ هلم،  يعّدها
  .»غربية

  بشكل مباشر بوجـه ولقد وقفت هنضة اإلمام اخلميين 
  دأحلقت اهلزمية هبا، األمر الذي جـرَّ ومريكية االمربيالية األ

  حون به (الوقـوف و من سالحهم الذي كانوا يلنيالشيوعي
  الول مرة يف العصر احلاضـر يطـرح  وبوجه االمربيالية). 

  الدين كعامل حمرك يف ميدان نضال الشعوب.  
 املساعي اليتوالترديد، وعلی الرغم من مشاعر الشك و

  نظـام الشـاه  علـى  الدويل للحفاظ  ىاملستوعلى بذلت 
  للحيلولة دون انتصار اإلمام اخلميين يف هنضـة، حققـت  و

  مـن صـراعها،   وىلالثورة اإلسالمّية النصر يف املرحلة اال
  هلذا فإن انتصارها كان يعدُّ معجزة اكثر منه حتوالً عادياً.و
  اجلماهري املليونية الـيت آمنـت  وفيما عدا اإلمام اخلميين و
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  ه بعيداً عن التحليالت العادية، فإن معظم احملللـني دبوعو
  مجيع الذين كان هلم دور يف االحـداث الـيت  وني يالسياس

يف أواخر  شهدهتا إيران، كانوا يرون هذا االنتصار ـ حىت 
  النظام البائد ـ امراً مستحيالً.   ايام

  العداء للنظام االسالميوبتدأت مشاعر اخلصومة هلذا ا
 االنتشار منذ صباح احلادي عشر من شباطوالظهور بالفيت 
 كان لربيطانياوقد قادت أمريكا جبهة االعداء، وم. ١٩٧٩

 ية للغرب املشاركةلمجيع االنظمة العموبعض دول أوروبا و
 الفعالة يف تلك املواجهة. كذلك فإن االحتاد السوفييت ومن

ضاً، وقفوا الی جنب األمريکان يف العديد ييدور يف فلکه ا
دعموا موقفهم بسبب عدم ارتياحهم واملواقف العدائية من 
  حاكمية الدين.   ما نتج عنه منووقع يف إيران  ملا
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  من النماذج البارزة هلذه التحالفات، ما حصل مـن و
  اليمني ضد الثورة داخل البالد، األمر الذيوحتالف اليسار 

اظهرت الوثائق ـ فيما بعد ـ ارتباطهم بكل من سـفارة    
. واالبرز من هذا، تضافر جهود ١أمريكاوالسوفييت  االحتاد
حربه املفروضة  يفدعمه ووالغرب يف تسليح صدام  الشرق
  اجلمهورية اإلسالمّية.  ضد

  غري أن اإلمام اخلمـيين   
 مارس دوره القيادي باملنطق

 به قيـادة  أنفسه الذي ابتد
 النهضة وحيداً قبل سنوات،
 فقد قاد سفينة الثورة وهـي 
 تعــيش يف خضــم الفــنت
  والضغوط اخلارجية، رافعـاً 

علـى  انتصار الـدم  «شعار 
اجملتمع الذي يؤمن  راسخ بأنَّ وكان علی اعتقاد». السيف

الكمال الروحـي لالنسـان    درجة منعلى بالشهادة كأ
  ينتصر.   انول اهللا، البدَّ يوجياهد يف سب

  ن اإلمام اخلميين بصدد تعبئة الشعب االيراين لبناءوكا
  املتطـور وجتسيد منوذج اجملتمع الـديين السـليم   والبالد، 

  ابتدأ جهاد الشعب حتت شعار (جهاد البناء)وامام العامل. 
                                                 

انظر: كوزيتشكني، فالدميري (ضابط سابق يف الكا غ ب) الكا غ ب يف  - ١
  ايران، ترمجة امساعيل زند والدكتور ابوترابيان.
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  اىلاملـؤمنني بـالثورة   وف من املتخصصـني  ق اآلاللانطو
  طـول علـى  املنتشـرة   ىالقـر وخمتلف املناطق احملرومة 

تشمل شـق   ىدأوا حركة اعمار كرببعرضها، ليود البال
 اىلالكهربـاء  وايصال املاء وبناء املراكز الصحية و الطرق
اخذت  مناطق البالد. غري انه مل مير وقت طويل حىت خمتلف
البالد. فقـد  على الضغوط اخلارجية تنهال والفنت  امواج

االستفادة من طابورها اخلـامس يف  على أمريكا  صممت
بـث  وشغال النظام االسالمي مبشكالٍت داخليـة  ال إيران
اخلالف الجياد الفرصة املناسبة السـقاط النظـام   و الفرقة

  الفيت. 
  وقد عملت السـفارة 

  د ـ عن طريق جباألمريكية 
  بعض عناصـر احلكومـة  

  املؤقتة ـ لتمهيد الطريـق    
  قـد وملشاريعها املستقبلية، 

  حققت بعض النجـاح يف 
  ذلك ايضاً. فقـد كانـت  

  ة السـيد بازركـان  حكوم
. ١جهات القومية احملافظةوبالتم تتألف من افراٍد اتسم اكثره

الضرورات الثورية والظروف  مل يكن مبقدور هؤالء هضمو

                                                 
  .٣٦٢-٣٥٩، ص٣كتاب الكوثر: جمموعة خطابات اإلمام اخلميين، ج - ١
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السامية لالمام اخلميين. كذلك  االفكارودرك االرشادات و
شاة اليت كانت تتسم اوروح املم فان ضعف احلكومة املؤقتة
تنظـيم صـفوفها    ،ثورة العادةلل هبا ساعد الفئات املعادية

املعونات اخلارجية اليت كانـت   بسرعة فائقة مستفيدة من
 التشـنجات يف كنبـد   خلـق  اىللقاها، مث  املبـادرة  تت
  سائر املناطق.  وكردستان و

كذلك فإن النظام البعثي العراقي ـ الـذي اصـيب    
  من انتصار الصورةاالخری اكثر من االنظمة العربية  بالذعر

ة نتيجة خوفه من امكانية انتفاضة شعبه ـ  بادر   اإلسالمّي
  يفوتسليح العناصر املعادية للثورة يف جنـوب الـبالد    اىل

كما كان  .كردستان
للسفارتني األمريكيـة  

  الســوفيتية نشــاطو
فعال يف مل مشل افراد 

بعض عناصر والسافاك 
  النظــام الســابق 

ــك الفصــائل و حتري
جماهـدي  والشيوعية 

قيام لل خلق (املنافقني)
 قامت (منظمـة الفرقـان)   ة ضد الثورة. فقديباعمال مؤذ
املطهـري   ىالعالمة الشيخ مرتض جملس الثورةوباغتيال عض

ــائي يف  ١٩٧٩/ ٢/٥يف  ــي الطباطب ــة اهللا القاض   وآي



 ١٨٦                                               حديث االنطالق

  ،١٩/١٢/١٩٧٩املفــتح يف  الــدكتورو، ١/١١/١٩٧٩
  ٢٣/٤/١٩٧٩اجلـيش يف   اللواء القرين رئيس اركـان و
 املوسـوي وخ اهلامشي الرفسنجاين ت يف اغتيال الشيلفشو

  االردبيلي.  
  عتقد نظـراً ملعرفتـه باأليـادي   يكان اإلمام اخلميين و

اعـداء  علـى  حبزم، واخلفية ـ بضرورة القضاء، بسرعة  
بات اليت وقعت يف كردسـتان.  اخصوصاً االضطر الثورة،
احلكومة املؤقتـة ضـّيعت الفرصـة بانشـغاهلا      غري أنَّ
تعاملها بلّين مع مثريي وكردستان العقيمة يف  ضاتوباملفا

  هيأت عملياً االرضية لتفاقم االوضاع. و االضطرابات،
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من جانب آخر فإنَّ االقتصاد الذي تركه النظام املبـاد 
  روبـا واوواردات النفط، دفع أمريكـا  على املعتمد كلياً و

  دعـم موقـف النظـام    اىلهذه احلقيقة على ـ املطلعتني 
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بك) لتخفـيض اسـعار   ويه يف منظمة (أمؤيدوالسعودي 
بسوق الـنفط   اًهلا مما احلق اضرار ىمستو ادىن اىل النفط

    االيراين.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هذه ومع وجود مجيع
 مـام املشاكل مل يذعن اإل

 ضح لقبوليرمل و ينياخلم
 املصاحلة ومل يتراجع عن

خطــوة  فــه حــىتقموا
 تشكيل اىلفبادر  واحدة.

 الثورية لترميم املؤسسات
احلكومة املؤقتـة   ضعف

دميومة الثورة. وقد وقفت اجلماهري االيرانية بعزم  لضمانو
مل ميض اكثر مـن  وللتضحية دفاعاً عن الثورة،  واستعداد



 ١٨٨                                               حديث االنطالق

% من ابناء ٢،٩٨صوت  انتصار الثورة حىتعلى شهرين 
الشعيب الذي اُجـري يف االول مـن    الشعب يف االستفتاء

المّية، يف واحدٍة من  لصاحل اجلمهورية اإلس م١٩٧٩نيسان 
بعدها اجريـت  وحريةً يف تاريخ إيران.  اكثر االنتخابات

انتخاب نّواب جملس والدستور، على  للمصادقةات االنتخاب
  االسالمي. ىالشور
  

  
  



 حياة اإلمام اخلميين                                           ١٨٩

حمبيه الـذين كـانوا    اىلوكان اإلمام اخلميين يتحدث 
يف املدرسة الفيضية مبـا  ويومياً يف مقر اقامته بقم،  يزورونه

يـبني االهـداف   ويرسخ اركان النظام االسالمي، و ميدع
يف احلكومـة   االولوياتو

يدفع اجلماهري واإلسالمّية 
ميادين  للحضور الدائم يف

االحداث. فقـد سـافر   
قـم   اىلمساحته من طهران 

 ١٩٧٩االول من آذار  يف
أملّت بـه   هناك حىت وبقي
كانون  ٢٢القلبية ( االزمه
وبعد تسعة  .)١٩٨٠ الثاين
 تشـفي' القلـب  سم يوماً من العالج املتواصل يف ثنيوثال
 مساحته يف مرتل يقع مبنطقة (دربند) مث نقل يف طهران، اقامب

مرتل بسـيط   اىلنزوالً عند رغبته ـ  وـ   ٢٧/٥/١٩٨٠
احد علماء الدين (حجة االسالم السيد مهدي امام  ميتلكه

  فارق احلياة.  يف منطقة مجاران، وبقي هنالك حىت مجاراين)
  

  

  

  



 ١٩٠                                               حديث االنطالق

 كر التجسسوالثورة الثانية: احتالل  □
  األميركي في إيران

 مشاركة اجلماهري الواسعة فيهاوجناح االنتخابات  ىأّد
 ديد اآلمال األمريكية الواهية يف قرب سقوط النظـام بت اىل

 االسالمي، الذي كانت وسائل االعالم الغربية ال تكف عن
 ها التيـارات ترديده، فضالً عن البيانات اليت كانت تصدر

 روبـا مـن  ونع أمريكا واتمل متواملعادية للثورة يف الداخل. 
 احلكومة االيرانية املشـروعة والرتول عند مطالب الشعب 

 باكثر دة اليت تقدرمنية اجملاصدة االيرراالوباسترداد االموال 
واسعة  مليارد دوالر فحسب، بل وضعت امكانات ٢٢ من

اليهـا،   جئنيالبائد الحتت تصرف اقطاب النظام امللكي ال
اثـارت   قدولتوظيفها يف مواجهة النظام االسالمي الفيت. 

 املمارسات العدائيـة للبيـت  وهذه النشاطات األمريكية 
  االبيض غضب الشعب.  
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  السنوية لنفـي  ىاعتاب الذكرعلى و ١٩٧٩ففي عام 
 تشرين االول) شاع خرب اللقاء ٤تركيا ( اىلاإلمام اخلميين 

 برجينسكي (مستشار االمن القـومي وبازركان السري بني 
 يف اجلزائر، مما دفع جمموعـة  ىاألمريكي آنذاك) الذي جر

علـى  ني الثوريني ـ الذين اطلقـوا   ممن اجلامعيني املسل
 هنج اإلمـام على ون السائرون يانفسهم اسم (الطلبة اجلامع

اخلميين) الی حتالل السفارة األمريكية بطهـران. وبعـد   
قاموا بالقاء القـبض   ،قاومة حرس السفارةمعلى  القضاء
نشـر  علـى  اجلواسيس األمريكان. مث عكفوا بعدها على 
اليت عثروا عليها يف السفارة األمريكية يف مخسـني   الوثائق
». كر التجسس األمريكي يف ايرانووثائق «مسيت  كتاباً

هذه الوثائق الدامغة النقـاب عـن اسـرار     وقد كشفت
التدخالت اليت قامـت هبـا االدارة   و اجلاسوسية األمريكية

اعلنت امساء العديد من والعامل،  األمريكية يف خمتلف نقاط
خمتلف اساليب اجلاسوسـية  وألمريكا  اجلواسيسوالرابطني 

  االمريكية يف مناطق العامل املختلفة.   والتحركات السياسية
  مثّل احتالل السفارة األمريكية، اليت عرفت يف ثقافـة 

ـ »كر التجسسو«مية بـ االسال الثورة  ىحة كـرب ي، فض
  األمريكية.  للحكومة

  بعد يوم واحد من احتالل السفارة األمريكية سـقطت 
  حكومة السيد بازركان بعد قبول اإلمـام اسـتقالتها، يف  



 ١٩٢                                               حديث االنطالق

  
  
  
  
  
  
  
  

وقت كان بازركان يتوقع رّد فعل آخر مـن اإلمـام   
الطلبة اجلامعيني الخـالء السـفارة   على ضغطه  يتمثل يف

أن اإلمام اخلميين قبل استقالة احلكومة علی  ريكية، غرياألم
الساحنة اليت ستتيح له دفـع  هبذه الفرسة مفرٍط  الفور غري
كف ايدي التيار احملافظ الـذي  وسدة السلطة  اىلالثوريني 

خطر اعـداء   اىلة زخالل فترة حكومته الوجي عرض البالد
  اث.  فه الضعيفة يف التعامل مع االحدقموا الثورة بسبب

  دافع االمام اخلميين عن حركة الطلبة اجلامعيني الثورية،
 احلق اهناو. وعدَّ عملهم ثورة تفوق يف امهيتها الثورة االوىل

جانب النظام املقبـور   اىلكذلك. فقد كانت أمريكا تقف 
 عدائهاوكانت تعلن رمسياً عن مواجهتها و الثورة االوىل يف

 ائق املصادرة من وكـر ة، يف حني أن الوثللثورة اإلسالمّي
 التجسس األمريكي كشفت النقاب عن الدسـائس الـيت  

فضـحت عمالءهـا يف   وكت ضد الثورة يف اخلفـاء  يح
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بعد احتالل السفارة األمريكية حاولـت أمريكـا   . الداخل
السبل دفع إيران للتراجع عن موقفها، فقامـت،   مبختلف

فلكهـا، بفـرض  احلصـار االقتصـادي      ومن يدور يف
ابتدأت اجلمـاهري مرحلـة   وإيران، على رمسياً والسياسي 

السياسي مستلهمة بيانـات  واالقتصادي  مواجهة احلصار
اخلميين، دون ان تفكر يف االستسـالم.   وتوجيهات اإلمام

سراح الرهائن األمريكان بعد حتطم  وفشلت عملية اطالق
صحراء طبس، يف حادثة اعجازيـة   الطائرات األمريكية يف

  مدهشة.  
  



 ١٩٤                                               حديث االنطالق

  م قامت سـت  ١٩٨٠نيسان  العشرين منورابع يف ال
  القواعد ىباهلبوط يف احدC ١٣٠ية من طراز تطائرات مس

قـد  واألمريكية السابقة يف صحراء طبس شرقي إيـران،  
وكان  .هذه احلادثة خالل رئاسة ابواحلسن بين صدر وقعت
قود والتحـاق  وبالوان تقوم الطائرات ـ بعد التزود   مقرراً
انية ـ بالتوجه الی طهران، لقصف مرتل  مستيات ميد مثاين
بالتعاون مع  بعـض   ىاملراكز اهلامة االخرواخلميين  اإلمام

غري ان عاصفةً طارئة هبت يف الصحراء اجـربت   العمالء،
 حاملة الطائرات (نيميتس) اىلالعودة على الطائرات  بعض

 اهلبوط االضطراري يف الصـحراء.  اىلاضطرت الباقيات و
 ىها بـاخر احوال اجلوية ارتطمت احـد نتيجة لسوء االو

 قُتل علی اثر ذلك مثانية اشخاص منوفانفجرت كلتامها، 
 اضطر جيمي كارتر رئـيس والعسكريني األمريكان الغزاة، 

   االعالن عن ايقاف العمليات الفاشلة. اىلالواليات املتحدة 
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  ،١٩٨٠متوز  ٢٧وبوفاة امللك حممد رضا يف مصر يف 
  كل عملي احد الشـروط االيرانيـة املتمثلـة يف   بش ىفانت

  استرداد امللك باعتباره احد اجملرمني االصليني يف املـذابح 
 يوماً متَّ ٤٤٤بعد واخرياً واجلماعية اليت ارتكبت يف إيران. 

  سيس األمريكان بوساطة جزائريـة بعـد  ااالفراج عن اجلو
  رموافقتهم علی اتفاقية اجلزائ ىاعالن اعضاء جملس الشور

  أمريكا، واليت تعهدت أمريكا مبوجبـها واملوقعة بني إيران 
  إعادة االرصدةوبعدم التدخل يف الشؤون الداخلية اليران، 

  االموال االيرانية اجملمدة يف مصارفها. إال أهنـا مل تلتـزم  و
  بايًّ منها. 

ية احـتالل وكـر التجسـس    لحققته عمما ان اهم 
بعث واألمريكي،  متثل يف طعن الغرور الفرعوين األمريكي
نفوس شعوب العامل الثالث بامكانيـة الوقـوف    االمل يف
، ناهيك عن ضمانة دميومـة الثـورة   ىالعظم ىبوجه القو

  إيران.   اإلسالمّية يف



 ١٩٦                                               حديث االنطالق

  القـدرة وبعد تلك الواقعة، اهنارت االّهبة األمريكيـة  
الومهية ـ اليت أُنفق من اجل اظهارهـا املبـالغ الطائلـة     

صعوبات  اىلتعرضت أمريكا وملكثفةـ االعالمية ا واجلهود
  العامل الثالث فيما بعد. على عديدة للسيطرة  مشاكلو

  
  
  
  
  
  
  
  

  االيرانية خابات لرئاسة اجلمهورية اإلسالمّيةتيف أول ان
اليت جرت يف وقت كان اإلمـام  و)، ٢٥/١٠/١٩٨٠_ 

القلب بطهـران،   ىطريح فراش املرض يف مستشف اخلميين
كـان  ومنافسـيه.  علـى  بين صدر ابواحلسن  فاز السيد

إيران قبيل انتصار الثورة اإلسـالمّية،   اىل حلسن قد عاداابو
أّنـه شـخص   على كتبه وخطاباته  قدم نفسه من خاللو

يف مراسـم اداء الـيمني   و خبري اقتصادي المـع. ومتدين 
للجمهورية قال اإلمام:  الدستورية لتويل مهام عمله كرئيس

هـي  وواحـدة،   وصـية انين أوصي السيد بين صدر ب«
  موجهة للجميع ايضاً، اقول: حـب الـدنيا رأس كـل   
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نزعتـه يف التسـلط   وغري ان  غرور بين صدر   ٢»١ةئخطي
ة، لقد غّرته اآلراء اليت حصل حدون التزامه هبذه النصي حال

ومنذ بداية حكومته اعتمد معارضة اتبـاع خـط    عليها.
ل حـا هو ـ كما  عتقديالدين، وقد كان  اإلمام وعلماء

ـ  ، ىبضرورة مسـايرة الـدول الكـرب    احلكومة املؤقتة 
الصعيد على السياسية معها. اما  واعتماد اسلوب املناورات

عزل الطاقـات الثوريـة    اىل الداخلي فقد بادر علی الفور
  املعادية للثورة حملها.  واحالل العناصر املرتبطة بالفئات

  يف عهده احتل العراق مناطق شاسعة من االراضـي و
  االثر قامت العناصـر املرتبطـة بـرئيس   على ويرانية، اال

  وجودهـا مرهتنـاً بزيـادة    ىاجلمهوريةـ اليت كانت تر
ـ  واجياد جواملشكالت    من التوتر امام النظام االسـالمي 

  لـدورهم بشـكل   ة دون اداء املدافعني عن البالدولباحليل
  اتاحة الفرصـة للحـرس  ومنع تسليح اجلماهري ومناسب، 

دين يف كل ذلـك مـن   يه الفاعل، مستفردوالثوري باداء 
بين صدر الذي كان قائداً عاماً للقوات املسـلحة.   منصب
اخلطر نتيجة اخلالفات  اىلتعرضت الوحدة الوطنية  وبذلك
  م اخلميين قـراره ااخرياً اصدر اإلمواثارها بين صدر.  اليت

 م القاضي بعزل بين صدر ١٩٨١حزيران  ١٠املقتضب يف 
تبعـاً لـذلك   والعامل للقوات املسلحة، عن منصب القائد 

                                                 
  ّسٰالم. ال احلديث ينسب الی اإلمام الصادق علْيه  ١
  .١٤١، ص١٢صحيفة اإلمام اخلميين، ج - ٢
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االسالمي علی عدم كفاءة بين صدر  ىجملس الشور صادق
  للجمهورية.   كرئيس

 منظمة جماهديومؤيدوبسقوط بين صدر، بادر اعضاء 
خلق (املنافقني) ـ الذين استغلوا ضعف احلكومة املؤقتـة   

وفره هلم بين صدر مـن الـدعم واحلمايـة لتقويـة      ماو
بات دموية. اال ان املمارسة اضطر - توسيعهاو تشكيالهتم

مثريي االضطرابات على طهران متكنوا من القضاء   مجاهري
منذ ذلك الوقت اقدم املنـافقون  واعتقال العديد منهم.  ومت

يف الوقـت  واغتياالت، والقيام باعمال مسلحة على  رمسياً
 قادة التنظيم لالختفـاء يف  نفسه بادر

 قــد تصــدر حــزبوأوکــارهم، 
اإلسالمّية قائمة املستهدفني   ةياجلمهور

  من قبل املنافقني. 
ــة   ــزب اجلمهوري ــيس ح مت تأس
ــار   ــد انتصـ ــالمّية بعـ   اإلسـ

  الثورة اإلسالمّية هبمة املخلصني من ذوي السـماحة آيـة اهللا  
  الـدكتور هبشـيت، والـدكتور بـاهنر، وهـامشي     واخلامنئي 

  املوسوي االردبيلي هبـدف احتـواء الطاقـات   ورفسنجاين، 
  مواجهـة حتركـات التيـارات   واملؤمنة بنهج اإلمام اخلميين، 

  قد استطاع هـذا احلـزب الـذي   والسياسية املعادية للثورة. 
  كـبرية مـن   اًحظي بدعم اإلمام املعنوي، ان يكسب اعـداد 

  بسـرعة كـبرية،  واملؤيدين يف خمتلف احناء الـبالد  واالتباع 
  دية للثورة.اميسي سداً امام تطلعات العناصر املعو
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 ، جرح آية اهللا١٩١٨العشرين من حزيران ويف السابع 
 اخلامنئي اثر انفجار قنبلة زرعها املنافقون بينما كان خيطب

 يف اليـوم وأيب ذر بطهران.  شدة يف مسجدتباجلماهري احمل
ة حيث هّز انفجار قنبلـة قويـة   بالتايل وقعت فاجعة رهي

  ورية، مقر حزب اجلمهنيء منظمة املنافقالاحد عم زرعها
 ىذلك خالل اجتماع اعضاء احلزب، ممـا اد واإلسالمّية، 

سبعني من خرية الطاقات الثورية مـن  واستشهاد اثنني  اىل
من انصار اإلمام اخلميين، كـان  والنظام االسالمي  عناصر
 عدد منوالدكتور هبشيت على رئيس جملس القضاء اال بينهم

  مجـع مـن  واالسـالمي   ىنواب جملس الشوروالوزراء 
 عدد آخر من املفكرين والكتابوؤويل السلطة القضائية مس

  .  ىوالطاقات الثورية االخر

 
  حتديداً يف الثالثني مـن وبعد شهرين من هذه الفاجعة، 

ـ  ١٩٨١شهر آب  رجـائي ـ    ياستشهد السيد حممد عل
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اجلماهري، والـذي انتخـب    ىالثوري احملبوب لد الوجه
تور حممـد  الدكواجلمهورية بعد عزل بين صدر ـ   لرئاسة

 ى(رئيس الوزراء) علی أثر انفجار قنبلة اخـر   جواد باهنر
  املكان الذي كانا جيتمعان فيه.  زرعت يف

  تنصـيب واحلازم بانتخـاب  وان قرار اإلمام السريع 
  املسؤولني لسد الفراغ احلاصل نتيجة سقوط هذا العدد من

ادخـال  وكان له بالغ االثر يف هتدئة االوضـاع   ،الشهداء
  سياسـية لاواصابة احملافل اخلربية و نفوس االعداء، يف اليأس

  الذهول.  والعاملية باحلرية 
  صالبته املذهلة، ووعيومل يكن اميان اإلمام اخلميين ول

  رانية املؤمنة، لتمكنت واحـدة مـن هـذه   ياجلماهري اال
أنَّ بيانـات   االحداث من اسقاط النظام االسالمي. غـري 

عد كل حادث من هـذه  خطاباته كانت بواخلميين  اإلمام
تسهل عليها حتمل املصائب وهتدئ روع اجلماهري  احلوادث

ـ مواصلة طريقهـا. فب على من تصميم اجلماهري  تزيدو د ع
الدكتور هبشيت كانت اجلماهري هتتـف بشـعار    استشهاد

الـذي  و، »ان إيران مليئة بامثال هبشيت، ماذا تريد أمريكا«
الله النقاب اإلمام الذي كشف من خ استلهمته من حديث
مـن وراء  کمريكا) تأاالصلي (ولعدل عن ان االيادي اخلفية
جانب آخر، كان اإلمام قـد أكـّد    هذه االغتياالت. من

االفراد مهما كانت على تقوم  مراراً ان الثورة اإلسالمّية ال
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اميـان  و اهللاهـو  الثـورة   ان حافظوامهيتهم، ومواقعهم 
  اجلماهري املؤمنة.  

  االمام اخلميين جتسد يف قدرتـه  ان احد ابرز جناحات
  اجيـاد االحسـاس  واجلماهري  ىتنمية الوعي العامل لدعلى 

ابنـاء   ىالتحليل السياسـي لـد  على القدرة وباملسؤولية 
  االحداث املعاصرة.  وازاء الوقائع  الشعب

  لسنوات طوال كانت وسائل االعالم الغربية تعد حبتمية
 قد طُرحواخلميين، سقوط النظام االسالمي بعد وفاة اإلمام 

  يف املؤمترات اليت عقـدها املفكـرون   هذا املوضوع حىت
  امللتقيـات السياسـية  والغربيون لدراسة الثورة اإلسالمية، 

  بشـكل واملفاوضات اليت كان جيريها الساسة الغربيـون  و
هـذا االسـاس   على واعترب موضع قبول اجلميع. وجّدي، 
داخل يف مكامنـها  يف ال قبعت الفئات املعادية للثورة ايضاً

ذلك اليوم املوعود. غري ان الدنيا شهدت كيف ان  بانتظار
ارباك بعد ارحتال مساحة  االسالمي مل يتعرض الدىن النظام
السـبب  وامانيهم. وبذا تبددت احالمهم واخلميين،  اإلمام

تقدم، إذ متكن اإلمام اخلميين من اعادة تربيـة   يف ذلك ما
لذي ُجّر خالل اخلمسني عاماً الالمبايل ـ ا و اجليل اخلامل

اليأس والقنوط والضياع والبهلوية الی التيه  من حكم العائلة
يف زمن قياسي مـن نبـذ عاداتـه    و قادراً جعلتهوـ بنح

االعتقادات اخلاطئة الراسخة، والسابقة  عالقاته االجتماعيةو
املثل السامية اجلديدة يف خمتلف منـاحي  و استبداهلا بالقيمو
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جهـوا  اف من الشـبان الـذين و  اندفاع اآلال ماواحلياة. 
مدي يف جبهات القتال ملدة مثانية اعـوام  تاملع البعثيوالعد

الوعي إال دليـل  ودرجات املعنوية  یمتحلني باعل متواصلة
وعـيهم   یمستوعلى ماذج الكثرية ن، وان العىنهذااملعلى 

تتضح يف الوصـايا   ممعنوياهتوامياهنم  یمستوو شعورهمو
ما قبل انتصار  اىللشهداء، فيما كان أكثرهم ـ  ل املطبوعة
ة بقليل ـ تتهـددهم انـواع املفاسـد،     اإلسالمّي الثورة

  التخديرية.   ىتتجاذهبم انواع القووالسوء  حيركهم إعالمو
  لعلَّ البعض ممن يعاصر جمتمع عصر اإلمـام اخلمـيين  و

  عن قرب، يعترب هذا احلديث نوعاً من املبالغـة يف عـرض  
  للثورة اإلسـالمّية. وعن فرط احملبة لالمام  ٔشياحلقائق، نا

  لكنَّ األمر ليس كذلك، فكثري من الشواهد الزالت حّيـة، 
 ثبات هذاااملستندات الدامغة من الكثرة حبيث ان والوثائق و

  مناظرة.  او طويل حبث  اىلاالمر لن حيتاج 
  زالت الثقافة االجتماعية االيرانية اجلديدةما اآلن  اىلف

  هتنئة من فقد ابناً علی طريق حتقيق اهداف اىلاس تدفع الن
  االن ما اىلمواساته. وهنضة اإلمام اخلميين بدالً من تعزيته 

  األمهات يف إيران ممن فقدوا اعزهتموزال الكثري من اآلباء 
 نما تسأهلم عن شعورهم: بـأن يونک حبيجيق يهذا الطر يف

  انه نعمة من نعم اهللا. وذلك فخر للعائلة 
  لغربيني ان يقوم بعـضُ لمن غري املعقول بالنسبة لعل و

  باالبالغ عن اماكن اختفاء العديد من العناصر افراِد العائلِة
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 أبنائهم، ومسـاعدة  ني املنافقني منياالرهابواملضادة للثورة 
  اال من القاء القبض علی ابنائهم.   ىواالمهات قو اآلباء
  االعتبارتتضح امهية هذا االحساس اذا ما اخذنا بنظر و

  الذي ال ميكـن وشّدة الترابط العاطفي يف العائلة االيرانية 
موجـود مـن   هو ـ مع ما   ىاي مستوعلى مقارنته ـ  

  . العائلة الغربية مثالً ىالباردة اخلالية، من الروح لد العالقة
  اآلن اذا سألت أّياً من املقاتلني ـ الذين ال زالوا  فحىت

األيام  الـيت قضـاها يف    يتذكرون أيام اجلبهة ـ عن اشدَّ 
قسوة ؟ ألجابك انه يوم اعالن قبول قـرار جملـس    اجلبهة
واملوافقة علی وقف اطالق النار. ان مشـاعر األمل   االمن
بئة ذلك اليوم ال ميكن وصفها عاليت انتابت قوات الت واحلزن

  باب جنـة «ميكن تصورها؛ كل ذلك الحساسهم بأنّ  وال
  م فقدوا األمل بااللتحـاق اهنوقد اغلق امامهم، » الشهداء

  بقافلة الشهداء.  
  حتريـك وان اجياد حتول روحي كهذا يف جمتمع مـا،  

  االسالم يف روح امة من األمم، لـيس وامواج االندفاع حن
  اليسري. وبالعمل السهل 

هـذا  علـى  ملحمة حزب اهللا، منوذج آخر وان لبنان 
ه، خالفاً ملا يدعيه الغرب عرب اعالموالذي ذكرناه.  التحول

 السبب يف اجياد هذاهو دعمها مل يكن وتدخل إيران  فإن
  االحتـاد السـوفييت  وروبا واوالتحول، ذلك ألن المريكا 

ــق   ــور عمي ــابق) حض ــع و(الس ــر يفوواس    مباش
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يء. فاجلامعة األمريكية يف بريوت ش اىليؤد  لبنان بيد انه مل
ت قواهتـا يف  روبا انزلوطويل، كما ان أمريكا وا هلا تاريخ
االحداث اليت وقعت يف لبنان. لقد كانت لبنان  لبنان اثناء

قريب اكرب سوق للسياسات الغربية يف الشرق  وقت وحىت
ان يتمكن جمتمـع صـغري ـ     اىل ىالذي اد االوسط، فما

لـه  ويف بلد حماصر من مجيع اجلهـات،  و اعدائه اىلقياساً 
ه الدفاعية ـ  رغم قلّة امكاناتواسرائيل،  حدود مشتركة مع
 اىليدفع القـوات الغربيـة   وقوة بنحو من الوقوف بثبات
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 اىلضـطرارها  افرارها من املنطقـة، و  ن رمسياً عنالاالع
رغم كل الضغوط االقتصادية القاسية و اليوم ايضاًوتركها. 

حزب اهللا  ىاالعتداءات االسرائيلية املتكررة، ترو القصفو
  نقطع النظري. م بشكل مويقاووجوده امام الغرب  يثبت

  انهـو  قف وراء ذلك كله يإنَّ السبب احلقيقي الذی 
  العقائديـة وعالقاهتم الثقافيـة  على بناًء ومسلمي لبنان ـ  

درك رسـالته  والقدمية ـ استطاعوا التعرف علی اإلمـام   
  من سائر البلدان اإلسالمّية.  اسرع
  هـذه وبعد لبنان، شهدنا يف فلسطني آثار هذا الفكر و

  احلركات اإلسـالمّية واس) مح انطالقة (حركة الرسالة، يف
  يف سائر بلدان املسلمني.. كل ذلك نتيجة التأثر املباشر أو

  انورسالته اجلهاديـة.  وغري املباشر الفكار اإلمام اخلميين 
  حتّوالً كهذا ال ينحصر يف الفكر السياسي لالمام اخلمـيين 

  بويـة نوعية جهاده السياسي، فمدرسة اإلمام اخلميين الترو
  يف معرفة اجملتمـع هـي الـيت   وقدرته يف معرفة االنسان و

  سامهت يف اجياد االرضية املناسـبة لوقـوع مثـل هـذه    
 آرائه حولولالسف فإن ابعاد نظرات اإلمام والتحوالت. 

متناثرة  اآلن التاريخ والتربية مل تزل حىتواجملتمع واالنسان 
ـ  وغري معروغري مدّونة  يف  امفة كما ينبغي، فمدرسـة اإلم

هذه  علم االجتماع ختتلف كثرياً عما ُيدرس حتتوالتربية 
  البلـدان والعناوين يف جامعـات دول العـامل الثالـث    

  اإلسالمّية. 
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  إنَّ االساس الذي ابتنيت عليه هنضة اإلمام اخلميين امنـا 
  منهج االنبياء، ذلك املنهج الذي استطاع ان خيلـق  اىلميتد 

  املظلومني شخصيات من امثالوغمورين من بعض العبيد امل
 ان جيعل من اجملتمـع وسلمان احملمدي. وايب ذر الغفاري 
  بيـد ان هـذا   .ةاحلضارة اإلسالمّيوية ناجلاهلي قائداً للمد

  ما نعرفـه اليـوم  واملنهج اصبح منسياً يف عصرنا احلاضر، 
  حتت عنوان العلوم االنسانية املعاصرة امنا يهـتم بتعريـف  

  عالقات االنسانية من وجهـة نظـر املـدارس   الواالنسان 
 الغربية، اليت هي ايضاً وليدة» االنسانية«والوضعية الليربالية 
 انعكاس للضياع وفقـدان اهلويـة  واعية صنعصر النهضة ال
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على حاكمية اآللة والقبول باصالة املادة واالصالة والذاتية 
  االنسان.  

  اعود للحديث عن كيفية قيادة الثـورة يف السـنوات  
  املشحونة باالضطراب اليت تلت انتصار الثورة اإلسـالمية، 

م ١٩٨١العشـرين مـن حزيـران    ود فاجعة الثـامن  عفب
مـن مسـؤويل   والعشرات من انصار اإلمـام   واستشهاد
 من الفرار نياإلسالمّية، متكن قادة منظمة املنافق اجلمهورية
باريس برفقة رئـيس اجلمهوريـة    اىلجهني متو من البالد
وذلك بارتدائهم املالبـس النسـائية وبالتعـاون     املعزول،

بعض العمالء املندسني يف مطـار طهـران.    التنسيق معو
 ىالطائرة كان من الطيارين املعتمدين لد فالطيار الذي قاد
نفسه الذي قاد طائرة الشاه حينما فّر وهو  الشاه املخلوع،

  سنوات.   بلمن البالد ق
 ومواجهتها خالفاً الدعاءاهتا يف احترام حقوق اإلنسانو

لالرهاب، اعطت فرنسا حق اللجوء السياسـي الولئـك   
 اعترفوا يف بياناهتم اليت اصدروها، بضلوعهم ـ بل    الذين

 مبسؤوليتهم ـ عن عمليات االغتيال والتفجري يف االماكن 
  يران.  إالعامة اليت وقعت يف 

  خمتلف الـدول  اىلاملنافقون الفارون  من يومها باتو
  محاية تلـك الـدول.  وأمريكا، يتمتعون بدعم واالوروبية 

  طوال فترة احلرب العراقية االيرانية، اختذوا مـن العـراق  و
 ة هلم، بعد ان عقدوا صفقة مع صدام، وكانوايقاعدة اساس
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  مرتزقـة يضـعون كـل   وميارسون دورهم كجواسـيس  
  قـد وختيار اجليش البعثـي.  امكاناهتم حتت اومعلوماهتم 

  صت مهمتهم االساسية يف مجع املعلومات عن جبهاتختل
  ل االيرانية بواسطة عمالئهم املبثـوثني يف الـداخل،  االقت
  اعطاء املعلومات حول مواضع سقوط الصواريخ العراقيةو

  التحقيـق مـع  واملناطق السكنية يف إيران،  تاليت استهدف
  ةي العمليـات العسـكر  املشاركة يفوااليرانيني،  ىاالسر

  العراقية.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  بعد اعالن هناية احلرب العراقيـة وم  ١٩٨٨يف عام و

االيرانية، قاد املنافقون هجومهم الذي استهدف الـدخول  
  عمق االراضي االيرانية، اال انه مت سحقهم يف عملياتی ال
  ارضعلـى  ، خملفني وراءهم اكثر من الف قتيل »املرصاد«

ـ   واملواجهة،    ها يف العـامل نان الضجة املفتعلـة الـيت تش
 املنظمات املرتبطة بامريكا ضد اجلمهورية االسالمية حتـت 
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  هـذه  مذريعة انتهاك حقوق االنسان، غالباً ما تغذيها مزاع
  تأييد الدول الغربية.  واملنظمة للحصول علی دعم 

   (جماهدي خلق)يف نظر الشـعب االيـراين  نيان املنافق
  ان جـرائم اشـهر  واحنطاطاً، واجراماً  هم من اكثر اجلناة

  جمرمي التاريخ االيراين املعاصـر مل تصـل الـی فظاعـة    
شخصاً مـن اكثـر    ٧٢جرائمهم. ففضالً عن استشهاد 

الناس يف انفجار مقر حزب  ىالنظام حمبوبية لد شخصيات
استشهاد رئيس اجلمهورية ورئيس و ،سالمّيةإلا اجلمهورية
صيات، خاغتيال العديد من الش علىاقدم املنافقون  الوزراء،
، ٢/٧/١٩٨٢الصدوقي امام مجعة يزد بتـاريخ   كآية اهللا

 كرمانشـاه بتـاريخ   ةاشريف االصفهاين امام مجع آية اهللاو
ـ و، ١٥/١٠/١٩٨٢ شـرياز   ةآية اهللا دستغيب امام مجع

تربيـز   ةآية اهللا املدين امام مجعو، ١١/١٢/١٩٨١ بتاريخ
لقدوسـي واللـواء   آ يـة اهللا ا و، ١١/٩/١٩٨١ بتاريخ

حجة االسالم هـامشي  و ٥/٩/١٩٨١بتاريخ  الدستجردي
عشـرات الشخصـيات   و، ٢٩٤/٩/١٩٨١ جناد بتاريخ

قلوب النـاس يف كـل   على تستحوذ  العلمائية ممن كانت
ممن كان وكانت متارس نشاطها فيها  منطقة من املناطق اليت

  هنضة اإلمام اخلميين.   هلا احلظ الوافر يف
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 الدينية البارزة ومسؤويلوی الوجوه السياسية واضافة ال
النظام االسالمي، فإن اعداداً كبرية من النـاس االبريـاء   

خمضبني  سقطوا
بدمائهم جبـرم  
الدفاع عـن  
ــورهتم  ثــ

ــها، و محايتـ
لعمليات  نتيجة
ــارهاب ة يــ
تفجريات قام و

هبا املنافقون يف 
العامة  االماكن

كان آخرها و(
القتل املفجـع  
اوسة املسيحيني، سحبق اثنني من الق افقونالذي مارسه املن
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مرقـد  جـوار  العاشر من حمرم احلرام  تفجري قنبلة يف يومو
  ). ١٩٩٤مشهد عام  يفم الّسٰال عليهاإلمام الرضا 

املنظمات الدولية وروبا واوومما جيدر ذكره ان أمريكا 
ختتر السكوت امام كل تلك اجلرائم فحسـب، وامنـا    مل

االمكانـات ملواصـلة   وجـأ  لامل نييتقدم لالرهاب كانت
قد سبق هلم أن اختذوا موقفاً مشـاهباً  واالرهابية.  نشاطاهتم
هلذا السبب بالذات والشاه مبا خيالف ادعاءاهتم.  من جرائم
  مواقف الدول االجنبيةواإلمام اخلميين يعتمد آراء  مل يكن

  انطالقه للمواقف الـيت أو املنظمات الدولية اساساً للتقييم و
  بعدها. إذ كان مساحتهأو ا سواء قبل انتصار الثورة يتخذه

ئة يبأن ه –راً عرب خطاباته اقد صرح بذلک مرو –عتقد ي
منظمة الدفاع عن حقـوق  وجملس االمن، واملتحدة  االمم

سلطني الـدوليني،  تادوات بايدي امل ىليست سو االنسان
 االحتاد السوفييت حبرية الشـعوب وكادعاء الشيوعيني  متاماً
 ىعون من ورائـه سـو  لاهضة االمربيالية، الذي ال يتطومن

ـ  اكثر من ذلك لفت اإلمام اخلميينوحتقيق اهدافهم. بل 
هذه احلقائق ـ نظر مسؤويل النظام االسـالمي   على بناًء و
يف اليـوم  « ادائهم بقولـه:  ىعيار جديد لتقييم مستوی ال

 اىلأمريكا والغـرب  وفيه املؤسسات الدولية  الذي تبادر
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طواعية بشـرعيتكم، وبثـورتكم،    االعترافوكم مدح
  .  ١»تکميتکم وحقانريمس عليكم ان تشكوا يف سالمة

  

  

  

  

 
 
 

الحرب المفروضة: ثماني سنوات من الدفاع  □
  المقدس

  ان الفشل الذريع الذي مين به املشروع االمريكي الذي
  استهدف النظام اجلمهوري االسالمي من خالل احلصـار 

كـذلك فشـلها يف عملياهتـا    و، السياسيواالقتصادي 
الطالق سراح اجلواسيس األمريكان ـ باهلبوط   العسكرية
ـ  يف صحراء    طبس بعد احتالل وكر التجسس األمريكي 

                                                 
  .٥٢٧، ص٩صحيفة اإلمام، ج - ١
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مساعيها يف فصل كردستان عن الوطن االم، كل  واحباط
الی جتربة اهلجوم  ١٩٨٠احلكومة األمريكية عام  ذلك دفع
زنات الدولية بـني الشـرق   املباشر. بيد أنَّ املوا العسكري
احلاكمة آنذاك حالت دون قيام أمريكا بـاهلجوم   والغرب
بقواهتا. فالرأي العام العاملي قد تأثر نسبياً بافكـار   املباشر
جزء منها على نشاطاته السياسية اليت اطلع واخلميين  اإلمام
عرب احلوادث اليت تلت انتصار الثورة اإلسالمّية، وفرنسا  يف
حقانيـة  و كشف النقاب عن مظلومية إيران ساهم يف مما

الشعب االيراين، مث دفع الـرأي العـام العـاملي     مطالب
كذلك مل تكن ظروف االنظمة املتزلزلة يف . للتعاطف معه

ح باستيعاب ردود الفعل النامجة عـن  متس اخلليج الفارسي
   املباشر. اهلجوم األمريكي
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  بدور اشعال هـذه ذلك متَّ اختيار العراق للقيام  للك

اختيار حمسوب من كافة النواحي. فـالعراق  وهو احلرب، 
الكتلـة الشـرقية.   ويسري يف ركاب االحتاد السوفييت  بلد

وقـوف االحتـاد    اىليف حرب مع إيران سيؤدي  ودخوله
 اىلبالنتيجـة   وجانب صـدام،   اىلالشيوعيني و السوفييت

فعـل  أوروبا مما سيمنع ظهور اّيـة ردود  و جانب أمريكا
يف املنطقة من حيث بلد العراق يعدُّ ثاين  كذلك فإن .سلبية

بلد نفطي ميكنه الصـمود يف  هو و ،التسليحية االمكانات
مسـاعدات  على وثرواته على األمد اعتماداً  حربٍ طويلة
دعـم   اىلالعربية يف املنطقة دون االحتيـاج   دول الرجعية

لتوقعـات  عسكرياً، رغـم ان ا او مالياً  أوروبا وأمريكا أ
صدام كانت تأمل حبرب قصـرية  و االولية لكل من أمريكا

الثورة اإلسـالمّية االيرانيـة   على  القضاء اىلاالمد، تقود 
  بسرعة خاطفة. 

  من جانب آخر، ساعدت الرتعة التسـلطية لصـدام  
إيران، الی حـد  والرتاعات احلدودية السابقة بني العراق و
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 ل قسم من االراضياحتالواالعتداء  اىليف دفع صدام  كبري
  االيرانية.  

الوثـائق الـيت   وومع ان العامل امتنع عن قبول االدلـة  
إيران خالل احلرب الثبات مـدعاها يف ضـلوع    قدمتها

واالحتاد السوفييت يف اشعال شرارة احلـرب،   أمريكا واوربا
فت بعد حرب النفط بني أمريكـا  شاليت انك فإن االسرار

وثائق اليت نشرت فيما الواحتالل الكويت)  وصدام (حرب
  يدع جماالً للشك.  ال احلقيقة مبا  بعد، اكدت هذه

  ٢٢أّية حال، بدأ اهلجوم العسكري العراقـي (يف  على 
  ١٢٨٠طول احلدود املشتركة البالغة على م) ١٩٨٠ول لأي

  نقطـة  ادىن اىلنقطة يف الشمال االيراين  ىمن اقصوكم، 
  م الربي مـع تزامن اهلجووـ ميناء خرمشهرـ يف جنوهبا. 

هجوم جوي طال مطار طهران ـ الساعة الثانية بعد ظهر  
  .  ىمطارات املدن االيرانية املهمة االخرواليوم ـ  ذلك
  متكنت املاكنة العسكرية الصداميةـ اليت متَّ اعـداها و

  االجنليزيـة وشركات االسلحة األمريكية ومبساعدة فرنسا 
ـ و وم ـ مـن   املعدات العسكرية الروسية للقيام هبذا اهلج

  بسرعة لعدة كيلومترات داخل احملافظات احلدوديـة  النفوذ
  ضـربة  اىلالشعبية احملـدودة   تعرضت املقاومةواخلمس. 

  قوية من قبل اجليش العراقي نتيجة عنصر املباغتة الذي كان
  اخلـربة ونظراً لغيـاب التسـليح   ولصاحل القوات الغازية، 

  ىلقـر اوبسرعة مدهشة مت ختريـب املـدن   والكافيتني. 
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  ف مـن شـرد مئـات اآلال  وانقاض،  اىلحتولت و ،احملتلة

  بيوهتم وقراهم ومدهنم.
 نتيجة حلوادث الثورة فقد كـان واما اجليش االيراين، 

  يف االرباك والتفكك، وكان ميضي مراحلـه االوىل بمصاباً 
  ف مـن اخلـرباء  التنظيم. فقد غـادر اآلال واعادة البناء 

 ن بالتحديد ـ إيران بعد األمريكاوالعسكريني االجانب ـ  
 انتصار الثورة، كما ان العديد من التجهيزات العسـكرية 

الصـواريخ ـ الـيت كـان     والطائرات احلديثة واملتطورة 
االيراين قد دفع امثاهنا من كّده ـ متَّ نقلها يف االيام   الشعب



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٢١٧

من حكومة النظام امللكي البائدـ مبساعي اجلنرال  االخرية
  أمريكا.  اىلشهرين  ىلی مداليت استمرت ع هايزر

  الـذي متَّ وكذلك فإن احلرس الثوري احلديث العهد 
اصدره مساحة اإلمـام ـ مل يكـن    اٍن يبعلى تشكيله بناًء 

مـن   اخلربة الكافيـة يف االيـام االوىل  والتجهيزات  ميتلك
أنَّ صدام حسني كان يعلم بكل هـذه   اىلمضافاً  احلرب،

فرنسا و زودته هبا أمريكا املعلومات اليت یعل التفاصيل بناء
خـرائط   الطابور اخلامس، لذا كان قد اعّد حـىت  عمالءو
اراضي العـراق احلاليـة    اىلمضيفاً فيها » الكبري العراق«

من احملافظات الغربية ومن حمافظة خوزستان  مناطق شاسعة
كان واثقاً ان النظام االسالمي عـاجز عـن    دقااليرانية. ل

سـيهزم سـريعاً، كمـا ان    و رااجلر مواجهة هذا اجليش
  ويقف وراءه.  االستكبار العاملي كان يدعمه

لقد قوبل خرب انـدالع  
احلرب العراقية االيرانيـة ـ   

امهيتـه ـ بالصـمت     رغم
املطبـق مــن قبـل كافــة   

 ىوالقـو  املنظمات الدولية
. ان هذا السـكوت  ىالكرب

يف  املغرض والعداء املتأصـل 
ــدول الكــرب  ىنفــوس ال

ــة ــال للجمهوري مّية اإلس
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والظروف اليت كانت متر هبا الـبالد، والقـدرة    االيرانية،
لية اختـاذ  مالبعثية؛ كانت كلها عوامل عقّدت ع العسكرية

على االصرار  إيران أمام مفترق طريقني، اما ر. ووقفتاالقر
ـ حسب الظاهر ـ   بٍ غري متكافئة يلفهارح املقاومة يف
اللجوء اليها وأمريكا  القبول بشروطاو االهبام، و الغموض
 كان اخليارواالنسحاب، ی اجباره علوصدام على  للضغط

  عن االسالم. والثاين يعين التخلي عن الثورة 
غري انَّ هذه الظروف رغم كل تعقيدها، مل تستطع أن 

تأثريها علی اإلمام اخلميين يف تشـخيص مسـؤوليته    تترك
: عاىلتقراراته املصريته. لقد كان اإلمام يؤمن بقوله  واختاذ

ـ ِف يلٍَةقَِل ئٍَةِف نكَم ِم« ـ ئَ ـ ةً كَثيِ اُهللا َمـَع  و، اِهللا إذِنرةَ بِ
ـ وقبل   ىشهودياً، كما أنه كان قد طو امياناً ١»ينرِالصَّابِ

الفنـاء يف  «سنوات ـ مراتب  باالمة  ان يتسنم مقام قيادة
ـ اليت متثـل هجـرة      ١»االربعة االسفار«دّرس و، ٢»اهللا

                                                 
  .٢٤٩ /سورة البقرة -١
  مصطلح عرفاين يراد بـه التعـبري عـن حالـة فنـاء العبـد يف      » الفناء« -٢

ــو ». اهللا«احلــق  ــة، وه ــة الربوبي ــة البشــرية يف اجلنب ــاء اجلنب ــىن فن   مبع
  بيـة يـأيت دور العبوديـة الـذي تقـرُّ     هناية سري العبد حنـواهللا. وبعـد الربو  

  فيه ذات العبـد وتعتـرف. إذ إن سـلوك العبـد مـن مقـام الـذات حنـو        
  الكماالت يبدأ بالصعود حتـی يصـل الـی مقـام العلـم جبميـع االمسـاء       
  عدا تلك اليت خّص الباري تبارك وتعـاىل هبـا ذاتـه. ومـا ان يصـل العبـد      

  يف صـفات احلـق   الی هذا املقـام حتـی تكـون صـفاته وافعالـه فانيـة      
  ، الـذي »الفنـاء يف الفنـاء  «وافعاله. ويف هـذا املقـام حيصـل لـه مقـام      

  ميثل مقام اخفاء الفناء. 
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 ىقد طو هسنوات، ناهيك عن ان االنسان الكامل ـ لعدة 
عملياً. هذا فضـالً عـن ان    الكمال ىتهنتلك االسفار مب

الـدفاع  واحكام اجلهـاد   ّيةلمساحته قد ضمن رسااته العم
ان مبقدور اي شخص و كوهنا احكام اهلّية ال ميكن ختطيها.

سـريه  واخلمـيين   اإلمـام  كان حميطاً بابعاد شخصـية ول
اختذه اإلمـام عنـد    ر الذيالتكاملي، ان حيدس نوع املسا

  املفترق الذي ذكرناه. 
اول بيان اصـدره  وان أول رّد فعل صدر عن اإلمام، 

 اعتداء اجليش العراقي، يثريوحديث ألقاه بعد احلرب  واول
 يستحق التأمل من حيث التعرف علی شخصـية والدهشة 

 امر ال يتسع اجملـال هنـا  وهو  ؛منهجه يف القيادةومام اإل
 مام امره علـی الفـور  صيله. لقد اصدر اإلللخوض يف تفا

 حتميـل  اىلله عن اهلجوم  لاشار يف أول حتليو ،باملقاومة
 أمريكا املسؤولية الكاملة عن اشعال شرارة هذه احلـرب، 

                                                                        
  هواحــد كتــب الفيلســوف االســالمي» االســفار االربعــة«كتــاب  -١

ــفية   ــائل الفلس ــأهلني املس ــدر املت ــّم ص ــأهلني. يقس ــدر املت ــبري ص   الك
  لـی اربعـة اقسـام هـي:    ـ بوصفها نوعاً من السلوك املختص بالـذهن ـ ا  

  ـ السفر من اخللـق الـی احلـق: ويشـمل االمـور الـيت تعـّد اساسـاً        ١
  ــ السـري  ٢ومقدمة لبحث التوحيد، ويف احلقيقـة سـري الفكـر البشـري.     

ـ ٣باحلق يف احلق: ويشـمل مباحـث التوحيـد ومعرفـة اهللا وصـفاته.         ـ
  السري من احلق الـی اخللـق بـاحلق: ويشـمل مباحـث االفعـال االهلّيـة.       

  ـ السري يف اخللـق بـاحلق: ويشـمل مباحـث الـنفس واملعـاد. ويعـد       ٤
  الكتاب من اشهر كتـب صـدر املتـأهلني واكثرهـا تـداوالً يف احلـوزات      

  العلمية. 



 ٢٢٠                                               حديث االنطالق

 اهنم منتصرون ال حمالة، وان اىلوطمأن اجلماهري بصراحة 
مهزوم قطعاً اذا كان هنوضهم لرد العدوان من اجـل  ولعدا

تكليفاً شرعياً، رغم ان كل الظـروف كانـت    هوعدِّ اهللا
  . ١ذلك خالفوتبد

 االراضيعلى ويف اليوم التايل من عدوان النظام العراقي 
 االيرانية، وّجه اإلمام اخلميين بياناً الی الشـعب االيـراين  
 املسلم اوضح فيه اخلطوط العامة لكيفيـة ادارة احلـرب  

 غايـة يف وخلص ذلك يف سبعة بنود قصريه  ،ن البالدوشؤو
 اىلوجهها  ٢ذلك عّدة بياناتبعد االجياز والدقة. مث اصدر 

 . مث٣العراقي المتام احلجة عليهمـا والشعب اجليش البعثي 
 توجيه احلرب ملدة مثانية اعوام باسلوبٍ قـلَّ ورة اشرع باد

  ه. رينظ
  ف منيف االيام االويل' من احلرب، توجه عشرات اآلال

 متطوعني ـ استجابة لبيان رب حلجبهات ا اىلابناء الشعب 
 متَّ يف املرحلـة االوىل واإلمام ـ ملساعدة القوات املسلحة.  

  بفضـل مقاومـة املقـاتلني املسـلمني    وايقاف تقدم العد
  تضحياهتم. كان القتال غري متكافئ الی حد كبري. بيد انو

  املؤمنني به، فـراح واهللا على اإلمام اخلميين اتكل كعادته 
 ـ يهيئ االمة حلرب طابات املتواليةاخلوعرب البيانات وـ 

                                                 
  .٢٢٦-٢٢١، ص١٣صحيفة اإلمام، ج - ١
  .٢٢٩-٢٢٨ نفس املصدر، ص - ٢
  .٢٤٠-٢٣٣، ٢٣١-٢٣٠ نفس املصدر، ص - ٣
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عصيبة، إذ ان مساحته كان يعتقد ـ مسـتنداً يف   وطويلة 
 اآليات القرآنية الواضحة ـ بوجوب الدفاع حىت  اىل ذلك
  دي.  تمعاقبة املعوالعدوان  ازالة

  عّدة ايام من بداية احلرب خاطب اإلمام اخلمـيين  بعد
إننـا  « بالقول: مني يف طهرانيسفراء الدول اإلسالمّية املق

املدافعون عن االسـالم يضـحون   وعن االسالم،  ندافع
لن يتراجعوا عن واجله  اعزائهم منو امواهلموبارواحهم 
  . ١»ذلك أبداً

مـن خـالل   و ىيف مناسبات اخرويف هذا اللقاء ـ  
بيانات رمسية ـ طالب اإلمام اخلميين قادة  وخطية  رسائل
ا يرون يف صـدام  اإلسالمّية ان يعملوا ـ ان كانو  الدول
 إنو«مسلماًحبكم اآلية القرانية اليت تـنص:   رجالً دامللح

ُحوا بينُهما فإن َبَغـت  َتلُوا فأصِلَتاملُؤمنني اقَ َنطائفََتاِن ِم
 اىلتفـيَء   ىتَّيت َتبغي َحفَقاتلُوا الَّ ىاالُخرعلى ا ُهَماإحَد

  .  ٢»أمر اهللا
  
  
  
  

                                                 
  .٢٨١-٢٨٠ نفس املصدر، ص - ١
  .٩ /ة احلجراتسور -٢



 ٢٢٢                                               حديث االنطالق

  لماذا استمرت الحرب؟ □

  ته بانتصار خاطف ال يستغرقكان صدام قد وعد قوا
ايام. لذا مل يـر اجلـيش العراقـي ضـرورة      ثالثة ىسو

حلرب طويلة مدمرة. لكنَّ القـوات العراقيـة    لالستعداد
ة ـ  متتمكن من حتقيق اهدافها املرسو قبل انوـ  فوجئت

انتـهت  وقوة صـموده.  وااليراين  بصالبة مقاومة الشعب
الدفاعية بالفشل  الختراق اخلطوط مساعي القوات العراقية
خلسائر فادحة. ورويداً رويداً اتضح  يف كل مرة بعد حتملها

مرارة هزميتها. فبـدأت مرحلـة   و كا خطأ حساباهتايالمر
ضد إيران عن طريق املنظمات  جديدة من الضغط السياسي

تـدي،  عبدالً من إدانة املوفهؤالء  البلدان العربية.والدولية 
ة لقبول وقف اطالق إلسالمّيا إيرانعلى الضغط  اىلبادروا 
اطـالق النـار يف تلـك     احلال ان القبول بوقفوالنار. 

عدوانـه  علـى  دي تاملع الظروف كان يعين مكافأة صدام
الذي عجزوا عن حتقيقه  هدف اعداء الثورةووحتقيق هدفه 

  خالل جبهات احلرب.  
  ايقافها، وقـد  اىلإن إيران مل تشن احلرب لكي تبادر 

  ي يف احلك الظروف ملنع املزيـد مـن  وقفت بوجه املعتد
  ىاحتل عشرات املدن ومئات القـر وتقدمه. كما ان العد

  مساحات شاسعة من املناطق النفطية يف غـرب الـبالد  و
طريف احلـدود  على جنوهبا، كما ان احلرب ليست دائرة و
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مطالبة من وقع عليـه اهلجـوم    اىليصار  البلدين حىت بني
يريد  فرض ان صدام الى علووقف اطالق النار. ب بالقبول

استعادة قواه ملعاودة واطالق النار التقاط انفاسه  من وقف
لتحقيق اهدافه، فإن قبول وقف اطالق النار من قبل  احملاولة

يف عمق  ىالقوات العراقية املعتدية، ستبقان يعين  إيران كان
 اىلااليرانية، مما ستضطر اجلمهورية اإلسـالمّية   االراضي
تـتمكن مـن    حىتلسنوات عديدة وت كبرية ازالنت تقدمي

علـى  ستجرب ومترٍ مربع من اراضيها احملتلة،  استرداد كل
السماسرة السياسيني واخـرياً  واملنظمات الدولية  استجداء
االصلي الشعال احلرب (أمريكـا) ملسـاعدهتا يف    العامل
  اراضيها.   استرداد
  م، ناهيك عن اإلمارغيو هذا منطق ال يرضاه أيُّ حرٍّو

 من معركة الثورة ضدوالذين خرجوا منتصرين للت همجاهريو
  اشدَّ امللوك استبداداً يف املنطقة. 

صدام مل يقدم اّية ضمانات يف كـل  ان هذا فضالً عن 
املقترحات املطروحة بشأن سـرعة انسـحابه مـن     تلك

رمسياً بأنّ املناطق احملتلة ـ   ىااليرانية، بل انه ادع االراضي
حـق  لب ان تجيقع حتت االحتالل بعد ـ  اليت مل ت وحىت

هذا االدعاء مشابه ملا ادعـاه عنـد   والعراقية!  باالراضي
حينما اطلق عليها اسم احملافظة العراقيـة   الكويت هاحتالل

  التاسعة عشرة!!  
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احلقيقة ان أّياً من الدول اليت بادرت ـ بعد اتضـاح   و
عجز صدام عن اسقاط نظام اجلمهورية اإلسـالمّية   حقيقة

إيران على الضغط واحلديث عن وقف اطالق النار  اىلـ 
الصلح، مل يكونوا يرغبون يف السالم حقيقة، وهـم   لقبول
اي بلٍد ال ميكنه يف ظروف وّي شعب أمسبقاً بأنَّ  يعلمون
السالم كان بالنسبة هلم عصا والم. سالقبول باالست كهذه،

ذلك إزوائها. واالهم من كل وإيران لعزهلا على  يسلطوهنا
ة كانت هتدف من ادعاء السـعي  يالرجعية العرب أنَّ الدول
ة الضـغط  اطالق النار، التخفيف من حدِّ ايقافوللسالم 

من شعوهبا اإلسالمّية ملمارسـتها   الذي كانت تتعرض له
امكاناهتا عن معتٍد معروف كصـدام،   الدعم والدفاع بكل

امكاناته للـدفاع  وكل وجوده  والوقوف بوجه بلٍد سخر
  االسالم.  عن

العربية مل تكن صـادقة  وة يالدول االوروبوإن أمريكا، 
ان اسطع دليل علی ذلك الذي يغنينـا  ودعوهتا للسالم.  يف
بعـد أول  وانَّ صـدام  هو مستند، او عرض اية وثيقة  عن

العمليات العسكرية الناجحة اليت قامت هبا إيران  سلسلة من
لفترة  لصمود حىتالثاين من احلرب، مل يتمكن من ا يف العام
 املساعدات املالية اهلائلة اليتعلى عتماد الواحد دون ا شهر

 دون االستفادة من التجهيزاتوالشيوخ العرب، له قدمها 
 كـانوا والعسكرية املتطورة اليت قدمتها له الدول الغربية. فل

 اهم قطع االمدادات عن صـدام فصادقني يف ادعاءاهتم لك
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 االقتصـادية وطعـة التسـليحية   بدالً عن املشاركة يف املقا
  والنفطية ضد اجلمهورية اإلسالمّية االيرانية. 

  
  
  
  
  
  
  
  

الـذي غـزا ارضـها    وان جرم إيران اهنا قاومت العد
 آالف االبرياء للمذابح البشعة خالل االيـام االوىل  وعّرض

رغـم أنَّ  و .ف عن ديارهمشرد مئات اآلالوعدوانه،  من
ام، قـدمت اعتـذاراهتا   العربية اليت وقفت مع صد الدول

إيران ـ بعد احتالل صدام للكويت ـ واقرت    اىلالرمسية 
ذلك ال يقلل من جسـامة مسـؤوليتها    باخطائها، اال ان

صدام يف اسـتمرار احلـرب   والغربية  تها مع الدولوجرمي
  إطالة أمدها. و

  ويف ضوء االستدالالت اليت تقدمت، كـان اإلمـام  
  إيـران  اىلاليت كانت تفد الوفود واخلميين يواجه اهليئات 

  يعلن صراحة بأنهوللتوسط من اجل وقف اطالق النار، 



 ٢٢٦                                               حديث االنطالق

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٢٢٧

 اخراج املعتدي واجباره اصالن الدفاع حىتووشعبه سي
 دفع خسائر هذه احلرب. غري ان الصخب االعالمـي على 

 الغريب كان شديداً بدرجٍة حالت دون وصـول صـوت  
  لعامل. امساع ا اىلمظلومية الشعب االيراين 

 اهناعلى اُظهرت إيران ويئاً فشيئاً، شلقد قُلبت احلقائق 
 ان صدام راغب يف السالم. بيد أن هـذه وعدوانية الطبع، 

 هذا التزوير عجز عن التأثري يف موقـف اإلمـام  والضغوط 
 بعد عزل بين صـدر والثابت. ووالشعب االيراين الصلب 

 خـذت ورسوخ هنج اإلمام يف اركان اجلهاز التنفيـذي، ا 
 ترية اسـرع جبهـود  وسلسلة عملية حترير االراضي احملتلة 

  احلرس الثوري.  
  قبل ذلك كان أمر اإلمام اخلميين، باعالن التعبئة العامة

  تشكيل جيش العشرين مليون قد لقي ترحيباً من الشـبان و
ن اعمت احناء ايروالثوريني، 

 حركة دؤوبة متيزت باقامة
 الدورات التدريبية وإيفـاد 

 اد الی جبهات القتال،االفر
 قادت االنتصارات املتواليةو

 ملقاتلي احلرس الثوري الـی 
ظهــور آثــار االنــدحار 

ــةو ــفوف  اهلزمي يف ص
يظهـر الوجـه    بالتدريج اخذوبشكل جلي.  البعثيوالعد



 ٢٢٨                                               حديث االنطالق

ـ   احلقيقي المريكا  وحلفائها، فاهنالت االسلحة املتطـورة 
ة ومفاوضـات قـد   بضمن شروط صع اليت كان يتم بيعها

ميثل تزويـد  ويف حاالت السلم  یحت تغرق عدة سنواتتس
صدام، مبـا يف  على االمتياز ـ بسرعة   من البلدان هبا نوعاً

طائرات (السوبر اتندار) الفرنسية. و ذلك صواريخ (كروز)
 ىصواريخ (سكود) املتوسطة املد كذلك توافدت شحنات

سائر التجهيزات العسكرية الروسية و )٢٩طائرات (امليغ و
ية ما كنته العسكرية احلربيـة.  ولتق صدام بال انقطاععلى 
تقنية وموادها االولية، والصواريخ  ىان تقنية زيادة مد حىت

مـن قبـل    ىاالخـر  اهديت هي صناعة املواد الكيميائية
صدام لكي يتمكن من  اىل االوروبيةوالشركات األمريكية 

  سالمّية. اجلمهورية اإلعلى التفوق 
  ت امريكـا العربيـة السـعودية   يف هذه األثناء اجربو

 دول اخلليج الفارسيواالمارات العربية املتحدة والكويت و
 علی تأمني ميزانية احلرب الصدامية، وقد اعترفت ىاالخر

 العراقـي للكويـت.  وهذه البلدان بذلك صراحة اثناء الغز
مليـارد دوالر لتلـك    ٨٠العراق اليوم مدين باكثر من و

قدمتها له طوال سنوات احلرب املساعدات اليت  الدول عن
مصر ففضالً عن تقدميها الطيارين والطائرات،  الثماين. اما
ف من اجلنود املصريني للمشاركة يف العدة آ فقد ارسلت

  لالردن دور داعم مشابه.  كانواحلرب، 
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، املراكز االقتصـادية و ىالقروالقصف املكثف للمدن 
  ية، كانـت االحياء السكنعلى واطالق الصواريخ املخربة 

  يف سلسلة جرائم صدام اليت اغمض اجملتمـع  ىحلقة اخر
  الدول املتشدقة بالدفاع عن حقوق االنسان عيوهناوالدويل 
 االستنكار، وسائل تنفيذوهيآت بدالً من الشجب وعنها، 

 كان ضحية تلك االعتداءات مئاتوتلك اجلرائم لصدام. 
  النساء العزل.  ومن االطفال  ىتلقال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قد  قاد اإلمام اخلميين الدفاع املقدس للشعب االيراينو

  يف ظروف كانت إيران تعاين رمسياً من احلصار التسـليحي 
 كانت مضطرة احياناً للعملواوروبا، والذي فرضته أمريكا 

قطعـة غيـار واحـدة    على لعدة اشهر من اجل احلصول 
طائراهتا. ان الكثري من دول العامل اما اهنا اختارت  ىالحد

مارست الضغط ضد ويف مقابل تلك االعتداءات  السكوت
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دافعت عنه. وجانب صدام  اىلأّنها وقفت رمسياً او إيران، 
الدول املصّنعة للسالح يف العـامل ـ سـواء     كما ان اكثر

  جانبه.  اىلوقفت ودعمت صدام  الغربية ـوالشرقية 
  مل يكنووقفت إيران وحيدة فريدة تدافع عن نفسها، 

  االمداداتوعامة يستند اليها غري اإلميان باهللا للشعب من د
  املـدهش ان هـذه  وتوجيهات هذا العامل الرباين. والغيبية 

ـ اجلبهة املظلومة الوحيدة متكنت يف النهايـة مـن حتق     قي
  عقر داره.   خطوة خبطوة حىتومالحقة العدوالنصر 

  مثاين سنوات من حياة اإلمام اخلميين مضت يف قيـادة 
 مما يذكر أنه يف العام الثالث للحرب،ودس، هذا الدفاع املق

 ـ حزيران عـام   ىبعد جناح عمليات بيت املقدس الكربو
ناء خرمشهر االستراتيجي يـ اليت انتهت بتحرير م١٩٨٢

  ضـرورة  ه يفتمام رغباإل ى، ابد يةاقالقوات العر يديا من
احلرب وحصر نشاط القوات االيرانية يف الدفاع، اال  اهناء
 النظام االسالمي امللتزمني، مبا يف ذلك القـادة مسؤويل  ان

 املسؤولون السياسيون يف البالد، اعربوا لالماموالعسكريون 
العسكرية اليت متر هبـا  وـ بعد دراسة الظروف السياسية 

واوضاع اجلبهات ـ عن اعتقادهم بضرورة مواصلة   البالد
 قدوحتقيق الظروف املناسبة القامة سالم دائم.  حىت القتال
عن رأيهم هذا بان قسماً من االراضي االيرانية مـا   دافعوا

دية، كـذلك فـإن   تسيطرة القوات العراقية املع زال حتت
اهلزمية الساحقة اليت مين هبـا بعـد حتريـر     رغموصدام 
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التراجع ومستعداً بعد لقبول االمر الواقع  خرمشهر، مل يكن
كـان   امناوسالم لمل يكن يفكر باوفه ة،يعن اهدافه التوسع

فرته والدعم الالمتناهي الذي على  ر ـ نتيجةً العتماده کيف
إعادة تسليح عرب ذلك وجبربان هزميته،  ـىله الدول الكرب

ايران. لذا فإن السالم على اهلجوم العسكري  معاودةوقواته 
ان صـدام ال  وال ميكن االطمئنان اليه،  يف ظروف كهذه
 فا فـإن ايقـا  من هنو. ةادعاءاته السابقی يزال مصراً عل

املنـاطق  وايران، سيجعل املدن احملـررة   احلرب من جانب
للهجمات العراقية احملتملة يف املسـتقبل   احلدودية، عرضة
  الدفاع عن نفسها. على  فتكون غري قادرة

  نظراً ملا كانـت متارسـه  واستناداً الی االدلة املتقدمة، 
  عـدم قبوهلـا  واملنظمات الدولية من الكيـل مبكيـالني،   

  یمواصلة القـو و ،لشروط االيرانية املنصفة الهناء احلرببا
  تقويتها؛ كل ذلكودعم املاكنة العسكرية العراقية  ىالكرب

القبـول   اىلالشـعب االيـراين   وكان سبباً يف دفع القائد 
  الدفاع املقدس.  مبواصلة

  مل تؤد املساعدات املختلفة اليت كانت تقدم لصدام من
  ت تتبدل بسرعة لصاحل جيشتغيري ظروف احلرب اليت كان

  تزامناً مع تصعيد القصف الصاروخي للمنـاطق واالسالم. 
 السكنية، اضطرت امريكا للتـدخل يف احلـرب بصـورة   

 السـفن احلربيـة  وفتوجهت حامالت الطائرات  مباشرة،
  طانية واألمريكية والروسية صوب مياه اخلليجيوالرب الفرنسية
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تـدويل   ىر سـو مل يبق امام أمريكا من خياوالفارسي. 
فيها، فبدأت حرب نـاقالت   ىتوريط دول اخرو احلرب

 ىتركزت مهمة القوات الوافدة الی املنطقه عل قدوالنفط. 
قاف وتفتيش السفن التجارية ياو راينيالنفط اال ريمنع تصد
 اىلالبضائع االساسـية  ودون وصول املواد االولية ة للحيلول

عرضت العديد من يف هذا االطار تواالسالمية.  اجلمهورية
 هجمات صاروخية وجوية، كما اىلالنفطية االيرانية  السفن

  اضرمت النار يف اآلبار النفطية االيرانية يف ميـاه اخللـيج  
ارتكـاب  علـى  مريكا ان اقدمت مر بأالفارسي، وبلغ األ

باطالقها صـاروخني مـن حاملـة    وذلک مرّوعة،  جرمية
يـة تابعـة   طائرة (ايرباس) مدنو(وينسنس) حن  الطائرات
) يف شهر ٦٥٥اجلمهورية االسالمية (الرحلة رقم  خلطوط
استشهاد مجيع ركاهبا،  اىل ىفاسقطتها، مما اد ١٩٨٨ متوز
شخصاً من االطفال والنسـاء   ٢٩٠ضحية احلادث  راحو
البعيد عـن احلـق ـ    ووقد الذ العامل ـ الظامل   الرجال.و

حبق اناس اجلرمية البشعة جملرد أهنا وقعت  بالصمت ازاء هذه
يف نظر الغـرب جرميـة ال   وهو باالسالم،  كانوا ينادون

البوسنيني املظلومني اليوم نفسها، فهـم   تغتفر! وهي جرمية
  بسبب ذنبهم هذا.   عرضون لإلبادةتي
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  اما صدام فقد ختم صحيفة جرائمه الوحشية يف احلرب
  بقصـف  املفروضة جبرمية قلَّ نظريها يف التـاريخ، إذقـام  

  ماوية، االمر الـذي يمدينة (حلبجة) العراقية باالسلحة الك
مخسة اآلف مواطن اعـزل كـان    مقتل اكثر من اىل ىاد

امام هذه اجلرمية البشـعة  والشيوخ. ومن االطفال  اكثرهم
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مل تنبسـا  وجملس االمن الصـمت  واالمم املتحدة  التزمت
  ببنت شفة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اخلليج الفارسي، وما حصليف إنَّ جتحفل قوات الغرب
  خالل االشهر الثمانية االخرية من احلرب، مل يكن اال ألن

  جيش العدوعلى جيش االسالم كان يف موقع متفوق متاماً 
ـ  اىلالصدامي الذي فّر من اغلب املناطق احملتلـة     راءأو م

  احلدود. 
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 ايـدي أبطـال  علـى  مل تان خشية سقوط صدام احمل
 ىاالقل، هي الـيت دفعـت القـو   على هزميته او االسالم 
يف هـذا اجملـال   ومساعدته. واملبادرة لدعمه  اىل ىالكرب

لنهجهم  خالفاًوهيئة االمم املتحدة، وجهود أمريكا  انصبت
الطريق امـام تقـدم املقـاتلني     السعي لسدِّعلى  السابق،
  واحليلولة دون سقوط صدام.   االيرانيني

  ، الـذي )٥٩٨ر (االقـر على ان مصادقة جملس االمن 
مطالب إيران اليقاف القتـال، الـيت   وتضمن بعض آراء 

اصرت عليها منذ بدء احلرب، لكنَّ املنظمـات   كانت قد
تقبل هبا يف السـابق أمالًبانتصـار صـدام. ان     الدولية مل
اجلرائم البشعة الـيت  والقرار من جهة،  هذاعلى املصادقة 

 يف االشهر االخرية من احلرب مـن  احلربوارتكبها مشعل
جلنة مـن   اىلاصدار أوامره  اىل ، دفعت اإلمامأخرى جهٍة

االقتصـاديني االيـرانيني   وسياسيني لاو اخلرباء العسكريني
بعـد  وساحة املواجهة. على املستجدات  اسةرامللتزمني بد

لجنة تقريرهـا الـذي تضـمن    لقدمت ا دراسة مستفيضة
مناسب اليران الثبات حقها يف هذا  ان الوقت اىلاالشارة 

ان عليها ان تقبـل  وام مثانية اعوام، د دفاع املقدس الذيال
  ). ٥٩٨اساس القرار (على بايقاف احلرب 

  اصدر اإلمام بيانه املعروف باسـم  ٢٠/٧/١٩٨٨ويف 
  ىالقرار)، الذي يعدُّ من ابرز االدلة علعلى (بيان املوافقة  

  ادارته، ففي هذا البيان اسـتعرض مساحتـه  وكفاءة قيادته 



 ٢٣٦                                               حديث االنطالق

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بشكل جلي، ورسم هاابعادوخلفيات احلرب املفروضة 
 الثورة اإلسـالمّية يف خمتلـف  واخلطوط املستقبلية للنظام 

 واالصرار ىالكرب ىاجملاالت، مبا يف ذلك املواجهة مع القو
القيم اليت جاءت هبا الثـورة. وان نعـت   واالهداف على 
» جترع السم الزعـاف «اخلميين قبوله بالقرار مبثابة  اإلمام

يتضمن دقائق كثرية وحيمل بني طياته حقائق خفية  حبد ذاته
اجملال هنا لذكرها، لذا نكتفي بذكر مقطع من بيان  ال يسع
واما فيمـا يتعلـق   «اخلميين هذا، الذّي يقول فية:  اإلمام

قـة موضـوعاً   يالدويل، الذي يعدُّ يف احلق بقبول القرار
بالنسبة االستمراء للجميع، خصوصاً  شديد املرارة صعب

اؤمـن بنـهج الـدفاع     ة كنتبلفترة قريواين هو يل. 
النظـام   بأنَّ مصلحة ىكنت ارواملواقف املعلنة سابقاً، و
 املواقف. غري ان احلوادث الثورة يف تنفيذ تلكوالبالد و
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مل آواصيلها اآلن فالعوامل اليت ال ارغب اخلوض يف تو
اء واالراء اليت اتفق عليهـا اخلـرب   مستقبالً؛ ان تتضح

ـ من ذوي املقامات الرفي العسكريونوالسياسيون  ة يف ع
 اىلوصدقهم، دفعتين  البالد ممن اثق بتدينهم واخالصهم

اطالق النار.  وقفعلى املوافقة والقبول بالقرار الدويل، 
 النظـام. واهللا واين اعترب ذلك اآلن يف مصلحة الثورة و

ـ مل يكن الدافع بأن نضـحي مجي ويعلم بأنه ل اً بعزتنـا  ع
املسلمني، فانين مل وطريق مصلحة االسالم  علىكرامتنا و

الشـهادة  ولكان املـوت  ومطلقاً،  اكن ألقبل هبذا األمر
 حنـن مجيعـاً  والعمل  لكن ماومذاقاً بالنسبة يل.  ىاحل

ان  املؤكـد  منو. مطالبون باالذغان ملا يرضي اهللا تعاىل
ـ علی هنجه  ىسيبقوالشعب االيراين الشجاع كان ـ  

  ١.هذا
  من أن ادعاءات صـدام  متاماً كما حذر اإلمام مراراًو

  كوهنا حماولة لتضليل الرأي العام، فقد اثبتوللسالم ال تعد
  الواقع ذلك. فبعد قبول إيران بالقرار الدويل، بادر صـدام 

  ارتكاب محاقة جديدة باندفاعـه واهلجوم جمدداً  اىلحسني 
  . غـري ان ضي االيرانيةايف اجلبهات اجلنوبية الحتالل االر

 اىل ىمرة اخر ىالعاطفي ادوانتشار بيان اإلمام احلماسي 
 اجياد موجة من التطوع يف صفوف قوات التعبئة وجتمـع 

                                                 
  .٩٢، ص٢١صحيفة اإلمام، ج - ١
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ـ  ىالطاقات الثورية املقاتلة من اقص ی نقاط البالد للتوجه ال
 قد ادت سرعة حتركهم  وتنظيم قـواهتم واملناطق اجلنوبية، 

 مل يبـق ولفرار، مسارعته لوخسائر فادحة وتكبيد العد اىل
  القبول باهلزمية.   ىامام صدام من طريق سو

ـ وكما ومبشيئة اهللا وبذا ـ  و  فان عد اإلمام اخلميين 
 الشعب الذي فرضت عليه احلرب، استطاع فرض السـالم 

اخلائب حالياًــ بفضـل   وعدوه ـ املغرور سابقاً  على 
مالمحه اليت مل نر مثـيالً هلـا اال يف   وبطوالته و تضحياته

خاضها املسلمون االوائل يف عصـر صـدر    وب اليتاحلر
  االسالم. 

لقد شن صدام احلرب ـ بايعاز من أمريكا ـ لتقسيم   
الثورة اإلسالمّية، اال انه اليوم مضـطر  على والقضاء  إيران

الشـعب  على نظامه املفروض واجل حفظ حياته  ـ ومن
القبول بشروط الشـعب االيـراين    اىلاملظلوم ـ   العراقي
    الثائر.
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  ومن عجائب فترة الدفاع املقدس الطويلة اليت خاضها

  ان الشعب االيراين مل يتخل طوال هذههو الشعب االيراين، 
  اعمار الدمار الذي ورثه منوالفترة عن نشاطه لبناء ايران 

 فضالً عن ادارته شؤونوخالل الفترة ذاهتا والنظام السابق. 
 يف ىالكرباحلرب علی احسن حنو، واصل تنفيذ مشاريعه 

 حتديث ايران، بدءاً من مشاريع بناء السـدود واعادة البناء 
 انتهاء مبشاريع توسيع االكتشافاتوشق الطرق العظيمة، و

ـ وتوسعة حمطات الطاقـة  وت النفطية اواالستثمار  نيحتس
 زيادة عدد اجلامعات ومراكز البحوث يفوالشؤون الزراعية 

  لتنمية الوطنية. املرتبطة با ىبقية الشؤون االخروالبالد 
حرب الثمـاين سـنوات، دون ان    تانتهووهبذا النح

فتيلها من حتقيق اي هدف من اهـدافهم. ومل  ومشعل ينجح
امنا متكن وحسب، و النظام اجلمهوري االسالمي قائماً يبق
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خالل الوحدة الوطنية جلماهريه املسلمة، من القضـاء   منو
ه وسيادته حكّم قدرتوالطابور اخلامس داخل البالد، ی عل
الصعيد اخلـارجي فقـد   على خمتلف احناء البالد. اما ی عل

اجلمهورية اإلسالمّية كقوة الُتهزم، متكنـت مـن    ظهرت
اثبـات  والصـعيد الـدويل   على حضورها الفاعل  ترسيخ

مثانية اعوام من االعالم املعـادي املكثـف،    حقانيتها رغم
مـن  طبيعي اهنا دفعت ورسالتها للعامل.  واستطاعت ابالغ

ِان َتنُصُروا اهللاَ  َينُصـركُم  «باهضاً:  اجل هنجها هذا مثناً
    .١»قَدامكُمأَت ُيثَبِّو

 مجيع احلكوماتوخيانات صدام وإنَّ من اعظم ذنوب 
 االعتـداء على العربية ـ اإلسالمّية الظاهر ـ اليت شجعته   

 دعمته طوال فترة احلرب، فضالً عن خيانتـه يف هـدر  و
 قتصادية العظيمة لكال البلدين (إِيراناالوالطاقات االنسانية 

 انه بفرضه هذه احلرب املشؤومة ارجاً حتقيق العراق)، هيو
 لسنوات طويلة ىالكرباإلسالمّية الثورة والوحدة اإلسالمّية 

 من التحقق بعد سقوط أدىناو بعد أن كانت قاب قوسني 
الفرقة  اىلالنظام امللكي يف ايران، وعّرض صفوف املسلمني 

مدها  يد االخوة اليتعلى بدالً من الضغط بقوة وتشتت. الو
خالل  شباط (يوم انتصار الثورة) من ١١اإلمام اخلميين بعد
دعوتـه   قبولواحلكومات اإلسالمّية،  اىلبياناته واحاديثه، 

                                                 
  .٧/سورة حممد -  ١



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٢٤١

القـدس،   حتريروحل مشكالت العامل اإلسالمي وحتاد لال
  طبيعـي ان و .جانب اسـاطني الكفـر   اىلتراها وقفت 

  التسليم املذل امـام اسـرائيل،   اىلالطريق ال يقود إال  هذا
  اسـتقبال وعتراف رمسياً بوجود هذه الغّدة السرطانية االو

ـ تسـخري ثـرواهتم القوم  وعساكر الكفر يف بلداهنم،   ةي
 كراً المريكا ليمكنها من االستقرار يف قلـب وواراضيهم 

  يف مهبط الوحي. واالسالمي  ملالعا
  تـدمريه والكويـت  على نون ان اهلجوم الصدامي اجمل

  النتائج املّرة اليت اسفرت عن االحتاللولكيان هذه الدولة، 
  االجتماعية للشعب العراقـي ومن ختريب البنية االقتصادية 

  احلضور الدائم العداء االسالم يف املنطقة، ليس إالّ جزاءو
  .  ١»ي األبصاريا أُوِلوا ُرفَاعَتبِ«هلذا الذنب الذي ال يغتفر 
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 ٢٤٢                                               حديث االنطالق

  بعد االستقرار النسيب للسالم، حدد اإلمـام اخلمـيين  
  يف هللمسؤولني يف اجلمهورية اإلسالمّية، عرب بيان اصـدر 

ـ ويتألف من تسعة بنـود، النـهج   ٣/١٠/١٩٨٨ امج ربال
الستشـراف عمـق    يکفيودة اعمار البالد. عاال الالزمة

 املكانة اليت يؤمن هبا للقيم االصيلة، مطالعةو، تفكري اإلمام
  بدقة.  هذا البيان

  بعد مرور عشرة اعوام من جتربة النظام اجلمهـوري و
ـ   ٢٤/٢/١٩٨٩االسالمي، اصدر اإلمـام اخلمـيين يف   

تكميل ركائز نظام اجلمهورية اإلسالمّية ـ  وتعديل  بدافع
قتئـذ  ورئيس اجلمهورِية  اىلضمن رسالة بعث هبا ، أوامره
تعديل الدسـتور   اخلامنئي) ـ بتشكيل هيئٍة تتوىل  (آية اهللا

  اساس مثانية حماور حددها يف الرسالة، أمهها اصـالح على 
  املتعلقة بالشروط االزم توافرها يف القائـد وتوحيـد   املواد

  القضـائية واالذاعـة  والسلطة املركزية يف القوة التنفيذية 
  والتلفزيون، وحتديد مسؤوليات جممع تشخيص مصـلحة 

   ١النظام.
  رية املعّدلة لالستفتاء الشعيبوقد متَّ طرح املواد الدستو

  صوت عليها ابناءوم (بعد رحيل اإلمام) ٣/١٢/١٩٨٩يف 
  الشعب باغلبية مطلقة.  
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  نبوءة اإلمام الخميني بانهيار الماركسية □

  قام غور باتشوف آخر رؤسـاء االحتـاد السـوفييت   
  تغيريات يف بنية القطب الشـيوعي واملنحل ـ باصالحات  

  قادة الغرب ينظرونولون السياسيون مل يزل احمللوالعاملي. 
 الترديد الی خطواته تلك دون ان يصدقوا بأنَّوبعني الشك 

 مثل هذه التحوالت اليت جتري يف هذا النظام االحلادي ذي
 مـا  ىجذوره العميقة، وان اقص اىلالسبعني عاماً، ستمتد 

 ان يقوم قادة الكرملني يف النهاية بامهال بعـض هو توقعوه 
 االحتـاد وملباشرة بني بلدان الكتلـة الشـرقية   قات االالع

 السوفييت للتخفيف من املشكالت االقتصـادية الداخليـة  
  قيـادٍة اكثـر  علـى  نظام جديد للشيوعية يقوم  وتأسيس

  مسؤولية اكرب للبلـدان الـيت  وحمدودية لالحتاد السوفييت 
  ببصريته الـيت وتدور يف فلكها. يف حني أنَّ اإلمام اخلميين 

  ها احملللون املاديون، بعث برسـالة وقتئـد  عجز عن درك
  غوربا تشوف توقع فيهـا اهنيـار   اىل) ١/١١/١٩٨٩( 

من اآلن فصاعداً ينبغي ان «املاركسية حيث كتب يقول: 
عن املاركسية يف متـاحف التـاريخ السياسـي     بحثُي

    ١».للعامل
  مام اخلميين يف تلك الرسالة اعمق التحليالتعرض اإل

  عـرب عمـا  وة يف االحتاد السـوفييت  عن التحوالت اجلاري
                                                 

  .٣٦٤-٣٦٣ص نفس املصدر، - ١



 ٢٤٤                                               حديث االنطالق

املثريللدهشة و». صوت هتشم عظام املاركسية«جيري بـ 
ـ ياحلذر، مما بمشوبة  ىالرسالة تضمنت نبوءة اخر ان  ريش
احاطة اإلمام اخلميين بالظروف السياسية العامليـة؛ اذ   الی
  مساحته بوضوح من ارمتاء الروس يف احضان الرياض حذّر

  االخنذاع مبا تطرحه أمريكا. والغربيني اخلادعة للرأمساليني 
  لقد طالب اإلمام اخلميين
  غوربا تشوف باالميان بـاهللا 

   علـى  بدل تعليـق اآلمـال   
  املاديني الغربيني معتمـداً يف 

  عرض املسـائل على مطالبته 
  العرفانية العميقـة وة يالفلسف
يف  فشل الشيوعيني اىلمشرياً 

سياستهم يف حماربة االديـان.  
املشكلة االساسية لبلدكم ال  ان«مام يف رسالته: يقول اإل

احلرية، بل يف عـدم  و االقتصادون يف مسألة امللكية متك
اليت يعـاين   هي املشكلة نفسهاواالعتقاد احلقيقي باهللا، 

 ستصلاو وصلت واليت جرته الی االبتذال ومنها الغرب 
  . ١»طريق مسدود اىلبه 

حيملوا نصائح اال ان القادة السوفيت ـ لالسف ـ مل   
  وحتذيراته حمل اجلد، مما اتاح للشركات األمريكيـة  اإلمام
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  واالوروبية، ان جتعل مـن روسـيا مضـماراً ملطامعهـا    
  تعرضها لنوع جديد من االستثمار الـذي ال و ،االقتصادية

  الطريقالىــاالنتــهاء والظــالم  ىحيمــل معــه ســو
  اىلعـادت  واملسدود، اال إذا افاقت اجلمـاهري الروسـية   

  دها. رش
  ويذكر ان (شيفار دنادزه) وزيـر خارجيـة االحتـاد   

  اىلالرئيس السوفييت  السوفييت آنذاك، حينما قدم حيمل رّد
  هذا العمالق الصلب الذيىاإلمام اخلميين، ذهل عندما رأ

  قادة ثـاين قـوة يف   اىليوجه التحذيرات بصراحة عجيبة 
  يف غرفـة ال وغري بسيط يف مجاران صالعامل، يعيش يف بيت 

 اثاث يفومتراً مربعاً، مكتفاً بوسائل  ١٢تتجاوز مساحتها 
 دون وجود اي اثر للمراسم والتشريفاتوالبساطة  ىمنته

 استقامةواإلمام جالساً باطمئنان  ىاملعمول هبا. اذهله ان ير
 سجادةوجانبه نسخة من القرآن الكرمي  اىلكالطود يضع 

 اً. وقـد الصحف ومذياعاً صغري عدداً منومسبحة وصالة 
انه ال يوجد كرسـي آخـر    اىلازداد دهشة حينما التفت 

االخري ان على ان وعليه املسؤول الكبري الذي يرافقه  جيلس
لعـل وزيـر   وملرة واحدةــ ! ولواالرض ـ  على  جيلس

 ـ السوفييت ظن بأن قدح الشاي مع حبيت السكر اخلارجية
ـ اإلمام   له الشيخ العجوز الذي كان يف خدمةه الذي قّدم

 ،. غري أن احلقيقة غـري ذلـك  واستثنائياً كان امراً متعمداً
يف العيش ببساطة خالل مجيع أدوار  فاالمام مل يغّير اسلوبه
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خـالل  او اً يمغترباً ومنفوداً يوح حياته سواء حينما كان
آخر حلظة مـن   السياسية وحىت ادتةيقوة ينيعهد زعامته الد

ه امام املقامـات  من اسلوب عمره. ومل يقبل لنفسه ان يغري
  وعظمت.  الدنيوية االعتبارية مهما كربت

  

  القيم الدينيةوالدفاع عن النبي االكرم(ص) □

بعد توقف احلرب العراقيـة االيرانيـة، بـدأ القـادة     
االسـالم  على الغربيون نوعاً جديداً من اهلجوم  السياسيون
من خـالل احلـرب   وادرك هؤالء الساسة ـ   الثوري. إذ
بني حـزب  واملواجهة  اليت وقعت بينهم و رانيةالعراقية االي

املنظمات الفلسطينية اإلسـالمّية،   انطالقة اهللا لبنان، ومن
ية اغتيال السـادات  لفغان، ومن عملال واجلهاد اإلسالمي

 ٦/١٠/١٩٨١الثوريني املصـريني يف   أيدي املسلمنيعلى 
بشكل مطرد، وال  ىسالمّية تتناماإل ـ ادركوا بأنّ احلركة

باالسلوب العسكري. لـذا  وسالح لبا القضاء عليها ميكن
اساس على جديدة يكون الصراع فيها  فتح جبهة اىلجلأوا 

ملا كان بث الفرقـة بـني   ووايديولوجي.  ثقايفومعنوي 
مذهيب وطائفي قد فقد بريقه نتيجةً لـوعي   املسلمني باحياء
توجـه هـؤالء    ،ومسؤويل النظام االسالمي اإلمام اخلميين
اليت تتمثل يف وواالسس احملركة هلذا التيار،  ذورلضرب اجل
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توحيـد   اىلعشقها  ىاالعتقادية واملقدسات اليت اد املباين
واالساليب بـني خمتلـف اجتاهـات احلركـة      االهداف
اآليـات  «كتاب املبتـذل  التنظيم ونشر  فكان .اإلسالمّية
دعم الدول الغربية له و(سلمان رشدي)  ملؤلفه» الشيطانية
  ي، بدايةلفصل جديد من اهلجوم الثقايف.بشكل رمس

  
  
  
  
  
  
  
 مل تبد األمة اإلسـالمّية ردة فعـل ازاء املسـاس   وول

لتم االستيالء اله ٰوَصلَّی اُهللا عليه بشخصية الرسول االكرم 
لتمَّ بعد ذلـك  واالول من خنادقها الدفاعية،  اخلندقعلى 

املقدسـات واالعتقـادات   وسس الدينية ساالعلى اهلجوم 
القيم املعنويـة يف  اجملتمعـات اإلسـالمّية     سائروغيب بال

اهلوية اليت توحد ونّ هوية الفكر الديين إ مبختلف االساليب.
ان وتتشكل مـن هـذه املقدسـات     االمة اإلسالمّية إمنا

ية للعامل االسالمي تتضييع اهلوية الذا اىلالتشكيك هبا يؤدي 
مقابـل  جيردها من أّي سـالح يف  و واحلركات اإلسالمّية

  لوجي الغريب.  وااليديو اهلجوم الثقايف
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االسباب اليت تقـدمت، فّجـر   واحلقائق  اىل واستناداً
باصـداره   ىثورة اخـر  ١٤/٢/١٩٨٩اخلميين يف  اإلمام
(سلمان رشدي) وحكـم   ادخمتصراً اعلن فيه ارتد حكماً

علـى  من ينشر كتابه باالعدام إذا كان مطلعاً ی عليه وعل
   ١لكفر.ل عياالد الكتاب ىحمتو

  هّب املسلمون للوقوف يف وجـه الغـرب بصـفوف   
بلـداهنم.  والسنتهم ومرصوصة بصرف النظر عن مذاهبهم 

  اظهرت االحدث اليت نتجت عن هذه الواقعة، اجملتمع وقد
  ان املسـلمني ـ رغـم   و ،انه امة واحدةعلى االسالمي 

 ما توفرت هلم القيادة اجلزئية ـ مىت واختالفاهتم  الداخلية 
يف حركة احيـاء   وا دوراً فاعالًبان يلع ايمة استطاعوالسل
ر هـذا  االدينية يف مستقبل العامل. كذلك بدد اصـد  القيم
رت الغربية الوامهة حول ختلي إيـران عـن   االتصو احلكم
  ). ٥٩٨اإلسالمّية الثورية مبجرد قبوهلا بالقرار ( اهدافها

  

  السنوات االخيرة من عمر اإلمام  □

  اإلمام اخلميين يف مذكراهتم خـواطر نقل املقربون من 
  روحيته يف أواخر عمـره، وذكريات عن حاالت مساحته و

 موعد لقـاء ودنوان مساحته كان حيس قرب أجله  اىلتشري 
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 مام العرفانية يف تلكبغض النظر عن حاالت اإلواحملبوب. 
  خصوصيات اتسـمت هبـا  والسنوات، فإن هناك مسات 

ـ زهتا عن سابقياحاديثه موخطاباته    یاهتا، نشري فيما يلي ال
  مناذج منها. 

  
على وقعت يف تلك السنوات حوادث عديدة ثقل اثرها 

قلبه، احداها استشهاد عدد كبري من احلجاج واإلمام  روح
يف موسم احلج لعام واملظلومني الی جوار بيت اهللا  االيرانيني
١٩٨٧ .  

مئـات اآليـات    اىلكان اإلمام يعتقد بشدة اسـتناداً  
ـ سّنة النيب االكرم والصرحية  ةالقرآني الـه  ٰوِه َصلَّی اُهللا َعلَْي

من الروايات املأثورة عـن   ىحيص ماالووسرية أئمة الدين 
السياسة جزء من الدين، وان  بأنّ ؛ُمالّسٰال هِميعل املعصومني



 ٢٥٠                                               حديث االنطالق

اليت شاعت خالل العقـود   ية فصل السياسة عن الدينلعم
سـتعمرون، وان  امل االخرية من هذا القرن، امنا رّوج هلـا 

العامل االسـالمي   ؤومة هلذا الفصل واضحة يفشالنتائج امل
  االديان االهلّية. سائر بني اتباع و

بأنّ االسالم ديـن هلدايـة    دكان اإلمام اخلميين يعتق
ادوار احليـاة الفرديـة   وابعـاد  ويف مجيع مراحل  البشرية

السياسـية  ووملا كانت العالقات االجتماعية  واالجتماعية.
من حياة البشر، فإن اإلمام اخلمـيين كـان   أ ال يتجز ءاًجز
االخالقيـة  ويهتم باجلوانب العبادية  ان االسالم الذي ىير

املسلمني عن تقرير مصريهم وعن  يصدوالفردية فحسب، 
علی حـد  وة، اسالم حمّرف، يوالسياس املسائل االجتماعية

 كما ان مساحته كان قـد ». أمريكي اسالم«تعبري مساحته 
فكرة عدم االنفصال بني الـدين   اساسعلى طلق بنهضته ان
  االساس ايضاً.  هذاعلى السياسة، وواصلها و

  لقد بادر اإلمام اخلميين بعد انتصار الثورة اإلسـالمّية، 
  فضالً عن تشكيل احلكومة اإلسالمّية ـ باسلوب خيتلـف  

 ة املعاصرة، اوضح اركانه واصولهيمتاماً عن االنظمة السياس
 احياء شعائر االسـالم  اىلمهورية اإلسالمّية ـ  دستور اجل

 ماوحكام اإلسالمّية. اعادة الروح السياسية لالواالجتماعية 
 اقامة مراسم صالة اجلمعة، ومراسم صالة االعيـاد واحياء 

 اهنا عقيـدة على يف خمتلف احناء البالد،  ىاإلسالمّية الكرب
هلا  ضطرح املسائل واملشكالت اليت يتعروعبادية سياسية 
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صلوات  خطب يفداخل البالد وخارجها  ياجملتمع االسالم
مراسـم   ىحمتـو واالعياد الدينية، وتغيري اسلوب واجلمعة 
  الرثاء إال مناذج بارزة علی ذلك. والعزاء 

  ان احد ابرز اجنازات اإلمام اخلمـيين، احيـاء احلـج   
  براهيمي.  اإل

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ة يف إيران كانـت ما قبل انتصار الثورة اإلسالمّي اىلف

 تبعيـة حكـام  ومراسم احلج ـ بوحي من رؤية خاصـة   
باالخص حكام السعوديةـ تقام سنوياً واإلسالمّية  البلدان

كان املسـلمون يـؤدون    روحها الواقعية. فقد بعيدة عن
غافلون متاماً عن فلسفة تشـريع هـذا    همومناسك احلج 

نصـت  مع ان احلج، كما والكبري.  التجمع الديين السنوي
اَم ِقيامـاً  الكَْعَبةَ الَبيَت احلََر َجَعلَ اُهللا« عليه اآلية القرآنية
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اعالن الرباءة مـن  والتالقي  يعترب من ابرز مظاهر ١»للنَّاس
اي اثر من طرح  ىال ير احلج اىل، إال ان الناظر ٢املشركني

وقت  من املشركني، يف الرباءةوملشكالت العامل االسالمي 
 الظـروف وتتعـرض   ة احلـک ّيسالمش اجملتمعات اإليتع

  ناحية.   اسرائيل من كلوهلجمات املستعمرين 
بعد انتصار الثورة اإلسالمّية، اكَّد اإلمام اخلمـيين ـ   و
  خالل بياناته السنوية اليت كان يوجهها الی احلجاج يف من

  وجوب اهتمام املسـلمني بـاالمور  على موسم احلج ـ  
  اعـالن الـرباءة مـن    اعتباروالسياسية للعامل  اإلسالمي، 

  توضـيح مسـؤوليات  ومن أركان احلج،  املشركني ركٌن
  بالتدريج اختذ مـؤمتر احلـج  واحلجيج يف هذا اخلصوص. 

  صارت مسرية الرباءة تقام سـنوياً والعظيم شكله احلقيقي 
  املسلمنيوف من احلجاج االيرانيني مبشاركة عشرات اآلال

  شـعارات  ، يرددون خالهلـا ىالثوريني من البلدان االخر
  االحتـاد السـوفييت  وتطالب باعالن الرباءة من أمريكـا  

  

                                                 
  . ٩٧سورة املائدة، اآلية  - ١
    .٢٥٢-٢٥١، ص١٦صحيفة اإلمام، ج - ٢
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 الكفر العـاملي، وواسرائيل باعتبارها مصاديق بارزة للشرك 
 تزامناً مع هذه املراسم كانتواالحتاد.  اىلعوا املسلمني دوت

احللـول   وحتري االراء بني املسلمني لتقام املؤمترات لتباد



 ٢٥٤                                               حديث االنطالق

املذهل هلذه  التأثري ىقد أدواداً خمتلفة. تأخذ ابعوملشكالهتم 
حكومـة  على زيادة ضغطها  اىلدفع أمريكا  اىلاخلطوات 

اقامتـها  او السعودية للحيلولة دون تنامي هذه الظـاهرة  
  .اساساً

  
  
 ١٤٠٧يف يوم اجلمعة السادس من ذي احلجة عـام  و
مخسني الف حاج مندفعني ووبينما كان اكثر من مئة  هـ،
ة للمشاركة يف مراسم الرباءة من املشركني، شوارع مك يف

العلنيني ـ  ورجال أمن احلكومة السعودية ـ السريني   اقدم
هامجة حشود احلجاج هجوماً يـدلل علـی سـبق    معلى 

، فوقع يف هذه احلادثة املؤملة اكثر من مترصدهو اصرارهم
بنـانيني  لالوشـهيد مـن احلجـاج االيـرانيني      اربعمئة



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٢٥٥

جـرح  وغريهم، والعراقيني وتانيني الباكسو والفلسطينيني
اآلف آخرين. كما مت اعتقال العديد مـن   اكثر من مخسة

من النساء والشيوخ  ىاجلرحوالشهداء  كان اكثرواالبرياء. 
  الفرار السريع من مكان املذحبة.  ممن عجزوا عن
  املظلوميـة بتهمـة   ىهؤالء بدمائهم مبنتـه  جلقد ضر

  هم من ذلك انتهاك حرمةاعالهنم الرباءة من املشركني. واال
  يف ايام احلج املباركـة واحلرم االهلي اآلمن يف يوم اجلمعة 

  يف شهر احلرام. و
تعتصـر قلـب اإلمـام    کانت األمل وان آثار الغضب 

الوقاحة، اال ان مصاحل االمة اإلسالمية وهلذه اجلرأة  اخلميين
لية، مالعامل اإلسالمي منعته من القيام بأّية خطوٍة ع ظروفو
 بياناته حىتوكالمه على ترك اثره والغم يف داخله  ا حبسمم

  عمره.   آخر
  نتيجة السباب استعرضناهاوبعد عامٍ من هذه الواقعة، 

  حكومة العـراق ولت اجلمهورية اإلسالمّية بفيما تقدم، ق
  ان كالً مـن وعملياً واهنيا احلرب املفروضة.  ٥٩٨القرار 

  املقاومـة وم املالحم البطولية اليت سطرها جنـد االسـال  
  الشعبية االيرانية الرائعة خالل مثانية اعـوام مـن الـدفاع   

  من اهـدافهم  املقدس، اليت حالت دون حتقيق االعداء اليِّ
 متكن الشعب االيراين منوـ اليت اشعلوا احلرب بسببها ـ  

  املناطق احملتلة عرب صـراعٍ غـري  وطرد املعتدين من املدن 
  انتصار جند االسالم، كلهاتهاء احلرب بناومتكافئ متاماً، 
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الفخر، غري أنَّ الظروف والفجـائع  والبهجة  اىلوامور تدع
ـ منها اجملزرة الرهيوظهرت قبل انتهاء احلرب  اليت ة الـيت  ب

نـة  يهلذه املد يائيمييف (حلبجة) نتيجة القصف الک وقعت
ة، والقصف الواسـع للمنـاطق   يالطائرات العراق من قبل

دول اليت تدعي االسالم، أمريكا دعوة الوإيران  السكنية يف
اخلليج الفارسي بناقالهتا احلربية حلماية  اىلللقدوم  واوروبا
يف اخلليج الفارسـي  ة ياملدنواسقاط الطائرة االيرانية  صدام

القوات البحرية األمريكية، كلها احـداث مؤملـة    من قبل
اّي مسلم غيور، ناهيك عـن رجـلٍ طـاهرٍ     تعتصر قلب

الذي أوقف عمره خلري االمة اإلسـالمّية   كاالمام اخلميين
  من اجل استعادة جمدها الضائع.  هنضوصالحها، و

  كان اإلمام اخلميين يعاين األمّرين مما كان يـراه مـن  
 وقوف الكثري من الدول اإلسالمّية ـ خالفاً الرادة شعوهبم 

ـ  ـ دعمهـم للمعتـدي،   وين، دمع أعداء االسالم احلاق
ح العواقب الوخيمة هلـذا  بوضو ىه كان يرّنوأ خصوصاً
حذّر من مغبة مواجهـة النظـام االسـالمي     أّنهوالدعم، 

هـذا األمـر ـ     اىلاحلكام البعثيني، مشرياً  االيراين وتقوية
مشكلة من مشاكل العامل االسـالمي   فضالً عن انه لن حيلّ

اكتـواء هـؤالء    اىلب ياملستقبل القر سيؤدي يف هـ فإّن
فيما يلي نشري ونة حتت الرماد. الكام احلكام انفسهم بالنار
النبوءة املدهشة اليت وردت يف حـديث   الی مناذج من تلك
علـى  مثانية اعوام من اهلجوم الصـدامي   القاه اإلمام قبل
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طبع يف السنة نفسـها يف  وـ ١٩٨٢ أيار ١٦الكويت ـ  
). يقول مساحة اإلمام ١٥٠ص ١٦كتاب صحيفة النور (ج

حكومـات  على «الصدام: الداعمة  خماطباً الدول العربية
يلقون بأنفسهم يف التهلكـة   اهنم امنا اىلبه تاملنطقة ان تن

. لقـد  ىالكـرب  ىغريها من القـو او من أجل أمريكا 
الکربی،  ىمراراً لئال يصبحوا اداة بأيدي القو محذرناه

 ة مناقد قلنا أکثر من مرة ان صدام اذا متکن من النجو
ذلك الرجل الـذي  ليس ب استعاد قوته فانهوورطته هذه 

مواقفكم وحيترم مساعداتكم، انه مصاب جبنـون   يقدر
كذلك ». احملتم انه سيبادر للهجوم عليكم منوالعظمة، 

احلكومات يف خطابة الذي القاه بتـاريخ   حذر اإلمام هذه
انين انصح مجيع حكومات املنطقة « قائالً: ٢/١١/١٩٨١

ذي ان خيشوا ذلك اليوم الوصدام،  بأن يكفوا عن دعم
  ». حيل فيه غضب اهللا عليهم

  الطريف أنه مل مير وقت يذكر علی رحيل هذا الرجلو
حتقق ما قال، حيث اصبح أولئـك ـ الـذين     الرباين حىت

اعتـربوا املعتـدي   وإيران باهنا ذات نزعة عدوانية  اهتموا
الطرف الراغب بالسالم ـ انفسـهم فريسـة    وه املتجاوز
بني ما فعلتـه  وما فعلوه دي مع الفارق بني تاملعو للمتجاوز
االستنجاد بالدول اليت تعـدُّ السـبب    اىلبادروا  ايران، اذ
  احلروب. والشعال فتيل كل هذه الفنت  الرئيسي
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ان عدم اكتـراث الـدول اإلسـالمّية لالعتـداءات     
ة ناجلرائم اليت ارتكبها الصهايوجنوب لبنان على  االسرائيلية

 نتفضني يف االراضـي امل واملواجهة القاسية للمسلمني هناك
 األسوأ من ذلك كله، حرص الـدول والفلسطينية احملتلة، 

بالسالم مع اسرائيل، والكـّف   ىالعربية علی اقامة ما يسم
السعي لتحرير القدس، كل هذه معاناة ادمـت قلـب    عن
مجاران. لقد اطلق مساحته صيحته ـ منـذ شـروعه     شيخ

لتحريـر االراضـي    بالنهضة
ة نلصهاية اضاإلسالمّية من قب

حاميهـا  واسرائيل  ـ بوجه
االول (أمريكا) وبسبب ذلك 

خـارج   اىل بالذات مت نفيه
عامـاً.  بالده اربعة عشـر  

اليت  كذلك فإنه خالل الفترة
ــورة  ــار الث ــت انتص اعقب

وسعاً يف تقدمي الـدعم   مل يدخرواإلسالمّية مل يأل جهداً 
قـادة   ىاليوم نـر و املعنوي لتحقيق ذلك اهلدف.واملادي 

ــدولا ــالمّية  لـ ــات واإلسـ ــادة املنظمـ   قـ
  وثيقة االستسـالم على للتوقيع  الفلسطينية يهيئون انفسهم

ـ ولغري صاحل امريكا  ت فيه الظروفرييف وقت تغ   ائيلراس
ــامي الصــحوة ــني الشــبان نتيجــة تن   اإلســالمّية ب

  هي امـور ويف خمتلف احناء العامل االسالمي. والفلسطينيني 
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 ال شك انه يفووحية اإلمام. رعلى كانت تترك اسوأ اآلثار 
 السنوات االخرية من عمره كان خيصص السهم االوفر من

الدعاء مـن  وهللا من تلك االمور  ىمناجاته الليلية للشكو
  اصالحها.  اجل

الصعيد الداخلي، فقد كانت الظروف الـيت  على اما 
تـويل امـر    إقالة آية اهللا املنتظري عن منصبه يف اىل أدت

) من مجلة احلوادث املّرة ٢٨/٣/١٩٨٩ام (اإلم القيادة بعد
  .  ىاالخر

ان احد اهم اصول دستور اجلمهورية اإلسـالمّية ـ    
اقراره علی اساس رؤية اإلمام اخلميين ـ  ومت تدوينه  الذي
  حتديد صـالحيات وتشكيل جملس اخلرباء لتعيني القائد هو 

 اخلرباء هم جمموعة من الفقهاءوالقيادة يف النظام االسالمي. 
 الشروط، يتم انتخاهبم من قبلهم يفاجملتهدين الذين تتوفر و

 بذا تكون اجلمـاهري مشـاركة  واجلماهري بشكل مباشر، 
 اهم امر يرتبط مبصري اجملتمع االسالمي ـ أي على مشرفة و

  ذلك عن طريق رأي اخلرباء. والقيادة ـ 
  صّوت اول جملس للخرباء يف جلسته املنعقدة يف شـهر 

  نتخاب آية اهللا املنتظري ملقام نائـب علی ام  ١٩٨٣متوز 
  مـن ومن تالمذة اإلمام اخلمـيين البـارزين   هو القائد، ف

  اجملتهدين الذين كان هلم حضور فاعـل يف الـدفاع عـن   
مـن  وما تالها من حوادث، وانتفاضة اخلامس من حزيران 

حال آيـة اهللا الطالقـاين   هو كان قد تعرض ـ كما   هنا
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طويلـة يف  لفترات ـ للسجن الدين الثوريني   وسائر علماء
  البائد.   العهد امللكي

  آيـة اهللا  اىلففي آخر رسالة بعث هبا اإلمام اخلمـيين  
 تقدمي االخري استقالته من منصبه اىلاملنتظري ـ اليت اّدت  

  صّرح مساحته بأنه كان معارضاً النتخاب املنتظري قائداً ـ
  لطاقـة يراه يفتقد الی اکان ، إذ هللنظام االسالمي من بعد

  ١املعقدة.واخلطرية وة مهذه املسؤولية اجلسي الالزمة لتحمل
 قد صرح اإلمام يف هذه الرسالة بأن عدم اختاذة موقفاًو

  اخلرباء امنا كان لرغبته يف عـدم احتـراق   معارضاً جمللس
  وظـائف جملـس  واحلدود اليت اقرها القانون ملسؤوليات 

ـ  هذا االمر حبد ذاته بالغ االمهية يفواخلرباء    ى داللتـه عل
  حيترم قانون النظامهو اسلوب اإلمام اخلميين يف االدارة ـ ف 

  يلتزم به الی احلّد الذي مينعـه ورأي اجلماهري، واالسالمي 

                                                 
  .٤٠٤، ص١٥ج نفس املصدر، - ١
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  يف ادق الظـروف  نظرته الشخصية حـىت ومن ابداء رأيه 
وقوع  اىلاكثرها حساسية رغم ان ابداءه لرأيه لن يؤدي و
 ىهبـا لـد   یبولية اليت حيظاملقومشكلة نتيجة احملبوبية  اّية

  مسؤويل النظام. واجلماهري 
  ويف الرسالة نفسها، أكد اإلمام اخلميين ـ ضمن تعبريه 

  ان من الصـاحل لـه   ىانه يرعلى عن حمبته للمنتظري ـ  
ان و(املنتظري) ان يكف عن تكرار اشتباهاته السـابقة،   

حيـول دون تـردد   وبيته من االفراد غري الصاحلني،  يطهر
ان يتفـرغ الثـراء   وللنظام االسالمي عليـه،   رضنياملعا

اتاحة الفرصة للحوزات لالستفادة مـن  و البحوث الفقهية
  ارائه الفقهية. 

  ومما يذكر ان اإلمام اخلميين لـيس فقـط مل يصـرح   
  بـل  ،مبعارضته النتخاب املنتظري من قبل جملس اخلـرباء 

ـ  وبادر الی تقوية و  لاصالح نقاط ضعف املنتظـري بك
االمور املهمـة الكـثري   واناط به من املسؤوليات و جهده،
ه لتحمل مسؤولية القيـادة  داعداوالتجربة الكافية  إلكسابه
زمة لتحمل الغري ان آثار حقيقة (فقدانه الطاقة ال اخلطرية.
لالسـف ـ   وهذا املقام اخلطري) كانت تظهر ـ   مسؤولية

ت للالذي دفع العناصر غري الصاحلة اليت تس ياً، األمرجيتدر
فاهتم اليت ااستغالل ذلك ـ وقد اظهرت اعتر  اىلمرتله  اىل

التلفزيون عن سوء نواياهم واهدافهم املشؤومة  ادلوا هبا عرب
بلغ االمر حداً جتـاوز   يذها ـ حىت فخيططون لتن اليت كانوا



 ٢٦٢                                               حديث االنطالق

ح املشفقة واحلكيمة اليت قدمها اإلمـام  ئبالنصا عدم االلتزام
  اطئ. االسلوب اخلعلى ر ااالصرو اخلميين،

  لقد نصحه اإلمام اخلميين مرات عديدة ـ عرب الرسائل 
ـ بضـرورة تطهـري     ىاللقاءات املباشرة تارة اخروتارة، 
التعاون مـع مسـؤويل النظـام    ومن تلك العناصر،  مرتله

  املخلصني.  
  ولكي ندرك احملطـات احلساسـة يف هـذه الواقعـة    

 ولوعيقلب اإلمام، على التارخيية ومرارة األثر الذي تركته 
  عدم االخذ بنظر االعتباروالتزام اإلمام مبصاحل االمة  ىمد

  الشخصية يف مقابل االهداف املهمـة، والعالقات العاطفية 
  اىل بعث هبـا  يتنكتفي بنقل هذا املقطع من رسالة اإلمام ال

  نيسـان  ١٠اعضاء احلكومة بتاريخ و ىممثلي جملس الشور
 قول مساحته:تعليق، ياو غين عن اي تفسري وهو م، ١٩٨٩

بلغين انكم ال تعلمون شيئاً حول قضية السيد منتظري، «
ـ   فجتهلون ت انكمو ان واصيلها. ولكـن ينبغـي أن تعلم

ما يف وسعه منذ اكثر من عامني  والدكم الشيخ بذل كل
ما وصل  اىلوصول األمر  الرسائل لتفاديوعرب البيانات 

مـن   ١ذلـك.  مل يوفق يفـ لالسف  واليه، غري انه ـ  
 ب آخر فإن املسؤولية الشرعية اقتضت اختاذ القرارجان

املناسب حلفظ النظام واالسالم. لذا فقد اقلت ـ بقلب  

                                                 
  .٣٣٥-٣٣٣، ص٢١ج نفس املصدر، - ١
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االمل ـ وضحيت بثمرة عمري (املنتظري) مـن    يعتصره
  ».  االسالمو اجل مصلحة النظام

 املخاوف اليت كانت ىمت التخلص من احدوهبذا النحو
 اشر من يد اإلمامهتدد مستقبل النظام االسالمي، بتدخل مب

حيل  مل يكن هلذا االمر املعقد انوالكفوءة املقتدرة.  اخلميين
  بواسطة شخصية كشخصية اإلمام اخلميين.   اال

  االخـرين فقـط   اىلواإلمام اخلميين مل يوجه حديثه 
لقد « و ١»ان الثورة ليست مدينة الية فئة«حينما يقول: 
احد مهمـا   قع عقد اخّوة مع ايوبأين مل ا اعلنت مراراً
حملبيت لآلخرين امنا يتحدد من  ان االطار«و ٢»كان منصبه

، بل انـه يشـمل   ٣»ينتهجونه خالل صحة الطريق الذي
الـذي وجهـه    نفسه، ففي بيانـه املعـروف   بذلك حىت

اعتقـد   يعلم اهللا بأين ال«للحوزات العلمية كتب يقول: 
 اين مسـتعد ولنفسي بذّرة من املصونّية واحلق واالمتياز، 

  . ٤»لمؤاخذة اذا بدر مين أّي خالفل
 خطابات اإلمام اخلميينوكما اشرنا سابقاً، إن بيانات و

ختتلف عما كانت عليه  هعمر خالل السنوات االخرية من
 السابق، األمر الذي يعرب عن سعة افقه وعمق احساسه يف

                                                 
  ٣٥٠، ص٢١ج  نفس املصدر، - ١
  .٣٨٥ص نفس املصدر، - ٢
  .٣٢٦ص نفس املصدر، - ٣
  .نفس املصدر - ٤



 ٢٦٤                                               حديث االنطالق

 ابه. فخالفاً لبياناتـه يباملسؤولية بالنسبة للفترة اليت ستلي غ
املراحل السابقة ـ اليت كانت تركز اساسـاً    احاديثه يفو

املسؤولني فيما يتعلـق باالحـداث   وتوجيه اجلماهري على 
املواقف املطلوبة امام احملن اليت تتعرض هلا الـبالد  و اجلارية

ة مـن  رياالسالمي ـ فإن بياناته يف السنوات االخ  العاملو
 املبارك كانت تتلخص يف استحضار احلوادث املاضية عمره

 بيان تكـاليف عمـوم  وترسيم ابعاد املستقبل، وحلالية، او
وضوحاً  اشدواملسلمني يف قبال املسؤوليات املستقبلية وبنح

  من السابق.  
  ر بقرب اجله، لذاعبتعبري آخر، كان اإلمام اخلميين يش

  التـذكري  اىلعمره الشريف  يف السنوات االخرية من ىسع
  االسـاس  االهداف اليت شـكلت واملثل وجموعة القيم مب

  توضـيح اولويـات النظـام   وترسـيم  والنطالق الثورة، 
  اساسعلى الثورة اإلسالمّية العاملية واجلمهوري االسالمي 

  االهداف.  وهذه القيم 
خالل هذه البيانـات ـ    اإلمام اخلميين من ىلقد سع

تقييمه عن جممل العناصر املوجـودة يف اجملتمـع    وبطرح
يالته عن االنظمـة  لحت والعامل االسالمي، وكذلك االيراين

عاملنا املعاصرـ لتوضيح الطريق امام انتخـاب   احلاكمة يف
يني تكليف كـل شـرحية ازاء   بتومستقبل النظام،  واختيار
  يف غيابه. واملستقبلية،  فوالظر
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  شـباط  ١٥حتديداً يف ووقبل عدة سنوات من رحيله، 

 ، كتب اإلمام اخلميين وصـيته السياسـية اإلهلّيـة   ١٩٨٣
تعد هـذه  وهذا الدافع.  بوحي منوهذا املبدأ،  اىل استناداً
 ١اآلن مبختلف اللغات ینشرت حتوـ اليت طبعت  الوصية

االخري املتضمن اصـول فكـره واهدافـه     ـ نداء اإلمام
حمبيه. ان كتابة وصـية هبـذا   والنصاره  وارشاداته اخلالدة

الشيعة مل يسبق له مثيل بني فقهاء  عملٌ هبذه االبعاد،ووالنح
علـى  عمق اطالع اإلمـام  على دليل و مراجع التقليد،و

على املستقبلية للمجتمعات اإلسالمّية، وو احلاجات احلالية
  يف هذا اجملال.  باملسؤولية شّدة احساسه

  ان بيانات اإلمام اخلميين االخرية، هي يف احلقيقة شرح
  االمور السياسـية وتفسري للقيم اليت دافع عنها يف وصيته و
  يت طرحها فيها. ال

  من مجلة اخلصائص اليت متيزت هبا بيانات اإلمـام يف و
  اىلضرورة التفـات املسـلمني   على  هأواخر عمره، تأكيد

االسـالمي. إذ ان  ونوعني متضاربني من الفكـر الـديين   
ـ استناداً للشواهد التارخيية العديدة ـ يعتقد بأنّ   مساحته
 ق الزمان وحىتيسحـ منذ  وسائر االديان اإلهلّية االسالم

ـ  عرضت بصورتني متضادتني متاماً. فمن جانـبٍ   اليوم 

                                                 
  .٢٨٢ص نفس املصدر، - ١
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 االسالم احملّرف الذي استغله الظـاملون والدين  كان هناك
 الذي ابتدعه املتحجرون والقشريون مـن وعمرون، تواملس

رجال الدين الكاذبني. ومن جانب آخـر كـان الـدين    
انتشـل مـن احضـان    واحلقيقي الذي حفظ  االسالمو
احلثيثـة   ياملسـاع والشعوذات بدماء اجملاهدين و رافاتاخل

بذا فإن احد اسـرار  وزمني طوال التاريخ. تالدين املل لعلماء
اإلمام اخلميين بتحريك االمة اإلسـالمّية يتمثـل يف    جناح
 توضيحوبيان التضاد املستمر بني هذين النوعني على  قدرته

  مسات كل واحٍد منهما. 
  قيـة يقد بأنّ جتاهل هـذه احلق كان اإلمام اخلميين يعت

  اىل ىالـذي اد هـو  عدم حماولة التعرف عليها، والتارخيية 
ابتعاد املسـلمني  ونفوذ االلستعمار الی البلدان اإلسالمّية، 

الثقافة الباهرة اليت كانوا عليهـا، مث  وعصور التحضر  عن
ـ لالسـف ـ     ىبالواقع الـرهن، حيـث نـر    بتالءاال

االسـالم  «رفع اسالفها شعار اليت  احلكومات اإلسالمّية
علـى  لكـافرين  لاهللا  لن جيعـل «و» هعليعلى ال ُيووعلي

االسالم من الكفار  ، تستجدي اليوم اعداء١»املؤمنني سبيالً
  حدودها.  على  احلفاظواملشركني ملواصلة حياهتا و

  ني املتباينني لالسالممعرب عن الفهيكان اإلمام اخلميين 
  االسـالم «و» م االصـيل االسال«يف عصرنا احلاضر بـ 

                                                 
  .١٤١ /سورة النساء -١
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  إذ انه كان يعتقد بأنّ االسالم الذي تتجاهـل ». األمريكي
  فيما يتعلق  (ص)سّنة نبيه االكرمواحكامه القرآنية املسلّمة 
  االسالم الذي تترك منه ابـواب وباملسؤوليات االجتماعية، 

  العدالـة والنهي عـن املنكـر   واالمر باملعروف واجلهاد 
  رتبطـة بالعالقـات االجتماعّيـة   االسالمّية واالحكام امل

  حيول دون مشـاركة وواالقتصادّية يف اجملتمع االسالمي، 
  الـدين  ىيـر ويف تقرير مصريهم، واملسلمني يف السياسة 

  العبادات الفرديـة دون وص يف جمموعة من االذكار خيتل
ـ روحها احلقيقوااللتفات الی فلسفتها  ة، ان مثـل هـذا   ي

  من يدور يف فلكها. وا اليه أمريكوالذي تدعهو  االسالم
  يستند مساحة اإلمام يف حتليله هذا الی ظواهر تارخييـة 

  شواهد دامغة مستلة من الوضع الذي كانت عليه البلدانو
  نتاجهو اإلسالمّية. فسماحته يعتقد بأنّ االستعمار احلديث 

  . إذ اهنم سعوا الی تغيري ديـن نيملساعي املستعمرين السابق
  ريق املبشـرين املسـيحيني. وملّـا   اجلماهري املسلمة عن ط

 اآلن فشلوا يف ذلك حولوا مساعيهم منذ ذلك الزمان وحىت
  مفعول االحكام اإلسـالمّية السـامية   ابطالعلى لتنصب 

  نتيجة ذلك مشهودة متامـاً، وتشويه الدين من الداخل. و
  قوانينهاوفجميع البلدان اإلسالمّية اليوم تعتمد يف انظمتها 

  ييف هيكل النظام احلکوموا يف القضاء اساليبهواملوضوعة 
  واالساليبنيالقوان ىة، علياالجتماعوة ياسي السنيالقوانو
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القوانني  الغربية املعادية للدين، واليت تتعارض يف ماهيتها مع
  . يالوح اىلاملستندة 

  الذي يتيح للثقافـة الغربيـة  هو ان االسالم األمريكي 
  جملتمعات االسـالمية اعماق ا اىلحتللها النفوذ وومفاسدها 

  الذي فسحهو النسل. االسالم األمريكي وويهلك احلرث 
  ىلية لالجانب ان متارس سلطتها علماجملال للحكومات الع

  تقف باسم االسـالم يف مواجهـة املسـلمني   واملسلمني 
  اسـرائيل  اىلمتد يف الوقت ذاته يد الصـداقة  وني، يقاحلقي
  أمريكا، اعداء االسالم. و

اخلميين يف بياناته االخرية يؤكد بوضـوح  كان اإلمام  
هي ان الطريق الوحيد النقاذ البشـرية  وهذه احلقيقة؛  اكرب
  االعتقـاد وعصر الدين  اىلالعودة هو مشكالهتا الراهنة  من

  الديين، وان السبيل االوحد لتحرير البلدان اإلسالمّية مـن 
 اىلاالسالم االصيل و اىلدهتا وعهو وضعها احلايل املؤسف 

  ويتها اإلسالمّية املستقلة.  ه
  

اهدافه ونظرة الی اعتقادات اإلمام الخميني  □
  وتطلعاته 

  حيث وصلنا يف حبثنا هذا يف استعراض املراحـل واآلن 
  التارخيية حلياة اإلمام اخلميين، الی االيام االخرية من عمـره 
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  سريعة علی اهم ابعـاد وال يفوتنا ان نلقي نظرة ول ،املبارك
  . )قدِّس سرُّه( فكره واهدافه

كاملة عن مبـادئ  ون صورة واضحة يبديهي ان تكو
اهدافه ال يتيسر بدون مطالعـة  واخلميين االعتقادية  اإلمام
ية بدقة، األمر الذي ال لدراسة سريته العموواحاديثه  مؤلفاته
  يف هذه العجالة.  يتيسر

  اإلمام اخلميين شيعي املذهب، يعتقد بشدَّة بوحدة األّمة
  ّية (بغض النظر عن توجهاهتم املذهبية) يف مقابـل اإلسالم

  الوحـدة متثـل   اىلاعداء االسالم. فالدعوة واملستعمرين 
  ال جيّوز اّية حركـة وهو خطاباته، وجانباً مهماً من بياناته 

  متهد الطريـق وتؤدي الی بث الفرقة يف صفوف املسلمني 
م. لقد أوضح مساحتـه ـ   تهامام املستعمرين لتحقيق هيمن

عرب دعمـه العـالن   واملتميزة،  ىخالل اصدار الفتاو من
والدة  ىالوحدة بني املسلمني الذي يقام يف ذكـر  اسبوع

يـة  لواصدار البيانات املتواصلة ـ السبل العم  النيب االكرم
مواجهة على بني الشيعة والسّنة. وقد اصرَّ  لتحقيق الوحدة
طوال  اجلدال بني الشيعة والسّنةوالتفرقة  اىلكل ما يؤدي 
  مدة زعامته. 



 ٢٧٠                                               حديث االنطالق

  
  

  االعتقـاد وكان مساحته يعتقد بأن اإلميان باهللا الواحد، 
اإلميان بـالقرآن  و الهٰوِه َصلَّی اُهللا َعلَْيبرسالة خامت االنبياء 

االعتقاد بضرورات وصحيفة اهلداية االبدية،  اجمليد، بصفته
الزكاة واحلج والصوم واحكامه كالصالة و شعائرهوالدين 

ية ثابتة لتقارب مجيع املذاهب لمرتكزات عم لهااجلهاد، كو
اعـداء  وتوحيد صفوفها يف مقابل املشـركني  و اإلسالمّية

  الدين.  
  بياناته مل تقتصروان النهضة االصالحية لالمام اخلميين 

  سائر اجملتمعـات اإلسـالمّية. إذ أن  واجملتمع االيراين  یعل
ـ    اس امنـا مساحته كان يعتقد بأنّ الفطرة البشرية جلميع الن

  اخلـري واساس االلتفاف حول مبدأ التوحيـد  على خلقت 
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ومتت  ان املعرفة البشرية العامة تنامتولوالعدالة، واحلقيقة و
  مت تضـعيف وشـيطان الـنفس األمـارة،    على السيطرة 

  شياطني اخلارج، فإن آحاد اجملتمع البشـري سـيتوجهون  
  السالم. واحلياة يف اجواء ملؤها العدالة واهللا وحن

هذا االساس دعا اإلمام اخلمـيين ـ يف اغلـب    ى عل
الشعوب االسرية يف بلدان العـامل  وعفني ضـ املست بياناته

 يف االيـام االوىل واالنتفاضة بوجه املستكربين.  اىلالثالث 
ة إقامـة  رفك اىلالثورة اإلسالمّية دعا بصراحة  من انتصار
دافع عن هذه الفكرة. كما ان وللمستضعفني،  حزب عاملي

العاملية اليت ضمت احلركات التحررية اقيم يف  ول املؤمتراتأ
  مرة خالل زعامة اإلمام اخلميين.   إيران ألول

  إلمام اخلميين مراراً ان الثورة اإلسالمّية امنـا القد أكد 
  االحتـاد والغرب وطوية لقادة أمريكا لتعادي التطلعات الس

  هـي السوفييت (السابق) ال شعوب تلك البلدان اليت وقعت 
  االخري ضحية االستعمار اجلديد.  
  الدفاع عنوعة الظامل ركان شعار اإلمام اخلميين، مقا

ال نرضـخ لظلـم   وال نظلـم  «كان يقـول:  واملظلوم، 
لعل من املناسب هنـا ان ننقـل االسـس    و. ١»االخرين

اخلميين كما وردت علی لسان مساحتـه   االعتقادية لالمام
طانيـة،  يميز الربة التـا فسؤال مراسل صحي جييب عنوهو 

                                                 
  .٣٣٨، ص٤صحيفة اإلمام، ج - ١



 ٢٧٢                                               حديث االنطالق

اعتقادي واعتقاد املسـلمني قاطبـة    ان«يقول مساحته: 
 أوردها القرآن الكـرمي، والـيت   يتلخص يف املسائل اليت
وأئمة احلق من  الهٰو عليهَصلَّی اُهللا  أوضحها نيب االسالم

ـ والذي  أصل مجيع تلك املعتقداتو ان اساسوبعده، 
ــم وامســ  ــرب اه   ىيعت

مبـدأ  هو اعتقاداتنا ـ  
هلـذا   استناداًو لتوحيد.ا

بـأنّ   فإننا نعتقداالصل 
 مجيع عـوامل وخالق العامل 

هـو  االنسان، والوجود 
، املطّلع اىلتعواهللا تبارك 

احلقــائق،  علــی مجيــع
 هذا االصلومالك كل شيء. وكل شيء، على القادر و

فقـط امـام ذات اهللا    ماالنسان ان يسلّعلى يعلمنا بأنّ 
اعة الي انسان آخـر اال أذا  يبدي الط املقدسة، وأن ال

االساس فال  اهذعلى  كانت طاعته استمراراً لطاعة اهللا.
االنصياع لـه.   اآلخرينعلى حيق الّي انسان ان يفرض 

 من هذا االصل االعتقادي، نتعلم مبدأ حرية االنسان،و
 جمتمعاًأو وانه ال حق الي انسان ان يسلب انساناً آخر 

ان يضع هلم قانونـاً يـنظم   أو يف احلرية،  شعباً حقهمأو 
معرفتـه  ومقدار وعيـه   اىل عالقاهتم استناداًوسلوكهم 
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وباالستناد الی  ميوله.ورغباته  اىلاستناداً أو القاصرين، 
لتطـوير   هذا االصل، فإننا نعتقد ايضاً بأنّ وضع القوانني

 عال، كما ان قواننيومن اختصاص الباري جل هو احلياة 
ـ هو ه الوجود واخللق من اختصاص ، وان سـعادة  اىلتع

مـن فقـط يف طاعـة    کكماهلا، توواجملتمعات  االنسان
البشـر عـن طريـق     اىلايصاهلا  القوانني االهلّية اليت متَّ

اللذين تعـاين منـهما    االنبياء، وان االحنطاط والسقوط
واالستسالم امام  البشرية امنا مها بسبب مصادرة احلريات
ان  علی االنسـان بعض االفراد. ومن هنا فانه يتوجب 

يقارع الذين يدعونه لالستسـالم  وهذه القيود على يثور 
جمتمعه ليكون اجلميع ولتحرير نفسه  ىوان يسع واألسر؛

قوانيننا االجتماعّيـة   الناحية تنطلق عبيداً هللا. ومن هذه
ومـن هـذا االصـل     االستبداد واالستعمار. ىضد قو

بين البشر  علتوحيد) نستلهم املساواة بني مجيااالعتقادي (
هو خالق اجلميع، واجلميع عباده. فاالصل هو امام اهللا، ف

تساوي البشر، وما مييز الفرد عن اآلخـر ـ كقاعـدة    
واالبتعاد عن االحنراف واخلطأ.  ىالتقو معيار ـ امنا هي و
سـاواة  كلما ُيراد به ختريب امل لذا ينبغي الوقوف بوجهو

علـى  فارغـة  املزيفة وال االجتماعية وحكيم االمتيازات
  .  ١»اجملتمع

                                                 
  .٣٨٨-٣٨٧، ص٥ج نفس املصدر، - ١



 ٢٧٤                                               حديث االنطالق

رضا اهللا هو املعيار يف االسالم «اإلمام اخلميين:  يقول
احلق، على االشخاص. وحنن نقيس االشخاص  وال رضا
  . ١»احلق واحلقيقةهو االشخاص. املعيار على ال احلق 

  كان اإلمام اخلميين يعتقد بأنّ الفطرة االنسانية جمبولـة 
ی انه تعالو، اىلحلق تعحب الكمال املطلق املنحصر با یعل

 القدرات. كان اإلمام اخلميين يذكّرومنشأ مجيع الكماالت 
العـامل  « انصاره دوماً بـأن 

اهللا، فال تعصـوا اهللا   حمضر
ال ختشـوا  « .٢»يف حمضرة

ال تعقـدوا  واحداً إالّ اهللا، 
  . ٣»احد غرياهللاعلى ل ااآلم

 كان اإلمام اخلميين يري'
بأن اهلدف من بعثة االنبياء 

هداية البشر الی معرفـة  و ه
 ازاحـة والفعل،  اىلالقوة  يد الكمال االنساين منسوجت اهللا

 واقامة القسط والعدالة. يقول الظلمات واصالح اجملتمعات
انقـاذ اخـالق    اىلهتدف  ان بعثة االنبياء امنا«مساحته: 

 ؛من الظلمات اجسامهموالناس، ونفوسهم، وارواحهم، 

                                                 
  .٢٤٩، ص٤ج نفس املصدر، - ١
  .٤٦١، ص١٣ج نفس املصدر، - ٢
  .١٤٩ص نفس املصدر، - ٣
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 النـور «يقـول:  و ١»بالنور استبداهلاووتبديد الظلمات 
  . ٢»، وما عداه ظلماتاىلاحلق تع ىسو

  بأن االسالم خامت االديان اإلهلّيـة  ىاإلمام اخلميين ير
  امشل العقائـد اهلاديـة، يقـول مساحتـه    و ىانه ميثل امسو

 ٣»قمة هـرم احلضـارة  على ان االسالم يقف «مؤكداً: 
امشـل  واكمـل  و ىاحلقوقي يف االسالم ارق ان النظام«و

هو االسالم يوجد قانون واحد و يف».. «االنظمة احلقوقية
  . ٤»القانوين االهلي

 السياسة. يقولويف االسالم دين العبادة  ىان مساحته ير
من واضـعي اسـس احلضـارة     كان االسالم«مساحته: 
  ».  العامل يف ىالكرب

  ط بنيلاياكم واخل«كان مساحته يوصي اتباعه بالقول: 
االسالمي الـذي يبعـث علـی    الدين والقرآن املقدس 

العقائد اخلاطئة املنحرفة اليت ابتدعها الفكر  بنيوالتحرر، 
ن مشـكلة املسـلمني   إ« :قدِّس سرُّه . ويقول٥»البشري
  مين يف ختلّــيهم عــن القــرآن الكــرمــتك ىالكــرب

ان التشـّيع  «يقول: و. ٦»االنضواء حتت لواء اآلخرينو
                                                 

  .٢٣٥، ص١٧ج نفس املصدر، - ١
  .٢٨٤، ص١٩ج نفس املصدر، - ٢
  .٣٠١، ص١ج نفس املصدر، - ٣
  .٤٢٥، ص٩ج نفس املصدر، - ٤
  .٢٠٤، ص٥ج نفس املصدر، - ٥
  .٤٣٨، ص٢ج نفس املصدر، - ٦



 ٢٧٦                                               حديث االنطالق

م احملمـدي  االمتداد الطبيعي لالسالوالثوري  ـ املذهب
ـ   - دائماً االصيل ـ كان  هـدفاً   مثلما كان الشـيعة 

  .  ١»الغادرة املستعمرينوحلمالت املستبدين 

                                                 
  .٢٧٥، ص١٣ج نفس املصدر، - ١
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  لقد اكد مساحته مراراً، حينما حتدث عن اهداف هنضـته 
هو ما هندف اليه  ىان اقص«الباعث عليها، علی القول: و

  .١»االسالم
  من الثورة الثورة اإلسالمّية شعاعاً ىفاالمام اخلميين ير

  قت يف عاشوراء النقاذ الـدين لاليت انط اخلالدة ٢احلسينية
  بان االسالم«من قبضة اجملرمني الظاملني، إذ يعتقد مساحته: 

الفـرس  وال يفّرق بني الترك ومل يأت لقوم دون غريهم، 
امتيـاز يف  أو القيمة والعجم. االسالم للجميع و والعرب

اجلميع .. «٣»اللغةو أالقبيلة أو اللون أو نظامه للجنس 
 ،ىفقط يف اطار التقـو و اخوة متكافئون، فالكرامة فقط

الفاضلة واالعمال  اساس االخالقعلى والتمايز امنا يتم 
  .  ٤»الصاحلة

                                                 
  .٥٠٨، ص٤ج نفس املصدر، - ١
  احلسني بن علي بن ايب طالـب، اّمـة فاطمـة الزهـراء بضـعة الرسـول       -٢

االكرم َصلَّی اُهللا َعلَْيِه ٰواله ، اإلمام الثالث من ائمة الشيعة. ولد يف املدينة املنورة يف 
ــة للــهجرة (   ــنة الرابع ــرع يف احضــان  ٦٢٥الس ــأ وترع   م). نش

هـ، ضد حكومة ٦١ظيم. هنض عام رسول اهللا َصلَّی اُهللا َعلَيِه ٰواله ورعاية أبيه الع
  يزيد بن معاوية، رغـم قلـة انصـاره. فحصـلت املواجهـة بـني اصـحابه       
  وجيــوش يزيــد يف ارض يقــال هلــا كــربالء. استشــهد اإلمــام احلســني
  يف هــذه امللحمــة الداميــة برفقــه ابنائــه واصــحابه االثــنني والســبعني،

  وأخذ جيش يزيد عائلته واهل بيته اسرى الی الشام. 
  .٥٤٢، ص٧صحيفة اإلمام، ج - ٣
  .١٨٧، ص٥ج نفس املصدر، - ٤



 ٢٧٨                                               حديث االنطالق

  ام اخلميين الی الشهادة يف سبيل اهللا عزاً ابدياً،مينظر اإل
 ىمفتاح السعادة، ورمز النصـر. ويـر  وفخر االولياء، و

يقول عن قيمة وهادة ناجتاً عن حب اهللا. الی الش االندفاع
ما اشدَّ غفلة عّباد الدنيا واجلهلـة،  «ماهيتها: و الشهادة

معناهـا يف صـحائف   وقيمة الشهادة  الذين يبحثون عن
الطبيعة، وينشدون وصفها 

االنــا شــيد واملالحــم  يف
والقصائد، ويسـتجدون يف  

التعقـل   التخليل وكتـاب 
الكتشافها واحلال ان حـلَّ  

  . ١»بالعشق زال يتسري االاللغ
  هبذا املنطق كان مساحته

 اقول لكـم ايهـا  «يقول: 
املؤمنون: ان منوت  االخوة
مـن   ىمنحواجملرمة  االحتاد السوفييتوأمريكا  أيديعلى 
بـدمائنا مرفـوعي    اهللا خمضبني ىنلقوالوجود،  صفحة

اجلـيش   من ان نعيش برفاه حتت لـواء  لنا الرأس، خري
  .  ٢»سود الغريباالواالمحر الشرقي، 

                                                 
  .٤٥٣، ص٦ج نفس املصدر، - ١
  .١٩٦، ص ٢٠ج نفس املصدر، - ٢
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 عارفاً ربانياً، وفقيهاًوكان اإلمام اخلميين فيلسوفاً اهلياً، 
  يف الوقت ذاته، زعيم الثورةومرجعاً، للجماهري، واصولياً 

  اإلسالمّية ومؤسس اجلمهورية اإلسالمّية يف إيران. كـان 
  متقناً السـس واسس الفلسفة الغربية، على مساحته مطلعاً 

  فة اإلسالمية، يف اجتاهيها املشـائي الفلسومباحث املنطق و
رمبا ميكن القول أنّ الفكر الفلسفي لالمـام  وقي. ااالشرو

االشـراقية  وما ـ الی الفلسفة الشهودية   حدٍّ اىلـ  مييل
التوفيقي الذي اتبعه احلكيم املتألـه املرحـوم    وباالسلوب
  طبعاً مع وجود بعض االختالف والفارق.  ،١مالّصدرا

                                                 
هــ)،  ١٠٥٠صدر املتأهلني الشريازي املشهور باملالصدرا، املتويف عـام  (  -١

استخدمت من » احلكمة املتعالية«والذي اسس للحكمة املتعالية. ويذكر ان كلمة 
غري ان مدرسة ابن سينا مل تعرف قـط  ». االشارات«ا ايضاً يف كتابه قبل ابن سين

  باسم احلكمة املتعالية. وان صدر املتـأهلني هوالـذي مسـى فلسـفته باحلكمـة     
  املتعالية فتميزت فلسفته بذلك. 

ــراقية     ــة االش ــبه املدرس ــفية تش ــأهلني الفلس ــدر املت ــة ص   ومدرس
  والكشـف والشـهود  من حيث االسلوب، مبعـىن انـه يعتقـد باالسـتدالل     

ــث   ــن حي ــولية وم ــة االص ــن الناحي ــها م ــف عن ــها ختتل ــاً؛ لكن   مع
ــن    ــدراملتأهلني م ــة ص ــه مدرس ــا حققت ــالً عم ــتنتاجات. وفض   االس
ــائل  ــإن املس ــراقية، ف ــة املشــائية واالش ــني املدرس ــة ب   املســائل اخلالفي
  اخلالقية بني الفلسـفة والعرفـان، اوالفلسـفة وعلـم الكـالم قـد ُحلّـت       

  ني متامــاً. وجتــدر االشــارة الــی ان فلســفة صــدرعنــد صــدر املتــأهل
  املتأهلني ليسـت فلسـفة التقاطيـة، وامنـا متثـل نظامـاً فلسـفياً خاصـاً،        

  وان كانت االجتاهات الفكرية اإلسالمّية قد أثرت فيها. 
ــن  ــن الفلســفة ع ــا وصــل م ــتيعاب م ــن اس   متكــن صــدراملتأهلني م

  ، وكـذلك قدماء اليونـان خصوصـاً مـا  اثـر عـن افالطـون وارسـطو       
  استيعاب ما تركه حكماء املسـلمني امثـال الفـارايب وابـن سـينا وشـيخ      



 ٢٨٠                                               حديث االنطالق

  ميين الفلسفة مبستوياهتا العاليـة ملـدة  دّرس اإلمام اخل
  قد عدَّ مساحته الفلسفة مبرتلة السـبيل ومخسة عشر عاماً. 

 املوجودات، ومنومرتبة من حقائق الوجود وملعرفة مرحلة 
 وحدته ومراتبه،وهنا كانت نظرته الفلسفية حلقيقة الوجود 

  متأثرة بشدة مبشربه العرفاين. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                        
  االشراق، ومـا اضـافوه علـی الفلسـفة مسـتعيناً علـی ذلـك بعرفانـه        
  الكــبري وقوتــه وهدايتــه الباطنيــة. مث جلــأ الــی وضــع اســس جديــدة
ــن حيــث  ــة م ــة وثابت ــی اصــول وقواعــد حمكم   للفلســفة تســتند ال

  متكـن مـن نظـم مسـائل الفلسـفة باسـلوب      االستدالل والربهان. وقـد  
  رياضي يعتمد فيـه كـل موضـوع علـی اآلخـر ويسـتنبط منـه، وبـذا        

  اخرج الفلسفة من طرق االستدالل املتناثرة. 
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  اآليات القرآنيـة على اخلميين يقوم  كان عرفان اإلمام
  يف اطار الشـرع وتعاليم أولياء هللا، وواحاديث أئمة الدين 

  االسالمي املطهر. كان مساحته يعارض بشـدة التصـّوف  
  العقيدة منحصران يف الذكروالسليب الذي يرّوج بأن الدين 

 التخلي عن اداء املسؤولياتواالعتزال  اىلوواالوراد، ويدع
 بـأنّ معرفـة   ىجتماعية. وكان مساحته يرالسياسية واال

 ان هتذيب نفوس البشـر مـن  والنفس اساس ملعرفة اهللا، 
 املفاسد االخالقية والسعي يف اكتساب الفضائل،والرذائل 

 ةيشرط اساس لنيل معرفة احلق. كما ان بلوغ املعرفة احلقيق
 بطي الطريق الـيت  املقامات املعنوية السامية ال يتحقق االو

  ياها االنبياء العظام وحجج اهللا يف االرض.  اعلّمنا وطواها 
 هلذا كان اإلمام اخلميين ال جيّوز االساليب والرياضاتو

 هاخلارجة عن اطار الشرع املنّور واالحكام االهلّية. كما إّن
  يتنفر من القشرية والتظاهر بالقدسية واملرءآت بالعرفان. 

  



 ٢٨٢                                               حديث االنطالق

  ستعانة يف ساحةاال يكان اإلمام اخلميين يعتقد بأنه ينبغ
  يفووف باملخاطر، والسري والسـلوك،  فاجلهاد االكرب احمل

  اصـحاب ووادي االسفار االربعة باملرشدين احلقيقـيني  
  رفني املـزّيفني. تني، ال االدعياء احمليالكرامة الواقعوالكشف 

  كذلك ينبغي االرتباط بالوالية العظيمة اليت متثـل سـفينة  
هـو  عن غري هذا الطريـق   النجاة. فكل ما يبلغه االنسان

يف ضالل. وان َنفْس اإلمـام املهذّبـة، وروحـه     ضالل
 لية للسـري والسـلوك  ماملوفق للمراحل الع املتسامية، وطيه

  حقانية هنجه. على ابلغ شاهد هو  املعنوي، حبد ذاته
  نال اإلمام اخلميين يف هذا املسري مرتبة مـن املقامـات  

انـه   انياً يف اهللا حىتكان فواالدراك  الشهودي، واملعنوية 
يناله ما يناله مـن االضـطراب يف مقابـل ادعـاء      كان

؛ ليس ألن السذج من الغرباء عـن  »انا احلق« :١احلالجني
كفروهم، بل ألهنـم كـانوا يـرون يف     العرفان كانوا قد

وجود الواسطة. و» اآلنّية«ويدعون  الوجود غري احلق ايضاً،
كلّ ما والنور، هو ده وح اىلاحلق تع ىيف حني ان اإلمام ير

                                                 
  حسني بن منصـور املعـروف بـاحلالج. مـن عرفـاء القـرن الثالـث        -١

  م). اعتقـل بسـبب مـا كـان    ٩٢٢هــ. /  ٣٠٩اهلجري (املتـويف سـنة   
  وظـلّ سـجيناً عـدة سـنوات. مث اصـدر العلمـاء      حيمله مـن اعتقـادات   

  املعاصرون لـه فتـوًی باعدامـه. فجلـد ألـف جلـدة مث قطعـت سـيقانه        
  وحــرق جســده وذُّر رمــاده يف هنــر دجلــة. وان مــن ابــرز االهتامــات
  اليت وجهت اليه وبقيت عالقـة يف اذهـان النـاس، هوانـه كـان يقـول يف      

  ». أنا احلق«حال اجلذبة: 
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تعين انعدام النور. والعـدم ال يعـد    الظلمةوعداه ظلمة؛ 
  الشيء سواه. واحلق  ان الوجود جتليووجوداً، 

  كان اإلمام اخلميين ـ اضافة الی تعمقه يف الفلسـفة  
ـ  واالخالق والتفسري والعرفان و   علم الكالم االسـالمي 

 الفقه واالصولقد دّرس واالصول، و جمتهداً بارزاً يف الفقه
 املستويات اكثر من ثالثني عاماً. ويوجـد اآلن على اعلى 

 فضالً عن الكتب الفقهية واالصولية اليت ألفّـا مساحتـه،  
  . ١العشرات من تقريرات دروسه اليت كتبها طالبه

ومن السمات اليت امتازت هبا مدرسة اإلمام الفقهيـة،  
كـان  واالصول وأنه كان يؤمن بأصالة خاصة للفقه  هو 

الفلسفية والعرفانية واجات الكالمية نتخلط االست ىيتحاش
  االحكام الفقهية يف مرحلة استنباط االحكام.  مع

  االصـول مـن  وبأنّ حركية الفقه  ىكان مساحته ير
 ان لعنصري الزمان واملكانومستلزمات الرؤية االجتهادية، 

 هاماً يف االجتهاد، وان عدم اخـذمها بنظـر   دوراً حيوياً
  العجز عـن درك املسـائل املسـتحدثة    اىلتبار يقود االع
  حيول دون تقدمي االجوبـة املناسـبة  واحلاجات املعاصرة و

  يف الوقت نفسه كان مساحته يعتقد بأنّ حركية الفقهوهلا. 
  االجتهاد املتعـارف. وتزلزل اسلوب االستنباط  ليس مبعىن

  احلـوزات  اىل ومن هنا كان مساحته يؤكد يف توصـياته 

                                                 
  .٤٤٠، ص٢١ج صحيفة اإلمام، - ١



 ٢٨٤                                               حديث االنطالق

  حفـظ  عىنضرورة اعتماد الفقه التقليدي، مبعلى  العلمية
مناهج السلف الصاحل يف اسـتنباط االحكـام،   و باسالي
هد السبيل لظهور ميخطراً عظيماً، آفة و يعترب ختطيها وكان

  البدع. 
  كان مساحته يرغب يف اصـالح احلـوزات العلميـة   

  كان مساحته يعد من الرواد يفوتطويرها يف هذا االطار، و
مار. لقد مهد مساحته الطريـق ـ مـن خـالل     هذا املض
الثورية ـ امام اجملتهدين لتغيري افق نظرهتم   ىللفتاو اصداره
للمسائل  احليوية واالساسية للمجتمع، واثبـت ـ    لتتسع

ـ امهية عنصري  احيائه لالبواب املنسّية يف الفقه من خالل
  . ١واملكان يف االجتهاد الزمان

احلقيقي، هي  بنظر اجملتهد احلكومة إنّ« حته:ايقول مس
العلمية للفقه  تعبري عن الفلسفة
زوايـا احليـاة    مجيعاً يف خمتلف

ترمجة عملية  البشرية. احلكومة
مجيـع   للفقه يف تعاملـه مـع  

ــة ــالت االجتماعيـ  املعضـ
  والسياسية والعسكرية والثقافية.  

  

                                                 
  .٢٨٩، ص٢١ج نفس املصدر، - ١
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وكاملة الدارة حياة االنسـان مـن   ة يواقعقه نظرية ففال
  .  ١»داللح اىلاملهد 
 طرح اإلمام اخلمـيين آراءه  ،اساس هذه النظرةعلى و

اساس واليـة  على قامة احلكومة اإلسالمّية ا«املتمثلة يف 
جاهد من اجل حتقيقها سـنوات  و» زمن الغيبة الفقيه يف
نظرية والية الفقيه عموماً (بغضِّ النظر عن  رغم انوطوال. 

عتـرب  حدود صالحيات الويل الفقيه) تی اختالف اآلراء ف
فقهـاء الشـيعة، اال ان ابعادهـا مل     تفقت عليه اراءاأمراً 

ملي نتيجة عالفرصة للتحقيق ال مل تتح هلاوتتعرض للبحث 
عليه فان اإلمـام  ويف املاضي.  عدم توفر الظروف املناسبة
بعد قرون يف تشكيل احلكومـة   اخلميين يعدُّ أول فقيه جنح

للشروط، اليت  اجلامعقيادة اجملتهد  اساسعلى الدينية املبنية 
على صيانة النفس، والتدبري والقدرة و من مجلتها: التهذيب

العدالة واخلـربة واالجتـهاد يف   والشجاعة و ادارة اجملتمع،
احلكومة اإلسالمّية هـي  « يقول مساحته: االحكام اإلهلّية.

  ٢».الناسعلى  حكومة القانون االهلي
ـ  ض النظر غب يف عقيدة اإلمام، إن احلكومة اإلسالمّية 

  الغايات ـ  ختتلف عن االنظمـة  والتباين يف االهداف  عن
 ففي .اركاهنا ايضاًوالسياسية املعاصرة من حيث تشكيالهتا 

على مشروعيتها » االكثرية«نظرية احلكومة اإلسالمّية جتد 
                                                 

  .نفس املصدر - ١
  .نفس املصدر - ٢



 ٢٨٦                                               حديث االنطالق

تبعاً لذلك فإن وجوب ِاعمـال الواليـة   و؛ »احلق«اساس 
قبول الرأي العـام  بتوافر شروطها ـ اليت من مجلتها   منوط

عن طريـق  أو باالنتخاب املباشر املتعارف  ىيتجل ـ الذي
  .ـ.١الشعب وهم منتخبواخلرباء ـ  اختيار
هذا االساس فإن من الطبيعي ان تكون العالقـة  على و
  القائد واحلكومة اإلسالمّية من جهة واجلماهري من جهة بني
 اليتهلذا كانت احلكومة واعتقادية، و، عالقة عميقة یاخر

 من اكثر انواع احلكومات مجاهرييـة  ،اقامها اإلمام وقادها
 جلميـع االنظمـة   وخالفاً  - وشعبية. ففي هذا احلكومة

 السياسية املوجودة يف العامل ـ ال تنتهي مسؤولية اجلماهري 
 اجراء االنتخابات، بل انوها يف تعيني القائد ربعد اداء دو

 املسـامهة يف ومي حضورها يف ميدان إدارة اجملتمع االسال
النظام االسالمي ُيضمن هلا بوصفه تكليفاً شـرعياً. فمـن   

د ننظر اإلمام اخلميين إن احلكومة اإلسالمّية امنا تست وجهة
 القائد الصاحل، لذاوالثقه املتبادلة بني اجلماهري والعالقة  ايل

 من االستبداد يف أمرٍ اذ مارس الفقيه نوعاً«احته: مسيقول 
القيادة ليست وان القائد «، »مقام الواليةسقط عنه ي ما،

اوية ويف مللفرد يف حدِّ ذاهتا يف االديان الس باالمور املهمة
 اىلتدفع االنسان ـ ال مسح اهللا ـ    حىتاالسالم العظيم، 

ق كان مساحته يقـول:  لاملنط من هذا ٢».العجبوالغرور 
                                                 

  .٤٢٥، ص٩ج نفس املصدر، - ١
  .٧٢، ص١٠ج نفس املصدر، - ٢
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من ان ينادوين بالقائد،  أن ينعتوين خبادم الشعب افضل«
فنا لاخلدمة، لقد كهو سألة ليست مسألة قيادة، املهم فامل

االيـراين،   اين اخ ألبناء الشعب.. «١»االسالم باخلدمة
 شيء واحد حيكم.. «٢»جندياً هلمواعترب نفسي خادماً و

القانون. يف زمن النيب االكرم ايضاً كان وهو يف االسالم 
منفذ  الهٰو عليهَصلَّی اُهللا كان النيب واحلاكم، هو القانون 
    ٣».القانون

  ىاحلكومـات الـيت تـر    يقول اإلمام اخلميين خماطباً

                                                 
  .٦، ص١٨ج نفس املصدر، - ١
  .٤٦٣، ص١٠ج نفس املصدر، - ٢
  .٣٥٤، ٥ج نفس املصدر، - ٣



 ٢٨٨                                               حديث االنطالق

احلكومـات  « اهنا افضل من اجلماهري:واحلكم هلا وحدها 
ان هـؤالء ال  وينبغي ان تكون يف خدمة شـعوهبا،   اقلية

لحكومة ان تكون خادمة للشـعب، ال  ل يعون أنه ينبغي
يف  مشـاركتها واجلمـاهري   ان وعي.. «١»حاكماً عليه

االشـراف عليهـا    نشاطات حكومتها املنتخبة، وممارسة
االمن  واالنسجام معها، يعدُّ حبدِّ ذاته اكرب ضمانة حلفظ

    ٢».اجملتمع يف
  ان الفارق واضح بني هذه النظرية فيما خيص احلكومة

 ـ حىت  ىالنظريات اليت ترواالجتماعي، وواالمن القومي 
ـ بـأن الدولـة   اكثر االنظمة السياسـية دميقراطيـةً     يف

» القـوة «صداقية إالّ مـن خـالل   ملتعرف ا واحلكومة ال
 ايضاً ان اهـم ركـن   ىهنا تر ومن ووسائلها واساليبها.

يف هذه القدرة. يقول اإلمـام   منکلألمن االجتماعي امنا ي
معرضة للسـقوط اذا   ان أّية قوة مهما عظمت«اخلميين: 

   ٣».ما حرمت الدعم الشعيب
ـ ووعي ـ الذي كان يبـد ان سقوط النظام الشي  قوياً 

استقرار نظام اجلمهورية اإلسالمّية يف إيـران  و ،جهة  من
رغم دخوهلا يف والعامل هلا،  ىقو ىتعـ رغم عداء ا وثباته

                                                 
  .٥٢٢، ص١١ج نفس املصدر، - ١
  .٨٩ص نفس املصدر، - ٢
  .٢٤٨، ص٤ج املصدر،نفس  - ٣
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، يعدُّ حبدِّ ذاته ىدامت مثانية اعوام ـ من جهة اخر  حرب
  شاهد علی صحة نظرية اإلمام اخلميين.   یواقو انصع دليل

  احلكومـة  نة اإلمـام اخلمـيين بشـأ   بديهيُّ أنّ نظري
  ري فيها، ال ربط لـه بتاتـاً  هموقع اجلماودور واإلسالمّية 

  ة باملصطلح الشائع يف الثقافة السياسية للعامل. بـل يمبالقو
  النقيض منها متاماً. على هي 

فالقومية اليت تظهر احياناً كايديولوجيـٍة، تنتـهي ـ    
ـ على النظر عن عجزها  وبغض نظام  اىل الصعيد العملي 

اذا  ،املبادئ االنسانية. ذلك ألن رؤية كهذهو يعادي القيم
التصورات القومية ألي شعب كحقائق ينبغـي   ما طرحت

قيم ثابتـة،  وفهذا يعين أنه ال توجد حقائق  الدفاع عنها،
احلدود والقيم بعدد الشعوب واحلقائق  وستكون هناك من

كالعدالـة  ان مصـطلحات  واملتغرية،  السياسيةواجلغرافية 
تـتغري  وايضاً بتعدد الشـعوب،   احلرية ستتعددووالسالم 

الطبيعي يف مثل هذه الظروف  وتتضاد بشكل مستمر. ومن
ـ    الشعب الذي يتمتع ىان ير  بقدرٍ اكرب مـن القـدرة 

علـى  املشروع التسلط  ن من حقهأملختلف االسباب ـ  
قد تطرفة، ال تعتامل الشعوب االكثر ضعفاً. ذلك أن القومية

املوقع اجلغـرايف  أو اللغة أو اللون أو بتفوق العنصر  ىسو
للشـواهد   اسـتناداً والتارخيي. أما اإلمام اخلمـيين ـ   و

 التارخييةـ فقد كـان يعتقـد بـأنّ تـرويج (القوميـة)     
 تأسيس حركاٍت داعية للقوميـة العربيـة  وو(الشعوبية)، 



 ٢٩٠                                               حديث االنطالق

  يف البلـدان وكية والفارسية وامثاهلا يف العامل الثالـث  روالت
 اإلسالمّية، امنا نتج عن حماوالت املستعمرين ومسـاعيهم 

  فـرض واالختالف بينـها،  وبث الفرقة ولتجزئة البلدان 
  تسلطهم عليها. 
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يف  عمالئهاو ىالكربِ ىإن هدف القو«يقول مساحته: 
الفرقة بني املسلمني ـ   اإلسالمّية، يتمثل يف بثِّ البلدان

منـهم بـاإلخوة ـ    املؤمنني  ىبينهم ومس اهللا ىالذين آخ
الشعب التركـي؛ الشـعب    وفصلهم عن بعضهم باسم
اجيـاد  وبل  ؛ الشعب الفارسي،الكردي؛ الشعب العريب

  العداوة بينهم. ومثل هذا يتناقض مـع هنـج االسـالم   
على  هلذا حرص اإلمام اخلميينو ١».والقرآن الكرمي  متاماً

    ٢».ان هنضتنا اسالمّية قبل ان تكون إيرانية«القول: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اإلمام اخلميين أنّ استقرار السالم الواقعي يف العامل ىير

  القبول بوجودهـا واملتسلطة املستكربة،  ىمع وجود القو
                                                 

  .٥١١، ص٧ج نفس املصدر، - ١
  .٤٤٣، ص١٣ج نفس املصدر، - ٢



 ٢٩٢                                               حديث االنطالق

  ان«تسلطها، ليس اكثر من خيال حمض؛ يقول مساحته: و
االمن والسالم العامليني منوطان بزوال املستكربين، فمـا  

الرض، لـن  املتسلطون املتوحشون علی هذه ا دام هؤالء
 ١».بـه  اىلهم الذي وعدهم اهللا تعثار ينال املستضعفون

ــذي    « ــوم ال ــك الي ــارك، ذل ــوم مب ــه ي   ان
شـعبنا املظلـوم   على تزول فيه سلطة الناهبني الدوليني 

تـتمكن الشـعوب مـن    وتضعفة، سالشعوب امل وسائر
رمبا تلحق امريكـا  . «٢»تقرير مصريها استعادة حقها يف

دحر ثورتنا، لذا فـإين   ن منلكنها لن تتمكوهزمية بنا، 
 معىنتدرك  احلكومة األمريكية الان واثق من انتصارنا، 

   ٣».الشهادة
 منشأ الكيان االسرائيليويقول اإلمام اخلميين عن ماهية 

ان امريكا ـ االرهابية بالطبع ـ هي الـيت    «الغاصب: 
تـها الصـهيونية   بان ربيوالعامل بأسره.  اضرمت النار يف

ـ لتحقيق اهدافها ـ جـرائم    ليت ارتكبتة، هي ايالعامل
ان « ٤».هـا روذك تأنف االقالم واأللسن عن كتابتـها 

  املسـلمني، واسرائيل غاصبة ومعتدية بنظـر االسـالم   

                                                 
  .١١٠، ص١١ج نفس املصدر، - ١
  .١٤٤، ص١٢ج نفس املصدر، - ٢
  .٢٢٦، ص١٤ج نفس املصدر، - ٣
  .٣٦، ص١٢ج نفس املصدر، - ٤



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٢٩٣

انـين اعتـرب   « ١».يع املوازين الدوليـة مج اىلاستناداً و
الرمسي باسرائيل فاجعة بالنسبة للمسـلمني،   االعتراف

   ٢».المّيةللدول اإلس وانفجاراً بالنسبة
  لقد اعلن اإلمام اخلميين بعد انتصار الثورة اإلسالمّية، 

  آخر مجعة من شهر رمضان املبارك يرماً عامليـاً للقـدس،  
  االعـالن عـن  ووطالب مجيع املسلمني بتنظيم املظاهرات 

  مع اجملاهدين الفلسطينيني يف ذلك اليوم من كـل  متضامنه
  االسالم.  عام، ما دامت القدس رازحة يف قيود أعداء

  يعتقد اإلمام اخلميين بأنّ الطريق الوحيد لتحرير القدس
  ثل يف اإلميان باهللا واللجوءماسرائيل، يتعلى القضاء التام و
  اجلهاد املسلح.  والشهادة  یال

                                                 
  .٣٩٨، ص٢١ج نفس املصدر، - ١
  .٣٠٦-٣٠٥، ص٥ج نفس املصدر، - ٢



 ٢٩٤                                               حديث االنطالق

  
  منذ بداية ظهـور «يقول اإلمام اخلميين عن الشيوعية: 

الشيوعية، كان ادعياؤها من اشّد احلكومات اسـتبداداً  
: ويقول مساحته عن التقـدم الغـريب  . ١»العامل طاً يفوتسل

الذي حققه الغرب، ولكننـا نـرفض    اننا نقبل التقدم«
انفسـهم مـن آثـاره     الفساد الغريب الذي يئّنون هـم 

ـ التربيـة الغرب . «٢»املخربة   ة جتـرد االنسـان مـن   ي
امنـا نعـارض   واننا ال نعارض احلضارة، . «٣»انسانيته

                                                 
  .٢٩٣ص ، ١٦ج نفس املصدر، - ١
  .٤٣٩، ص٢١ج نفس املصدر، - ٢
  .٥٠٨، ص٤ج نفس املصدر، - ٣



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٢٩٥

علـى  نا نريد حضارة تقـوم  ان. «١»املستوردة احلضارة
  .  ٢»اساس العّزة واالنسانية
 الدور االساسي للثقافة، وكـان على لقد اكدَّ اإلمام مراراً 

.. ٣تعاستهأو منطلق سعادة أي شعب هي الثقافة : يقول
إن الشـبع  . ٤الثقافة الصحيحةهو الشعوب  ان ما يبين

 ما« .٥كرامة االنسانهو املالك، املالك هو احليواين ليس 
ل السالح، ظمواصلة حياته حتت  یدام االنسان يصر عل

لن يتمكن من بلـوغ  و ه ان يكون انساناً،رفليس مبقدو
والقلم  احرصوا من خالل البيان. «٦»االهداف االنسانية

 ان تضعوا االسلحة جانباً. امليدان ميدان صراعٍ باالقالم
    ٧».الفكرووالعلوم 
  خلدمة االسـتعمار اإلمام اخلميين أنّ الفن املسخر  ىير

 اىلسليب يفتقـد   ، امٌر»الفن من اجل الفن«واالستغالل، و
الفن يف العرفان االسالمي جتـلٍ  «قيمة؛ يقول مساحته:  أّية

جتسيد ملرارة اجلـوع الـيت   واالنصاف، والعّزة و للعدالة

                                                 
  .٩٥، ص٨ج نفس املصدر، - ١
  .٢٥، ص١٢ج نفس املصدر، - ٢
  .٣٤٠، ص١٥ج نفس املصدر، - ٣
  .٣٠٦، ص٣ج نفس املصدر، - ٤
  .١٥٣، ص١٧ج نفس املصدر، - ٥
  .١٣٢، ص١٨ج نفس املصدر، - ٦
  .٤٤٨، ص١٣ج نفس املصدر، - ٧



 ٢٩٦                                               حديث االنطالق

املغضوب عليهم من قبل اصـحاب القـدرة    يعاين منها
    ١».واملال

  منوذجياً يف حقـل التعلـيم   كان اإلمام اخلميين استاذاً
ـ العمأو والتربية سواء يف اجملال النظري    ي. لقـد جنـح  ل
  االنسجام مـع هنضـةٍ   اىلباساليبه التربوية يف دفع جمتمعه 

كان قد جّر بفعـل جـرائم العائلـة    ان ، بعد ىدينية كرب
قـيم  وثقافـة  وعمالء الفكر الغـريب، حن واخلائنة  البهلوية
  ت.  اعدم االكثروية الالابالعلى رّوض و منحطة،

احداث اخلامس مـن حزيـران عـام    خالل نقلوا أنه 
اجـواء  وويف تلك الظروف االجتماعية املؤسفه  ،١٩٦٣

أي أمل تتطلع وافراد  بعضهم لسماحته: بأي الكبت، قال
مهٍد ينام  فيه طفل  اىلالعدل؟ فأشار مساحته  القامة حكومة

احـداث   والعجيب املدهش ان الدور االساسي يف. ٢صغري
مخسة عشر عاماً  الثورة بعد

من تاريخ تلك احلادثة، قام 
التالميــذ و بــه الطــالب

  املسلمون االيرانيون!  
 كان اإلمام يعتقد بـأنّ 

  مراقبة الـنفس والسـعي      
 مـن  الدؤوب يف هتذيبـها 

                                                 
  .صدرنفس امل - ١
  .١٤٥، ص٢١ج نفس املصدر، - ٢



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٢٩٧

مراحل احليـاة يعـدُّ    والشيطانية يف مجيع االهواء النفسانية
 يعتقد بأن التربيـة  وكان لبلوغ الكمال احلقيقي، ضرورة

 املراحل الثانوية منها جيب فولة، حىتطجيب ان تبدأ منذ ال
ال يوجد عمل «أن ال تغيب عن نظر االم. لذا كان يقول: 

ان أول مدرسة للطفـل هـي   « ١».من االمومة اشرف
    ٢».حضن االم

 ان املرحلة اىلوا هانتب«كان اإلمام يقول ملريب اجملتمع: 
 العقليولة اجلامعية، ذلك ألن النمة اهم من املرحياملدرس

ان املعلم مؤمتن « ٣».لالطفال امنا يتشكل يف تلك املرحلة
علـى  شيء خيتلف عن كل االمانات، انه مـؤمتن  على 

اشكال السعادة والشـقاء امنـا    ان مجيع« ٤».االنسان
  مفتـــاح ذلـــكوتنبعـــث مـــن املـــدارس 

    ٥».بايدي املعلمني

                                                 
  انظر: حكيمي، حممد رضا، آواي روزها. - ١
  .٤٤٧، ص٧صحيفة اإلمام، ج- ٢
  .٢٨٣ص نفس املصدر، - ٣
  .١٨٩، ص١٩ج نفس املصدر، - ٤
  .٣٥، ص١٤ج نفس املصدر، - ٥



 ٢٩٨                                               حديث االنطالق

  
 اهم مسؤولية تقعونبياء، اإلمام أن التعليم عمل اال ىير
عاتق املعلم ـ بغض النظر عن تقدمية العلوم املختلفـة   على 
  اهللا. وهي هدايته اجملتمع حن ـ

عصـارة مجيـع موجـودات    «اإلمام يسمي االنسان 
االنسان اعجوبة، فمنه ميكن أن يصنع «يقول: و ،»العامل

    ١».موجود جهنمي شيطاينأو ملكويت  موجود اهلي
كما انه يعترب  ٢»ة االنسان يصلح العاملبتربي«يقول: و
بأنّ املتعلم اذا مل  ىيروالتعليم، على التزكية مقدمة و التربية
العلم ـ  وفإنه يصبح ـ رغم مس  ستعلمه بتزكية النف يقرن

اذا «كان يقول: ويف خدمة االهداف الشيطانية.  مثل اآللة

                                                 
  .٤٢٩، ص٧ج نفس املصدر، - ١
  .٢٨٥، ص١٣ج نفس املصدر، - ٢



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٢٩٩

عقالً فاسـداً مـن الناحيـة    أو قاسياً،  دخل العلم قلباً
    ١».اجلهل خالقية، فإن ضرره اشدُّ مناال

  
  ،ان احد اهم منجزات هنضة اإلمام اخلميين يف إيـران 
  المتثــل يف اســتعادة املــرأة لــدورها الفعــال يف اجملــ

  ميكن القول جبرأة أن املرأة االيرانية مل تبلـغ واالجتماعي. 
  من الـوعي السياسـي   ىطوال التاريخ االيراين هذا املستو

  .هلا مثل دورها اآلن يف تقرير مصري البالد مل يكنوالعام، 
  ففي ذروة انتفاضة الشعب ضد النظام الشاهنشاهي، كانت

 يف طليعته. وطوالوجنب  الرجل، بل  اىلاملرأة تتقدم جنباً 
 يرانااحلرب العراقية املفروضة؛ قامت النساء املسلمات يف 

ذلك من خـالل  و ،بدور ال نظري له يف احلروب املعاصرة

                                                 
  .١٥٣، ص١٤ج نفس املصدر، - ١



 ٣٠٠                                               حديث االنطالق

تشـجيع اخـواهنن   واالمكانات جلبهات احلـرب،   ةهتيئ
املشاركة يف الدفاع عن االسالم والثـورة،  على  ازواجهنو

املشاركة املباشرة يف توفري متا حتتاجـه اخلطـوط    بل حىت
  للجبهة.  االمامية

  واآلن ايضاً، فإن املرأة يف اجملتمـع االيـراين تـؤدي   
  اعيـة دورها جنباً الی جنب الرجل يف النشـاطات االجتم 

 اجملاالت الصـحية واجلامعات، والتعليم، ويف حقل التربية و
  سائر اجملاالت. وويف الدوائر احلكومية 

يف حني ان النسـاء قبـل   
انتصار الثورة اإلسـالمّية ـ   

للمحيط الفاسد املوبوء  ونتيجة
الذي أوجده النظام امللكـي  

ـ  كـن مضـطرات    البائد 
كانت الكثري واللتزام املرتل، 

ـ خصوصـاً يف   اتمن الفتي
الـاليت   ـ حمرومات من نعمة التعليم. أما أولئـك   ىالقر

دورهن  متاحة هلن يف املدن الكبرية ملمارسة صكانت الفر
هجـوم   طات االجتماعية، فقد انشغلن يف مواجهةايف النش

عـن   الثقافة املنحطة يف ظروف غاية يف التعقيد، للـدفاع 
 تـرك  اىلعفتهن، يف حني اضطرت االخريـات  وشرفهن 
  الدراسة بسبب ذلك. والعمل 



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٣٠١

ان التحول الذي شهده اجملتمـع النسـوي االيـراين،    
 اىلقبل كل شيء بنظرة اإلمام اخلميين اخلاصـة  و مرهون
  دفاعه عن حقوقها. يقول مساحته:ومرتلة املرأة و شخصية

ان للمرأة يف النظام االسالمي احلقوق نفسها الـيت  «
وحق العمل، وحـق  سة، ايف ذلك حق الدر للرجل، مبا

ال يوجد .. «١»التصويت، وحق الترشيح التملك، وحق
ناحية احلقوق البشرية، ذلك  ة منأاملروفرق بني الرجل 

تقريـر مصـريها    للمرأة احلق يفوألن كليهما انسان، 
االسالم  ان ما يعارضه«. ويقول مساحته: ٢»كالرجل متاماً

ـ هو يعّده حراماً و   رأة اوالفساد، سواء كان من قبل امل
اننا نريد املرأة ان تتسنم موقعها االنسـاين  .. «٣»الرجل

... االسالم اليريد للمـرأة   ٤بةعتكون مل السامي، ال ان
الرجال، االسالم يريد حفـظ   دمية بيدأو ان تكون شيئاً 
...  ٥»انساناً جـاّداً  يهدف أن خيلق منهاوشخصية املرأة 

 نـوع وان املرأة كالرجل حرة يف اختيـار مصـريها   «
ـ مان احلرية بالن...  « ٦»نشاطها الذي يقود  ط الغريب  

                                                 
  .٥٠١، ص ١٦ج نفس املصدر، - ١
  .١٨٩، ص٥ج نفس املصدر، - ٢
  .٣٦٤، ص٤ج نفس املصدر، - ٣
  .٢٩٣، ص٥ج نفس املصدر، - ٤
  .٣٠٠، ص٦ج نفس املصدر، - ٥
  .٢٩٤، ص٥ج نفس املصدر، - ٦



 ٣٠٢                                               حديث االنطالق

الفتيات ـ مرفوضـة بنظـر    وية توالف ضياع الشبان اىل
    ١».االسالم والعقل

  الصعيد االقتصادي فقد كانت توصيات االمامعلى أّما 
 منح االولويةوة تؤكد بشكل عام علی تطبيق العدالة فومواق

  . اذ ان٢اجملتمــع حلقــوق احملــرومني واملستضــعفني يف
 »اعظم العبادات«نعت ِخدمة احملرومني بأهنا يمساحته كان 

 نعمته اجملتمع، وان اكثر مـا ويعترب احملرومني أولياء نعمته و
 االهتمـام هو به االمام مسؤويل النظام االسالمي،  ىاوص

 جتنب اخالق املترفني، وكان مساحته يعتقدوبشؤون الفقراء 
  خدام للشعب، وال حق للخادم اناملسؤولنيوبأنّ احلكومة 

 ان شعرة«يطالب بامكانات تفوق خمدوميه. يقول مساحته: 
من رأس أحد سـكنة االكـواخ   
 واالقبية ومنجيب الشهداء، اشـرف 
».. واعّز من مجيع القصور وسكاهنا

 آخر الشـوط  اىلان من هم معنا «
هم اولئك الذين تذوقوا طعم الفقر 

يف « ..٣»احملرومية واالستضـعاف و

                                                 
  .٣٧٠، ص٣ج نفس املصدر، - ١
  .٤٣٦-٤٣٥، ص٢١ج نفس املصدر، - ٢
  .٣٤٢، ص٢٠ج نفس املصدر، - ٣



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٣٠٣

اليوم الذي تتوجه حكومتنا لالهتمام بالقصور الفخمـة،  
   ١».الشعب معاًواحلكومة على ان نقرأ الفاحتة  علينا

  من مسات االمام اخلميين البارزة هي ان حديثـه ينبـع  
صـدق مـا يقـول،    ومن اعتقاده الراسخ مبا يقول  دوماً

ما يقول. إذ كانت حياة االمام منوذجاً يف الزهـد   وترمجته
عهد مرجعيته على مثل هذا ال يقتصر ووالبساطة.  قناعةوال
على ان  ىيرهو عهد حكومته، ف اىلامنا ميتد وفقط  قيادتهو

يعيش حياة بسيطة كحياة ابسط طبقات اجملتمع،  القائد أن
علـى  قد اصرَّ طوال عمره املبـارك  ودون ذلك.  بل حىت

ورغم ان ذكر يات وخواطر كثرية كتبـت   احلياة الزاهدة.
، وان ذكرهـا  ٢اجلانب من حياة اإلمـام  شرت عن هذاون

 هأنه ما زال الكثري من ابعاد زهـد  يتطلب كتاباً ضخماً إال

  اآلن.  یبساطة حياته جمهوالً حتو
                                                 

  .٨٦، ص٢١ج نفس املصدر، - ١
  .٣٧٦، ص١٧ج نفس املصدر، - ٢
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 اعتقاده بضرورةوولتوضيح بساطة حياة االمام اخلميين 
 نفاق بيت املال، يكفي ان نـذكر ان إاالحتياط الكامل يف 

ـ من الدستور ١٤٢املادة   ـ اليت اقترحت من قبل اإلمام 
 ان ديوان القضاء العايل (احملكمة العليا يف البالد)على تنص 

 مسؤول عن حصر وتشخيص ممتلكات القائد واملسـؤولني 
 قبل وبعد تصديهم للمسؤولية، ىاحلكوميني الرفيعي املستو

لضبط أّية زيادة تطرأ عليها دون 
اخلمـيين   بادر اإلمام حق. وقد

طة ية ممتلكاته البسبتسجيل كاف
ــي ــف رمس ــاريخ  يف كش بت

وسلمها (الديوان  ١٤/١/١٩٨١
وبعد وفاتـه   القضاء العايل) مث

مباشرة، طالب جنلـه ـ مـن    
الصـحف   خالل رسالة نشرهتا

كات لممت احملليةـ السلطة القضائية، باعادة حصر وتشخيص
  اإلمام جمدداً طبقاً للدستور.  

  بيـان   يف ١اعلنت نتيجة احلصـر  ٢/٧/١٩٨٩يف و
  صرح فيـه: بـأن ممتلكـات    اصدره رئيس احملكمة العليا

  حاهلا وحسـب، بـل  على تبق  مل اإلمام اخلميين البسيطة
  فقطعة االرض اليت كان قـد  اهنا نقصت عما كانت عليه،

                                                 
  م.١٩٨٩حزيران  ٢٧انظر: الصحف الرمسية،  - ١
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  الفقـراء يف  اىلورثها عن ابيه يف مخني، وهبها يف حياتـه  
 يفة تتمثل ل، فخرجت من ملكيته وامواله غري املنقوتهمنطق

  الذي كان منـذ عـام  واملرتل القدمي الذي ميتلكه يف قم، 
ـ عام بدء النهضة ـ يف خدمة اهداف النهضـة،   ١٩٦٤

ما زال واملراجعني من ابناء الشعب ولتجمع الطلبة  مركزاًو
  يفتقد صفة كونه مسكناً.  اآلن حىت

 كما ذُكر يف الكشف املذكور ـ  الذي متّ تنظيمه عام 
 كات االماملاً بعد وفاته ـ بأن ممت واعلن عنه رمسي ١٩٨١

عدداً من الكتب، بعض الوسـائل االوليـة   تشمل اآليت: 
هي ختصُّ زوجته، قطعتني واليت كانت يف مرتله  املستعملة

املسـتعمل   من السجاد
باعطائهـا   ىقد أوصو(

للفقراء بعد وفاته) کما 
عـدم وجـود     اىلرياش

، وعـدم  ياثاث شخص
وجود اموال شخصـية،  

مـن  هو مال ف إن وجدو
ها قالنفا اإلمام اىلاحلقوق الشرعية اليت يقدمها املسلمون 

  . ال حق للورثة فيهاويف مواردها الشرعية املعينة، 
  زوعليه فإن ما وّرثه هذا الرجل ـ الذي عّمر ما ينـاه  

  درجات احملبوبية مـن  ىعاش يتمتع باقصوالتسعني عاماً، 
اظـافر،  نظارات، فراظـة  قبل الناس ـ يشمل ما يلي:  
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عمامة وثيابـه  وصالة سجادة وة مصحف حمسب مشط،
  وجمموعة كتب يف خمتلف العلوم الدينية.   اخلاصة،

ذلك كشف مبمتلكات رجل مل يكن قائداً لبلٍد نفطي 
يبلغ تعداد سكانه عشرات املاليني فحسب، بل انـه   غين
قلوب املاليني من الناس، ممن وقفـوا يف  على حاكماً  كان

وعوا للشهادة حينما اصـدر اوامـره   طتطويلة لي صفوٍف
هم انفسـهم  والتعبئة للدفاع عن االسالم.  بتشكيل قوات
اليت رقد فيها اإلمام  ىجتمعوا امام املستشفأو كتبوا الرسائل 

  استعدادهم للتربع بقلوهبم لسماحته.   معلنني
  هذه احملبوبية جيب ان ُيبحث عنه يف ذلـك کل ان سّر 

  الصدق. والزهد واإلميان احلقيقي 
  ة بأمهية الربجمة جلوانـب كان اإلمام اخلميين يعتقد بشدَّ

 ذكر  احلقويتوجه للعبادة هو ف . باطضاالنوبالنظم وحياته 
اليل  املطالعة يف ساعات حمددة منوالدعاء ووقراءة القرآن 

  االنشـغال بالـذكر  والنهار. كما ان ممارسـة املشـي   و
كـان جـدول   والتفكر كانت جزءاً من برناجمة اليومي. 

حافالً يفوق العديد من القادة السياسيني ـ رغـم    اعماله
التسعني من العمرـ ومل يكن يستغين عن اخلدمة  اقترابه من
، وخدمة اجملتمـع االسـالمي، وحـل    یاهللا تعال يف سبيل
علـى  عـالوة  و .يف اشّد احلوادث تعقيداً حىت ،مشكالته

خبـار  اهـم اال علـى  يومياً، كان يطلع  ممارسته املطالعة
عشـرات  واجملالت الرمسية للـبالد  و ير والصحفروالتقا



 حياة اإلمام اخلميين                                           ٣٠٧

التلفزيـون  واخبار االذاعـة   اىليستمع و امللفات اخلربية،
التحليالت والتقارير واالخبار اليت تـذيعها   اىلااليرانية، و

خمتلـف  علـى  االجنبية باللغة الفارسية لـيالً، و  عاتااالذ
ادي للثـورة،  ليكّون صورة عن االعالم املع ساعات الليل،
  مواجهته.  ويفكر يف طريق

  عقـد وكذلك فإن ازدحام جدول اعمالـه اليـومي   
سالمي، مل حيـل ابـداً   االجتماعات مع مسؤويل النظام اإل

ارتباطه باجلماهري البسطاء معني الثورة اإلسالمّية. وقد  دون
 )لقاء له مع اجلماهري يف كتاب٣٧٠٠ٍ(على مجع ما يزيد  متَّ
 ذلك يف السنوات اليت تلت انتصـار و ١»حمضر النور«ي مس

 الثورة اإلسالمّية فحسب، األمر الذي يوضح عمق عالقـة 
  اإلمام جبماهريه. مل يتخذ اإلمام أّي قرار يتعلـق مبصـري  
 ىجمتمعه ما مل يطرحه بصدق مع ابناء الشعب. إذ كان ير

  اجلماهري متثل اهم شرحية حمترمة ملعرفة احلقائق.   ان
 تعابري حازمة. نظراتوة عطوفة سيمومالمح ووجه ذ

يف  مفعمة باجلاذبية فياضة باملعنوية. حينما جتلس اجلمـاهري 
ـ حمضره تغرق دون اختيارها يف جاذبية معنوي  ه، فتنطلـق ت

 دياً. ان للجمـاهري اعيون اكثر احلاضرين الارمن الدموع 
 الذي تعارفت عليه بعـد انتصـار   االيرانية احلق يف دعائها

 حلظـات  اىلالی اهللا بتحويل اعمارها  التضرعمن الثورة 
                                                 

مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام اخلميين، حمضر نور (فهرس لقاءات اإلمام  - ١
  م.١٩٩٣، ٢اخلميين) ج
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الی عمر اإلمام. فإذا كـان العـامل البعيـد عـن      تضاف
هم الـذين  وقد غاب عنه ذلك، فان هؤالء ـ   املعنويات

يعرفون عملياً قدر اللحظات يف عمـر   ـ نشأوا مع اإلمام
  خلدمة خلق اهللا. وهللا حياته  هذا العزيز، حيث أوقف

  الغربيـة قـد   ئل االعالموساوومع ان عامل االستكبار 
ـ قبوارتكبت ظلماً كبرياً حبق اإلمام اخلمـيين ـ      ه حبـق ل

  البشرية مجعاء ـ وشنت لسنوات محلة مكثفة من االعالم 
  یحتوثورته اإلسالمّية، ول للنيل من شخصية االمام لاملض

اهنا ما زالت تواصل هنجها هذا رغم مرور اعـوام علـی   
التلفزيونيـة تبـث   وة عيافان عشرات احملطات االذ رحيله،
الهداف اإلمام باللغة الفارسية وبراجمها املعادية للثورة  اليوم
يف امريكـا   رغم ان امكانات هائلة قد وضعتوهنار،  ليل
للثورة بدءاً من انصار  حتت تصرف الفئات املعادية اوروباو

رغم وجماهدي خلق (املنافقني)، ووانتهاًء باليساريني  امللكية
ـ سنوياً بنشر عشرات الكتـب   ال تزالمسحت ـ و  اهنا

الت واملنشورات لقلب احلقائق املتعلقة بنهضة ااملق ومئات
 قية ستبددياخلميين، إالّ اننا واثقون متاماً ان مشس احلق اإلمام

  .  لُسحب اخلداع والتضلي
لقد جنح العامل الغريب ـ الذي اقام وجوده منذ عـدة   

سـائر  على لطته السعي يف إحكام سعلى اآلن  اىلو قرون
خداع الرأي العـام العـاملي ـ يف    وواستغالهلا،  الشعوب

 ىاطلع عل حرٍّ ّيإال فاوده. دهي ياحلقيقي الذ ك اخلطراادر
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بياناته مث مل يسلم قلبه طواعية للسـري  و ينياخلم ماماة اإليح
هـذا  على ومل ينتفض بوجه هذا النظام احلاكم  هنجه،على 
  العامل؟
  مطالعة وصية اإلمـام اخلمـيين  وشر عون ننملاذا مي حقاً

  يف اغلـب  ىاالخـر  هخطاباتوبياناته والكثري من آثاره و
 اإلسالمّية اليت تعيش حتت سلطة احلكوماتوالدول العربية 

 ملاذا كـل هـذا  ويعتربونه جرماً يطاله القانون؟ وية؟ لالعم
 قادة العديد من احلكومـات  ىمستوعلى التنسيق والدأب 

 افكار اإلمام اخلمـيين ؟ أمل وفاهيم تسرب معلى للسيطرة 
 م اليت عانت البشـرية يالقويكن مساحته يدافع عن احلقائق 

  فقداهنا؟ ببقروناً بس
ـ حياة اإلمام الكرميـة الطي على ان كل من تعرف  ة، ب

ان املشعل الـذي   بندائه وعرف شخصيته، يثق متاماً ومسع
رغم كل هـذا الصـخب املعـادي    ومساحته لن خيب محله

ُمـِتمُّ ُنـورِِه    ُهللاو«التحريف للحقائق وويه شالت واعاصري
  .١»ُرونَالكاِف َهكَرِوَولَ

  

  

                                                 
  .٨ /سورة الصف  - ١
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  ،رحيل اإلمام الخميني: وصال المحبوب
  وفراق االحبة

  مجيـع  - مارس عملياْولقد بلّغ اإلمام اخلميين قوالً ـ  
فعله، أو كل ما كان ينبغي له قوله والتطلعات واالهداف 

لي كل وجوده من اجل حتقيـق  الصعيد العمعلى سخر  بل
 اعتاب منتصف خرداد عامعلى واالهداف. واآلن ـ   هذه

م) ـ اعّد اإلمام نفسه  ١٩٨٩هـ. (اوائل حزيران ١٣٦٨
مل حين قامته لغـريه  ورضاه.  عمره لكسب عزيز افىن للقاء
عيناه لسواه، وان كل اناشيده العرفانية كانـت   مل تبكو

هـا  وه للحظة وصاله. بيان تشوقواحملبوب  أمل فراق يحتك
حلظة الوصال املؤنسة له والعصيبة النصـاره   قد زفت اآلن
ع وقلـب  دبفؤاد وا«كتب يف وصيته يقول:  وحمبيه، فقد

وضـمري يؤمـل فضـل اهللا،     تهجـة بمطمئن ونفس م
الـی مقـري    أرحل استودعكم ايها االخوة واالخوات

 االبدي. وأنا حباجة مربمة الی صاحل دعائكم. واسأل اهللا
قبل عذري يف نقـص اخلدمـة ويف   يم أن يلرمحن الرحا

من ابناء الشـعب أن يقبلـوا   ووارج .والتقصري القصور
وتقصري. وأن يسريوا قدماً  قصورو عذري يف كل نقص

    ١.»بعزم ومضاء

                                                 
  .٤٥٠، ص٢١صحيفة اإلمام، ج - ١
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  حينما تقف اجلماهري احملبة لإلمام جنب ضرحيه، فإهناو
  ّيهاا«تتمتم هبذه العبارات املتواضعة لتجيب مساحته قائلة: 

حـدِّ  علـى  تقصري تتحدث؟ فأو عن اّي قصور  !اإلمام
طبقاً ملا رأينا ومسعنا، انـك كنـت   وآبائنا،  علمنا وعلم

 وطهـراً  صالحاً ونوراً
شهد انك قـد  ا«خالصاً 

آتيـت  واقمت الصالة 
باملعروف  الزكاة وأمرت

هنيــت عــن املنكــر و
جاهدت يف اهللا حـق  و

  » جهاده
  

  قصائده الـيت  ىيف احدالغريب ان اإلمام اخلميين قال 
  نظمها قبل سنوات من وفاته:

  احلــوادثاىلتتــوومتــر الســنون

  
١وانا انتظـر الفـرج يف منتصـف خـرداد    

  

   
قت هـذا البيـت عـن أمل    بوتتحدث االبيات اليت س

  األمل بتحقق حلظة الوصال.  و اهلجران
النصف من  احملبوب قد حانت يف وها هي حلظة وصال

  م. ١٩٨٩ خرداد عام

                                                 
  .١٥٤وان اإلمام اخلميين(الفارسي)، صيد - ١
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 ل ايام معدودة مـن قب
 ت اجلمـاهري م، علهرحيل

 مبرض اإلمام وما اجري له
من عمليـة جراحيـة. ان   

الروحي للجمـاهري   الوضع
يف تلــك االيــام يعجــز 

وصـفه،   االنسان حقاً عن
التوسـل  وفمراسم الدعاء 

 جتــري يف كــل حــدب
 يفوالتكايا واملسـاجد  واحلسينيات ووصوب، يف املنازل 

  كل مكاٍن من العامل وجد فيـه خمتلف احناء البالد، بل يف
 احـداً  ىلعلك يف تلك االيام التكاد تـر وحمب لالمام. 

 الغم عن حمياه. العيون باكيـة، وقدوره خفاء آثار احلزن مب
القلوب متعلقة جبماران.. الساعات متّر بـبطء شـديد،   و
علـى  الفريق الطيب املشـرف   .ج بالدعاءهكلها تل إيرانو

وسعه، غري ان ارادة اهللا تـدفع  استنفد ما يف  عالج اإلمام
 اىلعي * الرجِاملُطَمِئنَّة يا أّيُتَها النَّفُس «آخر:  املقادير باجتاه

   .١»مَّرِضيَّةً ةًَيِك راِضَربِّ
  عشرين دقيقـة قبيـل  ويف متام الساعة احلادية عشرة 

 ١٣٦٨منتصف الليل، من الثالث عشـر مـن خـرداد    

                                                 
  .٢٨-٢٧ /سورة الفجر - ١
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قف القلـب  م) حانت حلظة الوصال. وتو١٩٨٩ (حزيران
  قلوب املاليني بنور اهللا واملعنوية.  الذي اضاء

  
  . وضعىيف األيام اليت الزم فيها مساحته فراش املستشف

  اثنـاء واالمام عدسة خفة تصور اإلمام يف تلك االيام، وحمب
 . وحينمـا ىحلظة التحاقة بالرفيق االعلوية اجلراحية، لالعم

  اإلمـام املعنويـة  بثّ التلفزيون االيراين جانباً من حاالت 
فجـر مـن   تاالطمئنان الذي كان عليه، كادت القلوب تو

  مبا يعجز اّي وصف عن التعبري عنه.  الشوق،
  يف آخر ليلة من عمـره وكانت الشفتان يف ذكر دائم، 

  بينما كانت عّدة حقن من املواد املغذية موصولةوالشريف 
ـ وبذراعيه، قام ليلتها يؤدي نافلة الليل  ت القرآن. بـد ويتل

  هدوء ملكوتيـان وة نحمياه يف الساعات االخرية طمأنيعلى 
  يقـر وم بصورة دائمة بالشهادة بوحدانيـة اهللا  توكان يتم

عرجت  حىتاله ِه ٰويَصلَّی اُهللا َعلَباعتقاد برسالة النيب االكرم 
. فكانت الراحلة الـيت  ىعلاالالعظيمة الی امللكوت  روحه

  القلوب ناراً ال ختمد.  خلّفت يف
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  ام، حدث ما يشـبه الزلـزال  ما اُذيع خرب رحيل اإلومل
  انفجرت العيون بالـدموع يف والعظيم، فتفجرت االحزان 

هنل مـن  وكل مكان وجد فيه من عرف االمام  إيران ويف
الوجوه، مبا ولطمون الرؤوس يهدايته. وراح احملبون  فيض
االقالم، بل يعجز أّي بيان عن تصـوير ابعـاد مـا     تعجز

  مة.  طاملشاعر املتالومن امواج االحاسيس  قتدف حصل، وما
  للمسلمني الثوريني، كل هـذا وحيق للشعب االيراين و

  الضجة اليت مل يسجل التاريخ منوذجاً يضـاهيها والنحيب 
  عاد هلـم عـزهتم  االعظمة، إذ اهنم فقدوا عزيزاً وبالشّدة 

  الناهبني األمريكانوكّف ايدي امللوك الظاملني واملهدورة، 
  حقق للمسـلمني و أحيا االسالمو عن اراضيهم، الغربينيو

  وقـف بوجـه  واقام اجلمهورية اإلسالمّية، والعّزة، و اجملد
ـ    ىالقو   يتالشيطانية بثبات ليواجه مئـات املـؤامرات ال
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 إثارة الفنت يفوقلب نظام احلكم واسقاط النظام  تاستهدف
 طوال عشرة اعوام. كذلك قاد الـدفاع اخلارج والداخل 

 مثانية اعوام يف جبهة واجه فيها عـدواً  ىمد املقدس علی
 الشرقية والغربيـة  ىبشكل صارخ بدعم القو یكان حيظ

  . ىالكرب
  مرجعها الـديين ولقد فقدت اجلماهري قائدها احملبوب 

 أولئك العاجزون عنقف يواملنادي باالسالم االصيل.. رمبا 
 هم يشاهدون حالو ىدرك واستيعاب هذه املفاهيم، حيار

  ـ اليت عرضتها االفالم التلفزيونيةـ اثناء مراسم اجلماهري
 دفن اجلثمان الطاهر لإلمام اخلميين، ولعلهموتشييع وتوديع 

 ة العشـرات الـذين مل  ايصابون بالدهشة اذا ما مسعوا بوف
 يتمكنوا من حتمل ثقل الصدمة، فتوقفت قلوهبم عن العمل،

 زنعليهم من شّدة احل بسقوط العشرات اآلخرين مغشياًأو 
 من البشر لينقلوا هم االيدي فوق رؤوس امواجٍ هائلٍةتتناقلو
  غري ذلك ...  اىلفيات.. شاملست اىل

الـذين  واحلـب   معـىن بيد أن أولئك الذين يعرفون 
احلق ان وطبيعياً،  قلوهبم لذته، يرون كل ذلك امراً امتحنت
مـا أمجـل   واإليرانية كانت حمبة لإلمام اخلميين،  اجلماهري
حب اخلميين «السنوية لوفاته  ىرفع يف الذكر الذيالشعار 

  ». مجيلهو حب لكلّ ما 
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  م، عقد جملـس خـرباء  ١٩٨٩يف الرابع من حزيران 
  بعد ان تليت وصية اإلمام اخلميينوالقيادة جلسته الرمسية، 

  رق قراءهتا سـاعتني غقد استومن قبل آية اهللا اخلامنئي ـ  
ور حول تعيني مـن  التشاونصف الساعة ـ ابتدأ البحث  و

 حمل اإلمام اخلميين ليكون قائداً للثورة اإلسالمّية، وبعد حيلُّ
  ساعات من البحث والنقاش متّ وباالمجاع ترشيح آيـة اهللا 

  اخلامنئي (رئيس اجلمهورية آنذاك) لتسنم هـذا  يالسيد عل
  احد طـالب اإلمـام  هو آية اهللا اخلامنئي واملوقع اخلطري. 

 من الوجوه البارزة يف الثورةوليه ـ  اخلميين ـ سالم اهللا ع 
 من انصار انتفاضة اخلامس من حزيران، وقفواإلسالمّية، 
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 جنباً الی جنب سائر انصار الثورة حامالً روحه يف راحتيه
 يف مجيع احلوادث الـيت شـهدهتا  وطوال فترة هنضة اإلمام 

  الثورة.  
 عمالؤهم يف الداخل كانواوالغربيون وسنوات عديدة 

 نفسهم بأيام ما بعد رحيل اإلمام اخلميين، بعد أنيؤملون ا
 عي الشعبومن احلاق اهلزمية باإلمام يف حياته. لكنَّ  وائسي

 سرعة جملس خرباء القيادة يف اختيـار الشـخص  واإليراين 
بـدد آمـال    مام لذلک، املناسب للقيادة، ودعم انصار اإل

هناية  مل خيب املهم يف ان تكون وفاة اإلماموالثورة،   اعداء
فحسب، بل ان عصر اإلمام اخلميين ـ يف احلقيقةـ   هنجه
هل ميـوت  ونطاقٍ أوسع من السابق بعد وفاته. على ابتدأ 
  احلقيقة؟واملعنوية و والصالح الفكر

  م جتمـع ١٩٨٩ة اخلامس مـن حزيـران   لليويف يوم 
  ،ىالقـر واملعزون من ابناء املدن واملاليني من ابناء طهران 

  اجلثمانعلى وا النظرة االخرية قبري ليلطهران الك ىيف مصل
 الكرامة يفوثورته سيادة القيم والطاهر لرجل اعاد بنهضته 

 فجر يف الدنيا هنضة التوجه الـی اهللا وعصر الظلم االسود، 
  والعودة الی الفطرة االنسانية. 

  مل يكن مثة اّي مظهر من مظاهر املراسم التشـريفاتية 
عشـقياً.  وتعبويـاً   ياًعدمية الروح. كل شيء كان مجاهري

 جثمان اإلمام املوشح بالقماش االخضر موضـوعاً  وكان
يتحلق حوله املاليني وسة يعالية يضيء كدّرة نف دكة ىعل
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العزاء. وكان كل واحٍد من ذلك اجلمع الغفري  من اصحاب
يذرف الدموع. امتأل املكان وإمامه الفقيد  يتمتم حبزن مع
ـ باجلمـاهري املو  ىصلامل اىل املؤدية والطرق السريعة حة ش

اجلـدران،  واالبـواب  على اعالم العزاء  رفعتوبالسواد. 
املراكـز  وذن املساجد آيدوي من م وانطلق صوت القرآن

أوقدت الشموع  هبط الليل حىت ما انواملنازل. ووالدوائر 
 ىاضاءت منطقة املصلواإلمام،  أوقده تذكرياً باملشعل الذي

هـي  وحول مشوعها  فجوعةامل وما حوهلا. حتلقت العوائل
  الذي رقد فيه امامهم احملبوب.   الی املرتفع النوراينوترن
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  اليت كانت تنطلق من» ياحسني«لقد احالت صرخات 
  عاشوراء جديدة. اىلشعروا باليتم، املكان  التعبويني الذين

  هل حقاً ان هذا الصوت الرباين مل يعد ينطلق من حسـينية 
  املفجوعة تندب فقيدها حـىت  مجران؟ ... بقيت اجلموع

  الصباح. 
من يوم السادس مـن حزيـران،    ويف الساعات االوىل

انه الطاهر بامامـة آيـة اهللا   مجثعلى املاليني الصالة  اّدت
  الكلبايكاين.   ىالعظم

  ان عظمة املوقف احلماسي الذي جسـدته احلشـود  
  املليونية اليت هبت الستقبال اإلمام اخلميين يف الثاين عشـر 

  م)،١٩٧٩ش (االول من شباط عام ١٣٥٧هبمن عام من 
  عظمة يف مراسـم تشـييع  واكثر اهبة وبنحووتكراره ثانية 

  جثمان اإلمام الطاهر؛ هلي حقاً من عجائب التاريخ. لقـد 
  عـدد  ١٩٧٩قدرت وكاالت االنباء العاملية الرمسية عـام  

الذين جاءوا الستقبال اإلمام بستة ماليني شـخص. امـا   
يف مراسم التشييع فقد قدروا بتسعة ماليني شاركوا  الذين

هذا يف وقت تضافرت جهود البلـدان الغربيـة    شخص.
عشرة سنة من قيـادة اإلمـام يف    یاالحد والشرقية خالل
فُرض عليها حـرب  وللجمهورية اإلسالمّية  تصعيد عدائها
، ىالدسـائس االخـر  ومئات املؤامرات و الثماين سنوات
   معاناة ومعضالت كـثرية،  الشعب االيراين وجرعوا ابناء
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من الطبيعي وحيصون يف هذا الطريق.  وأفقدوه اعزة ال
يفتر محاسـهم جتـاه   ويتعب ابناء الشعب  كان ينبغي ان

 يتحقق مطلقاً. ان اجليل الذي ترىب ثورهتم، إالّ ان ذلك مل
مبقولة اإلمـام   اخلميين كان قد آمن متاماً يف مدرسة اإلمام

م ان القدرة علی حتمل املعاناة واآلال« :هذه اليت يقول فيها
تتناسب مع عظمة اهلدف وقيمته  التضحيات واحلرمان،و
   ١».مسوهو

                                                 
  .٤٤٩، ص٢١صحيفة اإلمام، ج - ١
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  بدأت مراسم التشييع، فانطلقت اجلموع الغفرية مـن 
مرقد اإلمام جوار مقربة جنـة الزهـراء    اىلطهران  ىمصل
رجـاالً  ونساًء وفاالً طضّجت اجلموع او ،الشهداء) (مزار

هم تزهق من ابداهنم. مرت سـاعات دون ان  واحرأ كأنو
 اجلمع من احلركة، بسـبب تـدفق االحاسـيس    يتمكن

يصعب التحكم هبا. مما اضطر املسؤولون الی  ملشاعر اليتاو
  مثواه األخري.  اىلالطاهر بطائرٍة مستية لُينقل  محل اجلثمان

  ومع اهنم كانوا قد وضعوا حواجز عالية للحيولة دون
  ةالدفن، اال أّنه ما ان حطت الطائر ليف حمازدحام املعّزين 

  كل شيء. فقد تأججت نـار  باضطر االرض، حىتعلى 
فجر االحسـاس بـالفراق احلـزن    والفراق يف القلوب، 

درجة جعلت كل جهود املكلفني بامتام عملية  یال والغضب
. وكان التلفزيون ينقل الوقائع يف بث ىتذهب ُسد الدفن
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 ترداد اجلثمان من ايدي اجلماهري،متّ اس وبصعوبة بالغة حّي.
  ة مجاران. يحسينومحل من جديد حنوالطائرة  اىلواعيد 
يف ظـل رؤيتـهم   أو نَّ أُولئك القابعني يف الغـرب،  إ

املـال  على ممن يرون احلياة عبارة عن نافذة تطل  الغربية،
احلـب  ونسوا يف صخب احلياة اآللية االصالة  قدوواللذة، 
كنهم ان يدركوا ابعاد ما يشـاهدونه  ال مي القيم،واحلقيقي 

  جثمان اإلمام الطاهر.   من صور تدفني
  نعيق االعـالم املسـموم  والتحريف ومسح التضليل وفل

العداء احلقيقة، بأن يطلع هؤالء علـی وصـية االمـام    
يتجردون فيه عـن  وخطاب من خطاباته، بنحأو  فحسب،

الفطـرة  وبـوحي مـن االنصـاف    واملسبقة،  اتياخللف
  ال شك سوف يغريون نظرهتم.   ن، فاهنموالوجدا

  بعد ان تعذر امتام مراسم الدفن نتيجة لتدفق مشـاعر 
  عرب بيـاٍن رمسـي عـن تأجيـل    واملعزين اعلنت االذاعة 

  يقنيعلى عار آخر. غري ان املسؤولني كانوا اش اىلاملراسم 
  من ان مرور الوقت سيضاعف اعداد الوافدين من عشـاق 

 امتام الدفن اىللبعيدة، لذا اضطروا ا ىالقرواإلمام من املدن 
 يف عصر ذلك اليوم متحملني اشد املعانـاة والصـعوبات  

 قد نقلت بعض وکاالت االنباء جانباً من تلـک والبالغة. 
  اسم.  رامل

  ان عشرات اجمللدات اليت ضمت القصائد الشعرية اليت
  نشـرها واليت متّ مجعها وغري االيرانيني، ونظمها االيرانيون 
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  د، تعدُّ حبدِّ ذاهتا تعـبرياً عـن طبيعـة العواطـف    فيما بع
كان من بينها ما واجلماهريية اليت تفجرت يف تلك االيام. 

من اروع املالحـم الشـعرية يف   ومن امهات القصائد  دَُّع
  الفارسي.  االدب

  
  ومن يومها اخذت تقام مراسم العزاء يف الرابـع مـن  

  لسطورـبة هذه اااتاريخ كت یحزيران من كل عام ـ حت 
  االهبة نفسها اليت اقيمت هبا يف السنة االويل'. وبالعظمة 

  حـول ضـرحيه   وهبّمة عشاق اإلمام متّ تشييد مـبىن 
  املقدس بسرعة التصدق، كتعبري عن نوعٍ من وفاء االمـة 

  ترمجـة خللـوده  واإلسالمّية هلذا القائد املعنوي العظـيم،  
  اتمزاره الشريف ـ خصوصاً يف املناسب  ىاالبدي، واضح
  من سـائر وه من احناء إيران راحبائه وزوا ىالدينية ـ ملتق 

 راحت الراية احلمراء اليت ترفرف فوق قبة ضرحيهوالبلدان. 
تعيد الی االذهان الراية احلمراء لقبة سيد الشهداء احلسـني  

تذكر بان النهضة العاشورائية لالمام والّسالم   هْيعلعلي  بن
ورة احلسينيةـ سـتدفق  حال الثهو ـ كما  اخلميين ايضاً
دين اهللا يف عـروق  على االستقامة واإلنسانية و دماء العّزة

  علی مّر التاريخ.   ىالغيار نيماملسل
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  أرحيل االمام، كما كانت حياته، منش یوهكذا اضح
 خلد هنجه وذكراه. ألنه كان حقيقة،وللصحوة والنهضة، 

  واحلقيقة خالدة ما خلد الدهر. 
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 ان كوثرو». الكوثر«جتلّياً من جتليات  لقد كان مساحته

 ىاالزمـان؛ وسـتبق  وتدفق ابداً علی مر العصور مالوالية 
  حكاية هذا العبد الصاحل خالدة خلود الدهر.  

  يوم يبعث حياً. ويوم مات ويوم ولد  هالسالم عليو
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  مؤلفات اإلمام الخميني □

  نفات القّيمـة صترك اإلمام اخلميين عشرات الكتب وامل
  البحوث االخالقية والعرفانية، والفقهيـة، واالصـولية،   يف

 ان الكثري منها مل يرووالفلسفية، والسياسية، واالجتماعية، 
مـن رسـائله    اآلن. ومما يؤسف له ان عـدداً  یالنور حت
 اىلسة فقدت اثناء االنتقال من مرتل مستأجر يالنف ومؤلفاته
رتلـه  وخالل مدامهات ازالم السـافاك املتكـررة مل   آخر،

  الشخصية.   ومكتبته
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  كان يتبع يف تأليفاتـه وكان اإلمام ميتلك خطاً مجيالً، 
  الـنظم يف الكتابـة ويتجنـب   وقواعد التصنيف القدمية، 

  استخدام احملسـنات البديعـة  واالطالة.. ان اسلوبه النثري 
 ىة، اليت كانت تتجلباالساليب احملبوواالبداع يف التراكيب 

ـ االدب ينية، احدثت حتـوالً يف الدويف بياناته السياسية   اتي
 ان املفـردات والتركيبـات  والسياسية يف إيران. وة ينيالد

 االستعمال يف املتون ةحت اليوم متداولباخلاصة باالمام اص
 ىيف عرف احملاورات العامة ليـد  االدبية الفارسية بل حىت

مما يذكر ان بعـض مؤلفـات اإلمـام    والشعب االيراين. 
ا التخصصـي (الفقـه، االصـول    مع موضـوعه  تناسباًو
بعضها كتب  اساساً باللغة العربية، كما ان العرفان) كتبو

  باللغة الفارسية.  
 اإلمام عدد من ىة، كان لدياضافة الی املؤلفات العلمو

ية فريـدةً،  طرين تعد نسخاً خکالرسائل العلمية لبعض املف
  مساحته باعادة كتابتها خبط مجيل.   قام

  بطريقةومام اخلميين باسلوب كتبت بعض مؤلفات اإل
  موضـوعاهتا دون وذر فهم متوهنا عختصصية حبتةع حبيث يت

بعضـها  وتفسري اساتذة ذلك العلـم.  أو االستعانة بشرح 
كتب باسلوب بسيط. فالكتب اليت اعيد طباعتها من  اآلخر
 )قدِّس سرُّه(نشر تراث اإلمام اخلميين ومؤسسة تنظيم  قبل

  ة كثرية، منها التقدمي واهلوامشيجيابامتازت مبزايا ا مؤخراً،
 الفهارس اليت أضيفت اليهـا، كـذلك دقـة   والتوضيحية 
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وصحة متوهنا، وما ارفق هبا من صور عن اصـل   طباعتها
يذكر ان بعض آثار اإلمام قامت املؤسسة واخلطية.  نسخها
الول مرة، وما زالت بعض مصنفات اإلمام مل تـر   بنشره

اعداد وكتابة توضيحات هلا ومها ويتم اآلن تنظي ،النور بعد
  لتجد طريقها الی النشر.   فهارس هلا،

  نورد فيما يلي تعريفاً بأمساء مؤلفات اإلمـام اخلمـيين  
بطبيعة احلال ان التعريـف  وتصانيفه تبعاً لتاريخ كتابتها. و
 قد متّوتطلب حبثاً مستقالً، يواحٍد من هذه املصنفات  ّيبأ

مقاالت وكتـب كـثرية   رب عاجناز الكثري من ذلك  بالفعل
  ما رغب يف املزيد.   االيها اذ ئُنحيل القار

  
  
 :شرح دعاء الَسَحر  

ــائل    ــم مس ــاب يض   كت
  كالميـة وفلسـفية  وعرفانية، 

  اعتمـد فيـه اإلمـام    ،عميقة
ــة  ــات القرآني ــاتواآلي   رواي

ُم الّسـالٰ  هِميعلاهل بيت العصمة 
شرح دعاء املباهلة املعـروف   يف

العربية  لغةبدعاء السحر. كتبه بال
مساحـة   قام بترمجته الی اللغة الفارسيةوهـ،  ١٣٤٧عام 

اصـدرهتا   طبع مرات عديدة آخرهاوالسيد امحد الفهري 
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يقـع  و م.١٩٩١منشورات مؤسسة اطالعات طهران عام 
  صفحة.  ٢٣٩الكتاب يف 

  
  
 اجلالوت: شرح حديث رأس  

ــديث رأس ــرح حل ــات ش ــالوت (احتجاج   اجل
اصحاب االديان املختلفـة،  على ) مٰالالّس ِهْيعل اإلمام الرضا
اليهود يف قضية رأس اجلالوت. على احتجاجاته  من مجلتها

ذكره مؤلف وم).  ١٩٢٩(  ـ .ه ١٣٤٨كتبه اإلمام عام 
ـ  ١٣٥٣عام  الذي نشر» آئينة دانشوران«كتاب   . هـ

  م).  ١٩٣٤(



 ٣٣٠                                               حديث االنطالق
 اجلالوت: شرح حديث رأس ىحاشية اإلمام عل  

املـذكور   اإلمام للحديثكتبه  اضافة الی الشرح الذي
شـرح  على تعليقاً  مستقل؛ كتب مساحته طبع يف كتابو

ـ  املرحوم القاضي سعيد القمي (من عرفاء ن احلـادي  رالق
(آئينـه   قد ذكره ايضاً مؤلف كتـاب وعشر) للحديث. 

بزرك  مؤلف كتاب الذريعة املرحوم الشيخ آغاودانشوران) 
  الطهراين.  

  
 ية:الفوائد الرضو شرح ىاحلاشية عل  

علـى   کتب اإلمام اخلميين آراءه ،العرفاين يف هذا األثر
شرح الفوائد الرضـوية للمرحـوم    شكل حاشية لكتاب

ينشر هذا الكتاب قريباً من  القاضي سعيد القمي. وسوف
  ).  رضاإلمام اخلميين( نشر تراثوقبل مؤسسة تنظيم 

  
 اجلهل: والعقل  شرح حديث جنود  

الكالميـة   راء اإلماماالخالق، يضم آ اثرنفيس يف علم
وبذلك اتاح مساحته  والعرفانية باسلوب واضح، واالخالقية

لالستفادة منه، كما هي  الفرصة لقطاعٍ اوسع من اجلماهري
الكتاب اآلن يف وحديث.  احلال مع كتاب شرح االربعني

نشر تـراث اإلمـام،   وتنظيم  قسم االحباث التابع ملؤسسة
اء من تنظـيم هوامشـه   االنته وستقوم املؤسسة بنشره بعد

  صفحة.  ٨٠٠يف  وفهارسه، ويتوقع ان يقع الكتاب
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  مصباح اهلداية

قة اخلال الی
  والوالية:

 يعترب هذا الكتاب
اعمــق واملــع  مــن

ــانيف ــان  تص العرف
عصـرنا   االسالمي يف
 اإلمـام  احلاضر. فرغ

 ١٣٤٩من تأليفه عام 
وهو م) ١٩٣٠( هـ

 ات الكتـاب طبع عمره. آخر يف سن الثامنة والعشرين من
آثار اإلمام عام  نشروم يصدرت عن منشورات مؤسسة تنظ

مقدمـة   يضـم وصفحة،  ٣١٥. يقع الكتاب يف ١٩٩٣
  تعريف باالستاذ جالل الدين االشتياين. ومفصلة 
  
  شرحعلى احلاشية 

  فصوص احلكم: 
 فصوص احلكـم،  كتاب

حمي  من تأليف الشيخ االكرب
عرفاء  الدين بن عريب ـ من 

مي الكبـار ـ   العامل االسال
يعدُّ افضلها شرح القيصـري.   قد حظي بشروح عديدة،و
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هـ،  حاشـية باللغـة    ١٣٥٥ كتب اإلمام اخلميين عام
هي توضح وللقيصري،  شرح فصوص احلكمعلى العربية 

العرفان، نظـري الشـيخ    احاطة اإلمام باراء اساطني ىمد
الكاشاين، والفرغـاين،   االكرب، والقونوي املال عبد الرزاق

الكتاب مع احلاشـية   طبع هذا قدووالعراقي والقيصري. 
  علی مصباح األنس يف جملد واحد.  

  
  على احلاشية

  االنس: مصباح
مصـباح  «كتاب 

بـني املعقـول    االنس
شرح كتبه  »واملشهود
بن حممد  محزة حممد بن
كتـاب  على الغفاري 

(مفتاح الغيـب) اليب  
املعايل حممد بن اسحاق 

البارزين) الذي  ي الدين بن عريب(من تالمذة حم  القونوي
قد كتب اإلمام اخلمـيين  وموضوع العرفان النظري.  تناول
الكتاب بشكل حاشية استوعبت على نقده العلمي و اراءه
م). طبعـت  ١٩٣٦هـ ( ١٣٥٥ذلك عام والكتاب  ثلث

حتـت   فصوص احلكم ومصباح االنـس) على احلاشيتان (
اح تعليقات على شرح فصوص احلكـم ومصـب  «عنوان 
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مضاف إليها بعض التصـحيحات والتعليقـات    »األنس
االخالقيـة عـن   -باإلضافة إىل العديد من الرسائل العرفانية

االمام اخلميين مبناسبة مرور الذكرى املئة على والدة االمام 
اخلميين(قدس سره) بواسطة مؤسسة تنظيم ونشر تـراث  

  . االمام اخلميين(قدس سره)
  
  شرح االربعني

  حديثاً:
   وأ» ربعني حديثاًاال«

  » شرح االربعني حديثاً«
  احد اآلثـار االخالقيـة  

 لنفيسة لإلماماالعرفانية و
 اخلميين، كتبـه باللغـة  

ــام   ــية عـ الفارسـ
احاديث األئمة  هـ، ضم الكتاب اربعني حديثاً من١٣٥٨

» اصول الكـايف « االطهار اليت وردت يف الكتاب الشريف
يف  ١١احلـديث   عدا الثالثني االوىلو(االحاديث االربعة 
االخرية يف املسـائل   االحاديث الستةواملسائل االخالقية، 

باسلوب اديب مؤثر. و االعتقادية) مت شرحها بصورة مبسطة
مؤسسة تنظـيم ونشـر    آخر طبعات الكتاب صدرت عن

 ٩٠٠يقع الكتاب يف و م. ١٩٩٣تراث اإلمام اخلميين عام 
  صفحة.  
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 ةسرُّ الصالة (صال 

 اجالعارفني ومعر
  السالكني):
ــاٌب ــاين  كتـ عرفـ

عميق،كتبه مساحة اإلمـام  
الفارسـية يف بيـان    باللغة

املعنوية والعرفانيـة   االسرار
 ١٣٥٨قد امته عام و للصالة
احاطة اإلمـام   ىميكن التعرف علی مدوم).  ١٩٤٢هـ(

العملي، من  اخلميين بالعرفان النظري وطّيه مراتب العرفان
ذكرها.  والكتب اليت مّر خالل حبوث هذا الكتاب العميقة

ونشـر   صدرت آخر طبعات الكتاب عن مؤسسة تنظـيم 
صفحة،  ٢٦٦يقع الكتاب يف وم، ١٩٩٠تراث اإلمام عام 

والعديد  حيتوي علی مقدمة كتبها آية اهللا اجلوادي اآلملي،و
 من الفهارس التوضيحية مع صورة كاملة مـن النسـخة  

  اخلطية للكتاب. 
  

 
  :آداب الصالة  

  احتـه هـذا    صنف مس
ـ  ١٣٦١الكتاب عام    هـ
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  كتـب وكتاب سـّر الصـالة.    م) ُبعيد تأليف١٩٤٢(
قبل فترة قمت بتحريـر  «يقول:  مساحته يف أول الكتاب

العامة قـررت   رسالة ... والن الرسالة، التناسب حال
املعـراج   لشرح اآلداب القلبية  هلذا ىتأليف رسالة اخر

  ».  الروحاين
 اسرارها املعنوية،ولصالة اذن شرح مفصل آلداب اهو ف

 العرفانيـة، وقـد  ووالكتاب حافل باملوضوعات االخالقية 
ـ وكتبه اإلمام باللغة الفارسية.    عـن  هصدرت آخرطبعات

م. ويقـع  ١٩٩٣نشر تراث اإلمام عـام  ومؤسسة تنظيم 
فهـارس  ويشتمل علی مقدمة، وصفحة،  ٨٣٦يف  الكتاب
رت كاملة عن النسخة اخلطية للكتاب. كما صـد  وصورة
ـ صفحة مل ت ٤٢١تقع يف  ىاخر منه طبعة علـى  تمل ش
  اخلطية.  الصورة

  
  
 :رسالة لقاء اهللا  

ـ     ترسالة مـوجزة كتب
  تناولـت وباللغة الفارسـية  

ــة،    قــدواملســائل العرفاني
 نشرت من قبـل مؤسسـة  
ــام ــاين ع ــيض الكاش  الف

  م كملحــق لرســالة١٩٩١
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َرَمحه  لكي(لقاء اهللا)اليت ألفها آية اهللا احلاج املريزا جواد امل
  . اُهللا
  
  االسفار:على احلاشية  

اخلميين طوال  قام اإلمام
عديــدة يف قــم،  ســنوات
كتـاب (االسـفار    بتدريس
للفيلسوف الشـهري   االربعة)
ـ واملتأهلني،  صدر   یعلق عل

حبوثه إال أننا لالسف مل نعثر 
تنوي مؤسسـة  وتعليقاته هذه.  اآلن علی نسخة من یحت

نشر خمتارات من وميين، مجع اخل مامنشر تراث اإلوتنظيم 
قاؤها من تقريرات تاليت متّ اس اخلميين االراء الفلسفية لإلمام
من بعض تالمذته لينتفع هبـا اجملتمـع    دروسه يف الفلسفة

  اإلسالمي. 
  

 :كشف االسرار  
سياسـي،   كتـاب وهو 
واجتماعي، كتبـه   عقائدي

هــ   ١٣٦٤مساحته عـام  
عـامني   م)، أي بعد١٩٤٤(

احـد   ما اثارهعلى عن السلطة؛ رّد فيه  من عزل رضاخان
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  العلمـاء يف وهتم باطلة ضد الدين والوهابيني من شبهات 
  قد برهن اإلمام يف كتابه هذا،و» اسرار هزار ساله«كتابه 

  نقـد آراء وضمن اسـتعراض  ولحقائق التارخيية، لاستناداً 
  فالسـفة وفالسفة اليونان القدمية، علی أن فالسفة االسالم 

  الدور الفاعلوعاصرين، اكدوا علی احقية التشيع الغرب امل
  البناء لعلماء االسالم. 

 والية الفقيهوتناول الكتاب فكرة احلكومة اإلسالمّية و
  فضح السياسات املعاديـة للـدين الـيت   ويف عصر الغيبة، 

 من لف لفه يف البلدان اإلسالمّية آنذاك.ومارسها رضاخان 
  صفحة.  ٣٣٤يقع الكتاب يف و

  
 التعليقة  نوار اهلداية يفا

  الكفاية (جملدان):على 
  كتاب يتنـاول املباحـث    

 العقلية يف علم اصول الفقـه، 
 كتبه اإلمام اخلمـيين باللغـة  

علـى  العربية بصورة حاشـية  
كتاب كفاية االصول آلية اهللا 

 اآلخوند اخلراسـاين  ىعظمال
 .م)١٩٤٩هـ ( ١٣٦٨من تأليفه عام  ىقد انتهو َرَمحه اُهللا

الرسـائل  وـ مع كتاب (مناهج الوصول)  كس الكتابيع
 ريکب حدٍّ اىل –ة ياملسائل االصول اخلميين يف املستقلة لإلمام
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ومدرسته االصولية. طبع مؤخراً عـام   ينياخلم مامآراء اإل
ن من قبل مؤسسـة تنظـيم   يالول مرة يف جملدو م١٩٩٣

  اإلمام اخلميين.   نشر تراثو
  

 لضرر: قاعدة نفي ا يف ربدائع الدر  
العربية حول  اجتهادية كتبها اإلمام باللغة رسالة حتقيقية

 القواعد الفقهية املهمـة. امتّ  تعترب من الضرر) اليت (قاعدة
م).  ١٩٥٠هـ ( ١٣٦٨عام  االوىل یتأليفها يف غّرة مجاد
رسائل اصـولية لإلمـام يف    مع عّدة طبعت هذه الرسالة

ـ  ١٣٥٨عـام   »الرسـائل «جمموعة حتت عنـوان    هـ
مستقل مـن   م طبعت بشكل١٩٩٣يف عام وم). ١٩٦٥(

 قدِّس سـرُّه  نشر تراث اإلمام اخلميينومؤسسة تنظيم قبل 
  محلت االسم نفسه. والفهارس ومع جمموعة من التعليقات 

  
 :رسالة االستصحاب  

ــة ــالة اجتهادي  رس
كتبـها مساحتـه    مفصلة

حول حبـث   باللغة العربية
الذي يعدُّ  »االستصحاب«

البالغـة    من البحـوث 
اصـول  االمهية يف علـم  

ـ  ١٣٧٠الفقة. امتّ تأليفها عام  يقـع  وم). ١٩٥١(  هـ
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جمموعـة   قد متّ نشـره مـع  وصفحة،  ٢٩٠الكتاب يف 
 م).١٩٦٥هــ ( ١٣٨٥اليت ذكرت، عـام  » الرسائل«
منقح مـن  وسيتم قريباً طبع هذه الرسالة بشكل مستقل و

س قـدِّ ( نشر تراث اإلمام  اخلمـيين ومؤسسة تنظيم  قبل
  . )سرُّه

  
 جيح:اوالتر رسالة يف التعادل  

  م).١٩٥١هــ (  ١٣٧٠عـام   كتبت هذه الرسالة
  البحـوث التكميليـة يف علـم    التراجيح مـن والتعادل و

 ك يف انتخاب الدليل اذا مااصول الفقه اليت تدور حول املال
هـ ايضـاً ضـمن    ١٣٨٥تعارضت األدلة. طبعت عام 

  املذكورة آنفاً. » الرسائل« جمموعة
  

  التقليد:ورسالة االجتهاد  
املهمـة  و التكميلية من البحوث التقليد ايضاًواالجتهاد 

ــول ــم اص ــه.  يف عل ــام والفق ــتدل اإلم ــد اس   ق
  آرائـه. علـى  االجتهاديـة   اخلميين يف هـذه الرسـالة  

  طبعت مع جمموعـة وهـ، ١٣٧٠كتبت هذه الرسالة عام 
  ». الرسائل«
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  علم االصول (جملدان): اىلمناهج الوصول  

ألفاظ علم اصول  اجتهادي يف مباحثوكتاب حتقيقي 
هــ  ١٣٧٠ اإلمام باللغة العربية بعـد عـام   ، كتبههالفق

مع م  ١٩٩٣يف جملدين ألول مرة عام  صدروم)  ١٩٥١(
ومقدمة كتبها آية اهللا فاضل اللنكـراين،   تعليقات وفهارس
مؤسسة تنظيم ونشـر تـراث اإلمـام     وقد اهتمت بطبعه

  . )رُّهقدِّس س( اخلميين
  
 رسالة يف الطلب  

  االرادة:و
  كتاب اصويل، فلسفي  

  عرفـــاين، امت اإلمـــامو
ــة ــه باللغ ــيين تأليف   اخلم

ـ ١٣٧١العربية عـام     هـ
 م). طبعت هـذه ١٩٥٢( 

  الرسالة مع ترمجة هلا باللغة
م من ١٩٨٣صفحة عام  ١٥٧الفارسية، يف كتاب يقع يف 

  الثقافية، بطهران.  ومركز املنشورات العلمية  قبل
  
 :الرسائل العشرة 

جمموعة مؤلفة من عشر رسائل فقهية واجتهادية عـن  
اإلمام اخلميين مكتوبة باللغة العربية. ومت نشـرها مبناسـبة   
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الذكرى املئة لولبادة اإلمام اخلميين عن طريق مؤسسة تنظيم 
  ونشر تراق اإلمام اخلميين(قدس سره) وهي:

  
 :رسالة يف التقّية  

يف  تبها اإلمام باللغة العربيـة ك رسالة فقهية واجتهادية
فيهـا   برهنوم)  ١٩٥٣هـ ( ١٣٧٢ عام» التقية«حبث 

  التقية امنا تـدور حـول حفـظ    علی ان فلسفة وجوب
عـام  » الرسـائل «ضمن جمموعة  الدين ال حموه، طبعت

  هـ يف قم. ١٣٨٥
  
 ملك: رسالة يف قاعدة من  

  رسالة اجتهاديـة يف القاعـدة الفقهيـة املوسـومة    
 ذكرها مؤلف كتـاب آثـار   وقد» ن ملكقاعدة م«بـ 

  م). ١٩٥٤هـ  ١٣٧٣ احلجة (املطبوع سنة
  

 يايل املقمرة:لالفجر يف ال رسالة يف تعيني  
 يف بيان كيفية تعـيني طلـوع   استداللية رسالة فقهية

  طبعت حتـت هـذا العنـوان    »الليايل املقمرة«الفجر يف 
  م يف قم.  ١٩٨٨عام 
  :فروع العلم اإلجايل 

تبحث حول الشكوك اليت حتدث أثنـاء   رسالة فقهية
  الصالة.
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 :موضوع علم األصول 

تتطرق هذه الرسالة القصرية للبحـث حـول الفكـر    
اخلاص باإلمام فيما يتعلق مبوضوع العلم وموضوع علـم  

  األصول.
 :ترتيل العلل التشريعية على التكوينية 

تتطرق هذه الرسالة القصرية للبحث حول نظرية آية اهللا 
  اج الشيخ عبد الكرمي حائري يزدي.العظمى احل

 :تقريرات املسائل املستحدثة 
كتبت هذه الرسالة بواسطة أحد تالمذة اإلمام وحتتص 

 ببحث األمام يف فترة قصرية حول املسائل املستحدثة.  
  
  ) جملدات): ٤كتاب الطهارة  

   علــى كتـاب يشـتمل   
  »الطهـارة «حبوث بشـأن  

من ابواب الفقه ـ  وهو ـ  
 إلمام اخلميين باللغةكتبه ا قدو

ــة بــني عــامي    العربي
 ١٩٥٤هـ (١٣٧٧و١٣٧٣

م) باسلوب فقهـي  ١٩٥٨و
اجتهادي. يقـع  و استداليل

الكتاب يف اربعة جملـدات،  
اجمللـدان  وهــ، يف قـم،    ١٣٦٧عام  طبع جملدان منها
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يتـألف  والنجف االشرف،  هـ يف ١٣٨٩اآلخران عام 
  صفحة.  ١٢٠٢الكتاب من 

  
  ىوثقال العروةعلى تعليقة:  

  العـروة «مسائل كتـاب  على  حاشية اإلمام اخلميين
 العظمي' السـيد حممـد كـاظم    (كتاب آية اهللا» ىالوثق

هــ   ١٣٧٥الطباطبائي اليزدي الشهري) كتبـها عـام   
اإلمـام الفقهيـة يف    یيتضمن الكتاب فتاواو م)١٩٥٦(

 ىقد طبع مستقالً ومع العروة الـوثق واملختلفة  ابواب الفقه
  عّدة مرات. 

  
 املكاسب احملّرمة  

  (جملدان): 
  حبوث اجتهاديـة يف   

 الفقه االستداليل تتنـاول 
 انواع املكاسـب احملرمـة  

  املسائل املتعلقـة هبـذا  و
 األمر، كتبها اإلمام اخلميين

يف الفترة ما بـني عـامي   
باللغة العربية،  م)١٩٦١و١٩٥٦هـ (١٣٨٠ـ   ١٣٧٧

صـفحاهتما   هـ يف جملدين بلغـت  ١٣٨١طبعت عام و
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حكـم   الكتاب حبوثاً طريفة حـول  صفحة، ويضم ٦١٢
  النحت. والرسم والغناء و ىاملوسيق
  
  وسيلة النجاة:على تعليقة  

 حاشية كتبها اإلمام اخلميين علی كتاب وسيلة النجـاة 
ـ  ل(الرسالة العم  السـيد ايب احلسـن   یية آليـة اهللا العظم
وسيلة  فتاواه الفقهية علی مسائل قد تضمنتواالصفهاين) 

   النجاة.
  
 :رسالة جناة العباد  

ــاو  ــمت فت ــالة ض ــيين يف یرس ــام اخلم   اإلم
الكتـاب   انويبدوباللغة الفارسية،  االحكام الفقهية، كتبها

هـ ١٣٨٠الثاين منها عام  جملدات طبع اجمللد كان يف ثالثة
 م) يف قم.  ١٩٦١(

 
  االرث: رسالةعلى احلاشية  

  (رســالة ىاخلمــيين علــ حاشــية كتبــها اإلمــام
ــاجاالرث) للم ــوم احل ــاين رح ــم اخلراس ــال هاش   م

 تضمنت فتـاواه و، »)خيمنتخب التوار«(صاحب كتاب  
اهنا طبعت مع اصل الرسالة ويبدويف احكام االرث.  الفقهية
  م.  ١٩٦١الفارسية) يف قم، بعد عام  (باللغة
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 الربوجردي: یاالصول آلية اهللا العظم تقريرات درس  

دروس  راته عنكتب اإلمام اخلميين يف هذا الكتاب تقري
 االصول اليت حضرها عند آيـة اهللا الربوجـردي، باللغـة   

 نشر تراث اإلمام اخلمـيين والعربية. وتقوم مؤسسة تنظيم 
  باعداد الكتاب للنشر ألول مرة.  ، قدِّس سرُّه

  
 (جملدان):  حترير الوسيلة  

العربيـة   اإلمام اخلميين، كتبه باللغة یفتاو كتاب يضم
 ١٩٦٤عامي  األول ـ تركيا ـ بني   منفاه اثناء وجوده يف

صفحات)  ١٣٠٩م. طبع ألول مرة يف جملدين ( ١٩٦٥و
يف النجف  يف النجف االشرف، مث اعيد طبعه ملرات عديدة

  إيران.  وبريوت و
  
 كتاب البيع (مخسة  

  جملدات):
  اثر نفـيس يف الفقـه     
  االستداليل يتناول االبواب
  املختلفة املتعلقـة بـالبيع  

 ه مساحته يفوالتجارة، كتب
 الفترة مـا بـني عـامي   

 هـــــ١٣٩٦و١٣٨٠
طبعه ألول  قد متوم) يف النجف االشرف، ١٩٧٦و١٩٦١(
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 ٢٣٧١ تقع اجمللـدات اخلمسـة يف   ،مرة يف النجف ايضاً
  .صفحة

  
 احلكومة اإلسالمّية  

  والية الفقيه:أو 
الثـورة   بعد انتصاروطبع قبل 

العربيـة   مـرات باللغـة   وعّدة
اراء  الكتـاب  والفارسية. يضـم 

اإلمام االجتهادية حـول مبـدأ   
عدم امكانية واإلسالمّية،  احلكومة

 الفصل بني الـدين والسياسـة،  
 يف االصل دروس القاهاوهو والية الفقيه يف زمن الغيبة، و

  م. ١٩٦٩اإلمام علی طلبته يف النجف االشرف عام 
 عن مؤسسة ١٩٩٣احدث طبعة للكتاب صدرت عام 

 قد تضـمنت مقدمـة  وميين، اخل نشر تراث اإلماموتنظيم 
  فهارس. وتوضيحات و
  
 الصالة: كتاب اخللل يف  

  كتاب ضم آراء اإلمـام   
ــة  ــيين االجتهاديـ   اخلمـ

 االستداللية حـول حبـث  و
اخللل  ام  الفقهية بشأنحکاال
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االخـرية   لغة العربية يف السنواتليف الصالة. كتبه اإلمام با
 ٣١٤من اقامته يف النجف االشرف. يقـع الكتـاب يف   

  مت طبعه يف قم. وصفحة، 
 

 ) جهاد النفس):أو اجلهاد االكرب  
 دروس لإلمام اخلميين

هتذيب  حول ضرورة وامهية
النجف  النفس، القاهاه يف

  االشرف. 
يف ذات الوقت الـذي  
ــالة  ــذه الرس ــزت ه متي

حـوت مـن    باالختصار،
طبع الكتاب  السياسية الكثري.والتربوية واملسائل االخالقية 

يف عـام  و كل ملحق لكتاب والية الفقيه.شعلى من قبل 
 لـه طبعـة منقحـة ضـمت مقدمـة      م صدرت١٩٩٣

 سسة تنظيم ونشر تراث اإلمـام ؤتوضيحات، اصدرهتا مو
  . قدِّس سرُّه اخلميين
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  تقريرات دروس  

  اإلمام اخلميين:
  اضافة الـی مؤلفـات    

  اإلمام اخلمـيين يف حبـوث  
 االصـول، كتبـت  والفقه 

ـ  ن العديد من التقريرات ع
من قبل طالبـه، متَّ   دروسه
 ىبعضها وما زال بعضها اآلخر ينتظر دوره للنشر لد طبع

  . قدِّس سرُّه نشر تراث اإلمام اخلميينوتنظيم  مؤسسة
من قبيل: جواهر األصول، تنقيح األصـول، البيـع،   

هتذيب األصـول، معتمـد   
  األصول، الطهارة.

  
 توضيح املسائل  

  لية):م(رسالة ع 
      یكتاب يضـم فتـاو  

  اإلمام اخلمـيين يف ابـواب  
ــ ــه املختلف ــهةالفق   ، كتب

ليكون  مساحته باللغة الفارسية
اإلمام. صـدر الكتـاب يف   وهبا مقلـد  ية ينتفعلرسالة عم

  بعدها. وطبعات عديدة قبل انتصارالثورة 
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  :مناسك احلج  

ــاو ــام  ىفت اإلم
حول اعمـال   اخلميين
احلج. صدرت  ومناسك

عـام   آخر طبعـة لـه  
ؤسسـة  م عن م١٩٩١
نشـر تـراث   وتنظيم 
 قعيو قدِّس سرُّه.اإلمام 

 ٢٧٢الكتـــاب يف  
  صفحة.  

  
  :تفسري سورة احلمد  

 تفسري عرفاين لفاحتة
 الكتاب (سورة احلمـد 

 يف االصلوهو املباركة)، 
 حماضرات القاها اإلمـام 

ــام  ــيين ع  ١٩٨٠اخلم
فيما بعد يف كتاب  طبعت

طبعات عديـد محلـت   
  العنوان نفسه. 
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  ت:استفتاءا  

  یجمموعة مـن فتـاو  
ـ    ىاإلمام اخلميين رّد هبا عل

  اسئلة املسـلمني الشـرعية  
  يف االبـــواب الفقهيـــة   

سـائل  امل املختلفة خصوصاً
قد طبع منـها  واملستحدثة. 

قبـل   اآلن جملدان من حىت
رابطة مدرسي احلوزة العلمية 

  م. ١٩٩٣و١٩٨٧ ذلك يف عاميويف قم 
  
  :ديوان شعر  

 ذاخلميين من نظم اإلمام
  ابه العديد من القصائدبش

 والسياسية الشعرية العرفانية
ــة، ــري ان  واالجتماعي غ

  القســم االعظــم منــها
  فقد اثناء االنتقال من مرتل

نتيجة مدامهة أو مرتل،  اىل
مصادرهتم لبعض حمتويات مكتبتـه  و ملرتله شرطة السافاك

. هـذا  ىبعضها اآلخر السباب اخر الشخصية. كما فقد
عديدة نظمها بعد انتصار الثورة يف  ائدكانت لإلمام قصو
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الربـاعي والـدوبيت،   و الغزل قوالب شعرية خمتلفة منها
  وغريه. 

ـ  ومجعت قصائد اإلمام االخرية  مـن   ىبعض مـا تبق
نشرت يف كتاب مستقل اطلق عليه اسم والقدمية  القصائد

قبل نشر هذا الكتاب، كانـت بعـض   و». اإلمام ديوان«
ـ نشرت يف  قصائد اإلمام قد وين اكتب مستقلة محلت عن

» نقطة عطـف «و» مستودع االسرار«و »طريق العشق«
  ». كأس احلب«و

  وجيد القارئ يف مقدمة الديوان معلومات وافية حـول 
  تـواريخ نظـم  وطريقته يف نظم اشعاره واسلوب اإلمام 

  للحديث عن املعامل قصائده. كذلك خصص ملحق الديوان
  شعار. يقع الـديوان يف االأو ة لتلك القصائد ياالدبوالفنية 
م ١٩٩٣نشرت عـام  وطبع طباعة فاخرة وصفحة،  ٤٥٥
قـدِّس  ( نشر تراث اإلمام اخلميينوقبل مؤسسة تنظيم  من
  طبعه عدة مرات.   اعيدو. )سرُّه

نشر تراث اإلمـام قامـت   وويذكر ان مؤسسة تنظيم 
بنشر كتاب حتقيقي حـول شـرح االصـطالحات     ايضاً

إلمام يف اشعاره محـل عنـوان   استخدمها ا العرفانية اليت
  ». اإلمام معجم ديوان«
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  :الرسائل العرفانية  

 اخلمـيين  كتب اإلمام
 اهل بيتـه  اىلعّدة رسائل 

 ارحامه، ضّمنها بعـض و
ــة ــارات االخالقي  االش

التربوية، جنـد  والعرفانية و
مناذج منـها يف كتـب   

ــتودع« ــرار مس » االس
 مؤسسـة  اليت قامـت » نقطة عطف«و» طريق العشق«و

 بطبعهـا  قـدِّس سـرُّه  نشر تراث اإلمام اخلميين وتنظيم 
 الذي قامـت » التجلّيات الرمحانية«كذا كتاب ونشرها، و

  نشره. ومؤسسة شهداء الثورة اإلسالمّية بطبعه 
  
 ّية السياسيةصالو 

  اإلهلّية:
 بيانات ان أحد اكثر

ـ  اإلمام اخلميين خلوداً
 والــذي خاطــب هبــا
ــرة  ــال احلاض  االجي

وصيته السياسـية اإلهلّيـة. إذ    ما تضمنتههو ـ   والالحقة
توضيحه لعقائده احلقّة، أهم آرائه  عرض اإلمام فيها، ضمن

السياسـية واالجتماعيـة يف    ته بشـأن القضـايا  اارشادو
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البشري عموماً، يف قالبٍ من  اجملتمعواجملتمعات اإلسالمّية 
  املشفقة.  التحليالت الوثائقية والنصائح

اآلن ماليني النسخ من قبل الكثري  یطبعت الوصية حت
انصار اإلمام، وقـد  واملؤسسات الثورية ودور النشر،  من

أحدث هذه الطبعـات  وغات املختلفة ايضاً. لال یال ترمجت
نشر تراث اإلمـام  وصدرت عن مؤسسة تنظيم  تلك اليت
املنت الكامـل   اىلاليت ضمت اضافة و) قدِّس سرُّه( اخلميين

ها اخلطية، توضـيحات حـول   نسخت للوصية وصورة عن
موضـوعاهتا، مـع   ووبعض افكارها  تاريخ تدوين الوصية
دراسـة  «حتت عنـوان   ىوفهارس اخر فهارس موضوعية
  ». السياسية اإلهلّية موضوعية للوصية

  
 جملداً)  ٢٢( صحيفة اإلمام  

فضالً عن الكتـب الـيت   
اصدرها اإلمام اخلميين ، تطرق 
 مساحته الی الكثري مـن آرائـه  

ــية وتو ــه السياسـ  جيهاتـ
الدينية، ضـمن  واالجتماعية و

اخلطـب واالحاديـث    مئات
االحكام والرسائل، والكلمات و
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 الفترة اليت تلت انتصار الثـورة وسنوات اجلهاد  ىمد یعل
 جيهات بصور وعنـاوين وقد صدرت هذه التوة، اإلسالمّي
  خمتلفة. 

امشـل   جملـداً  ٢٢املؤلفة من » اإلمامصحيفة «وتعترب 
معظم ما صـدر عـن    ضّمي اآلن. إذ نشره حىت كتاب متّ

ان هناك الكثري من  عيالطبيمن و لتتابعه الزمين. فقاًواإلمام 
واالحكام الصادرة عنه مل تطبع  البياناتوالرسائل واالثار 

 .ىعّدة جملدات اخر شكّلتذاهتا  هي حبدويف هذه الدورة، 
 CDمت نشر هذه اجملموعة القّيمـة باإلضـافة إىل قـرص    

لداً) عدة مرات بواسطة مؤسسة تنظيم جم ٢٢على ( شتملم
ونشر تراث اإلمام اخلميين(قدس سره) وهي اآلن يف متناول 

  العاشقني واحملبني هلذا الرجل العظيم.



 

 الفهرس

 ٧ ................................................................. تقدمي □
 ٩ ............................................................ الكوثر يوم □
 ١٠ ..................................................... التارخيية اخللفية □
 ١٦ ................ قم مدينه یال اهلجرة یحت الوالدة من اخلميين اإلمام □
 ١٩ االسالمية العلوم تدريسو التكميلية الدروس حتصيل: قم یال اهلجرة □
 ٢٧ ............................. الثورةو اجلهاد خندق يف اخلميين اإلمام □
 ٨٢ ........................................ حزيران من اخلامس انتفاضة □
 ١٠٠ ............................... »القضائية احلصانة الئحة« مواجهة □
 ١٠٦ .............................................. تركيا اىل اإلمام نفي □
 ١١٠ ............................................. العراق اىل تركيا ومن □
 ١٣٣ .................................... السياسية احلركاتو االحزاب □
 ١٣٣ ................. االسالمّية الثورة انتصار حىت حزيران ٥ انتفاضة منذ
 ١٤٧ ............ )م١٩٧٧ ـ ١٩٧١( النضال مواصلةو اخلميين اإلمام □
 ١٥٧ ......... اجلماهري هنضةو١٩٧٧ عام ذروهتا اإلسالمّية الثورة بلوغ □
 ١٦٥ ......................... باريس اىل العراق من اخلميين اإلمام انتقال□
 ١٦٩ .............................. النفي من عاماً ١٤ بعد اإلمام عودة □
 ١٧٦ .شباط ١١ اهللا يوم اإلسالمّية الثورة انتصارو امللكي النظام سقوط □
 ١٧٩ ملعاداهتا االستعمارية الدول اصطفافو اإلسالمّية احلكومة تشكيل □
 ١٩٠ .......... إيران يف األمريكي التجسس كرو احتالل: الثانية الثورة □
 ٢١٢ ................ املقدس الدفاع من سنوات مثاين: املفروضة احلرب □
 ٢٢٢ ............................................ احلرب؟ استمرت ملاذا □
 ٢٤٣ ...............................املاركسية اهنيارب اخلميين اإلمام نبوءة□
 ٢٤٦ ........................ الدينية القيمو) ص(االكرم النيب عن الدفاع□
 ٢٤٨ .................................. اإلمام عمر من االخرية السنوات □
 ٢٦٨ ............... وتطلعاته اهدافهو اخلميين اإلمام اعتقادات یال نظرة □



 ٣٥٦                                               حديث االنطالق
 ٣١٠ ................. االحبة وفراق احملبوب، وصال: اخلميين اإلمام رحيل
 ٣٢٦ ............................................ اخلميين اإلمام مؤلفات □

  


