
 

 ةالعالمی المؤسساتو  الدولو  الشعوب تصدي طرق
یةاإل  القوی لتسلط   الخمیني ماماإل یراه کما ستکبار

 1)أمریکا( خلصان مهدي مالک: الکاتب

 المستخلص
 قلیماإل عن عبارة والوطن، االمة استقالل حفظ علی القادرة الحکومة االمة؛ تعني ةالدول ان

 علی الدولة حصول ، والشرعیةالدولة حمایة ضمن یدخل الذي المحدود الجغرافي
 بما لتتمتع العالم دول بین لشرعیتها المصدر باعتباره العالم دول قبل من بها عترافاإل

 بید مهاأل قیادة کانت ولما والعلمیة والثقافیة السیاسیة عالقاتوال الدول من غیرها به تتمتع
 ةستکباریاإل القوی وکانت الفقیه والیة بقیادة سالمیةاإل والقیادة الحکیمه العلیا المرجعیة

 تسلط لتصدي طریقا سالمیةاإل الثورة تصدیر شعار کان لذا طغیانها تسلط ستعماریةواإل
 .الخمیني ماماإل یراه کما ستکباریةاإل القوی

الشعوب  تصدي ،الخمیني ماماإل الفقیه، والیة الله، اکمیةح: الکلمات المفتاحیة
 والدول والمؤسسات العالمیة، اإلستکبار

 المقدمة
 بشکل وتتحرك الداخل، من تبرز والتي االسالمیة الحضارة تهدد التي التحدیات ان

 الدماء باستباحة وتقوم التکفیریة االفکار طیاتها تحت وتحمل النطاق، واسع
 بدافع والمسلمین الدین، سمعة تشویه لغرض الدین ستار تحت واالعراض واالموال

 الضعیفة، الدول واستغالل االموال سلب الی یسعی الذي العالمي، االستکبار من
 لسیادة الداخلیه االمور في التدخل لغرض االسباب ووضع االتهامات وتوجیه
الفتن وزرع والتکفیر، والفتن العنف لنشر ادواتهم ستخداموا االسالمیة، البلدان
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 وانتاج الداخل، من برمته االسالمي العالم الجتیاح والعدوانیة واالحقاد، الطائفیه
 یعم والقتل تنتشر، التفرقه وبدات الداء، بهذا المسلمون ابتلی فقد. التکفیري الفکر
 الدین في الغلو بدافع المانوا واالمن، السالم عن بعیدین یعیشون الناس وبات

 لیس واتهامات وقتل تمزق، في العربیة الدول واصبحت االجنبي، من بتحریض
 .الدین بقناع والتستر هلوالج الظلم بدافع بلالسیاسي،  االختالف بسبب

 بسبب االسالمیة الثورة تصدیر لشعار الفهم سوء نبین، المتواضع البحث هذا في
 واالطماع االغراءات وأ الدینیه المعرفه في القصور وأ للدین الخاطئه القراءات

 ونعرف مباشر غیر وأ مباشر بشکل اکانت سواء االجنبي قبل من المدفوعه المالیة
 لمواجهة العالمیة المؤسسات أو والدولة الشعوب تستعملها ان ینبغي التي الطرق

  .الحمیني أالمام یراه کما العالمي االستکبار
 جاهدة تسعی العالمیة االمبریالیة االستکباریه القوی انتک الذي الوقت في

 الثورات بقیه عن المتمیزه الفریدة الثورة فانبثقة المستضعفة، الدول علی للسیطرة
 لبنیان االساس حجرها لتضع العلمي العقائدي الفکري بارتباطها النادرة بخصائصها

 وسار محمد لرسولا عهد الی أمتد حتی أبراهیم النبي عهد منذ صرحه بدأ
 لواء تحت االحفاد الی أنتقل حیث المعصومین االئمه لواء تحت أمینه أیدي علی

 الن الفقیه، بحاکمیة وارتباطها ،(الفقیه والیة) خط بخصائص يالخمین االمام
 نبیه ولی وقد وجل عز بالله مرتبط التشریع وصالحیات والوالیه الحاکمیة مصدر

( 6، حزاب، )األ«أنفسهم من بالمؤمنین أولی النبي» یزالعز کتابه في قال کما
 تستقر الغیبة عصر وفي العصر، صاحب الی ئمهاأل من والوالیه الحکم ویتسلسل

 أمور یلي الذي ،(الدینیه المرجعیه) للشرائط الجامع للفقیه شرعیة وبصورة الوالیه
 الدولة لبناء مةاال وقیادة لشؤونهم، ویتصدی واآلخرة الدنیا امور في المسلمین
 الثورة لتصدیر تمهیدا العالمیة والدعوة العمیق، االصیل المنهج هذا االسالمیة
 .التوفیق الله ومن أجمع للعالم االسالمیة
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 «ةسالمیاإل  الثورة تصدیر» شعار حقیقة
ان اغلب الذین لم یطلعوا علی حقیقة شعار تصدیر الثورة االسالمیه، یتصوروا بانه 

السیاسه، وتوجیهه وجهة غیر صحیحه او ستغالل االسالم، وزجه بمحاوله خاطئه ال
والحروب، واجبار الشعوب  وجهه توسعیه او احتالل الدول الضعیفه او نشر االرهاب

وله الستعادة او انهم یعتقدون بانه محا بدین االسالم وفرض افکاره بالقوةالی االیمان 
عالم، والمخاوف تکون اسوأ الل الاو تکوین امبراطوریه الحت الفتوحات االسالمیه

ال شك ان الدین والسیاسه ال  یقه مختلفه تماما عن هذه االفکاروالحق ،من ذلك
النها  ینفك احدهما عن االخر، ولکن تصدیر الثورة لیست بالمنظار الذي یتصورونه،

ن او الغربیه واعال عالمیة الکبری سواء الشرقیه منهادعوه للتحرر من الهیمنة للقوی ال
 .«ال شرقیه ال غربیه جمهوریه اسالمیه»شعار 

الن الثورة االسالمیه ثوره عالمیة وال اجبار علی  ،لنشر االسالم في کل مکان
وهنا ال بد من ارضیه لظهور المنقذ  ،ل تنشر عن طریق الهدایه والتبلیغاالطالق، ب

 للبشریه وبناء هذه الدوله التي بشر بها خالق الکون.
َي َوَلَقْد َکتَ » َباد  َها ع  ْرَض َیر ث 

َ
نَّ اْل

َ
ْکر  أ ْن َبْعد  الذِّ ور  م  ب  ي الزَّ ْبَنا ف 

وَن  ح  ال  ي َهَذا َلبَ * الصَّ نَّ ف  یَن إ  د  َقْوم  َعاب   (105-106)األنبیاء، «. اَلًغا ل 
 وقال تعالی: 

وَن » ید  ر 
ن ی 

َ
وا أ ئ  ْطف  ه   ن وَر  ی 

ْم  الَلِّ ه  ْفَواه 
َ
أ َبی ب 

ْ
ه   َوَیأ اَلِّ  الَلِّ ن إ 

َ
َمِّ  أ ت   َوَلْو  ن وَره  ی 

وَن  َکر هَ ر   (32)التوبة، . «اْلَکاف 

أن الهدف هو نشر العدل في کل مکان في العالم، وازالة الحجب عن وجه الدین 
 االسالمي لیعم نوره کافة ارجاء العالم. 

 یه تغزو العالم کما یظن الجاهلونان معنی تصدیر الثورة لیس ان تکون امبراطور
هار احتالل لدول العالم الغیر اسالمیه، والتي ال تعتنق االسالم او هي اشاو انه 

 .السیوف واالسلحه علی االخرین
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الننا نفکر في تصدیر افکارنا وثقافتنا االسالمیة الی ، کال، الحقیقه خالف ذلك
الجل ، من حقهم ان تحل فیهم هذه الثقافه علی نطاق اوسعبلدان العالم الذین 

وتوعیه شعوب العالم لقطع ایدي  ،الشعوب لتشهد بلدانهم االیمانیة ایقاظ وتوع
سها مما تعانیه من القوی العظمی عن ثروات المسلمین، واستیقاظ الشعوب بانقاذ نف

 الذین ینهبون ثرواتهم ویضلون افکارهم.  ،هیمنة االخرین
وهذا حق مشروع کما هو الحال في )شهود یهوه( الفرقه المسیحیه التي تتجول 

من خالل  وتنشر افکارها ،في الغرب وتنشر االفکار المسیحیهوتطرق ابواب البیوت 
ي معارض او والمحطات التلفزیونیه وکافه الوسائل دون ا الکتب والنشرات واالعالم

 اي اتهام یوجه الیها.
 فما هي الوسیلة والطریق الصحیح؟ -

وذلك  ،ة االسالمیةمن عناصر تصدیر الثورطبعا کما بینا بان االعالم عنصر مهم 
 ،، بواسطة وسائل االعالم المسموعهببذل الجهود للتعریف باالسالم علی حقیقته

رشاد والمقروءة وهي مسؤولیه عظیمه تقع علی عاتقنا، وذلك عن طریق الهدایة واال
لنشر التعالیم وتحقیق االهداف بایصال صوتنا الی  واالستحواذ علی قلوب الناس

 الشرق الی الغرب.  اسماع العالم اجمع من
ولیس عملنا هو تطبیق االسالم في بالدنا فحسب، بل السعي علی نشره الی 

 ل رایة االسالم ترفرف في کل مکان.ارجاء المعمورة، وذلك بوحدة الکلمة نستطیع حم
وما علینا اال السعي في توجیه العاملین في السفارات في کافه ارجاء العالم 

اماکنهم قاعده لالصالح، والتعامل االخالقي النجاز وتکلیفهم بالسعي الی جعل 
 العملي للتعالیم االسالمیة وذلك التغیر ونشر الطابع االسالمي واالخالقي والتجسید

 واالخالقي. نا للعالم من خالل النشاط الفکري والثقافيبترقیه افعالنا وسلوکیات
الم والمشارکة في وکذلك تقع المسؤولیة علی طلبه الجامعات في کافه ارجاء الع

الصحف والمجالت االجنبیة، والبرهنة علی أحقیة الثورة االسالمیة بان تنشر افکارها 
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کما هو الحال لبقیة االدیان، ولیس االقتصار علی الطلبه فقط، بل کافه العاملین في 
 الخارج والمتواجدین هناك. 

ی توجیههم الی سواء السواح الذاهبین الی دول الغرب او العاملین، والعمل عل
طرق واسالیب الدعوة، والتبلیغ لهذه الدعوه العالمیة وتصدیرها باالخالق، والعمل 

والفکریة،  االقتصادیه واالجتماعیه :االفکار النیرة في کافه المجاالتالصالح وبث 
وتجسید العقائد الحقة التي نتبناها والتصرف بنحو یلفت انظار االخرین، سواء کانوا 

 .ینوا یحملون افکارا الدیان اخرأجانب أم کا
ومحاوله الرد علی کافة الدعایات التي تشنها االجهزة الغربیة وعمالئها امثال 

 یاسر حبیب وغیره.
فال بد من الدفاع عن االسالم وایضاح االمور لکافه شعوب العالم والرد علی کل 

ور، والعمل الحمالت االعالمیة، والعمل علی اطالع شعوب العالم علی حقائق االم
باقصی الجهود الی ایصال صوت المظلومین والمضطهدین، وما عانوا من ویالت 

 من االستعمار، والهیمنة الغربیه وفضح مؤامراتها. 
لتنویر اذهان الشعوب  ی ارسال الوفود الی بقیه البلدانوینبغي العمل عل

الن القیم ، بناوکسب االعالم العالمي الی جانوالتعریف باهداف االسالم الحقیقیة، 
القیم االخالقیة للدین  االنسانیة ال بد من ان تعرف وتثیر مشاعر االخرین، وتجسید

طریق الدعوه سواء کانت من الخارج ام من والتعامل عن  باالفعال والسلوکیات
سامیة والعمل علی توسعه وذلك بتوجیه السواح وکسب ثقتهم في افکارنا ال، الداخل

 لخارج.االعالم من الداخل وا
والقیام بکافة الوسائل لدعم الوحدة والمحافظة علیها من خالل صد جمیع 
الثغرات التي یدسها االستعمار من خالل عمالته، من الداخل وزجهم في قلب االمه 
االسالمیة فالواجب التصدي لهؤالء العمالء المندسین في صفوف المسلمین، ممن 

هة تقف امام الوحدة االسالمیة وتشتیت یحاولون اثارة الفتن الطائفیه وتشکیل جب
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شملها، وان تبدي للعالم حسن نوایاها في العمل علی اصالح العالم وما یعانیه من 
محن ومصائب ومعاناة ونزع الهیمنه من کافه ارجاء العالم ونشر العدل االلهي من 

ة وتحفیز کل خالل وحدة الکلمة والتحرك نحو االهداف والحث علی الثور
في االعتماد علی انفسهم واستغالل ثرواتهم بانفسهم  فین في االرضالمستضع

وتحریرها من قبضة القوی العظمی والوقوف بوجه کل من یکون عائقا في وجه 
التقدم والوحده االسالمیة والعمل علی الدخول الی کافه الدول االسالمیه وتوعیتها 

 ة نور االسالم للعالم باکمله.لتکون نواة حقیقیة وبذرة کي تثمر انوار العدالة واضائ

 کیفیة استعادة القدس وفلسطین
ود من الزمن، عمل بعد تشخیص المشکلة وأسبابها وعللها المتراکمة علی مدی عق

وعلی مدی سنین من عمره الشریف علی معالجة هذه األسباب  اإلمام الخمیني
ه المسلمین إلی الحقائق التي تساعد في حال اال عتماد علیها أو ورفعها، وکان یوج 

 االستفادة منها في استعادة القدس وفلسطین، ومن هذه الحقائق والمقوالت والثوابت:
أواًل: العودة إلی اإلسالم المحمدي األصیل ومنابعه وااللتزام بأحکامه،  -

: ما لم نعد إلی اإلسالم، إسالم رسول الله، فسوف یقول اإلمام الخمیني
 .یع حل قضیة فلسطینستطتبقی مشاکلنا علی حالها ولن ن

ثانیًا: رفض المعاهدات واتفاقات الصلح أو المساومات والتنازالت مع  -
هذا الکیان اللقیط، ألنَّ في ذلك إعطاء الشرعیة لوجود هذا الکیان 
الغاصب )إسرائیل( واعتداءاته، بینما المطلوب اعتباره کیانًا غاصبًا محتاًل 

إن معاهدة کامب : ام الخمینيمإرهابیًا متسلطًا وغیر شرعي. یقول اإل
وقد غیرت دیفید وأمثالها تهدف إلی منح الشرعیة العتداءات )إسرائیل( 

 الظروف لصالح )إسرائیل(.
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بمثابة  إنني اعتبر مشروع االعتراف بت"إسرائیل"کما یقول قدس سره: 
الکارثة بالنسبة للمسلمین وبمثابة االنفجار بالنسبة للحکومات، وإنني 

 .معارضة ذلك فریضة إسالمیة کبیرة عالن عناعتبر اإل
ثالثًا: المبادرة القتالع مادة الفساد التي یمثلها وجود الکیان اإلسرائیلي  -

: ولیس الوقوف فقط في وجه اعتداءاته وممارساته. یقول اإلمام الخمیني
ویجب أن تغادر بأسرع وقت، وطریق الحل الوحید  غاصبة إن )إسرائیل(

 .ء علی مادة الفساد هذه بأسرع وقتوة الفلسطینیون بالقضاهو أن یقوم األخ
رابعًا: االستفادة من اإلمکانات والوسائل العسکریة المستندة إلی اإلیمان،  -

یجب ومن أجل تحریر القدس، االستفادة من : یقول اإلمام الخمیني
المدافع الرشاشة المتکلة علی اإلیمان وقدرة اإلسالم، وترك اللعب 

شم منها رائحة االستسالم، والبالسیاسة  تخلي عن فکرة إرضاء التي ی 
 .القوی الکبری

خامسًا: الدعوة إلی الوحدة بین المسلمین من اجل مواجهة التحدیات  -
والقضاء علی بذرة الفساد التي تمثلها. یقول  إسرائیلوعلی رأسها مواجهة 

لم لقد أکدت دائمًا علی وحدة المسلمین في العا: اإلمام الخمیني
 .اجهة األعداء بما فیهم )إسرائیل(لمو

إنني أتمنی أن یتخلصوا من االختالفات، وأن تتوجه الحکومات : لویقو
هذه الغدة السرطانیة من  نحو القضایا اإلسالمیة وأن یقطعوا بمشیئة الله

 .أراضیهم
ة، وحمایة  - سادسًا: الدفاع عن األهداف الفلسطینیة الشریفة والمحق 

 انتفاضتهم، ففي ذلك السبیل إلی تحریر فلسطین. المجاهدین ودعم 
علی البلدان اإلسالمیة أن تدافع بکل قواها عن : یقول اإلمام الخمیني

 م.ع عن الحرکات التحرریة في العالاألهداف الفلسطینیة، وأن تداف
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فاضة الشعب الفلسطیني ینبغي أن نقدم الدعم لتظاهرات وانت: ویقول
 .علی هذا الغول الغاصب والمفترس بلیتغل مقابل ظلم إسرائیل

إنهم مجازون في الصرف إلی حد الثلث من سهم اإلمام عجل : کما یقول
 .ی الالجئین والمشردین والمناضلینالله تعالی فرجه الشریف عل

ام إل - حراجهم ودفعهم نحو سابعًا: ضغط الشعوب المسلمة علی الحک 
لعسکریة في مقابلها ، وباتجاه استخدام القوة االمواجهة مع إسرائیل

 وسالح النفط. 
إذا أردتم أن تنقذوا فلسطین فعلی الشعوب أن : یقول اإلمام الخمیني

 .تدفع حکوماتها لمواجهة )إسرائیل(تثور بنفسها و
م للنهوض بجدیة لمواجهة یجب علی الشعوب دفع حکوماته: ویقول

 مرکز) .خدام القوة العسکریة وسالح النفطوذلك باست أمریکا وإسرائیل
 (74-75ص. ص، 1437 ،والترجمة للتألیف نون

یکيستکبار اإلوسائل اإل   مر
قامت الدول الکبری في استخدام وسائل ال تخطر علی بال وتخفی عن االذهان 
وهي خطط هدیدة اهمها استخدام الفتنه واشعال النعرات المذهبیه وتجزئة الدین، 

اسة طبیعة البلدان واکتشاف فقامت بدراسة وتحلیل خصائص الشعوب، فقاموا بدر
یه من مصادر تفطیة مواردها الطبیعیة، والموقع الجغرافي ویسجلوا کل ما یتعرفوا عل

 والمعادن. زثروات کالذهب والجواهر
القیام بالسیطرة السیاسیة واالقتصادیة لشعوب العالم الثالث، والدول النامیة 

طة، الجل استعباد الشعوب بحجة االنتداب أو االستثمار، ونشر الثقافات المنح
 واقناعهم من اجل ان تظل تحت نفزذهم. الضعیفة
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وقامت هذه الدول باالستیالء علی مقدرة الشعوب تحت شعارات الدفاع عن 
مین، وقاموا بمساعي بشعارات زائفه وحقوق االنسان واالمن ومناصرة العمال والمظل

 لدمار الشامل لجذب اهتمام الشعوب.کشعار نزع أسلحة ا
وهمتهم الغزو الثقافي واالحتماعي واالقتصادي والسیاسي والعسکري والسعي 

، والتحکم بالغزو الثقافي لتي تشکل خطرا او اعاقة الهدافهموراء أسثاط االنظمة ا
 عن طریق الجامعات لتشر أفکارهم تحت قناع الحریة الزائف.

یعیة واالستیالء أمریکا کأقوی دول العالم استخدمت الوسائل لنهب الموارد الطب
علی ثروات البلدان الخاضعة لها، والنها ال تتورع عن ارتکاب اي جریمة من اجل 

، والقیام بالحیلولة درات الشعوب المظلومة والمستضعفةفرض سلطاتها الستثمار مق
بن فقامت بتقسیم العالم حسب ما تراه مصل حتها دةن تقدم او تنمیة هذه الشعو

، والقیام بخداع الشعوب المستضعفة والدعوة الزائفة دهاواستعمار الشعوب واستعبا
، بینما تری تصریحاتهم تخالف تعالیمهم الدینیه بینالسترداد حریاتها من المغتص

والتي ال تقرها الدیانتین المسیحیة والیهودیة فمن الوصایا العشرة )ال تسرق(، 
ودیة والکویت ونستعرض التصریحات االخیرة للرئیس االمریکي ترامب حول السع

 واخیرا العراق وامام الکمائس والدیر دون معارض او حتی تنبیه هذا التصریح الکامل:
)تصریحات الرئیس االمریکي ترامب بسرقه النفط العراقي ونهب کل ثرواته(: 

 .وجرأة لسیاسة االحتالل الحدیثهل هي سیاسة القذافي الجدیدة أم صراحة 
جتماع صحفي قال فیه: بأن العراق لدیه ثاني في ا صرح الرئیس االمریکي ترامب

کبر حقول نفط في العالم بقیمة   ، یأتي ثانیا بعد السعودیة. ترلیون دوالر 15أ
جتمع فاسد علی أیة حال، ، أنه مجیشهم قد تمت أبادته لدیهم جیش ضعیف

 لو عاد االمر لي فسآخذ النفط. فانا قلت ببساطة شدیدة. وکل شيء هنالك فاسد تماما
ؤال الحد الصحفیین: ماذا عن الحد االدنی الذي یجب علیهم دفعه س -

 مقابل تحریرهم؟
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 لیون دوالر، هذا عغلی أقل تقدیر.تر 1.5ترامب: علی أقل تقدیر علیهم ان یدفعوا لنا 
 )العراق( أنا قلت انا أفترض أننا سنأخذ النفط. وأضاف قائال: عندما ذهبت الی هناك

 .«الی المنتصر تعود الغنائم» :ارة قدیمة عن الحرب تقولهنالك عب ،فهل سنأخذ النفط
أنا قلت اذا کنا سنترك العراق فلیکون النفط لنا علی االقل، لیدفعوا ما علیهم، 

ان یأخذ النفط من بلد ذو وأتت عناوین الصحف الرئیسیة ترامب أنسان فضیع، یرید 
)تصفیق( وال یصدق  .علی مهلکم معي أال ترون الناس تنهب هناك ذو سیادة ،سیادة

 سوف اخذ النفط. ، انا سوف اخذ ثروتهم
 ه الطریقه أنت تدمر ثروة العراق؟الصحفي: ألیس بهذ

دعني أقول لك شیئا: ال یوجد شيء أسمه العراق. ال یوجد  ال... ترامب: ال...
 قادتهم فاسدون. ،شيء أسمه العراق

 حفي: لکن العراقیین یختلفون معك؟الص
 ، انهم مقسمین الی فصائل مختلفة... ال یوجد عراقیین.ترامب: أسمح لي

 الی قوات أمریکیة لحمایة النفط؟ الصحفي: ألن تکون بحاجة
نأخذ کل الثروة ترامب: نعم.. سأضع حلقة حمایة حولهم سأضع حلقة حمایة. و

 هذا ما یجب فعله.
 الصحفي: کیف تأخذ النفط؟ کیف ستفعل ذلك؟ 

سیطر علی المناطق التي فیها النفط. الناس هنا ال ترامب: نترك قوات هناك، ثم ن
کبر مخزون للنفط في العالمتعرف ان العراق ، بان لدیهم   في کل العالم. ،ثاني أ
 ي قوات في العراق بعد هذه السنة؟الصحفي: أذن أنت ستبق

 ترامب: سآخذ النفط.
أو  ات هناكالصحفي: أنا ال أفهم کیف ستأخذ النفط؟ هل هذا یعني ستبقي قو

 أنك ستدخل في العراق؟
 آخذ النفط.ترامب: أنت سمعتني... س

 لکن ماذا سنفعل بخصوص هذا االمر؟الصحفي: 
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ترامب: نبقی ونحمي النفط ونأخذ النفط، وندفع ألنفسنا ترلیون ونصف من 
کثر وندفع لبریطانیا وباقي الدول التي ساعدتنا وأن ال نبقی أغبیاء  الدوالرات أو أ

نأخذ  بخصوص هذا الموضوع: أنا دائما أقول کان من المفروض أن جدا. نقطة أخری
 موجودا یعد لم العراق: ترامب عنوان تحت :یوتیوب) النفط من العراق. )تصفیق(

 (العراق العراقفویشتم نفط بسرقة یصرح ترامب. لنا والنفط

 د الغرب ننسان والتمییز العنصري عحقوق اإل
بررون جرائمهم تحت شعر حقوق االنسان انهم یتحدثون عن حقوق االنسان وی

وتستغفل جرائمها العسکریة علی الشعوب االسالمیة ودعمها السرائیل وتسلطهم 
تحت منظمه االمم المتجدة ومجلس االمن الدولي للدفاع عن المستکبرین 
ومنحهم الفرص للتسلط علی الدول الضعیفه وهذه المنظمات من صنعهم ولیست 

العدالة بل تسلط االقویاء علی الضعفاء الدانه الضعفاء  لخدمة المظلومین ونشر
ومنح الحق لالقویاء، واستیالئها علی االراضي الفلسطینیه والجوالن وضمها 

 کشریعه الغاب. «الفیتو»الراضیهم المغتصبة عن طریق استخدام  
فعلی المسلمین ان یعرفوا مخططات االمریکان وان یبرزوا قوة االسالم الحقیقیة 

تحلي بالوحدة والتعاون االقتصادي والسیاسي بین الدول العربیه ومقاطعة وال
المنتوجات الغربیه وعدم التساهل مع هذه الدول وحد فرص االستثمار التي تمدها 

، والعلم بان هذه الدول ستتخلی یة للسیطرة علی الثروات الطبیعیةاالیادي االستعمار
اللها، ومن الضروري االشارة الی حال انتهاء مصالحها واستغ ةلوعن هذه الد

العمالء الذین تستخدمهم دول االستکبار کاداة الشعال الفتن في المنطقه بشتی 
 اشکالها الطائفیه والدینیة والقومیة من اجل تجزئة البالد بدل توحیدها.

والحذر من االشاعات التي تروجها هذه الدول الشعال الفتنه أو نشر الثقافه 
واب اللجوء االنساني لیس الجل استیعاب واحتضان هذه الشعوب الغربیه وفتح أب
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 ،واالفراد بل من احل نشر ثقافتهم وافکارهم وسمومهم ونخدیر عقلیتهم وجمودها
 ومحاولتها لفرض مشروع االعتراف باسرائیل ومیاعدتها یشتی الطرق.

 سبل المواجهة
 الوعي والیقظة  .1

کرامتکم اإلسالمیة والوطنیة حیثما کنتم، أیها األخوة واألخوات األعزاء دافعوا عن 
أي أمریکا والصهیونیة العالمیة والقوی الکبری  بوا بال هوادة في مواجهة أعدائکموه

في الشرق والغرب، وال تأخذکم لومة الئم في الدفاع عن الشعوب والبلدان 
 اإلسالمیة، وأعلنوا أمام المأل مظالم أعداء اإلسالم.

ن، إنکم تعلمون بأن القوی الکبری في الشرق والغرب إخوتي وأخواتي المسلمی
تقوم باستالب کافة ثرواتنا المادیة والمعنویة وتترکنا نعاني الفقر والتبعیة السیاسیة 

 واالقتصادیة والثقافیة والعسکریة. 
فثوبوا إلی رشدکم بحثًا عن شخصیتکم اإلسالمیة، ال تستکینوا للظلم، وافضحوا 

 ؤومة التي یرسمها الطامعون الدولیون وعلی رأسهم أمریکا. بوعٍي تلك الخطط المش
إن إسرائیل تلك الغدة السرطانیة في الشرق األوسط قد استولت علی القبلة 

 المعارف جمعیة. )األولی للمسلمین، وإنها ال تکف الیوم عن قمع وقتل إخواننا
 (71-78ص. ص ،1429 الثقافیة، االسالمیة

 ،بکل ما أوتیت من أسالیب شیطانیة وتزرع الفرقة األعزاء في فلسطین ولبنان
فیجب علی کل مسلم أن یعد نفسه لمواجهة إسرائیل. وإن بلداننا اإلسالمیة 

. في أفریقیا الیوم تقاسي العناء الشدید من نیر أمریکا واألجانب وعمالئهم
 ( 29/9/1979، 159-160. ، ص10صحیفة اإلمام، ج)

هذه المشاکل، وذلك ألن ی کل علی الشعوب أن تنهض للتغلب عل
تشارك تلك القوی الکبری في  -إال ما ندر فیما لو کان -الحکومات

تعدیاتها، ولهذا فإننا ال نری أي رد فعل یصدر من حکومات البلدان 
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اإلسالمیة إزاء جرائم أمریکا، وحتی إذا صدر ذلك من أحد فإنه ال یعدو أن 
 (6/8/1980، 72-73 .، ص13صحیفة اإلمام، ج) .یکون مجرد کالم

إن الشعوب إذا لم تتمتع بمثل هذه الیقظة وهذا االنسجام فلتعلم أنها 
محکومة بتسلط الحکومات الفاسدة وأمریکا المجرمة وشتی القوی 

 (13/6/1982، 198 .، ص16صحیفة اإلمام، ج. )الکبری
 وحدة الکلمة .2

إلی المسلمین في قارات إن العالم اإلسالمي الیوم یقاسي العناء من أمریکا، فانقلوا 
 العالم المختلفة رسالة من الله وهي رفض العبودیة إال الله تعالی.

فیا مسلمي العالم! ویا أتباع دین التوحید، إن اختالف الکلمة وعدم التآلف هو 
کما أن سر النصر هو وحدة الکلمة وتحقیق  ل العالم اإلسالميالسبب في کافة مشاک

 الی:التضامن، لقد قال الله تع
واْ » یًعا َواَل َتَفرق  َحْبل  الله  َجم  وْا ب 

م   (103آل عمران، «. )َواْعَتص 
علی الجمیع أن یعملوا  لله هو بیان تکاتف جمیع المسلمینفاالعتصام بحبل ا

من أجل اإلسالم وفي سبیل اإلسالم ومن أجل مصالح المسلمین، واالبتعاد عن 
 افة المصائب وسبب التخلف. التفرقة والشقاق والتحزب الذي هو أساس ک

وأسأل الله تعالی أن یمن علی اإلسالم والمسلمین بالعظمة وعلی مسلمي 
 (29/9/1979، 224. ، ص19صحیفة اإلمام، ج)العالم بوحدة الکلمة. 

 التغلب علی الخوف  .3
علی الشعوب أن ال تخشی أمریکا، فهي ال تعدو أن تکون طباًل فارغًا یقرع وال یعمل 

تترك الخوف جانبًا تهویالتها مدحورة وال أثر لها. فعلی الشعوب أن  شیئًا، وکل
، 320. ، ص19صحیفة اإلمام، ج) .فاإلسالم معهم والله في عونهم ،وتواصل طریقها

5/7/1985) 
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 ستغالل الطاقاتا .4
إن أطماع أمریکا ال تنحصر ببلد أو بلدین، فهي ترید السیطرة علی کل مکان، وإننا 

هو یوم وحدة المسلمین وتوجیه ضربة قاضیة ألمریکا. ولیعلم نعتقد بأن الیوم 
المسلمون أن ذلك بإمکانهم، فلدیهم العدد الکافي وهم یتمتعون بمساندة جمیع 
الشعوب، کما أن لدیهم الکثیر من اإلمکانات، وإن مصیر حیاة أمریکا والغرب منوط 

  (7/9/1982، 7. ، ص17صحیفة اإلمام، ج) بنفط هذه المنطقة.

 التعبئة العالمیة للمسلمین .5
موا أنه علی جمیع المسلمین أن یعل کافة الشعوب اإلسالمیة إننا نرجو أن تنضم إلینا

نها مقدرات اإلسالم بین الوجود والعدم، بل إ -فحسب -لیست مقدراتنا نحن اآلن
ألن هذه النهضة لو فعلی المسلمین جمیعًا أن یشاطرونا هذا األمر،  ،وکل المسلمین

  فسیکون مصیر الشرق والسیما المسلمین إلی الضیاع. -ال سمح الله -أو زالت ضعفت
إنني أناشد کافة الشعوب اإلسالمیة وجمیع المسلمین وجیوش الدول اإلسالمیة 

 وقوات الشرطة اإلسالمیة وکافة رؤساء البلدان اإلسالمیة التضامن مع ثورتنا. 
اجهة بین إیران وأمریکا، بل إنها إن هذه المواجهة بین الکفر واإلسالم لیست مو

مواجهة بین الکفر کله واإلسالم کله، فاستیقظوا أیها المسلمون، وانهضوا، وانتصروا 
  في هذه المواجهة، وإن شاء الله سیکون النصر حلیفکم، فال تخشوا هذه الطبول الفارغة.

نیة، علی المسلمین أن ال یخافوا من أن أمریکا قوة عظمی، بل إنها قوی شیطا
وإنها مجرد دعایة أن تقول أمریکا إنه بإمکانها أن تقلب کل شيء رأسًا علی عقب في 

 وال یعدو کون ذلك تظاهرًا منها. یوم واحد، کال فهي عاجزة عن ذلك أمام المسلمین
 حتی أن ه المواجهة الیوم لیری ماذا یحدثإن العالم بأجمعه یوجه أنظاره إلی هذ

 (24/11/1979، 105-106. ، ص11صحیفة اإلمام، ج) خالف.أمریکا نفسها وقع فیها ال



 247/ الشعوب والدول والمؤسسات العلمیة...  يطرق تصد

والثقافیة کافة کمائنه السیاسیة والعسکریة لقد هاجمنا االستکبار من 
واالقتصادیة، ولقد کشفت ثورتنا اإلسالمیة للشعوب حتی اآلن عن مکمن الشیطان 

 وأحابیل الصیادین. 
بمشاهدة تحطم البراعم إن ناهبي العالم والرأسمالیین یتوقعون منا أن نکتفي 

وسقوط المظلومین دون تحذیرهم، غیر أن واجبنا األول الیوم وواجب ثورتنا 
قائلین: استیقظوا أیها النائمون!  اإلسالمیة هو أن نرفع صوتنا في شتی آفاق العالم

! وانظروا حولکم حیث اتخذتم لکم منزاًل بجوار جحور واصحوا أیها الغافلون
وقت للنوم، ولنصرخ قائلین أیضًا: عجلوا بالنهوض، فال أمان  الذئاب. فانهضوا، فال

للعالم من مکر الصائدین، لقد کمنت لکم أمریکا واالتحاد السوفیاتي ولن یدعوکم 
دون القضاء علیکم قضاًء مبرمًا، فلو کانت قوات التعبئة اإلسالمیة العالمیة قد 

 ؟اء المعنویین لرسول اللهر باألبنتشکلت، هل کان یجرؤ أحد علی إلحاق هذه الشرو
 ( 20/7/1988، 89، ص. 21صحیفة اإلمام، ج)

فیا أیتها الشعوب المسلمة، ویا أیتها الشعوب المظلومة في کافة أقطار العالم 
اإلسالمي، أیتها الشعوب العزیزة الواقعة تحت سیطرة من یقدمون ثرواتها ألمریکا 

انهضوا، أیها المستضعفون في العالم، بینما أنتم تعیشون في عناء ومذلة، استیقظوا و
انهضوا وواجهوا القوی الکبری. لقد جاءت أمریکا من أقصی العالم وترید أن 
تتحکم فینا وتخضعنا نحن وأنتم جمیعًا لسیطرتها وتنهب ثرواتنا، ولألسف فإن 

 (8/2/1983، 39، ص. 16صحیفة اإلمام، ج)الحکومات تؤازرها علی ذلك. 
 ب العاشقین للشهادة ستفادة من الشبااإل  .6

أیها المسلمون في شتی أقطار العالم، بما أنکم تعانون الموت التدریجي تحت 
سلطة األجانب فعلیکم أن تغالبوا الخوف من الموت وأن تستفیدوا من الشباب 

  المتحمسین والعاشقین للشهادة الذین هم علی استعداد الختراق خطوط جبهة الکفر.
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لی الوضع الحالي، بل علیکم بالتفکیر في الفرار من ال تفکروا في اإلبقاء ع
األسر، والتحرر من العبودیة، واالنقضاض علی أعداء اإلسالم، ألن الحیاة والعزة ال 
تکون إال في ظل الکفاح، واإلرادة هي الخطوة األولی علی طریق النضال، ومن ثم 

سیما أمریکا. العزم علی أن تحرموا سیادة الکفر والشرك العالمي علیکم، وال
 (20/7/1988، 82. ، ص21صحیفة اإلمام، ج)

 إحیاء مجد وعظمة اإلسالم  .7
علی المسلمین والشعوب أن یستیقظوا في مثل هذا الزمن الذي رسمت فیه القوی 
کثر  الکبری سیاساتها علی أساس ابتالع کل شيء. لقد فقدت األمل في أ

ء اإلسالم في ظل الحکومات، ولکن علی الشعوب أن تنهض وتلتف حول لوا
 حکومة القرآن. 

کما أن بالدهم غنیة  یبلغ نحو ملیار نسمة -والحمد الله -إن عدد المسلمین
وزاخرة بالثروات وهم یتمتعون بالکفاءة، إال أن حکام بالدهم جعلوهم یفقدون 
األمل والثقة في أنفسهم عن طریق الدعایات المغرضة طوال مئات السنین وبواسطة 

نفوذ في الجامعات ومؤسسات التربیة والتعلیم التي ینشأ فیها أبناء ما لدیهم من 
المسلمین، وبذلك ساقوهم نحو افتقاد الذات. فعلی المسلمین أن یجدوا في العثور 

 (21/5/1979، 218، ص. 6صحیفة اإلمام، جعلی مجدهم. )
 السعي من أجل تعادل القوی السیاسیة في العالم  .8

ه مادام میزان القوی لم یمل نحوهم في العالم، فستظل علی المسلمین أن یعلموا أن
 مصالح األجانب مقدمة دائمًا علی مصالحهم. 

وأن الشیطان األکبر أو االتحاد السوفیاتي یفتعالن األحداث في العالم کل یوم 
بذریعة الحفاظ علی مصالحهم، فلو لم یقدم المسلمون علی تصفیة حساباتهم 

لمیة م أو علی األقل إیصال أنفسهم إلی حد قوة عابصورة جدیة مع ناهبي العال
؟ ومن الذي سیردع أمریکا إذا ما نسفت الیوم بلدًا کبری، فهل سیتنفسون الصعداء

 میًا بحجة الحفاظ علی مصالحها؟إسال
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إذن، فلم یعد هناك سبیل سوی الجهاد وال بد من تحطیم مخالب وأسنان القوی 
وی اختیار الطریقین: إما الشهادة وإما العظمی وخصوصًا أمریکا، وال خیار س

النصر، وکالهما نصٌر حسب تعالیم دیننا، وإن شاء الله سیمن المولی سبحانه 
وتعالی علی المسلمین کافة بقوة تحطیم أطر سیاسات ناهبي العالم الحاکمة 
والجائرة ویمنحهم الشجاعة أیضًا علی تأمین محور العزة واإلنسانیة، ونسأله أن 

صحیفة اإلمام، جمیعًا علی الصعود من أفول الذل إلی قمة العزة والقوة. )یعیننا 
 (20/7/1988، 83، ص. 21ج

 دور علماء اإلسالم في العالم .9
إن بإمکان علماء وخطباء أئمة الجمعة في البالد والمثقفین اإلسالمیین، وبالتمسك 

دایة وقیادة الناس، بالوحدة واالنسجام بالمسؤولیة، وأداًء لواجبهم المهم المتمثل به
أن یجمعوا العالم تحت لواء وحاکمیة القرآن، والحیلولة بینه وبین کل هذا الفساد 
واستثمار واستصغار المسلمین وتمرکز الشیاطین الصغیرة والکبیرة والسیما أمریکا 
في البلدان اإلسالمیة، وأن یجدوا في دراسة ونشر أحکام اإلسالم المضیئة بداًل من 

والمقاالت التي ال طائل من ورائها والکلمات التي تتسبب في التفرقة وکیل الکتابات 
المدیح والثناء لسالطین الجور وتنفیر المستضعفین من قضایا اإلسالم وبذر النفاق 

عن طریق تفعیل  بین صفوف المسلمین، وأن یستعیدوا عزتهم وکرامة أمة محمد
 ال حدود.ي تعتبر بحرًا ممتدًا بالشعوب اإلسالمیة الت

إن علی علماء البالد والدول اإلسالمیة أن یتبادلوا البحث والمشورة ووجهات 
النظر بغیة التوصل إلی حل لمشاکل ومعضالت المسلمین وإنقاذهم من سیطرة 
الحکومات الجائرة، وأن یلبسوا الدروع للحفاظ علی مصالح المسلمین ویصدوا 

ب، والذي أدی إلی هالك حرث ونسل حمالت الغزو الثقافي اآلتي من الشرق والغر
الشعوب، ویبینوا لشعوب بلدانهم اآلثار السیئة والعواقب الوخیمة الناجمة عن فقدان 
الذات إزاء بهرجة الغرب والشرق، ویوقفوا الشعوب والحکومات علی أخطار 
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االستعمار الجدید وشیطنة القوی العظمی التي أججت نیران الحرب وانهالت قتاًل 
 (20/7/1987، 337. ، ص20صحیفة اإلمام: ج)لمین في شتی بقاع العالم. علی المس

 ينمیخمن کلمات االمام ال

 کما البلد أبناء تربیة تریدون أنکم تتصوروا ان یجب بلدا تدخلون عندما -
 عن یتم االسالم وتصدیر. الیه االسالم تصدیر وتبتغون بلدکم أبناء تربون
 .علیکم الناس یقبل حتی سالمیةاال واألعمال واالداب االخالق طریق

وأفهموا العالم عن وضع االسالم ووضع بالدنا، أجیبوا عن الدعایات  -
رفوا االسالم  المختلفة وأنبئوا الدول االخری عما یجري في أیران. ع 

تارات کلمات االمام خم)والنهضة االسالمیة والثورة االسالمیة للناس. 
 (48. ص، 3، جالخمیني

عفي العالم، وخبصوا أنفسکم من براثن الظالمین انهضوا یا مستض -
المجرمین. واستیقظوا یا أیها المسلمون الغیاری في أقطار العالم، وحرروا 

 االسالم والبلدان االسالمیة من ید االستعمارین وأذنابهم.
اقة للحریة واإلستقالل، ولن یهدأ لنا بال  - سنواصل دعمنا للشعوب التو 

 واإلضطهاد في جمیع أرجاء العالم. حتی یتم التخلص من الظلم
اعالن البراءة من المستکبرین والمشرکین یمثل في الحقیقة الخطوة  -

المهمة األولی في طریق المواجهة والمقاومة لألنظمة السلطویة والظالمة 
علن البراءة علی المأل بطرق  في العالم وعلی رأسها أمریکا. ویجب أن ت 

عصر وزمان لمواجهة الهجمة الشرسة وأسالیب تتناسب مع متطلبات کل 
التي تقودها أمریکا والتي تستهدف النیل من التوحید اإللهي وجمیع 
األسس والمظاهر الفکریة والثقافیة والدینیة والسیاسیة للمسلمین. ویجب 

 أن یقترن إعالن البراءة بالعمل الجاد والمتواصل وال یقتصر علی الشعار فقط.
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تعالی حتی آخر لحظة من حیاتنا في مواجهة  سنواصل طریقنا بعون الله -
ظلم وغطرسة أمریکا ولن تثنینا الصعاب عن ذلك من أجل القضاء 
الکامل علی أعداء اإلسالم والمسلمین والشعوب المستضعفة في العالم، 
ولن یقر لنا قرار حتی نقطع أیادي المستکبرین عن أراضینا وبلداننا 

 لمستمر.وخیراتنا من خالل جهادنا اإللهي ا
علی کافة أحرار العالم أن یعملوا بجد وإخالص إلنقاذ البشریة من ظلم  -

أمریکا وإجرامها الذي سیدمر الجمیع ما لم یتم التخلص من شرورها 
 بأسرع وقت ممکن.

یجب أن یعرف العالم أجمع بأن إیران قد وجدت طریقها ولن تدع مواجهة  -
ا غیر المشروعة التي أمریکا حتی القضاء الکامل علی جشعها ومصالحه

تستهدف إمتصاص دماء المستضعفین في العالم. وسنتحمل جمیع 
 الصعاب في سبیل ذلك، ولن نتراجع قید أنملة مهما کانت التحدیات.

نحن بدأنا بمقارعة اإلستکبار العالمي وخصوصًا أمریکا بکل قوة وإقتدار  -
لتوحید والحریة وکلنا أمل أن یمضي أبناؤنا واألجیال القادمة بحمل لواء ا

في العالم بعد التخلص من هذا الخطر المحدق. ونحن متیقنون بأن 
أبناءها سیذوقون حالوة النصر إذا ما واصلوا طریقنا وقاموا بواجبهم في 

 .محاربة أمریکا المجرمة والتصدي لغطرستها وعنجهیتها
إعلموا أنکم تواجهون إحدی القوی االستکباریة التي إن غفلتم عنها  -

 ة، فإنها ستبیدکم وتقضي علی بلدانکم.لحظ
ال ینبغي الغفلة عن أمریکا، وهذا یستوجب أن نوظف جمیع طاقاتنا وقوانا  -

وتظاهراتنا ضد هذا وقدراتنا لمواجهة خطر أمریکا، وأن نوجه کل هتافاتنا 
طلق باستمرار وبصورة  «الموت ألمریکا»الخطر. فهتاف  یجب أن ی 

ع  .جل في فنائهجماعیة، حتی یزول الخطر وی 
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أمریکا ال تمتنع عن إرتکاب أي  جریمة من أجل السیطرة علی العالم  -
 .سیاسیًا وإقتصادیًا وثقافیًا وعسکریاً 

 من یتمکنوا أن إلی «ألمریکا الموت» صرخات الجمیع یطلق أن یجب -
ها من التخلص  العالم أنحاء کل في شِر 

کثر وهم العالم في المسلمین جمیع أطلق إذا -  هتافات نسمة ارملی من أ
 والکیان أمریکا نهایة أن یعني فهذا «إلسرائیل الموت»و «ألمریکا الموت»

 في وعمیلها أمریکا من بالتخلص نجحنا فنحن إقتربت. قد اإلسرائیلي
کبر الله» هتاف إطالق علی اإلصرار بفضل «المخلوع الشاه» إیران  «.أ

 .هوادة دون «إلسرائیل الموت»و «ألمریکا الموت» وصرخات المدوي   -
 المقاومة في األولی المهمة الخطوة والمستکبرین المشرکین من البراءة -

 والمواجهة
 طبیعة المسلمین علی الدفین والحقد األصیل المحمدي لإلسالم العداء -

 .أمریکا ذات في متأصلة
 إلی ینظران ألنهما اإلسالم أصل یعادیان اإلسرائیلي والکیان أمریکا -

ة یمالکر والقرآن اإلسالم  شوکة تمثل أنها علی المطهرة النبویة والسن 
اً  مصالحهما، طریق في عثرة وحجر  العالم ثروات نهب لوقف منیعاً  وسد 

 بالقرآن تمسکها بفضل إنتصرت قد إیران في اإلسالمیة والثورة اإلسالمي،
ة المجید یها الشریفة والسن   .اإلسرائیلي والکیان ألمریکا المستمر وتصد 

 اإلسالم تدمیر یتعمدون مالعال ناهبو -
ة لجمیع األدیان في العالم بما فیها المسیحیة، وهي ال تعیر  - أمریکا عدو 

أي  أهمیة لألدیان وال تفکر سوی بمصالحها، وال تسعی حتی لتحقیق 
مصالح األمریکیین أنفسهم، بل تسعی لتحقیق مصالح الحکومة 

 األمریکیة فقط.
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دوا  - وا أنفسکم لخدمة دینکم، جن  ی تستطیعوا أعد  أنفسکم إلمام زمانکم حت 
قوا بأخالق الله  أن تبسطوا العدل في وجه البسیطة. أصلحوا أنفسکم، وتخل 
وأخالق األنبیاء واترکوا زخارف الحیاة، واکتفوا بعیشة الکفاف، لیقتدي 
ة نفوسکم وإبائها ورفعتها، ولیکون لهم فیکم أسوة  الناس بکم في عف 

رفرف ألویة اإلسالم في کل  مکان علی أیدیکم.حسنة. کونوا جنودًا لله،   ت 
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