
 حكاية البحر، سيرة الذاتية لحياة قائد الثورة اإلسالمية

كاف استغبلؿ الشباب كاليافعين دائمان على صدر جدكؿ أعماؿ األعداء األلٌداء لسيادة ككرامة الوطن 
 .كذلك لتحقيق مآربهم كغالبان ما يتم ذلك عن طريق تضليل المغفلين كتدٌخل المغرضين

ذكر الحقائق للشباب كاليافعين، عند الشعور بأنها ال ترضيهم ك عرض األكاذيب عليهم بما ييرضيهم، عدـ 
الشباب كاليافعوف، اعتمادان على . تعتبر ضمن خطٌة إلستغبلؿ ىذه الشريحة العريضة كالعظيمة في الببلد

القدرات الكامنة في استيعابهم طاقاتهم الجبٌارة في المجاالت الثقافية كالمعتقدات الدينية كانطبلقان من 
 .الهائل، قادرين على أف يدركوا الحقائق كذلك إلسعاد أنفسهم كالمضي قدمان في الطريق الصائب الصحيح

إٌف الشباب كاليافعين سيدرسوف األمور الميرضية كغير المرضية التي تتعلق بمستقبلهم كخبلصهم جيدان 
 .المغريات السريعة الزكاؿ كالسيئة النتيجة كسيسعوف جاىدين لئبل يقعوا في حبائل

إحدل المواقف التي يحاكؿ فيها األعداء، التلقين الهٌداـ كالتأثير السلبي على الشباب، ىو كيفية التعامل 
يسعى األعداء عن طريق استخداـ الفن كالوسائل . السيئ مع تاريخ كحقائق الثورة اإلسبلمية كميثيلها الناصعة

المختلفة كبما لديهم من أرصدة اقتصادية أف يخدعوا الشباب كاليافعين فيقلبوا أمامهم الحقائق،  اإلعبلمية
فإنهم يقوموف بقلب الحقائق الموجودة في الببلد، عندىا يعٌتموف على سمات تلك القادة األفذاذ 

نك فارغ المحتول بأنك لست بشيء كال اعتبار لك كأ: ثم يخاطبونو. كالشخصيات البارزة كالنماذج القدكة
إٌف مثلك : كليس لك تاريخ تعتز بو كليس لك من تقتدم بو كعند بلوغهم ىذه المرحلة، سيقولوف لو

السامي ك قدكتك المتألقة متمثلة في الغرب كشأنك كشخصيتك ما ىي إاٌل تلك التي يرسمها لك الغرب 
 !!منزلةكإذا سلكت النهج الغربي كتقٌمصت الشخصية الغربية فستكوف ذا شأف ك 

، حيث (الشاه)كىكذا يصوغوف من الشباب كاليافعين اتباعان متغربين تمامان، كما كاف عليو الحاؿ في عهد 
 .انخرط الكثير من الجيل الناشئ في ىذا الطريق

لكن الشباب الواعي كالمشحوف بالنشاط كالفعالية كاإليماف كالمشاعر الدينية في إيراف قد اثبت بأنو لن 
يستسلم لهذه الوساكس كالخدع الشيطانية التي يدبٌرىا األعداء كقد يتأثر البعض بها بشكل ساذج كسطحي 
كلفترة محدكدة، من جٌراء ىذه المؤامرة، إاٌل أٌف ىذا الجيل ػ بكل كجوده كثقلو ػ يؤمن بمبادئو القومية 

 .كاإلسبلمية بصورة عميقة كجذرية



ر الثورة اإلسبلمية كالتغيير الوسيع الذم حصل على يد ىذا الجيل المقداـ كأبرز شاىد على ذلك ىو انتصا
البائد الفاسد، كعلى سبيل المثاؿ يمكن أف نذكر ( البهلوم)حيث أكشك أف ينهار كيتحٌطم في العهد 

الحضور كالتواجد الجماىيرم الواسع كالمتواصل للشباب كاليافعين في الميادين المختلفة التي تتطلبها 
 .ورة اإلسبلمية اليـوالث

ككذلك ينبغي للفئات الواعية . ىذه الحقائق كالمعطيات تحتاج إلى رعاية كمراقبة كأم نبات سليم كمثمر
كالملتزمة العطوفة في المجتمع اإلسبلمي؛ خاصة الجهات المعنية في الشؤكف الثقافية كالمعلمين كاآلباء 

المنابر كالخطابة أف تبذؿ قصارل جهدىا في سبيل الحفاظ على ىذا كاألمهات كالكتٌاب كأصحاب 
 .{تعطي أيكيلها كل حين}الشجر الغٌض السليم كإنماءه كاثماره كذلك لػ

كمن اإلجراءات الضركرية التي تؤدم إلى صيانة كتطهير األجواء لهذا الجيل العظيم، ىو انتقاؿ المفاىيم 
 .ريخ المشٌرؼ كتحليل جميع ىذه األمور لهم بصورة صحيحةكالقيم كالنماذج الزاىرة كالتا

إٌف لدل ىذا الجيل الكثير من الشخصيات العمبلقة كالنموذجية التي تؤثر في حركة المجتمع كتلفت 
النظر، كمن ىذا المنطلق يجب أف يتعرؼ ىذا الجيل على ىؤالء النماذج كالنجـو الزاىرة كي يستلهم منها 

قيم كالقدرات الركحية كالمعنويات كالكرامة كالعٌزة التي تمتد في تاريخو المشرؼ كمن ىنا كيدرؾ أصالة ال
. البد أف تكوف بينو كبين ذلك التاريخ العريق صلة كثيقة، ثم يبدأ بعدىا باقتفاء آثارىم بكل شوؽ كمحبة

 .أجل ىذا ىو الطريق الحقيقي الذم البد أف ينفتح على مصراعيو أماـ الشباب

ما ىو الطريق الحقيقي؟ الطريق الصحيح ىو أف الشاب اإليراني البد أف يصمم كيتخذ قراران حاسمان، )
مستثمران جميع طاقاتو كامكاناتو في أرضو ككطنو، مستفيدان من كنوزه كثركاتو الثقافية ثم يقـو بتنفيذ إرادتو 

فة كاأللبسة المستوردة كال يركض كراء التقليد كعزمو معتدان بذاتو كاستقبللو رافضان ػ بإصرار ػ األزياء المزي
 (*.كمحاكاة الشخصيات األجنبية التافهة

تعتبر خطوة متواضعة في ىذا الطريق من أجل أف يتعرؼ الجيل الحاضر كالشباب ( حكاية البحر)ك
نظار؛ أال كالناشئة في الببلد كالبلداف اإلسبلمية على الشخصية القوية التي تؤسر القلوب كتستقطب األ

كىو األب الحنوف كالمرشد العطوؼ كالقائد المحبوب؛ سماحة قائد الثورة اإلسبلمية المعٌظم، آية اهلل 
العظمى السيد علي الخامنئي كلو أف رسم مبلح ىذه الشخصية الفٌذة بكل أبعادىا تحتاج إلى سعي كمثابرة 



لكنو كبهذا الشكل أيضان سيكوف لو األثر الكبير جاٌدة كىذا ما سنقـو بو ػ على قدر إمكاناتنا كاستيعابنا ػ 
 .كالخير العظيم في األكساط كالمجموعات الٌضخمة لشرائح الشباب كاليافعين، إف شاء اهلل

قدر )قد تٌم طبعو كنشره من قبل مؤسسة ( السيرة الذاتية لسماحة قائد الثورة المعظم)ىذه الباقة من كتاب
ىذا كقد اخترنا الطبعة الجديدة من ىذا . طبعتو العاشرة باللغة الفارسيةحيث كصل الكتاب إلى ( كاليت

الكتاب بالفارسية لترجمتو كتعريبو ثم اضفنا إليو بعض الصور الحديثة كالوثائق المتعمدة لكي يطٌلع عليها 
 .القارئ الكريم من الجيل الناشئ كالشباب كغيرىم في إيراف كالبلداف اإلسبلمية بجبلء

نأمل، كبمساندة كمساعدة ككجهات نظر المسؤكلين في األمور التربوية كالمعنوية للشباب كاليافعين  نحن
الذين يمارسوف دكرىم بنشاط ككعي متزايد كىكذا عن طريق نشر، شرح، تكميل كتصحيح انتكاساتو 

 . كنقائصو المحتملة، نأمل أف ننجح في إكماؿ مهامنا ىذا إف شاء اهلل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ش، .ىػ12/2/1380بتاريخ ( جيبلف)سماحة قائد الثورة اإلسبلمية المعظم في لقائو مع شباب محافظة * 
 (.ـ2/4/2001

إٌف استيبلء الحٌكاـ كاألمراء العباسيين على األراضي اإلسبلمية قد تزامن مع الظلم كالتعسف الذم كاف 
، كأنصارىم كقد أرغم الكثير من ىؤالء السادة كالشيعة أف يهاجركا (سبلـعليهم ال)يلحق بذرية أىل البيت

كمن يسير على نهجهم كىكذا  ( عليهم السبلـ)إلى إيراف كيقطنوا في مناطق يتواجد فيها محبٌو أىل البيت
 .كانوا ينتقلوف إلى أماكن تتمتع بأماف كاستقرار نسبي

ات الحسينين كيتصل نسبو مباشرة باإلماـ زين العابدين، كىو من الساد( السيد محمد)سماحة السلطاف
علي بن الحسين؛ السجاد عليو السبلـ، خبلؿ أربعة أظهر، إذ ىاجر ىذا السيد الكريم إلى المناطق 

حيث أف الناس الطيبين ( فراىاف)ك( آشتياف)ك( تفرش)المركزية من إيراف التي كانت تشمل على مدف 
 .ستقبلوه بترحاب حاٌر في ىذه النواحي من إيرافاستضافوه بكل كـر كحفاكة كا

أكالد سماحة السلطاف أيضان كانوا يعيشوف بين الناس بعٌز ككرامة كفي أمكنة مختلفة من ىذه المنطقة بأماف 
كاطمئناف إلى أف تعٌرؼ الجواسيس كمخبرك األنظمة الجائرة على محل سكناىم، فداىموا بيوتهم 



ٌرة، ففتكوا بهم أينما كجدكىم كبطشوا كشرعوا يقتلونهم ال لذنبو ارتكبوه بل كاجتماعاتهم على حين غ
 .ظلمان كعدكانان 

كاف ( السيد أحمد)، على سبيل المثاؿ، كالسلطاف(تفرش)السلطاف؛ السيد محمد قد استشهد في مدينة 
في ( آراؾ)التابعة لمحافظة ( ميقاف)مدينةفي ( السيد محمد عابد)كالسلطاف( ىزاكه)استشهاده في مدينة 

ىذا كقد ديفن ىؤالء السادة الكراـ جميعهم في نفس األمكنة التي استشهدكا فيها، . الوقت الحاضر
 .فأصبحت مراقدىم مزاران كمناران لعٌشاؽ أىل البيت عليهم السبلـ

بن السيد محمد تقي بن السيد ميرزا علي أكبر بن السيد فخر الدين ككلهم من سبللة ( محمدالسيد )ىاجر
( آذربيجاف)متجهان نحو ( تفرش)أجل ىاجر سماحتو من .. المباركة( السيد محمد)كشجرة سماحة السلطاف

( جافآذربي)كلم شمالي غرب؛ مركز المحافظة   80كىي مدينة تبعد حوالي ( خامنة)ثم كصل إلى مدينة
كفور كصولو إلى ىذه المدينة العريقة، استضافو األىالي كعلماء الدين ىناؾ خير استضافة كاستقبلوه 

ذلك ليتمتعوا من كجوده الفيٌاض ( تبريز)بحفاكة تامة كرحٌبوا بو كطلبوا منو بإلحاح أف يمكث عندىم في 
المناخ كأشجار اللوز كالجوز ػ تشبو ػ من ناحية الماء ك ( خامنو)كيكسبوا من فضائلو كعلمو، ككانت مدينة 

 (.تفرش)إلى حد بعيد، مدينة 

كلهذا اختار البقاء فيها كراح يقـو بهداية كإرشاد الناس ( خامنو)دعوة ككـر الناس في ( السيد محمد)لٌبى 
( السيد الخامنئي)كىو السيد جواد بن السيد حسين كىو اآلف مشهور باسم ( السيد محمد)ىناؾ، حفيد

حيث أقاـ ( مشهد)ثم ىاجر بعدىا إلى ( خياباف)؛ محلة (تبريز)يث أنو كاف يسكن مدة من الزمن في ح
 (.عليهم السبلـ)بجوار مرقد اإلماـ الرضا

زكجة الحاج السيد جواد، ىي بنت حجة اإلسبلـ كالمسلمين السيد ىاشم النجف آبادم ػ أحد كبار علماء 
كقد كانت ىي األخرل من المعجبين كالتابعين لنهج ( اصفهاف)ى محافظة ، التابعة إل(نجف آباد)كاساتذة 

 .ككانت لها خصاؿ أخبلقية سامية كفاضلة( عليهم السبلـ)كطريق أىل البيت

: ش، المصادؼ لػ.ىػ 1318سنة ( فركردين)من شهر األكؿ؛  29ػ حفظو اهلل ػ في ( السيد الخامنئي)كيلدى 
، بين أحضاف عائلة السيد جواد الصغير (ـ1939/ إبريل/17:لموافق لػكا)ؽ.ىػ1358من صفر سنة  28

 .كقد قٌرت أعين العائلة كاألحبة بقدكمو الكريم



، ذلك ليدٌؿ على تمسكو بنهج مواله كإمامو العظيم؛ اإلماـ علي بن أبي طالب (علي)سيميَّ الوليد الجديد
 34يتصل نسبو من خبلؿ ( السيد علي)وؿ بأٌف عليو السبلـ طواؿ حياتو كعلى ىذا األساس يمكن الق

عليو )كاإلماـ الحسين بن علي؛ سيد الشهداء( عليو السبلـ)ظهران باإلماـ علي بن الحسين، السجاد 
 (.عليها السبلـ)كىو من ذرية كأبناء فاطمة الزىراء، سيدة نساء العالمين( السبلـ

األب كىذه األـ، إذ أف كالده كاف لو، من زكجتو األكلى  كاف ثاني كلد في العائلة من ىذا( السيد علي)ك
ـٌ  من ىذه الناحية خامس ( السيد)ػ ثبلث بنات كعلى ىذا يعتبر( السيد علي)التي تيوفيت قبل أف يتزكج أ

 .أكالد ىذه العائلة الكريمة

ث بنات ثم توفيت ػ نحن كنٌا ثمانية أكالد، من كالدتين، أم أف كالدم كانت لو من زكجتو األكلى ثبل)
رحمها اهلل ػ، فتزكج أبي ثانية مع سيدة أخرل كنحن أكالد ىذه الثانية ككنٌا خمسة؛ أربعة أخوة كأيخت 
كاحدة، بين ىؤالء الخمسة، كنتي أنا الثاني، كييذكر بأٌف طفلين آخرين قد توفيا كإف أخذناىما بعين ػ 

طبعان . يلة بيننا، لهذا أمسيتي ثاني كلد في األسرةاالعتبار، فأف سأكوف الرابع كألف الواسطة أصبحت قل
 (*.أخواتي الكبيرات كٌن من زكجات أبي األكلى كقد كٌن أكبر مني بكثير

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ش .ىػ14/11/1376كالشباب في سماحة قائد الثورة اإلسبلمية المعظم في لقائو مع طائفة من اليافعين * 
 (.ـ3/2/1998ؽ، .ىػ1418/شواؿ/5: )الموافق لػ

أياـ الطفولة في أحضاف كالدتو الفاضلة ككالده الكريم الذم كاف من رجاؿ الدين كمن ( السيد علي)قٌضى 
. نية العلميةكتربى على خصاؿ كأخبلقيات اسرتو الركحا( السيد)أىل العلم كالتقول كالورع كشيئان فشيئان أنس

كمن ىذا ( السيد علي)ففي مثل ىذه البيئة العائلية، كاف الوعي االعتقادم ىو الحجر األساس لتربية 
المنطلق القويم نراه يستعد للحضور بصورة فاعلة كجاٌدة ػ كعلى خط مستقيم ػ في ساحات الحياة الفردية 

 .كاالجتماعية كالسياسية كالجهادية

على ما يراـ، بل كانت متأزمة إلى حٌد ما، لكن المعنويات ( السيد علي)قتصادية لعائلة لم تكن األكضاع اال
 .العالية كالطهارة كالنزاىة كالقناعة كاإلباء كانت تنشر اجنحتها على حياتهم فتجعلها حلوة طيبة



حلة متواضعة بمدينة متران في م 70ػ  60ػ يتراكح بين ( السيد علي)كاف منزؿ الوالد ػ الذم كيًلدى فيو 
 .تحت الغرفة( سرداب)ككاف يشمل على غرفة كاحدة فقط ك( مشهد)

ليتسنى للوالد أف ( السرداب)عندما كاف كالده يستقبل ضيفان، كاف على الجميع أف ينزلوا إلى تحت؛ 
والده، قطعة يستقبل ضيفو في تلك الغرفة الوحيدة في الدار، كبعد مدة أشترل أحد المريدين كالمعجبين ب

أرض صغيرة كانت مبلصقة لدارىم، فأضافوىا إلى بيتهم فأصبح البيت أكبر بقليل كيشمل على ثبلث 
 .غرؼ

الحلفاء كمع أٌف مدينة ، أياـ الحرب العالمية الثانية كاحتبلؿ إيراف من قبل (السيد علي)صادؼ عهد طفولة
كانت بعيدة عن مركز المطاحنات كجميع الحاجيات فيها كانت أرخص كأكفر بالنسبة إلى المدف ( مشهد)

األخرل إاٌل أٌف ىذه العائلة الكريمة كانت تعيش على خبز الشعير في أغلب األحياف كقليبلن ما كانوا 
الليالي التي لم يكن لديهم شيئان في البيت  يتذكر جيدان تلك( السيد علي. )يحصلوف على خبز الحنطة

ليتعشوا بو، فكاف يشترم مقداران من الكشمش أك الحليب بتلك النقود القليلة التي كانت تدفعو جٌدتو إليو 
ككانت الوالدة تيهيئ لهم في أغلب األحياف، من ألبسة الوالد البالية، [ 1]أحيانان لكي تناكلوه مع الخبز

 .البسة مرقٌعة

لم يكن بإمكاننا أف نهيئ ألنفسنا خبز الحنطة فكٌنا نأكل خبزان خليطان من الحنطة كالشعير ألف خبز )
الحنطة كاف غاليان، في الواقع، كنٌا نأخذ رغيفان كاحدان من خبز الحنطة نختٌص بو كالدم، أما نحن فكنٌا نأكل 

أجل كانت أكضاعنا متدىورة .. كؿ خبز الشعيرخبزان خليطان من الحنطة كالشعير، كفي بعض األحياف كناٌ نتنا
فكانت كالدتي تهيء لنا ػ بصعوبة . آنذاؾ كأتذٌكر أنو في بعض الليالي لم يكن في بيتنا طعامان نتعشى بو

 [.2(]كزحمة ػ عشاءن كىذا العشاء الذم كاف يحضر بهذا المشقة البالغة لم يكن سول الخبز كالكشمش

لفاقة تترؾ أثرىا ػ بطبيعة الحاؿ ػ على األطفاؿ أكثر مما تتركو على بقية أفراد متاعب الحياة كالفقر كا
 : األسرة عادة فهي تتعلق كتعشش في خواطرىم

في تلك األياـ كنا في حالة عسر كحرج مالٌي شديد، أقصد أف عائلتنا لم تكن في رفاىية كسعة، أتذكر أف )
لكنو في نفس الوقت كاف يعيش حياة الزىد كالنزاىة . فينكالدم مع أنو كاف من رجاؿ الدين المعرك 

 .كاالنعزاؿ الدين كعلى ىذا فإف حياتنا كانت تمٌر كتستمر تحت كطأة ىذه الظركؼ القاسية



في تلك الفترة، اشترل كالدم لي حذاءن كذلك بعد جهد كعناء مرير لكنو لسوء الحظ كاف ضيقان على 
الوالد أف يبدؿ الحذاء بحذاءو آخر كمن جهة أخرل لم يكن بمقدكره أف  رجلي، فمن جهة لم يكن بمقدكر

ثم (! فتحة)يشترم لي حذاءن آخر يكوف على مقاسي؛ لهذا اقترحوا أف يشٌقوا الحذاء من كسطو لتكوف لو
كقد فرحت آنذاؾ حيث أف ( القيطاف)، كي يصبح كاألحذية ذات الرباط أك (رباطان )تقٌرر أف يضعوا لو

ىذا ( رباط)، لكنو ػ كبعدما قاموا بكل ىذا ػ تحٌوؿ إلى حذاء كريو المنظر ألف (رابط)كوف ذات أحذيتي ست
عندىا تألمت كثيران كتجرعت الغصة في كقتها كلكن لم تكن .. الحذاء أمسى يختلف عن األحذية األخرل

 [.3(]باليد حيلة

ككالدتو لم يفٌرطا في ( السيد علي)كجود مثل ىذه المصاعب كالمشاكل المالية في الحياة، كاف كالد مع 
تربية األكالد أبدان، بل حاكال بسعي كجٌدية متواصلين أف يهيئا األرضية المناسبة لنموىم كسموىم الركحي 

 .كالعلمي من جميع الجهات

كالدم ككالدتي طيبين، كانت كالدتي سيدة عاقلة كفاىمة جدان، تجيد القراءة كالكتابة ككانت تطالع كاف )
كبطبيعة الحاؿ عندما أقوؿ أنها  ( الحافظ الشيرازم)الكتب كلها ذكؽ شعرم كفني مرىف كمعرفة بأشعار

أنها كانت خبيرة بل  لم أقصد بذلك من الناحية العلمية، أم( الحافظ الشيرازم)كانت متعرفة على أشعار
كىكذا كانت عارفة بالقرآف ( الحافظ الشيرازم)أقصد أنها كانت ميعجبة كمستأنسة كمطٌلعة على ديواف 

 .الكريم ككاف لها صوت رخيم أيضان 

لٌما كينٌا أطفاالن، كنٌا نجلس كننصت إلى أمي كىي تقرأي لنا القرآف ػ حيث كانت تتلوه بحبلكة كجماؿ كركعة ػ 
 .ا نجتمع حولها كىي تسرد لنا بالمناسبة اآليات التي ترتبط بحياة األنبياءفكنٌ 

أنا بالذات سمعتي قصة حياة سيدنا موسى عليو السبلـ كسيدنا إبراىيم عليو السبلـ كبعض األنبياء 
رآف كما أف ػ ألكؿ مرة كبهذه الصورة ػ من الوالدة؛ حيث أنها كانت تتلو علينا الق( عليهم السبلـ)اآلخرين

 .، تبدأ بالشرح كالتوضيح(قصص األنبياء)تصل إلى مثل ىذه اآليات، 

لآلف كذلك بعد مضي حوالي ستين سنة كىي ( الحافظ الشيرازم)أتذكر بعض األبيات الشعرية من الشاعر
 :من األبيات التي سمعتها آنذاؾ من كالدتي كمن ضمن تلك األشعار أتذكر مثبلن ىذه األبيات



 سحر چوف خسرك خاكر، علم در كوىساراف زد»

، در اميدكاراف زد                          «بو دست مرحمت ياـر

 :الترجمة العربية

 ..نصب السحر رأيتو في أعالي الجباؿ كسلطاف المشرؽ

 ..بيد حبيبي الرؤكفة، بين معشر اآلملين                                       

*** 

 دكش ديدـ كو مبليك در ميخانو زدند

 گل آدـ بسر شتند كبو پيمانو زدند                      

 :الترجمة العربية

 ..البارحة رأيتي المبلئكة تطرؽي بابى الحانة

 ...رأيتهم يعجنوف طينى آدـ ثم يضربوف بو راح الشراب                      

كبصورة عامة، كانت كالدتي، سيدة عطوفة كرؤكفة للغاية كذكية جدان، ككانت كباقي األمهات ػ بطبيعة الحاؿ 
ىادئان، ال يتكٌلم  . كاف عالمان كبيران كرجل دين معركؼػ تحب أطفالها كتحافظ عليهم كترعاىم، أٌما أبي فقد  

كثيران؛ على العكس من كالدتي التي كانت تتكٌلم بلباقة كحرارة، كتتواجو مع الناس بحرارة كحفاكة، في حين 
أٌف خصاؿ كالدم ىذه كانت متجذرة في نفسو، نتيجة الفترة الطويلة لدراستو في الحوزة كحياتو اإلنعزالية 

أم أف كالدم كاف من ( تبريز)كاف كالدم ترٌكي اللساف فقد كنٌا في مدينة . المدرسة العلميةفي غرفة 
بالذات، في حين أف كالدتي كانت فارسية األصل كاللساف، ( خامنو)كعلى كجو التحديد من بلدة ( تبريز)

ىذا كقد كانت البيئة العائلية  كلهذا فنحن ػ األطفاؿ ػ تعٌلمنا اللغتين الفارسية كالتركية معان منهما منذ الصغر،
آنذاؾ، بيئة طيبة كفي نفس الوقت صاخب كمزدحمة، ألف بيتنا كاف صغيران متواضعان كالعائلة كبيرة كظركؼ 

 [. 4(]الحياة لم تكن منشودة كعلى ما يراـ



 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 20/5/1364الصادر بتاريخ ( جمهورم إسبلمي)من ذكريات قائد الثورة اإلسبلمية المعظم، نقبلن عن صحيفة [ 1]
 (.ـ11/8/1987)ش؛.ىػ

 .المصدر السابق[ 2]

 (.ـ6/11/1982)ش.ىػ8/1360/ 15بتاريخ  12الشهرية، العدد( شاىد)مجلة [ 3]

/ 5الموافق )ش .ىػ14/11/1376لمعظم في لقائو مع ثٌلة من الشباب بتاريخ سماحة قائد الثورة اإلسبلمية ا[ 4]
 (.ـ3/2/1998ؽ ك .ىػ1418/شواؿ

في البداية، ذىبوا بو (. مكتب خانو)يتعٌلم القرآف الكريم في الخامسة من عمره في الػ ( السيد علي)بدأ 
أخرل كاف ( مكتب خانو)حوالي شهرين، سٌجلوه في ككاف المعلم ىناؾ سيدة كبعد ( مكتب خانو)إلى الػ

 .المعلم فيو رجل

ككاف ( مكتب خانو)الجدير بالذكر ىو أف أكؿ مركز تعليمي ذىبتي إليو للدراسة لم يكن مدرسة بل كاف )
ذلك في سنين ما قبل المدرسة طبعان، ربما كنتي في الرابعة أك الخامسة من عمرم، اخذكني كأخي ػ الذم  

المخٌصص للبنات، أم أف المعلم في ىذا ( مكتب خانو)أكبر مني بثبلث سنين كنصف ػ إلى الػ كاف
. المكاف أيضان لم يكن رجبلن بل كانت سيدة كاغلبية الطبٌلب الساحقة من البنات كاألكالد أقلٌية فيهم طبعان 

 .كقد كنتي صغيران جدان آنذاؾ

أخرل للبنين، يعني أف المعٌلم ( مكتب خانو)نقلوني إلى ( بالمكت)بعد حوالي شهرين من بقائي في ذلك 
(. ميبٌل مكتبي)فيو كاف رجبلن شيخان عجوزان، ربما قرأتم أك سمعتم، في الحكايات القديمة حوؿ شخصية الػ

 [.1(]الذم جاءت مبلمحو في تلك القصص القديمة( مبلٌمكتبي)أجل نحن درسنا على يد 

كىي في الواقع أكؿ مدرسة ( مدرسة دار التعليم ديانتي)درسة اإلبتدائية المسماة إلى الم( السيد علي)ذىب
المرحلة اإلبتدائية ػ التي كانت في ذلك العهد تستغرؽ ست ( السيد علي)انهى . إسبلمية تأسست آنذاؾ

 .سنين ػ في ىذه المدرسة بتفوؽ كجدارة



البيئة الجديدة، حدث رائع كجديد بالنسبة لهم،  ذىاب األطفاؿ في اليـو األكؿ إلى المدرسة كمواجهة
كاف ميظلمان ألف ( السيد علي)الصف الذم دخلو. تنتابهم حالة نفسية خاصة؛ مزيج من حالة الحزف كالفرح

نوافذه لم تكن مكسوة بالزجاج، بل كانت مغطاة بأكراؽ داكنة معتمة لئبل يتسرب إليو الهواء البارد في 
 .الشتاء

يـو األكؿ الذم أخذكنا فيو إلى تلك المدرسة، إنو كاف ػ حسب نظرم ػ يومان مظلمان كمزعجان جدان، أذكر ال)
كالدم ادخلني أنا كأخي معان إلى غرفة كبيرة، حيث أنها كانت كاسعة جدان ػ كما تصورتها آنذاؾ ػ ربما كانت 

ى أم حاؿ كانت محبلن كاسعان نصف ىذه الغرفة التي نحن فيها اآلف أك أكبر من ىذه بقليل، لكنها، عل
جدان ػ كما كنت أظن في أياـ الطفولة ػ إاٌل أف نوافذىا لم تكن مكسٌوة بالزجاج بل كانت عليها أكراؽ 

 .فبقينا ىناؾ مدة من الزمن! سميكة داكنة ككانت ميظلمة كمزعجة للغاية

اليـو األكؿ الذم ذىبتي فيو إلى المدرسة اإلبتدائية، كاف يومان ممتعان كىائبلن صاخبان بالنسبة لي، فكاف أما 
خبلؿ . صٌفنا في ىذه المدرسة كاف كبيران ػ كما كنتي اتصوره في ذلك الوقت. األكالد يلعبوف كنحن كذلك

كاآلف ػ كعندما أراجع ذاكرتي . طبيعيأياـ الطفولة ػ ككاف عدد الطبلب في الصف األكؿ أكثر من الحٌد ال
أجل  .. في تلك الفترة ػ أظٌن أنهم كانوا ثبلثين أك أربعين طالبان، كلنا كنا من تبلميذ الصف األكؿ اإلبتدائي

كاف يومان طافحان بالحماس كالنشاط كاألحاسيس كاألشواؽ كلم يترؾ ػ ذلك اليـو ػ في نفسي أية ذكريات 
 [.2(]مزعجة كمؤلمة

مصابان بضعف البصر كلهذا لم يتمكن من رؤية بعض األشياء بوضوح كبعد سنين عرفوا ( السيد علي)كاف 
أف ذلك يعود إلى ضعف في النظر ألنو ال يرل األشياء كما ينبغي، لهذا ذىبوا بو إلى طبيب العيوف فأخذكا 

 .لو نظارات طبية لهذا ارتفعت المشكلة من ىذه الناحية

، دينية كغير حكومية كلهذا فإف المعلمين كالمسؤكلين (السيد علي)ي كاف يدرس فيها المدرسة الت
كالمشرفين على المدرسة كانوا أكثر التزامان من غيرىم كمن ىنا نرل أف البرامج الدراسية فيها كانت تشمل 

 .رس األخرلعلى أكبر قدر ممكن من دركس التربية اإلسبلمية كالتعاليم الدينية بالقياس لباقي المدا

كمدرستنا ىذه ػ بطبيعة الحاؿ ػ لم تكن مدرسة حكومية، بل كانت مدرسة أىلية، إضافة إلى ىذا فإنها )
مدرسة علمية دينية حيث أف المعلمين كىيئة إدارة المدرسة كانوا من الملتزمين بواجباتهم الشرعية ككانت 



عليو في المدارس األخرل بل تلك المدارس لم يكن  في المدرسة برامج تربوية كدينية مكثفة، أكثر مما ىو
 .فيها برامج دينية حقيقة آنذاؾ فلم يكترث أحد لتلك المناىج الدراسية

كقد كاف ( تديٌن)أما بشاف معلمينا في الصف األكؿ، أجل، أتذكر أف مدير مدرستنا اإلبتدائية، كاف السيد 
ألخيرة كفي الفترة التي كنت فيها رئيسان للجمهورية، كانت لي كعلى قيد الحياة حتى ىذه األعواـ ا( حيٌان )

المقدسة كنا نتزاكر، حيث أف الرجل قد أصبح ( مشهد)معو عبلقات كزيارات كثيرة، كعند سفرم إلى مدينة 
 .شيخان ككانت العبلقات كالصبلت متواصلة بيننا في حينها

آلف جيدان، لكني لم أعرؼ أين ىو اآلف؟ كىكذا أتذكر اتذكره ا( ركحاني)ككاف لي معلم آخر اسمو السيد 
نعم، حتى الصف السادس اإلبتدائي ككنت أعرؼ أيضان الكثير من المعلمين . البعض اآلخر من المعلمين

اآلخرين من بعيد كلؤلسف ال أعلم أين ىم اآلف يا ترل؟ ىل ىم أحياء كماذا يفعلوف؟ أـ أنهم ارتحلوا إلى 
 [. 3(]رحمة اهلل تعالى؟

معجبان كمشغوفان بدركس الرياضيات كالهندسة كالجغرافيا كالتاريخ من بين مجموعة ( السيد علي)كاف 
الدركس ػ آنذاؾ ػ ككاف يجيد دركس الشريعة جيدان لما أخذه من الوالد كالوالدة، فكاف يطالع ىذه الدركس 

 .قارئ الوحيد للقرآف في المدرسةكيتلو القرآف بصوت عاؿ كرخيم، فغدا ال. بشوؽ جارؼ كرغبة تامة

ال أذكر جيدان أياـ الصف األكؿ كالثاني كالثالث كليس بإمكاني اآلف تحديد رغبتي نحو الدركس، فيما إذا  )
كنت أرغب إلى درس خاص من الدركس ػ أكثر من غيره ػ أـ ال، كلكن في نهاية الدكرة اإلبتدائية، أم في 

كنت مولعان بالرياضيات كالجغرافيا ككنت أحب التاريخ كثيران ككانت عندم الصف الخامس أك السادس،  
رغبة خاصة إلى درس الهندسة كبطبيعة الحاؿ كنت متفوقان في دركس الشريعة اإلسبلمية كأقرأ القرآف 

كاف عندم كتاب في تلك الفترة . بصوت جهورم، في الواقع كنت القارئ الوحيد للقرآف في المدرسة
كبالنسبة لذلك الزمن كاف كتابان راقيان كرائعان جدان، حفظتي بعض فقراتو كقد طبع ( ليمات دينيتع)بعنواف 

 .على شكل فصوؿ آنذاؾ

أك السادس ػ رحتي في نفس ىذه الفترة، أم في آخر سنوات المرحلة اإلبتدائية ػ أم من الصف الخامس 
من اإلذاعة ثم كنت أحاكؿ تقليده كمحاكاتو ػ في ( الشيخ فلسفي) استمع إلى المحاضرات التي كاف يلقيها

بصوت عاؿو كبمركنة ( التربية الدينية)أياـ حداثتي كبنفس الطريقة ػ كلهذا كنت اقرأ بعض القطع من كتاب



هم كابتهاجهم عن ذلك كثيران، لذلك شجعوني ككضوح، كقد اعرب معلمي كالوالد كالوالدة عن ارتياح
 [.4(]أجل ىذه كانت الدركس التي شغفت بها آنذاؾ. باإلستمرار على ىذه القراءة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .المصدر السابق[ 1]

 .المصدر السابق[ 2]

 .المصدر السابق[ 3]

 .المصدر السابق[ 4]

كباقي األطفاؿ معجبان باللعب إلى جنب الدراسة فهو يلعب في الزقاؽ مع األطفاؿ كيحب األلعاب ( السيد علي)كاف 
 .الكرة الطائرة ككرة القدـ، لكنو كاف يفضل الكرة الطائرة على بقية األلعاب الرياضية: الجماعية مثل

. نا ملعب أك فناء كاسع في البيت نلعب فيها آنذاؾسألوني حوؿ اللعب، نعم كنت ألعب في الزقاؽ، إذ لم يكن لدي)
العاب رياضية كالكرة الطائرة ككرة القدـ : كاف البعض منها. كالعاب األطفاؿ في تلك األياـ كانت تختلف عٌما عليها اليـو

ة إذ انني أحب ككنا نمارس ىذه األلعاب في الزقاؽ ككنت أنا بالذات امارس لعبة الكرة الطائرة مع األكالد بصورة جماعي
ىذه الرياضة كثيران حتى اليـو كإذا اردت أف أمارس رياضة جماعية ػ طبعان مع أكالدم ػ فسوؼ يكوف اختيارم األكؿ ىو 

[ 1(]گرگم بو ىوا)كاأللعاب غير الرياضية آنذاؾ، كانت أحداىا مثبلن تسمى . الكرة الطائرة ألنها رياضة جيدة كممتعة جدان 
التي ليس لها معنىن أك مفهومان خاصان، كلو افترضنا أف بعض األلعاب مفيدة من النواحي التعليمية ككذلك األلعاب األخرل 

كالتربوية كمؤثرة على األطفاؿ فيختاركف كاحد منها، إال أف ىذه األلعاب التي ذكرتها ليست ىكذا بل يمكن القوؿ بأنها 
 [.2(]العاب مسلٌية فقط

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

العراقية كخبلصتها أف جماعة من الصبياف يركضوف كيهربوف إلى ىنا كىناؾ من ( ركيضاف)لعبة شعبية تقليدية إيرانية قديمة، تشبو لعبة الػ[ 1]
. كما أف يمسك بأحدىم، يصبح ىذا األخير ذئبان ثم يفٌر اآلخركف منو كىكذا( گرگ)كاحد من زمبلئهم الذم يعدك كرائهم كيلعب دكر الذئب

 .لمترجما

 .المصدر السابق[ 2]



 ارتداء لباس طبلب العلـو الدينية

المرحلة الثانوية خبلؿ ست سنوات، بنجاح باىر؛ في المدارس المسائية، إضافة إلى ( السيد علي)انهى 
 (.نواب)مواصلة دراستو ػ كطالب في العلـو الدينية كالشريعة اإلسبلمية ػ في مدرسة 

قد ارتدل لباس طبلب العلـو الدينية اكاخر اياـ الطفولة كأكائل أياـ ( السيد علي)يجدر ذكره ىنا أف كمما 
 .الحداثة كلم يكن ذلك ليشٌق عليو أك يحرجو، ال في الدراسة كال في اللعب كالرياضة

مثبلن بين العاشرة  أنا كاثق بأنكم مشتاقوف للتعرؼ على الزمن الذم تعٌممتي فيو؛ كىل كاف عمرم يتراكح)
 .كالثالثة عشرة عندما أصبحت معٌممان أـ ال؟ ىذا ما سألو أحد الشباب األعزاء

كقد كنتي بهذا (! الجٌبة)أجل في تلك الفترة، حتى قبل سٌن العاشرة كانت العمامة على رأسي ككنت أرتدم
بدكف ) إلى الدرسة حاسر الرأسالزٌم منذ بداية ذىابي إلى المدرسة، أما في أياـ الصيف فكنت أذىب 

كأثناء الشتاء كانت أمي تلفُّ لي العمامة، ألنها كانت بنت أحد رجاؿ الدين كاخوتها أيضان من ( عمامة
أجل أنها كانت تلف العمامة على رؤكسنا ػ نحن . الحوزكيين، على ىذا كانت تيجيد كيف تلٌف العمامة

 .اإلخوة ػ ثم تبعثنا إلى المدرسة

طبعان، كنٌا نشعر أماـ األطفاؿ بضيق كحرج في بداية األمر ألنهم كانوا ينظركف إلى أحد زمبلئهم كىو يرتدم 
جٌبة طويلة كزيٌان آخر كعلى ىذا فكاف ييشار إلينا بالبناف أحيانان، لكننا كنٌا نتدارؾ ذلك باللعب كالصداقة 

بجٌد على أف تمٌر األياـ دكف حرج أك كالحركات الصبيانية كما شاكلها، كعلى أم حاؿ كنٌا نسعى 
 [. 1(]صعوبة

تستدعي التربية في أسرة طبلب العلـو الدينية، عادة االستمرار في طريق دراسة علـو الشريعة كمزاكلة 
بسبب البيئة العائلية المواتية كاف معجبان بهذا ( السيد علي)ارتداء لباس علماء الدين بصورة تلقائية، إاٌل أٌف 

ٌم كمولعان للدخوؿ في طبقة رجاؿ الدين كقد التحق بهذه الشريحة الشريفة من المجتمع بشوؽ كاندفاع الز 
 .تاـ



لم أتذٌكر أبدان متى فكرتي في مستقبل حياتي، إاٌل أٌف المسؤكلية أك المهنة التي تقرر أف أخوضها في )
يعرؼ بأني سأكوف طالب علم كرجل  مستقبل حياتي كانت كاضحة لي كألسرتي منذ البداية، كاف الكلٌ 

 % ىذا ما كاف يريده الوالد كتحبذه الوالدة كث. دين

منذ باكورة شبابو مولعان بالدعاء كالصبلة كالعبادة، ككاف يأنسي بالمعنويات كالقيم الركحية ( السيد علي)كاف 
كىو دعاء طويل نسبيان كيتطلب أعماالن خاصة إالٌ ( يـو عرفة)دعاءكقد تعاىدىا باستمرار، حتى أنو كاف يقرأ 

كبديهي أف التربية العائلية التي قٌدمتها األسرة الكريمة . كاف يؤديها كيلتٌذ منها أثر القياـ بها( السيد)أٌف 
 .كاف لو األثر البالغ في ىذه الرغبة كىذا االندفاع نحو القيم الركحية كاألخبلقية( علي)ألبنهم

الشيء الوحيد الذم كاف يهمني آنذاؾ ػ كبالفعل كاف حاصبلن لي ػ ىو أف أكوف من أىل الدعاء كالذكر )
فمثبلن أتذكر ػ كأنا لم أبلغ الحلم بعد ػ بأني قد أدٌيت . كاألدعية المأثورة كاألعماؿ التي كردت إلينا

تفاصيل كثيرة كأغلبية الشباب يعرفوف ىذه مرة كأعماؿ ىذا اليـو كما تعرفوف لو أجزاء ك ( يـو عرفة)أعماؿ
األعماؿ كىي تستغرؽ ساعات كتبدأ من بعد صبلة الظهر كقد ال يفرغ منها اإلنساف إاٌل قرب صبلة 

 .المغرب في األياـ االعتيادية التي لم يكن فيها النهار طويبلن 

فناء البيت، حيث كاف فيها شيء من  في تلك الفترة اتذكر أننا كنا نذىب مع الوالدة إلى زاكية من زكايا
أجل كاف لدارنا . الظبلؿ ألف كالدتي أيضان كانت تبتهل كتتوجو بالدعاء كاألعماؿ المستحبة إلى اهلل عزكجل
كاف الجٌو حاران . ساحة صغيرة، فكنٌا نفرش البساط فيو ألنو يستحب أف يكوف الدعاء تحت السماء مباشرة

ككاف الفصل صيفان أك لربما خريفان لكٌن النهار كاف . ف في ذاكرتي كخاطرمفي تلك األعواـ التي تعلقت اآل
حيث أنو  ( يـو عرفة)طويبلن إلى حد ما، كنٌا نجلس في الٌظل كلساعات طويلة كمتمادية نؤدم فيها أعماؿ 

ما كاف يشمل على دعاء كذكر كصلوات كأمي كانت تقرأ لنا األدعية كأنا كبعض اخواني كاخواتي كنٌا نكرر 
 ..ىكذا مٌرت فترة شبابي كحداثتي، مستأنسان بالقيم الركحية كالمعنويات كالدعاء. تقرأ

بطبيعة الحاؿ، كنٌا آنذاؾ نتمتع بامتياز كاحد كطبعان إذا توفر ىذا األمتياز في شاب، فسيكوف الدعاء 
بة لو شيئان ميرىقان كمزعجان كالذكر كالصبلة حلو في مذاقو كسوؼ ال يكوف الدين كالشريعة اإلسبلمية بالنس

انظركا إلى كل من كاف متعبان كمتكاسبلن من الصبلة فهو إٌما ألنو ال . بالمرة، ألنو يعكف على فهم معانيو
يفهم معاني الصبلة أك ألنو ال يدقق كال يهتم بتلك المعاني كإاٌل إذا كاف الشخص عامبلن بمعاني الصبلة 



كن لهذا الشخص مطلقان أف ينزعج أك يصيبو الملل من الصبلة، فبل يحدث كعارفان مهتٌمان بمضامينها فبل يم
 [.1(]ىذا أبدان 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .المصدر السابق[ 1]

معجبان بالرياضة كمطالعة ػ إلى جانب دراستو العادية في المدارس كالحوزات العلمية ػ ( السيد علي)كاف 
الكتب كثيران، ككانت الكتب التأريخية كاألدبية كدكاكين الشعراء كالقصص كالركايات، محطات يقف عندىا 

التابعة لمؤسسات اإلماـ الرضا عليو السبلـ في ( اآلستانة)فمكتبة . كيطالعها برغبة كاملة كشوؽ جارؼ
يرتادىا للمطالعة، كإضافة إلى ( السيد علي)بات التي كاف مدينة مشهد كمكتبة كالده كانتا من جملة المكت

ىاتين المكتبتين، فقد كانت ىناؾ مكتبة أخرل، صغيرة قرب بيتهم حيث يعيير صاحبها زبائنو كتبان بأجور، 
. متلهفان كمولعان بالمطالعة( السيد علي)يستعير منو الكتب كيطالعها، كمن ىذا يتبين كم كاف ( السيد)فكاف 

 .ا الشركؽ كاالندفاع متأججان في صدره كىو يمارس المطالعة باستمرار كدأببقي ىذ

في عهد الشباب، كنتي أيطالع كثيران، فعدا الكتب الدراسية التي درستها، كنت اقرأ الكتب التأريخية ككتب )
من غيرىا، كقد األدب كالشعر كالقصة كالركاية، لكني كنت متشوقان إلى مطالعة كتب القصة كالركاية أكثر 

قرأت عدة ركايات كقصص في تلك الفترة، كأنا شاب يافع، كما طالعت األشعار أيضان كقد تعرفت على 
دكاكين كثيرة من الشعر في فترة الحداثة كالشباب ككنت معجبان بكتب التأريخ كلٌما درستي العربية تعرفت 

ديث الشريفة أيضان، فهناؾ بعض األحاديث على ىذه اللغة أكثر فأكثر، ككانت عندم رغبة في قراءة األحا
مازلتي أتذكرىا اآلف، في حين أني قد قرأتها كسٌجلتها في مطلع شبابي، فكاف لي دفتر صغير، ايسٌجل فيو  
كل ما يعجبني كييلفت نظرم بيد أف األحاديث التي راجعتها باألمس أك األسبوع المنصـر مثبلن لم تبق في 

يكوف ىناؾ استذكار كممارسة أك مراجعة، بينما األحاديث التي قرأتها في تلك  ذاكرتي على األغلب، إالٌ أف
كأنتم ػ أيها الشباب ػ أيضان البد أف تقدركا ىذه الفترة القٌيمة . الفترة الزالت منقوشة على جدار ذاكرتي تمامان 

 .طركممن حياتكم، فكلما تطالعونو اليـو سيبقى ذخران كذخيرة لغدكم كسوؼ لن ينمحي عن خوا

ىذه الفترة، أم فترة الحداثة كمطلع سٌن الشباب، تعتبر فرصة ذىبية مبلئمة كمناسبة جدان للمطالعة كالتعٌلم، 
 .كالحقيقة ىو أٌف ىذه الفترة ال يمكن قياسها مع أم فترة أخرل



الكتب حيث أف كالدم  أنا بالذات قد طالعتي كراجعتي كتبان كثيرة، ففي بيتنا ػ مثبلن ػ كانت مجموعة من 
كانت لو مكتبة مرموقة كاستفدت من عدد كبير من كتبها، إضافة إلى ذلك فأنا أيضان كانت لي كتب أخرل،  
كما كنتي استعير بعض الكتب، حيث كانت قرب منزلنا، مكتبة صغيرة ييعيرني صاحبها الكتب بأجور 

 .نت أرغب في مطالعتها ػ من ىذه المكتبةأدفعها إليو كتعودت أف أستعير كتب القصة كالركاية ػ التي ك

ففي . كىي مكتبة راقية جدان ( مشهد)الرضوية في ( آستانو قدس)كاآلف قد تذٌكرتي بأني كنت أرتاد مكتبة الػ
السنين األكلى من دراستي في الحوزة، كبينما كاف عمرم يتراكح بين الخامسة عشرة أك السادسة عشرة،  

 .القٌيمة كنتي ارتاد ىذه المكتبة

فكنت انصرؼ إلى ( الحضرة الرضوية)كفي بعض األياـ كنت اذىب إلى ىناؾ حيث انها كانت قريبة من 
المطالعة كانشغل إلى درجة اني كنت اغفل خبللها عن سماع صوت المؤذف كىو يدكٌم من مكٌبرات 

بان، عاليان كجليٌان جدان، يدخل الصوت؛ ألني كنتي مستغرقان في المطالعة، في حين أف صوت األذاف كاف قري
صالة المطالعة بوضوح كامل كشدة تامة، فبل التفت إالٌ كفضيلة الظهر قد كٌلت كأنو قد آف أكاف الظهر منذ 
فترة كجيزة، أجل كنت كما زلت آنس بمطالعة الكتب رغم بلوغي الستين عامان من عمرم تقريبان ككما قلتم، 

(* كحفيدم، نعم اآلف أيضان، أطالع كثيران، من كثير من الشباب كاألحداثفإٌف الواحد منك اآلف كوالدم أك  
. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .المصدر السابق* 

كيقرضها كيقرأىا أحيانان في منذ أكاف شبابو كبأحاسيسو اللطيفة المرىفة، ينشد األشعار ( السيد علي)كاف 
المقدسة كبعض المدف المجاكرة األخرل، ككاف ( مشهد)التي كانت تعقد في مدينة ( الرابطة األدبية)ندكات

كما زاؿ سماحتو يقرض الشعر لحد . ؛ كىو اسم مستعار طبعان (أمين)يسمي نفسو في مقطوعاتو الشعرية بػ
 .شيء سول بعض النماذج القليلةاآلف أحيانان، لكنو لم ييطبع كلم يينشر منو 



ىذه ىي حكاية أخرل، كلها عالمها الخاص كىو عالم الشعر ( أمين)ايزيدكم علمان بأٌف حكاية تسمية )
طبعان تكٌلمتي معكم قليبلن حوؿ الشعر كسأتحدث اليكم اآلف أيضان عنو .. كاألحاسيس كما شاكل ذلك

 .بإيجاز

عهد شبابي، بدأتي اينشد الشعر كفي بعض األحياف، كنت أيمارس قرض الشعر، كلكن ألسباب خاصة في 
كلسنوات متمادية كطويلة لم اقرأ شيئان من اشعارم في الندكات األدبية كالمنتديات الشعرية التي كانت تقاـ 

 ..المقدسة كالتي كنت اشترؾ فيها أيضان ( مشهد)آنذاؾ في مدينة 

ميبلدم، حيث كاف يتراكح عمرم في ذلك الزمن بين  1958ك 1957دث عنو اآلف، يعود إلى سنة ما اتح
ك 1963العشرين كالواحد كالعشرين كعلى أكثر تقدير إثناف كعشركف عامان، استمرت ىذه الحالة حتى سنة 

طويبلن  كلهذا فقد انهمكت كعكفت عليها. ميبلدم كفي ىذه السنوات بدأتي العمليات النضالية 1964
 .حيث حالت بيني كبين الشعر تمامان، فانقطعتي عن تلك الندكات األدبية كالمنتديات الشعرية

كعلى أم حاؿ، كنت أقرض الشعر في ذلك الزمن، ثم تركتو حتى ىذه األعواـ األخيرة، حيث شعرت 
أك أف أصور موضوعان في خاطرم بشكل أك بآخر بأني أرغب في نظم الشعر أك اترنم بو كأردده عل شفتي 

أك أف أخٌط شيئان على الورؽ، لكنو لم ينشر بين الناس، بل أنتم اآلف قد قرأتم بيتان كاحدان من تلك 
منها، كال أدرم من أين ( الغزليات)التي قرضتها، كبالطبع لم يعثر عليها أحد سول بعض [1]األشعار

أقرضو في السنوات البعيدة السالفة بل أتصور أنو يعود لم ! سمعتم مطلع ىذا الغزؿ الذم قرأتموه اآلف؟
 [2(]إلى ما قبل ثبلث أك أربعة أعواـ فقط

 الهواية كالرياضة

ػ في عهد الحداثة كالشباب ػ يمارس الرياضة أيضان، مع ىذا فأف الدراسة الحوزكية ( السيد علي)كاف 
إضافة إلى ىذا، فأف طبلب العلـو الدينية في سٌن . طويبلن  كىكذا دراستو األكاديمية كانتا تأخذاف منو كقتان 

الحداثة كالشباب آنذاؾ لم يكن بمقدكرىم ػ عادة ػ أف يستفيدكا من كثير من األكساط الترفيهية كتسلق 
الجباؿ كالمشي على األقداـ لمسافات طويلة كىما من جملة األلعاب الرياضية التي كاف يفضلها كيمارسها 

بة كاندفاع، كاآلف، كمع أف سماحتو يحمل اعباء مسؤكلية قيادة الثورة اإلسبلمية، إال انو ما زاؿ برغ( السيد)
 .كالرياضة بصورة عامة أسبوعيان ( تسلق الجباؿ)يمارس



، بل كانت ىذه األلعاب ) لؤلسف لم تكن آنذاؾ كسائل ترفيهية كألعاب تسلية كثيرة كما ىو عليو اليـو
، فكنٌا نذىب مثبلن إلى الحدائق العامة في حين لم يكن في مدينة مشهد المقدسة قليلة كمحدكدة جدان 

كاطرافها سول حديقة كاحدة ككاف جٌوىا رديئان جدان، كمن جهة أخرل لم تسمح لنا عوائلنا بالذىاب إلى 
صحيحة كعلى سبيل المثاؿ؛ في عهد الشباب لم تسنح لي الفرصة المواتية لئلستفادة ال. مثل ىذه األمكنة

من ىذه األمكنة الترفيهية العامة، ألنها لم تكن مناسبة كمحترمة بل كانت تعتبر في الغالب مراكز ملوثة 
 .كغير صالحة ػ من الناحية األخبلقية ػ للترفيو

كىكذا األنظمة الحاكمة ػ في تلك الفترة ػ كانت تحاكؿ أف تجعل ىذه المراكز العامة ملوثة كمشحونة 
كنا ػ آنذاؾ ػ نحٌدس كنزعم ذلك، . الفساد، ككاف ىذا طبعان عن طريق العمد كبتنسيق ميسبقبالشهوات ك 

بينما قد حصلنا على شواىد كمعلومات أكثر دقة كصوابان فيما بعد، فتبين أف زعمنا كظننا كاف صحيحان 
ن طريق مخططات كصائبان، أم انهم كانوا يعبثوف بهذه األمكنة العامة كالحدائق الغناٌء بمنهج منسق كع

كبناءن على ىذا لم يكن يناسبنا الذىاب إلى مثل ىذه األمكنة، كلهذا فإف العابنا كتسلياتنا آنذاؾ لم ! خاصة
 .تكن كالعاب كمسليٌات اليـو

فمثبلن، كاف نزىتي كتسليتي في تلك الفترة أف أتواجد مع اقراني في المدارس الدينية، اثناء عهد الشباب 
صحابي بالذات ػ في مدرستنا؛ مدرسة النواب ػ مع طبلب العلـو الدينية كالتي كانت ارتادىا كأكوف بين أ

دكمان ألف الجو السائد ىناؾ كاف بالنسبة لي ممتعان كمفضبلن، حيث أف الطبلب كانوا يتجاذبوف أطراؼ 
كف في المدرسة، في الحديث كيتبادلوف فيها المعلومات، خاصة كأف الركحانيين كاألساتذة أيضان كانوا يحضر 

غير ساعات الدرس، للتباحث حوؿ مواضيع علمية، كىكذا كاف اآلخركف أيضان يتحدثوف إلى رفاقهم 
بأحاديث كٌدية أك يستذكركف دركسهم ىناؾ، كعلى ىذا، فجٌو المدرسة بالنسبة للطبٌلب يعتبر ناديان أك 

في مشهد  ( گوىرشاد)ك فإٌف مسجد ملتقى مفضبلن، يجتمعوف فيو، خبلؿ أكقات فراغهم، إضافة إلى ذل
كاف ػ ىو اآلخر ػ ملتقى مناسبان للغاية بالنسبة للمتدينين كالطبٌلب كالركحانيين كالعلماء؛ يجتمعوف فيو 

 .أجل ىذه كانت كل نزىاتنا كترفيهاتنا في ذلك الوقت.. كيتباحثوف حوؿ المسائل العلمية التي تهمهم

لك األياـ كمازلت أمارسها، كمن المؤسف أف نرل شبابنا اليـو يتكاسلوف طبعان كنت أمارس الرياضة منذ ت
كنٌا في تلك الفترة نذىب إلى الجبل كنمشي مسافات . كيتقاعسوف عن مزاكلة الرياضة، كىذا خطأ كبير



ا ، أك كنٌ (مشهد)طويلة على األقداـ، كعلى سبيل المثاؿ كينٌا نتسلق ػ أنا كأصحابي ػ الجباؿ المحيطة بمدينة 
 .نسير عدة أياـ مشيٌان على األقداـ ثم ننتقل من جبل إلى آخر كمن قرية إلى أخرل

أجل، كنٌا نمارس ىذه الصنوؼ من الرياضة آنذاؾ، كبطبيعة الحاؿ، ىذه بعض الترفيهات المسلٌية التي  
ذات السفوح الجميلة ( البرز)اآلف في طهراف جباؿ في حين تواجد . كانت تيمارس خارج أجواء المدينة

كاإلرتفاعات الخبلٌبة الرائعة جدان، أنا بالذات اذىبي اليها اآلف أسبوعيان أكثر من مرة، كبالنسبة إلى سٌكاف 
العاصمة طهراف، فمن المؤسف أننا نرل العدد القليل من الذين يستمتعوف كيستفيدكف من ىذه الطبيعة 

ىذا كأتأسف كاتسائل لماذا ال يستفيد الشباب من ىذه المناظر الجميلة . ر الغنٌاءالجميلة كاألشجا
كلو كاف عندنا في مشهد، آنذاؾ، مثل ىذه الجباؿ القريبة من مركز المدينة، الستفدنا ! كاألجواء النقية؟

ا القرب من منها أكثر لكننا لم نمتلك مثل ىذه المشاىد كالمناظر كالجباؿ الرائعة إلى ىذا الحد كبهذ
 [3(.]المدينة

كاف يذىب إلى النادم الرياضي للشباب، كذلك حسب توصية كإشارة ( السيد علي)إضافة إلى ىذا، فإف 
العملية؛ أم نفس المدرسة التي كاف يدرس فيها ( نٌواب)الطبيب، ككاف ىذا النادم قريبان من مدرسة الػ

ىناؾ، كألف الذىاب إلى النادم الرياضي لم يكن مقبوالن  دركس الحوزة العلمية، فيمارس الرياضة( السيد)
الرياضي لم يكن مقبوالن  يذىب إلى النادم ( السيد علي)كمطلوبان من قبل الطبلب آنذاؾ، لهذا كاف 

 !يذىب إلى النادم بتحفظ كترٌقب تاـ( السيد علي)كمطلوبان من قبل الطبلب آنذاؾ، لهذا كاف 

لكن ( نادم الشباب)نادو يسمى ( نٌواب)لعلـو الدينية، كاف بالقرب من مدرسة أياـ كنتي من طبلب ا) 
الوالد كاف ال يوافق على ذىابي إلى ىناؾ، إاٌل أٌف الطبيب أكصى كالدم ػ لسبب ما ػ بأف ارتاد النادم 

 ك عندما( نادم الشباب)كامارس الرياضة فيو، لهذا كافق كالدم على أف أذىب إلى ىناؾ، فذىبت إلى 
كلؤلسف  ! أردت دخوؿ النادم ػ في المرة األكلى ػ رحتي اتلفت يمينان كشماالن لئبل يراني أحد من الطبلب

! كاف النادم قريبان من المدرسة، كفي كل مرة أردت دخوؿ النادم، كنتي أجد بعض الطبلب ىنا أك ىناؾ
 [.4!(]كعلى العمـو كاف ىناؾ من يراني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :اصل البيت بالفارسية[ 1]



 سپندكار زكف داده اـ عناف بي تو               دلم قرار نمي گيرد از فغاف بي تو

 :الترجمة العربية

 كالحرمل لػم اتمالك نفسي، بعيدان عنك           لم يهد قلبي من األنين كالبكاء، بعيدان عنك

 .المصدر السابق[ 2]

 .المصدر السابق[ 3]

ش، .ى22/4/1376قائد الثورة اإلسبلمية المعظم في لقائو مع طبلب الحوزة العلمية في مشهد [ 4]
 (.ـ12/7/1997)

ػ كألكؿ مرة ػ كىو في المرحلة اإلبتدائية كباقتراح من معلمو ػ الذم كاف ىو اآلخر من ( السيد علي)لقد بدأ 
، كبعد انتهاء المرحلة اإلبتدائية، مارس دراسة العلـو (جامع المقدمات)اب علماء الدين ػ بدأ بتعٌلم كت

، متفرغان لها بصورة رسمية، كتزامنان مع ىذه الدراسة في (نٌواب)الدينية كالدركس الحوزكية في مدرسة 
 .الحوزة، أنهى المرحلة الثانوية في المدارس المسائية أيضان 

كجو التحديد في الصف الخامس أك السادس اإلبتدائي، كاف معلمي في في المرحلة اإلبتدائية كعلى )
، ذلك (جامع المقدمات)تلكما السنتين، من طبلب العلـو الدينية، كلهذا فقد اقترح علينا دراسة كتاب 

ألنو الحظني كالبعض القليل من الطلبة في الصف أف لدينا اإلمكانات البلزمة كالرغبات الكافية لمثل ىذه 
 .سة فاقترح أف يٌدرسنا الكتاب، فوافقنا نحن على ذلك أيضان الدرا

أكؿ كتاب يدرسو طبٌلب العلـو الدينية سابقان كحتى يومنا ىذا، كالكتاب في الواقع (: جامع المقدمات)
كتيبان صغيران، كلهذا فقد درستي ىذه الكتيبات يشمل على مجموعة مبلـز أك كٌراسات، ككل كٌراسة تعتبر  

 .الصغيرة في اإلبتدائية، كبعد أف انهيتي اإلبتدائية، كاصلتي ىذا النمط من الدراسة بجٌدية كشوؽ أكثر

لم أكاصل دراستي بعد اإلبتدائية في المتوسطات كالثانويات النهارية، بل اكملت ىذه المراحل األكاديمية 
مسائية، حيث أف دراستي األساسية كانت الدركس الحوزكية، أم منذ الثانية عشرة من في المدارس ال

عمرم كمن ىذا المنطلق يمكن القوؿ باني بدأت أفكر بالمستقبل منذ ذلك الوقت كبهذا المنحى، اتضح 
 .لي بأني سأكوف من طبٌلب العلـو الدينية



لحوزكم لم يمنعني أبدان من أف أقـو بأعماؿ تناسب تلك بطبيعة الحاؿ، اإللتحاؽ بطبٌلب الحوزة كالزٌم ا
الفترة من العمر؛ أم أنني كنت أضع العمامة على رأسي حينان، كحينان أخر أترؾ العمامة في البيت ػ كقت 
اللعب ػ كاتواجد في الزقاؽ ثم العب كاركض بنفس الجٌبة كالرداء اللذين كنت البسهما، كأقـو بنفس 

بها األطفاؿ اآلخركف من جهة أخرل، كعند الذىاب إلى المسجد مع أبي، كنتي أضع األعماؿ التي يقـو 
العمامة على رأسي كالعباءة على كتفي، كبهذا الهيكل الصغير كبراءة األطفاؿ، كبهذا الزٌم كنت أذىب إلى 

 [.1(]المدرسة كأرجع منها إلى البيت

 مواصلة الدراسة في الحوزة العلمية

( السيد)، نجح (البكلوريا)امنة عشرة من عمره كتزامنان مع حصولو على شهادة التخرج من الثانوية كفي الث
المقدسة  ( مشهد)الحوزكية عند أبيو كاساتذة آخرين في الحوزة العلمية بمدينة ( السطوح)في دركس 

 (.الحاج السيد أحمد المدرس اليزدم)كاألستاذ ( الحاج ىاشم القزكيني)كاألستاذ 

السيد )عند األستاذ ( مشهد)في ( سليماف خاف)في مدرسة ( الصمدية)ك( األنموذج)كتاب ( السيد)درس 
كتاب ( السيد علي)كإضافة إلى ىذا، فقد درس . الذم كاف في نفس الوقت منشغبلن بدراسة الطبٌ ( علوم

كألف أخاه ( سيد مسعودال)عند استاذ آخر، في نفس المدرسة يدعى ( الميغني)كشيئان من كتاب( السيوطي)
( المعالم)، فقد ذىب إلى ىناؾ كدرس كتاب (نواب)كانت لو حجرة في مدرسة الػ( السيد محمد)الكبير 

، عند أبيو، كبدكف أم معٌلم خاص، كبعد ذلك اشترؾ مع اخوتو في (الحج)إضافة إلى موضوع. أيضان 
اب بهذه الصورة أما بقية المواضيع ، فدرس ثبلثة أرباع الكت(شرح اللمعة)محاضرات كالده حوؿ كتاب 

حيث كاف مدرسان بارزان كنجمان المعان في تدريس  ( آقاميرزا المدرس اليزدم)فقد درسها عند األستاذ المرحـو
 (.نواب)في مدرسة الػ ( القوانين)ك( شرح اللمعة)كتاب 

( الكفاية)ك( الرسائل كالمكاسب)درس القسم األعظم من كتاب(. شرح اللمعة)اكمالو دراسة كتاب كبعد 
( آقاميزا مهدم اإلصفهاني)، كىو أحد تبلمذة المرحـو(الحاج الشيخ ىاشم القزكيني)عند األستاذ المرحـو

 .سةالمقد( مشهد)ككاف من أىل الزىد كالورع، كمن أبرز المدرسين كاألساتذة في مدينة 

لم تستغرؽ دراستو الرسمية في الحوزة العلمية أكثر من خمس سنوات كنصف السنة، منذ التحاقو بطلبة 
 (.السطوح)العلم إلى نهاية مرحلة 



الذم كاف مرجعان دينيان في ( آية اهلل العظمى الميبلني)عند المرحـو( البحث الخارج)بدراسة( السيد)بدأ 
 .حقان، فقد حضر عنده كدرس األصوؿ لمدة سنة، كالفقو سنتين كنصف السنة، ككاف فقهيان (مشهد)

الشيخ ىاشم )التي كاف يلقيها سماحة ( البحث الخارج)إضافة إلى ذلك كلو فقد كاف يحضر بعض دركس 
ككما درس الفلسفة . نفسو( السيد)ىذا كقد انعقدت ىذه المحاضرات باقتراح كالحاح من قبل (. القزكيني

، بتوصية أحد األصدقاء، عند [2(.]المنظومة)كدرس كتاب ( ميرزا جواد آقا طهراني)د سماحة السيد عن
( مشهد)كىو صاحب مكتب لتسجيل الوثائق كالمستندات في ( آقا شيخ رضا آيسي)شخص يدعى السيد 

 [3.]مع ىذا كاف رجبلن فاضبلن كمتضلعان بالحكمة كالفلسفة اإلسبلمية

ٌجعني كيشٌوقني إلى دراسة علـو الشريعة، ألنو كاف يرغب بشدة أف أكوف كأخوتي من كاف كالدم يش)
علماء الدين في المستقبل ككالدتي أيضان لم تعارض رغبة كالدم، كلهذا أصبحنا من طبٌلب العلـو الدينية 

السيد )ر ، كفيما بعد، دٌرس أخي الصغي(السيد محمد)كمن الركحانيين ككاف كالدم يدٌرسني كأخي الكبير
 . أيضان كالبد لي أف اعترؼ ىنا بأف لوالدم الفضل األكبر في دراستنا كتقدمنا، سيما أنا بالذات( ىادم

كعلى كجو التحديد، لو لم يكن أبي إلى جانبي، لما استطعتي بلوغ ىذا النجاح الباىر في العمل كالحياة 
ـو الدينية ػ كطالب علم ػ قبل أف أذىب إلى مدينة أذكر الفترة التي كنتي أدرس فيها العل. كدراسة الفقو

. المقدسة للدراسة، حيث كانت أدرس عند كالدم، ككذلك عند بعض المدرسين في الحوزة العلمية( قم)
كعند انتهاء الدركس العامة في الصيف ػ عادة ػ كاف يعٌين لي كالدم دركسان أخرل أدرسها عندما تعٌطل 

أياـ الصيف أك في شهرم رمضاف كمحـر الحراـ، لكٌني لم أحصل على أية  الدراسة في الحوزة العلمية،
أجازة أك رخصة استراحة، لحضور كالدم، حيث كنتي أكاصل الدراسة دكمان، كعلى ىذا، فقد أنهيت جميع 

 .كأنا في الثامنة عشرة من عمرم( البحث الخارج)كبدأت بدرس( السطوح)دركس 

. مرحلة يتعٌلم فيها طالب العلم، الفقو كاألصوؿ بصورة استداللية من األستاذ، ال من الكتاب( الخارج)درس
إذ ال كتاب خاص لو، بل يشرح األستاذ للطالب المسائل الفقهية كاألصولية بصورة مبرىنة، كىذه المرحلة 

. مس عشرة سنةىي أعلى كأرقى مرحلة دراسية في الحوزة، حيث أنها تستغرؽ حوالي عشر سنوات إلى خ
لم يكن . كاف شيئان مذىبلن كىائبلن جدان آنذاؾ( الثامنة عشرة)في سٌن ( الخارج)بطبيعة الحاؿ البدء بدراسة



في ذلك الوقت كىو في ىذا السن، في حين أني قد بدأت ( الخارج) بإمكاف أم أحد أف يلتحق بدرس
 [.4(]الكريمبمزاكلة ىذه الدركس، ككاف الفضل كلو في ذلك يعود إلى كالدم 

النزعة الدائمة كالرغبة الجارفة للتعرؼ على الحوزات العلمية في العالم كمراكز الشيعة في البلداف الخرل 
كىو إبٌاف الثامنة عشرة من ( السيد علي)كاإلستئناس بطرؽ التدريس في المراكز العلمية اإلسبلمية، دفع 

ليبقى فيها مدة سنتين، ( ـ1957)ش .ى1336في سنة( النجف األشرؼ)مدينة عمره، أف يرحل إلى 
ىذا، كرغم رغبتو في البقاء ىناؾ، عاد إلى . كيحضر في دركس كمحاضرات كبار األساتذة في تلك الحوزة

 .المقدسة( قم)لمعارضة أبيو، ثم رحل منها إلى مدينة ( مشهد)

، (الخوئي)، (الحكيم)كس كمحاضرات بعض اآليات العظاـ كػحضر ػ خبلؿ مكثو في النجف األشرؼ ػ در 
 (.آقا سيد يحيى اليزدم)كالػ( ميرزا حسن اليزدم)كالػ( آقا ميرزا باقر الزنجاني)، الػ(الشاىركدم)

يفٌضل ػ من بين األساتذة كالدركس ػ درس آية اهلل العظمى الحكيم لتوازنو النفسي كرؤيتو ( السيد)كاف 
في مسجد ( آقا ميرزا حسن البجنوردم)اقية جدان، كما كاف يرغب الحضور في درس سماحة الػالفقهية الر 

 [.5]الطوسي

المقدسة كاستمرت اقامتو ( قم)إلى مدينة ( السيد علي)توجو ( ـ1958)ش، .ى1337كفي أكاخر سنة 
 .المقدسة( دمشه)، عندىا عاد ثانية إلى مدينة(ـ1964)ش.ى1343ىناؾ مدة ست سنوات، حتى عاـ 

قٌرر من بداية األمر أف يشترؾ كيحضر في جميع الدركس الموجودة في الحوزة، ثم ( قم)عندما كاف في 
ينتخب الدرس اك الدركس التي يفضلها لذا فقد اختار ػ من بين جميع الدركس ػ درس سماحة اإلماـ 

ك درس ( آقا مرتضى الحاج شيخ)حة الػ، ثم درس سما(رضواف اهلل عليو)الراحل آية اهلل العظمى الخميني
عند سماحة اإلماـ ( األصوؿ)ك( الفقو)درس ( السيد)، أجل كاختار(رحمو اهلل()آية اهلل العظمى البركجردم)

ككاف يتواجد في محاضراتو باستمرار، كىكذا درس قسمان من كتاب ( رضواف اهلل عليو)الراحل
، صاحب (رحمو اهلل( )العبلٌمة الطباطبائي)المرحـو  عند[ 7(]الشفاء)كقسمان من كتاب [ 6(]األسفار)
 [.8(]تفسير الميزاف)



كاستمرت حتى ( مشهد)درستي الفقو كاألصوؿ كالفلسفة اإلسبلمية، بدأتي دراستي في مدينة )
حيث كنت أسكن ىناؾ، كفي ىذه السنة بالذات سنحت لي فرصة للذىاب إلى ( ـ1957)ش.ى1336

لعراؽ، ككنت أرغب في أف أبقى في النجف األشرؼ، إال أف كالدم لم يوافق على العتبات المقدسة في ا
( ـ1958)ش.ى1337ثانية، كفي سنة ( مشهد)بقائي، لهذا بقيت مدة كجيزة ىناؾ، ثم رجعت إلى 

عدتي بعدىا، مرة (. ـ1964)ش، .ى1343، كبقيت ىناؾ حتى سنة (قم)استأذنت كالدم كذىبت إلى 
 (*.ـ1968)ش،.ى1347الفعل كنت أزاكؿ دراستي الرسمية الحوزكية حتى سنة كب(.. مشهد)أخرل إلى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .المصدر السابق[ 1]

 (.ؽ.ى13المبلٌ ىادم السبزكارم، القرف )كتاب معركؼ في الفلسفة لػ[ 2]

 (.ـ21/6/1990)ش، .ى31/3/1368اليومية، ( رسالت)صحيفة [ 3]

 (.ـ6/11/1982)ش، .ى15/8/1360، 12: ، العدد(شاىد)المجلة الشهرية[ 4]

 .المصدر السابق[ 5]

 (.مبلٌ صدرا)لصدر المتألهين الشيرازم المعركؼ بػ( األسفار األربعة)كتاب [ 6]

 .ألبي علي بن السيناء( الشفاء)كتاب [ 7]

اليومية، ( رسالت)من أىم تفاسير القرف األخير، نقبلن عن صحيفة ( تفسير الميزاف[ )8]
 (.ـ21/6/1990)ش، .ى31/3/1368

 (.ـ6/11/1982)ش، .ى15/8/1360، 12: العدد( شاىد)المجلة الشهرية * 

،  (ـ1964)ش .ى1343المقدسة، كذلك في سنة ( مشهد)إلى ( قم)من مدينة ( السيد علي)عندما عاد
زكجتو سيدة صبورة كصامدة جدان . كاف عمره ػ آنذاؾ ػ يناىز الرابعة كالعشرين عامان، فتزكج كشٌكل عائلتو

كتمتلك معنويات عالية، فقد عانت الكثير من المصاعب كالمتاعب، إذ أنها تمكنت أف تتماشى مع حياة 



فترة الكفاح، كانت تسانده كتؤازره دكمان زكجها المشحونة بالتقلبات كاالضطرابات المتواصلة، سيما في 
ليواصل جهاده، فلدكر النساء الملتزمات تأثير عميق كبنٌاء في ىذه المسيرة، كيمكن مبلحظة آثاره في 

 .المجتمع اإلسبلمي قبل اندالع الثورة اإلسبلمية كبعد انتصارىا

كفور كصولي، خطبت ( مشهد)إلى( قم)، عندما رجعت من (ـ1964)ش.ى1343كاف زكاجي عاـ )
زكجتي سيدة مناضلة، عانت أنواع الشقاء ... العائلة لي فتاة، ككنت آنذاؾ في الرابعة كالعشرين من عمرم

أثناء ممارستي الكفاح، إذ كانت حياتي كلها في السجوف ككاف بيتي يواجو اإلرىاب كالمداىمات . كالعذاب
غتياؿ كالعنف متواصلة كمتبلحقة، كزكجتي ىي التي كانت المستمرة، بينما التهديدات بالقتل كالمطاردة كاإل

فأنا ػ عند كالدة كل طفل من أطفالي ػ إٌما سجين أك مبعد في منفى أك على . تتحمل أعباء ىذه المسؤكلية
شكل اإلعتقاؿ كاألخذ بي إلى السجن؛ ففي ىذه األجواء، كانت زكجتي تلد لي األطفاؿ، لكنها لم تتبـر 

في حين كاف يعاني بعض أصدقائنا من ضغوط زكجاتهم ليتركوا ساحة النضاؿ، إذ كٌن  أك تتضجر أبدان،
لقد سئمنا، فقد : )يتبٌرمن كيتضجرف كيضغطن على أزكاجهن لكي يتركوا مواصلة الكفاح، فكٌن يقلن مثبلن 

ٌن يتحدثن كبصورة عامة ك!( ما ذنب األطفاؿ؟! انتهى دكرنا كجاء اآلف دكر اآلخرين، ماذنبنا نحن يا ترل؟
بمثل ىذه األحاديث، ككاف ىذا النوع من الكبلـ جاريان على السنتهٌن ككنٌا عادة ػ نحن رفاؽ الكفاح ػ نقوؿ 

اينظر، كيف تتصرؼ زكجة فبلف كفبلف مع زكجها ػ إبٌاف الحركة النضالية المستمرة ػ كما ينتج لو : )آنذاؾ
ـ أك تتضايق في يـو من األياـ أبدان، كعلى سبيل ، في حين أف زكجتي لم تتبر (جٌراء ذلك من عناء كشقاء

ىل تعلم كم داىمونا : )كتقوؿ األخرل!( فور خركجو من السجن؟)المثاؿ، كانت تذكر إحداىن لزكجها 
كىددكنا ػ أياـ كنت سجينان ػ فلم نظفر بشيء سول النحيب كعويل األطفاؿ كمرضهم الذم ظل يعصر 

شيئان من ىذا مطلقان، بل حينما كنت في السجن، كانت تأتي لزيارتي  أجل زكجتي الوفية لم تذكر..( قلوبنا
 (*.بشكل متواصل، كتجلب لي معها طعامان قد طبختو كأحضرتو من قبل

كىذا كتجدر اإلشارة ىنا أف لسماحة آية اهلل العظمى الخامنئي؛ قائد الثورة اإلسبلمية المعٌظم، ستة أكالد؛ 
 .بنتاف كأربعة أبناء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ـ6/11/1982)ش.ى15/8/1360، 12: ، العدد(شاىد)المجلة الشهرية* 



متزامنة مع فترة مصحوبة باإلضطرابات كالتقلٌبات اإلجتماعية كالسياسية ( السيد علي)كانت أياـ حداثة 
، أم قبل (ـ1963)ش.ى1342اإلسبلمية في عاـ التي حصلت للشعب اإليراني، قبل ظهور بوادر الثورة 

حركة تأميم النفط كحصوؿ التوتر الشديد بين إيراف كانجلترا بسبب فعاليات كنشاط علماء الدين الجاٌد في 
التي كانت ( ـ18/8/1953)ش، .ى28/5/1332المؤامرات كاإلنقبلب األمريكي في . الساحة السياسية

كالتصدم للكفاح ( مصدؽ)إلطاحة بالحكومة العلمانية التابعة للدكتور إلى السلطة كا( الشاه)تسعى إلعادة 
الحافل بالحماس [ 1(]السيد نواب الصفوم)بزعامة ( فدائياف إسبلـ)كالمواكبة الجاٌدة لنضاؿ منظمة 

كالنشاط، أجل كل ىذه األحداث أٌدت إلى أف يتدخل الشاب اليافع كطالب العلم المتنٌور كصاحب 
قد تعٌرؼ ( السيد علي)ية الكبيرة كالمعجب باإلسبلـ في ساحات النشاط السياسي، فػاإلمكانات الفكر 

كاإلستماع إلى محاضراتو الثورية الساخنة، ( مشهد)في إحدل رحبلتو إلى ( السيد نواب الصفوم)على 
 .كىذا ما دفعو إلى أف يخوض معركة الحضور في المجاالت السياسية في الببلد

حيث ( مشهد)إلى ( نٌواب الصفوم)لخامسة عشرة من عمرم عندما جاء المرحـو الشهيدربما كنت في ا)
استقطبني حبو، فشعرتي بانجذاب جارؼ نحوه، ككنت معجبان بو أشٌد اإلعجاب لشجاعتو كصراحتو 

 .كببلغتو، لهذا ػ بإمكاني أف أقوؿ لقد أكجد فٌي رغبة مٌلحة إلى الكفاح السياسي بصورة جادة

ة الحاؿ، كنت أعرؼ بعض األشياء قبل كقوع ىذه الحوادث، فأياـ حداثتي، كانت متزامنة لفترة بطبيع
 [.2( ]مصٌدؽ)حكومة الدكتور 

آية )السلطة تٌوان، ككاف المرحـو ( مصٌدؽ)عندما توٌلى ( ـ1950)ش، .ى1329أتذكر الحوادث في عاـ  
في لفت أنظار الناس نحو الشعارات السياسية التي كاف يسانده كيعاضده، إذ كاف دكر جاٌد ( اهلل الكاشاني

، كعلى ىذا األساس كاف سماحتو يبعث بعض األشخاص إلى المدف المختلفة (مصٌدؽ)يطلقها الدكتور
، فكاف الخطباء يأتوف اليها دكمان (مشهد)ليحاضركا كيخطبوا في الناس كمن جملة تلك المدف كانت مدينة 

 .ذكر اآلف محاضراتهما كخطاباتهما جيدان كأنا أعرؼ إثنين منهم، كات

، كبعد مدة كجيزة (مصٌدؽ)أجل في ىذه الفترة، تعرفتي على المواضيع السياسية المتعلقة بشخصية الدكتور
 (.مصدؽ)من ىذه المرحلة، ايطيح بحكومة 



( ـ1953)ش .ى28/5/1332حينما حدث االنقبلب األمريكي في ( ـ1953)ش.ى1332في عاـ 
الجارية في تلك ( األحداث)ك( مصدؽ)كنتي مطٌلعان عٌما يجرم ػ بصورة شاملة ػ حوؿ اإلطاحة بحكومة 

األياـ، كأتذكر جيدان كيف أف األكغاد كالسفلة األراذؿ داىموا المكاتب الحزبية التي كانت تعود إلى 
ىذه المشاىد حٌية أماـ  أجل، الزالت. ، فنهبوا ما كاف فيها من أمواؿ كمستندات(مصٌدؽ)حكومة الدكتور

 !عينيَّ 

كعلى ىذا األساس، كنت أعرؼ الموضوعات السياسية جيدان، ألني رأيتها باـي عيني كبصورة مباشرة، لكٌن 
شوقي كاعجابي بالحياة السياسية المشحونة بالكفاح كالنضاؿ ػ بالمعنى الحقيقي للكلمة ػ بدأ بعد تعٌرفي 

، حتى (مشهد)، كلم تمض مدة طويلة على مغادرتو مدينة (الصفومنواب )على المرحـو الشهيد الػ
 . استشهد، حيث اضرمت شهادتو النار في قلوب الشباب الذين شاىدكه كقابلوه من قبل ككانوا يعرفونو

ش، .ى1334ك 1333في الواقع إٌف سابقة العمل النضالي الذم مارستيو يعود إلى ىذه الفترة كالى عامي 
 [.3(]كما بعدىا( ـ1955ك 1954)

إباف أحداث حركة تأميم شركة النفط اإليرانية التي اشترؾ فيها العالم الديني المجاىد المقداـ، آية 
السيد )بصفتو رجل دين من الطراز األكؿ كمن العلماء الكبار، فكاف ( السيد أبو القاسم الكاشاني)اهلل

يناىز ( ـ20/7/1952)ش، .ى30/4/1331لتي قامت في أثناء الحركة الوطنية كالنهضة الشعبية ا( علي
الثانية عشرة من عمره ككاف يبلحظ بدقة كذكاء الحوادث الجارية آنذاؾ، كىو كرجل دين في سٌن الحداثة، 

إنو  . كقد أثرت ىذه النظرة الثاقبة ػ فيما بعد ػ في نضوجو السياسي كاتجاىو اإلسبلمي الصحيح تأثيران عميقان 
ادث في تلك األياـ كيدقق كيف أف القول الشعبية ػ نتيجة للدكافع الدينية؛ قد استجابت كاف يراقب الحو 

كالببلط الملكي على التراجع ليعيدكا ( الشاه)ففي خضم ىذه الحركة أف يجبركا ( آية اهلل الكاشاني)دعوة 
كانها تفتقر إلى إلى السلطة ثانية، بعد أف قٌدـ استقالتو للشاه كالتي كانت سابقة آل( مصدؽ)الدكتور 

ػ المعركؼ بالعمالة ( قواـ السلطنة)فرصة ذىبية ليعٌين( الشاه)، كبهذا اعطى [4]الحنكة كحسن اإلدارة
قد ( قواـ السلطنة)كاف يتذكر مليٌان بأف ( السيد علي)ىذا كإٌف . لؤلجانب كالعداء للشعب ػ رئيسان للوزراء

بيانان شديد اللهجة، كذلك إليجاد جٌو يسوده القتل  اصدر في بداية حكومتو ػ بصفتو رئيسان للوزراء ػ
، كانوا يرددكف كيتحدثوف عن ذلك (قواـ)كالخوؼ كاإلرىاب، إلى درجة أٌف الناس لٌما كانوا يلتقوف بوالد 



البياف اإلرىابي المرعب كيعربوف عن قلقهم منو، كعن مغبة اإلرىاب كاإلرعاب الذم يقـو بو ابنو 
 [.5!]الشرس

إزاء ( آية اهلل الكاشاني)بأٌف موقف احد كبار علماء الدين المجاىدين؛ سماحة ( السيد علي) الحظ
اصدره، [ 6]التحديات كالتهديدات ما كاف إال بالتوكل على اهلل عزكجل كعدـ الخوؼ من غيره، كفي بياف

ا انذر الشاه ػ ساعة ليستقيلوا من مناصبهم، كىكذ 48فرصة اقصاىا ( الببلط الملكي)ك( قوامان )أعطى 
بصورة مباشرة ػ بأنو إٌف لم يتراجع عن رأيو السابق كيوافق على اعادة الدكتور مصدؽ إلى الحكومة ثانية،ب 

 .سيرتدم ىو بالذات الكفن كينزؿ معترضان إلى الشارع

جمهور على رأس جماعة ضخمة ك ( آية اهلل الكاشاني)في اليـو الثاني من إصدار ىذا البياف، نزؿ سماحة 
ففتحت القوات العسكرية باتجاىهم . عظيم من المتظاىرين إلى الشارع، كىم يرتدكف األكفاف البيضاء

نيراف أسلحتها، كأردت البعض منهم بين قتيل كجريح، كفي كل لحظة كاف يزداد تواجد الناس كالمواطنين 
 .القادمين من المحافظات إلى العاصمة طهراف، كىم يرتدكف األكفاف

كلٌما أيقن الشاه بأنو على كشك أف يفقد مصداقيتو، اصدر على الفور ػ مرسومان ملكيان يعٌين فيو مصدؽ 
، كلهذا احتفل الشعب (آية اهلل الكاشاني)رئيسان للوزراء، قبل انتهاء فترة اإلنذار األخير الذم أصدره

 .اإليراني المؤمن لحصولو على مكاسب كإنجازات كانتصارات مهمة

مليان كاطمأٌف قلبو تمامان ػ لما شاىده في خضم تلك األحداث ػ إالٌ أف تأثير تواجد ( السيد علي )لقد الحظ 
مقولة النظرية اإلسبلمية كعلماء الدين إلى جانب الدكافع كالمشاعر الحقيقية بين الناس نحو القيم الدينية، 

أماـ ىذه ( ال: )لمين، كأطلق الصرخة الخالدةأدل إلى تصعيد ركح المقاكمة كالصمود أماـ الجبابرة كالظا
 .اإلجراءات االبتزازية كالتوسعية

ثم أنو شاىد مشهدان آخر من ىذا التاريخ، جعلو يؤمن أكثر فأكثر بحقيقة قد صادفها، كأحداث كمشاىد 
 .ساخنة في تاريخ إيراف األخير قد عاصرىا

ػ كبإلقاء كإيحاء من قبل بطانتو كحاشيتو كالتفاسير ( ؽمصد)كيف أف الدكتور ( السيد)أجل، لقد رأل
عن مركز ( فدائياف إسبلـ)كمنظمة ( آية اهلل الكاشاني)المعادية التي كاف يطرحها األمريكاف ػ قد أبعد 



النهضة ركيدان ػ ركيدان ػ كبواسطة اإلعبلـ المضٌلل كاإلشاعات الواسعة للصحف كاألحزاب؛ خاصة الحزب 
، حاكلوا أف ينالوا منهم، كيحتقركنهم بين الناس، كيبثٌوا الشكوؾ كالشبهات حوؿ [7(]دهحزب تو )الشيوعي

 . الدين كعلماء الدين في المجتمع

كيف أف زمرة صغيرة من األراذؿ كاألكباش، من عمبلء األجانب ػ كبدعم الدكالرات ( السيد علي)لقد رأل 
حوالي ثبلثة عشر شهران من أف تزحف إلى طهراف، كذلك األمريكية ػ تمكنت بعد ذلك اإلنتصار العظيم ب

كفي أعقاب ىذه الحوادث، كاف من الجدير أف ينهض الشعب ( آية اهلل الكاشاني)بعد خلو الساحة من 
 ! دفاعان عن انجازاتو كانتصاراتو ثم يعاقب تلك الفئة الضئيلة الشريرة

آية اهلل )حيث أمسى سماحة ( ـ18/8/1953)ش، .ى28/5/1332ىذا اليـو األسود ىو كاف 
بعيدان من الساحة كفي عزلة تامة عن الشؤكف السياسية كاالجتماعية، في حين أف األمريكيين  ( الكاشاني

كتمكنوا من  الفاٌر من الببلد ثانية إلى إيراف،( الشاه)ألنهم أرجعوا ! كانوا في فرح كغبطة من انتصارىم ىذا
أم أنهم استولوا على رقاب ىذا ( ـ1979)ش.ق 1357السيطرة على مقٌدرات الشعب، حتى ثورة بهمن 

 . سنة 25الشعب لمدة 

ىذا كقد قاموا بأبشع الجرائم كأرذؿ الخيانات كأسفل أنواع السلب كالنهب التي ال تزاؿ مدرجة على 
بدقة كاستغرؽ في مغزاىا  ( السيد علي)ر قد الحظها أجل كانت ىذه أحداث كًعبى [ 8!]سجلهم األسود

 .كثيران، كمن ىنا تعٌرؼ على الصالح كالطالح كفارؽ بين طريق الضبلؿ عن السبيل الواضح المستقيم

 (قدس سره)المشاركة في كفاح كنهضة سماحة اإلماـ الخميني 

حتى 1337؛ في مدينة قم من عاـ (السيد علي)الست سنوات التي كاف يسكن فيها الشاب طواؿ 
ـ، ك ىو يزاكؿ دراستو في الحوزة العلمية، كيتابع باىتماـ بالغ الحركة التي 1964ـ ػ 1958ش، .ى1343

ىذا، . عميلركيدان ركيدان في ىذه المدينة ضد نظاـ الشاه الدكتاتورم ال( س)أنشأىا سماحة اإلماـ الخميني
 .ككاف السيد حريصان على أف يتواجد كبصورة جاٌدة في جميع المواقف المتعلقة بهذه الحركة

تعٌرؼ رجل الدين الشاب، المتحمس كالمندفع، في مدينة قم على شخصيات بارزة كمؤثرة في الثورة 
 .اإلسبلمية، فسايرىم في طريق النهضة كالكفاح



: أم( دبيرستاف دين كدانش)ػ خبلؿ ىذه الفترة على تأسيس مدرسة ثانوية تيدعى( يبهشت)قرر الشهيد الػ 
كقد إشترؾ . ليتعٌرؼ من خبللها طبٌلب الحوزة على العلـو الجديدة كاللغة اإلنجليزية( ثانوية الدين كالعلم)

 .ةفيها بعض الطلبة الذين أصبحوا ػ فيما بعد ػ من ألمع الكوادر في نظاـ الثورة اإلسبلمي

في ( ثانوية الدين كالعلم)ػ كقد تعٌرفتي عليو آنذاؾ ػ ىو تأسيس ( بهشتي)إٌف أكؿ عمل قاـ بو الشهيد الػ)
مدينة قم كقد أصبحت الخطة عملية عن طريق تشجيع بعض الوجوه كالرجاؿ في قم كجذب امكاناتهم 

الحظوا ما حصل كما . بنفسو مباشرةبإدارة المدرسة ( بهشتي)فقاـ السيد الشهيد الػ. المادية كالمعنوية
إذ يقـو أحد علماء الدين بإدارة ثانوية كيصبح مديران لها، كىذا لم يكن ! جرل آنذاؾ في مدينة قم بالذات

مألوفان بالمرة ىناؾ، كإضافة إلى ىذا، فقد كاف مدٌرس اللغة اإلنجليزية فيها، ىو أيضان، في حين كاف 
 ..الشريعة اإلسبلمية ليس إالٌ المتوقع منو أف يكوف مدٌرس دركس 

عن ( ـ1962)ش، .ى1341أك( ـ1961)ش.ى1340بعملو الثاني في عاـ( بهشتي)لقد قاـ الشهيد الػ
طريق تشكيل الصف الذم كاف يضم ثبلثين شخصان ػ ككنت من ضمنهم ػ فدعانا إلى ىذا الصف لنتعٌلم فيو 

الشيخ )خرل، كمن جملة أكلئك األشخاص؛ كنت أنا كالدركس الحديثة كاللغة اإلنجليزية كبعض العلـو األ
 .كآخرين( الشيخ المصباح اليزدم)ك( الربٌاني الشيرازم)كالمرحـو( الرفسنجاني

في تقديرم أنكم بحاجة إلى تعٌلم لغة أجنبية : )في أكؿ محاضرة عقدت آنذاؾ( بهشتي)قاؿ الشهيد الػ
سنهيئ الظركؼ المناسبة لذلك كالى جانب ىذا ستكوف لديكم كاحدة على األقل؛ أعني اللغة اإلنجليزية، ك 

 ...محاضرة أخرل لتعٌلم بعض المواضيع العلمية المعاصرة

لم أشترؾ أنا في ىذا الصف بصورة مستمرة كمتواصلة، بينما تمٌكن بعض اإلخوة من أف يتعٌلموا اإلنجليزية 
كثيرة، إضافة إلى ىذا فأنني سبق كأف درست كتعٌلمت ما  بجدارة كمهارة عالية، أٌما أنا فقد كانت لي اشغاؿ  

، كلهذا لم يكن الصف لي جاذبان أك ملفتان للنظر، فلم  كاف ييدٌرس في ذلك الصف من لغة انجليزية أك علـو
 [.9(]أكاصل االشتراؾ فيو

؛ (د باىنرمحمد جوا)ػ خبلؿ ىذه الفترة ػ على جهود كمساعي الشهيد ( السيد علي)ىذا كقد تعٌرؼ 
كبمساندة ( ـ1958)ش .ى1337في عاـ( باىنر)، فقد قاـ الشهيد (رئيس كزراء حكومة الشهيد رجائي)



التي كانت آنذاؾ من أىم المنشورات الدينية في ( مكتب تشٌيع)الشيخ الهاشمي رفسنجاني بتصدير مجلة 
 .قم

، كىناؾ تعٌرؼ على (الحجتية)لعلمية كانا يدرساف معان في المدرسة ا( باىنر)كالشهيد ( السيد علي)
 [.10]بسبب مدح كثناء الشيخ الرفسنجاني عليو( باىنر)فعاليات كنشاطات الشهيد 

ش، .ى  28/5/1332بادر نظاـ الشاه بتغطية اعبلمية مكثفة ككاسعة جدان بعد االنقبلب األمريكي في 
متهانهم كاحتقارىم أماـ الناس، ـ كذلك بهدؼ فصل علماء الدين عن صفوؼ الشعب كا18/8/1953

حيث كاف ارتداء زٌم علماء الدين في تلك األياـ حرجان للغاية كصعبان جدان، ألنو يساكم االستخفاؼ الدائم 
 .كاإلىانات المستمرة التي كاف يشيعها النظاـ بين قطاعات الناس المختلفة

عن بعض النماذج من ىذه اإلىانات كاإلساءات، ػ في ذكرياتو ػ ( رحمو اهلل)عبٌػرى سماحة اإلماـ الراحل
؛ طالب العلم الشاب، كاف يبلحظ كل ىذه االجراءات الوقحة كاإلعبلـ (السيد علي)كنقلها في مذٌكرتو، ك

الفاسدة عن كثب، الذم كاف قائمان على قدـ كساؽ من أجل تفتيت معنويات علماء الدين كطردىم من 
كدفعهم إلى الهامش، ففي مثل ىذه الظركؼ نرل أف، علماء الدين  المراكز االستراتيجية في المجتمع،

 .كخاصة الشباب منهم قد أبدكا صمودىم كأثبتوا مقاكمتهم الراسخة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

السيد نٌواب الصفوم؛ رجل العلم الغيور الذم ترؾ دراستو في الحوزة العلمية بالنجف األشرؼ في عاـ [ 1]
عائدان إلى إيراف ليقـو بمناىضة أصحاب األقبلـ العميلة، الذين كانوا يصٌدركف الكتب كالمقاالت ( ـ1945)ش.ى1323

ػ ( احمد كسركم)لقد دخل ىذا الركحاني الشجاع كىو في سن الواحدة كالعشرين من عمره مع . لضرب الدين اإلسبلمي
كاألئمة ( صلى اهلل عليو كآلو)ة المأثورة عن النبيكتاب األدعي( ]مفاتيح الجناف)الذم ادعى النبوة كقاـ بحرؽ كتاب

في أجراء كقح كدنيء ػ في نقاش جاد [ كيشمل أيضان على عدد كبير من السور كاآليات القرآنية( عليهم السبلـ)األطهار
ان عن اإلسبلـ ليس غافبلن كال فاقدان لوعيو بل إنو يحارب الدين متعمدان كلذا فقد يعتبر مرتد( كسركم)كبعد أف تأكد من أف 

 . كطبقان لفتاكم المراجع كاآليات العظاـ، نٌفذ حكم األعداـ الثورم في حقو

للوقوؼ بوجو النعرات العلمانية كالشخصيات العميلة ( فدائياف اسبلـ)بادر السيد نواب الصفوم بتأسيس منظمة باسم 
 .كالمقدسات اإلسبلميةفخطى خطوة عمبلقة للدفاع عن المصالح القومية 



عامان، مشحوف بالجهاد كالكفاح،  31كبعد نضاؿ مرير طاؿ ( ـ1925)ش.ى1303في عاـ ( السيد نواب الصفوم)كلد 
العميل ألمريكا، ( البهلوم)بيد النظاـ الملكي ( ـ16/1/1956)ش، .ى27/10/1334أعدـ رميان بالرصاص في 

 .فاستشهد كارتحل إلى رحمة اهلل الواسعة

فهو ينتمي إلى أسرة . بمدينة طهراف، العاصمة( ـ1883)ش، .ى1261في عاـ ( مصٌدؽ)كلد الدكتور محمد[ 2]
؛ (جامع آدمٌيت)كقد التحق ػ كىو في الخامسة كالعشرين من عمره إلى تكتل يدعى( قاجار)أرستقراطية من سلسلة ملوؾ 

مصدؽ الدراسة في " في فرنسا كبعد أف أكمل" البٌناء الحرٌ "كة على غرار المنظمات الموالية لحر " المجتمع اإلنساني" 
غادر الببلد متوجهان إلى فرنسا لتكميل دراستو كقد تخٌرج من ( ـ1909)ش، .ى1287المرحلة اإلبتدائية في عاـ 

 .جامعاتها في فرع القانوف

كرث . إلى السلطة( رضاخاف)راف لتوصيليتعاكف مع جماعة من المثقفين كأصحاب النفوذ السياسي في طه( مصدؽٌ )كاف 
 .القاجارم ىذا اللقب ألبيو إثر تقديم ىدية للشاه( ناصر الدين شاه)عن أبيو حيث منح ( مصٌدؽ السلطنة) لقب

ثم انتخب في أكثر من مرحلة نائبان في مجلس الشورل ( فارس)محافظان لمنطقة ( مصدؽ)في البداية كلمدة من الزمن ظل 
كنٌواب المجلس ( آية اهلل الكاشاني)أصبح رئيسان للوزراء بدعم من قبل ( ـ1952)ش، .ى1330في سنة الوطني، ك 

فقد تابع حركة تأميم النفط في إيراف كدافع عن حقوؽ الشعب اإليراني في منظمة األمم المتحدة كمحكمة . كالشعب
 .أماـ الحكومة البريطانية كزعيم سياسي( الىام)العدؿ الدكلي في 

الفرقة كالتشتت في صفوؼ مدافعي النهضة الشعبية باتخاذه مواقف غير صحيحة كخاطئة إلى حد أف ( مصدؽ)لقد أكجد 
في . قد أقصي عن الساحة السياسية كتباعان لذلك ترؾ الشعب الساحة أيضان " آية اهلل الكاشاني"الزعيم الديني للحركة؛ 

كية كانجلترا الفرصة كلهذا اقترنت مؤامرات كدسائس االستعمار بالنجاح، ىذه األثناء استغلت الواليات المتحدة األمري
( ـ1954/اغسطس/18)ش، .ى28/5/1322كدعم أمريكي، على حين غرة بمؤامرات كانقبلب بتاريخ " شاه"فقاـ الػ

ة في الشهر الحادم عشر من سن( مصٌدؽ)كأغقلوا بذلك مٌلف النهضة القومية كقد توفي( مصدؽ)بادركا باعتقاؿ
 .عامان 84عن عمر يناىز ( ـ1967فبراير )ش.ى1345

ش كقد .ى1332/ 28/5من أبرز عوامل المخابرات البريطانية كمن المخططين النقبلب « أمير أسد اهلل علم»[ 3]
من قبل شاه إيراف؛ محمد رضا بهلوم، حسب اعترافات الفريق ش لتصدم منصب رئيس الوزراء .ى 134انتخب في عاـ 

إنٌو كاف حلقة اإلتصاؿ كالرابط بين الشاه كالسلطات العليا التابعة [ زميل دراسة محمد رضا كموضع ثقتو]« فردكست»
 .إلنجلترا أك أمريكا



جراء كاف معارضان ألصوؿ متمم في حين أٌف ىذا اإل« الئحة المدف كالمحافظات»على « أسد اهلل علم»لقد صوت 
، حيث أٌف اليمين بالقرآف الكريم كشرط اإلعتقاد باإلسبلـ قد حيذؼ من ىذه البلئحة بالنسبة إلى 92ك 91الدستور رقم 

لهذا يفسر الخبراء طرح كإعبلف ىذه البلئحة ىو كتقييم مدل قدرت رجاؿ الدين كالحوزات العلمية من قبل . المنتخبين
آية »تبر في نفس الوقت بداية الصراع كاإلحتداـ المباشر بين النظاـ البهلوم كالمراجع العظاـ بعد رحيل نظاـ الشاه كيع

عـز على . «المدف كالمحافظات»في تقديم كتيسير الئحة « الشاه»، فبعد فشل كانتكاسة «اهلل العظمى البركجردم
في اإلنتخابات « جاف إؼ كندم»أمريكا كفوز  إنتصار الحزب الديمقراطي في. اإلنقاـ بعنف من الحوزات العلمية

ـ كمستشار البيت  1916اليهودم ػ المولود في عاـ « كالت ركستو»الرئاسية قد أكجد أجواء مناسبة كمؤاتية كلهذا قاـ 
خاصة اإلصبلحات الزراعية في دكؿ أمريكا الجنوبية كالشرؽ . األبيض ػ بتخطيط سلسلة من اإلصبلحات اإلقتصادية

كاف « المجتمع المستهلك دائمان »كآسيا، فإٌف ىذا المشركع إضافة إلى تركيج كإشاعة أسلوب الحياة األمريكية كاألكسط 
، تنفيذ «أسد اهلل علم»فكانت مهمة . ينوم دفع الدكؿ التابعة للغرب نحو النظاـ الرأسمالي المنتهي لسياسات الغرب

عن اللوائح الستة كخبلؿ أستفتاء عاـ « الشاه»أعلن . «وكالت ركست»ك « كندم»المشركع االمريكي اٌلذم خطط لو 
 !فزعموا بأف تٌمت المصادقة عليو من قبل الشعب( 26/1/1962)ش، .ى6/11/1341كمزٌيف أجرم في 

 (.ـ2/2/1995)ش،.ى14/11/1374حوار لقائد الثورة اإلسبلمية المعظم مع زمرة من األشباؿ كالشباب، [ 4]

. اآلف اعترؼ بأنني قد ارتكبت خطأ كبيران في تقديم استقالتي: )شخصيان، كبخطو، فيكتب ( مصٌدؽ)كتوريعترؼ الد [ 5]
 (.259ذكريات كآالـ، للدكتور مصدؽ، ص : نقبلن عن كتاب)

الويل لمن يحاكؿ عرقلة االجراءات االصبلحية التي (: )قواـ)كنذكر ىنا قسمان من نٌص ذلك البياف الذم أصدره [ 6]
أنوم القياـ بها أك يقـو باعماؿ فوضوية في المجتمع، فإٌف ىؤالء المشاغبين سيواجهوف ردكد فعل حاسمة كصارمة من 
قبلي ككما انني أثبتي ذلك فيما مضى، فسوؼ أيعاقب ىؤالء الغوغائيين بصرؼ النظر عن أم أحد من أصحاب المناصب 

لموقف أف أخطو في طريق تشكيل المحاكم العرفية كالعسكرية كالمواقع في القول المعارضة المتميزة، كقد يدفعني ا
كذلك بمصادقة األغلبية الساحقة في البرلماف، كعندىا سيكوف الويل كالشقاء من نصيب المجرمين، كسوؼ ال يهمنا من 

صدر ىذا البياف ) .أم شريحة أك طبقة اجتماعية كانوا كطبعان ىذا ال يتم إاٌل عن طريق األحكاـ كالقوانين الصارمة القاسية
 (.ـ17/7/1952)ش، .ى27/4/1331بتاريخ 

 (:آية اهلل الكاشاني)مقتطفات من بياف سماحة [ 7]

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إخواني األعزاء، بعد التحية كالسبلـ



كقدرة الشعب، كالكٌل يعرؼ، كإف األمر لقد افنيت عمرم كلو بالتضحية كالخدمة في سبيل إعبلء كلمة الدين كإحياء قوة 
كاضح كبٌين لجميع اإلخوة المؤمنين في داخل إيراف كخارجها، بل في العالم اإلسبلمي أيضان ػ بأني ال أبغي شيئان سول 
العزة كالعظمة لئلسبلـ كالسعة كالراحة للمسلمين، كاستئصاؿ جذكر الظلم كالفساد كالعدكاف، كمكافحة االستبداد 

 …اركاالستعم

أف يدرؾ جيدان بأف الشعب اإليراني كبعد مضي أعواـ متمادية من العناء كالشقاء، تمٌكن من إنقاذ ( أحمد قواـ)ينبغي لػ
أف يعلن عن تضييق الخناؽ ككبت اآلراء بصورة رسمية ( قواـ)نفسو تٌوان من نير التحٌكم كالدكتاتورية، كلهذا فهو ال يسمح لػ

أقولها بصراحة، بأف من الواجب على جميع اإلخوة المسلمين أف . اـ الجماعي كالمجازركأف يهدد الشعب باإلعد
يخوضوا طريق الجهاد كالتضحية بعـز كصبلبة كييثبتوا ألصحاب السياسات االستعمارية بأف محاكالت ىؤالء لئلستيبلء 

 !..لحهم الشخصية، أمر مستحيلعلى الحكومة كاإلستئثار بالسلطة كالغلبة التي كانوا يستغلونها فيما مضى لمصا

كاف ينتمي إلى االتحاد السوفيتي السابق كزعماؤه ينتهجوف سياسة ( حزب تويده) الحزب الشيوعي اإليراني[ 8]
اثناف من أكبر ( ]احساف الطبرم)ك( نور الدين كيانورم)كاستراتيجية قادة الحزب الشيوعي ىناؾ، حيث اعترؼ بذلك 

 .في كتبهم كبياناتهم[ لشيوعي اإليرانيزعماء كمفكرم الحزب ا

كبعد انتصار الثورة اإلسبلمية المجيدة في إيراف، حاكؿ ىذا الحزب محاكشة قواه كإمكاناتو لئلطاحة بالنظاـ اإلسبلمي، 
 .لكنهم اعتقلوا من قبل أبناء الوطن كالثورة فاعلن عن انحبلؿ ىذا الحزب

ـ بالدكر الفاعل الذم قامت بو اإلدارة 1998رة الخارجية األمريكية السابقة في عاـ ؛ كزي(آلبرايت)لقد اعترفت [ 9]
مقاالن مطٌوالن ( ـ2000/ إبريل/16في ( نيويورؾ تايمز)ش كىكذا كتبت صحيفة الػ.ى28/5/1332األمريكية في انقبلب 

صفحة مع  290التي كانت تشمل على ( C.I.A)حوؿ دكر أمريكا في ىذا اإلنقبلب كقد نشرت مقتطفات من كثائق الػ
لهذه الجريدة كىكذا أعلن عنها بطريقة ( سايت الكومبيوتر)المقالة، فهذه المقالة كالوثائق المرفقة بها موجودة اآلف في 

 (.إنترنت)الػ

 .123، ص 2ج( الذكريات كالحكايات)نقبلن عن كتاب [ 10]

ـ استجابة لنداء اإلماـ 1962ش .ى 1341ثورة علماء كطبلب الحوزة العلمية في قم عاـ إنطلقت 
 .، كقد سطٌركا في ىذا المركز ػ مهد العلم كالتقول كالجهاد ػ ملحمة أخرل(رضواف اهلل عليو)الراحل 

ت الدينية، كمن أنتقل نداء الثورة كالكفاح من الحوزة العلمية في قم إلى بقية الحوزات العلمية كالجمعيا
 .أىم المراكز العلمية التي انتقلت اليها ىذه الحركة الثورية، ىي الحوزة العلمية في مشهد المقدسة



الئحة )ضد ( رضواف اهلل عليو)لقد أٌدل الصراع العنيف في الحوزات العلمية بزعامة اإلماـ الخميني الراحل
، حيث أف النظاـ الملكي حاكؿ عن (رحمو اهلل)إلى انتصار حركة اإلماـ ( جمعيات المحافظات كالمدف

طريق شطب مراسيم التحليف بالقرآف الكريم، تمهيدان لطرد القيم الدينية، لكٌنو توٌرط في تصٌديو لحركة 
مع ىذا نرل نظاـ الشاه . كعلماء الدين األكفياء، فاضطٌر على التنازؿ كالتراجع عن مواقفو( رحمو اهلل)اإلماـ

رح اللوائح الستة المعرفة، كاجراء االستفتاء العاـ عليها في تاريخ يقـو مرة أخرل بط
 [1.]ـ، كذلك بتنسيق مسبق من جانب اإلدارة األمريكية1964/ كانوف الثاني/8ش، .ى19/10/1341

لقد قاـ نظاـ الشاه المشؤـك بمحاكلة دنيئة كىي محو كطمس المعالم كالقيم اإلسبلمية كاعطاء الفرصة 
في لتعبث أمريكا كإسرائيل في الشؤكف الداخلية المختلفة من مقٌدرات الشعب اإليراني كيفما كالمجاؿ الكا

 .تشاء، تحت ظٌل شعارات خادعة كمضلٌلة

/ كانوف الثاني/25ش .ى1341عاـ / 11/ ىذا، كقد أجرل الشاه في اليـو السادس من شهر بهمن
 .كاألصوؿ ـ استطبلع عامان لكسب آراء الشعب على ىذه اللوائح1963

( آية اهلل الميبلني)في مشهد، كالقتراب شهر رمضاف المبارؾ، كتب ( السيد علي)في تلك األياـ، كاف 
السيد )، ك(السيد محمد)كأخيو ( السيد علي)في قم فبعثو بيد ( رحمو اهلل)خطابان موجهان إلى سماحة اإلماـ 

ن شهر بهمن في نفس السنة بالذات؛ أم يـو يذكر في مذكراتو بأنو كصل طهراف في اليـو السادس م( علي
االستفتاء العاـ، كعلى ىذا الحظ بأف طهراف لم تكن مزدحمة أبدان كما تعٌود أف يراىا دائمان، لكنو شاىد 

 .شرذمة من األفراد على صناديق اإلقتراع كىم يدلوف بآرائهم، كيحتمل أنهم من عناصر كعمبلء النظاـ

فوصلوا في نفس ( ناصرخسرك)في شارع ( شمس العمارة/ محطة السيارات) مع أصحابو إلى( السيد)ذىب 
 .* كسٌلموه الخطاب( رحمو اهلل)اليـو إلى مدينة قم كعرجوا مباشرة على بيت اإلماـ 

أعلن الشاه عن نتائج اإلقتراع كالتصويت ػ بكل كقاحة ػ بأٌف عدد اآلراء اإليجابية التي استخرجت من 
 .صوتان 4150:صوتان كعدد اآلراء السلبية كالمخالفة ىي 000/600/5 :صناديق اإلقتراع ىي

أرسل رسالة تهنئة إلى شاه ( كندم. إؼ. جاف)كمن الجدير بالذكر أف رئيس الجمهورية األمريكية آنذاؾ؛ 
 :في حينها( نيوزكيك تايمز)إيراف فور إعبلف نتائج ىذا االستطبلع، فكتبت صحيفة 



كبهذا (. بحت في ظركؼ مناسبة أكثر من السابق لتأييد أمريكا كتسٌلم مساعداتهاإٌف إيراف اليـو قد أص)
. الستة( الشاه)األسلوب غير البلئق كالفاشل، فضحت اإلدارة األمريكية دسيستها كتواطئها لدعم لوائح

احتجاجان على ىذه اللوائح كىذا التصويت كاالستفتاء الزائف خرجت مظاىرات شعبية، جماىيرية في 
كفي خضم المظاىرات  . عاصمة طهراف، كبقية المحافظات كالمدف، كمن ضمنها مدينة مشهد المقدسةال

 !(.نحن نوالي القرآف كال نتحاج إلى التصويت: )كاف الناس يهتفوف

ـ مشحونان باألحداث الجساـ لئلسبلـ كالحوزات العلمية، كمع أف المتاعب 1963  ش.ى1342كاف عاـ 
اء ىذه الحوادث كخبلؿ ىذا العاـ كانت شديدة كمؤلمة للغاية، لكن انجازات الثورة كالمعاناة كالحرج أثن

 .اإلسبلمية المجيدة كانت ىي األخرل عظيمة جدان 

ـ في 1963ش، .ى1342قبل بدء السنة الهجرية الشمسية الجديدة ( رحمو اهلل)أعلن سماحة اإلماـ 
بعد اعبلف الحداد العاـ من قبل [. 2(]ة عيدليس لرجاؿ الدين في ىذه السن)موقف إلهي حاسم بأف 

كطبلب الحوزة العلمية الثوريوف الشباب أف يهيئوا مبلبس العزاء ( السيد علي)، قرر (رحمو اهلل)اإلماـ 
السوداء ليرتدكىا كيشجعوا بقية الطبلب كرجاؿ الدين الرتدائها، عند ذلك أحضر عددان كبيران من 

، كزعت أثناء بدء السنة الجديدة بين الزائرين الذين  (ال عيد لنا: )يهاالمنشورات كاألكراؽ التي كتب عل
 .بمدينة قم المقدسة( ع)كانوا مجتمعين في الصحن المطهر لمرقد السيد فاطمة المعصومة

في منزلو ( رحمو اهلل)في اليـو الثاني من فركردين رأس السنة الهجرية الشمسية، أقاـ سماحة اإلماـ الخميني
ض العلماء في المساجد أك المدارس العلمية، مراسم العزاء كمجالس التأبين بمناسبة ذكرل ككذلك بع

 [3(.]ع)استشهاد اإلماـ الصادؽ

التابعة للحرس الملكي أف توجد الفوضى كاإلخبلؿ بالنظاـ في ( الكوماندكس)حاكلت القوات الخاصة 
لكنهم في . لكنهم أخفقوا في مهمتهم ىذه( رحمو اهلل)مجلس التأبين كالعزاء الذم أقامو سماحة اإلماـ

ككاف (* الفيضية)عصر نفس اليـو اصدركا األكامر لهذه القوات الغاشمة كالفاشلة على مداىمة المدرسة 
في حينها متوجهان مع بعض الطبلب إلى ىناؾ، بغية االشتراؾ في مجلس العزاء كالتأبين الذم ( السيد علي)

السيد فاطمة المعصومة )، لكنو شاىد ػ في الزقاؽ المفضي إلى حـر (يگانيآية اهلل الگلبا)أقامو سماحة 
ػ بعض الطبلب كىم يهرعوف في كل صوب، كأف البعض منهم قد انتزعت العمامة عن رأسو كالبعض ( س)



الوضع متأـز ! ال تذىبوا: )اآلخر حيفاة كآخرين ببل عباءات، فكانوا ينادكف كيصرخوف بأعلى صوتهم
بأف جبلكزة النظاـ قد ىاجمت المدرسة الفيضية كلهذا ( السيد علي)ىناؾ أدرؾ !(. جدان  كالظركؼ حرجة

، فعرج إلى ىناؾ بسرعة كحينئذو رأل الباب األمامية للبيت مفتوحة (رحمو اهلل)قرر الذىاب إلى بيت اإلماـ 
 .يتهيأ لصبلة المغرب( رحمو اهلل)كاإلماـ

عن كيفية الحفاظ على ( رحمو اهلل)مع بعض األشخاص الذين كانوا في بيت اإلماـ ( عليالسيد )تحٌدث
في البداية قٌرركا . البيت ككيفية إيجاد كنصب الخنادؽ حوؿ البيت لٌصد الحمبلت كالمداىمات المحتملة

 :عارض ىذه الفكرة بقوة كقاؿ( رحمو اهلل)أف يغلقوا الباب، لكن اإلماـ

 !(.يغلق الباب كأف أغلقتم الباب، فسأخرج من البيت ال يحق ألحد أف) 

ليستفيدكا منها في التصدم كالمقاكمة أماـ تحديات ( ىراكات)بعد ذلك أحضركا قطعان خشبية على شكل  
كبعدىا عرج إلى الغرفة، فالتٌف الطبلب حولو كتجمعوا ( رحمو اهلل)انتهت صبلة اإلماـ. عمبلء النظاـ الشاه

أجبر أف يقف في مؤخرة الغرفة عند الباب، في تلك اللحظات خاطبهم ( السيد علي)أف  لديو، إلى درجة
 :قائبلن ( رحمو اهلل)اإلماـ

، كقد *ال تخافوا، لقد رأينا أسوأ كأتعس من ىذا في زمن أبيو. ىؤالء سيندثركف كيقبركف، كستبقوف أنتم)
بل اصبحنا مجبرين لمغادرتها مبٌكرين، كعلى ىذا،  مٌرت علينا أياـ، كنا ال نستطيع فيها البقاء في المدينة، 

كانت مطالعاتنا كمناقشاتنا العلمية الحوزكية ػ عادةن ػ خارج المدينة، ككنٌا نعود إلى المدرسة في الظبلـ؛ 
 (.تحت جنح الليل، ألف اإلعتقاؿ كالتعذيب كانتزاع العمائم عن رؤكسنا، كاف بانتظارنا دكمان 

، يخطب، جيء بأحد طبلب العلم كىو شاب، حديث (رحمو اهلل)بينما كاف اإلماـ بأنو( السيد علي)يذكر 
السن، يتراكح عمره بين الرابعة عشرة كالخامسة عشرة عامان، خلع عمبلء الشاه رداءه عن جسمو ثم القوه 

و رحم)من أعلى السطح إلى فناء المدرسة الفيضية، فتهشمت عظامو كما اف ادخلوه من الباب على اإلماـ 
سيدم، لقد : )حتى صاح المتواجدين ىناؾ بصوت مختنق، كمصحوب بالنحيب كالبكاء كالعويل( اهلل

كثيران كأمر أف يوفركا لو أسباب الراحة كالسبلمة ( رحمو اهلل)، تأثر كتألم اإلماـ!(اسقطوه من أعلى السطح
 .ليستلقي دكف حراؾ ثم استدعي لو طبيب ليفحصو



كجماعة أخرل من المؤمنين ػ في تلك الليلة ػ على أىبة االستعداد حفاظان ( ليالسيد ع)على أم حاؿ، بات 
لست راضيان ببقاء : )يقوؿ( رحمو اهلل)كجاء خبر على حين غرة، بأف اإلماـ(. رحمو اهلل)على حياة اإلماـ

 (.أحد ىنا

رضواف اهلل )ـ اإلماـال مناص من أف يذىب الجميع إلى بيوتهم، فلم يبق أحد في البيت، الواقع ىو أف كبل 
ػ في تلك الليلة ػ أزاؿ حالة الخوؼ كالجبن في نفوس الطبلب كزرع فيها حالة ال توصف من ( عليو

 .الشجاعة كاإلقداـ

من حادثة للمدرسة الفيضية لتوعية الشعب كنقل المعلومات عن ( رحمو اهلل)ىذا كقد استفاد سماحة اإلماـ 
كانت لو ثقة عجيبة بهذا ( رحمو اهلل)ـ الحراـ كاف قريبان كسماحة اإلماـىذه الكارثة اليو، كألف شهر محرٌ 

 . الشهر، فقاـ بتنسيق برنامج شامل لفضح كتشهير الجرائم التي ارتكبها نظاـ الشاه

علماء كفضبلء الحوزة العلمية في الببلد، كطلب منهم أف يبينوا للناس الحوادث ( رحمو اهلل)دعا اإلماـ 
 [.4(]جرت في المدرسة الفيضية كوثيقة كمستند صادؽ يفضح نظاـ الشاه بصورة كثائقةالمؤسفة التي 

: أف يذىب إلى مشهد كيأخذ معو ثبلثة خطابات( السيد علي)من ( رحمو اهلل)ىنا يطلب سماحة اإلماـ 
. جدين ىناؾكالثالثة إلى بعض العلماء المتوا( آية اهلل القمي)كالثانية ( آية اهلل الميبلني)إحداىا إلى 

كاف حوؿ تواجد الصهيونية في النظاـ االقتصادم كالسياسي اإليراني، كاالعبلف كاإلنذار . فالخطاب األكؿ
أف يسٌلم ىذه الرسالة إلى بعض العلماء ( السيد علي)باألخطار كالتحديات المحدقة بالببلد، فكاف على 

( آية اهلل العظمى الميبلني)ف مرسبلن إلى كرجاؿ العلم األفاضل في مشهد، كالخطاب الثاني كالثالث، كا
ليشددكا كيؤكدكا على الخطباء كأصحاب المنابر أف يشرحوا للناس مصائب ( آية اهلل العظمى القمي)ك

، كمن اليـو التاسع كاف المفركض على جميع مواكب العزاء  المدرسة الفيضية في اليـو السابع من محـر
على اقتراح ( آية اهلل القمي)ف تقـو بنفس العمل، ىذا كقد كافق أ( اللطم)كالهيئات الحسينية كجماعات

 [5(.]رحمو اهلل)اإلماـ

قد تمكنت من ( رحمو اهلل)ىذه المهمة بجدارة تامة كلهذا فإف خطابات اإلماـ ( السيد علي)لقد اٌدل 
د يصعد في طريقو إلى مشه( السيد علي)تأجيج نيراف الحركات الجهادية في محافظة خراساف، ككاف 



كمن ىنا فقد ( رحمو اهلل)المنبر، في بعض المدف، كيخطب بين الناس كيقرأ لهم شيئان من خطاب اإلماـ
 .انتشر عطر النهضة في كل مكاف

على ( رحمو اهلل)من ىذه المهمة، اتفق مع بعض أصحابو الملتزمين بنهج اإلماـ( السيد علي)بعد انتهاء 
رحمو )المدف المختلفة في خراساف، بغية تنفيذ كاجراء كبلـ نداء اإلماـ السفر ػ في شهر محـر الحراـ ػ إلى

 (.اهلل

ضمن برامج توعية الشعب، حيث أنها  ( السيد علي)أصبحت حٌصة رجل العلم الشاب؛ ( بيرجند)مدينة 
الذم كاف رئيسان [ 6(]أسد اهلل علماقطاع )كانت مركزان من مراكز القدرة كالسلطة للنظاـ ككانت تسمى بػ

 .للوزراء آنذاؾ

ارتقى المنبر في اليـو الثالث لشهر محـر كبدأ بتوعية الناس ( بيرجند)مدينة ( السيد علي)بعد أف دخل 
ىناؾ، كمنها تمخضت الحركة الجهادية ، ففي اليـو السابع لمحـر اشترؾ في المجلس جمُّ غفير من 

الكوارث كالمصائب التي حصلت في المدرسة الفيضية بإحساس حماسي ( السيد )الناس، فذكر لهم 
 .ككبلـ جٌذاب، فراح الناس يغٌصوف بالبكاء كالعويل

قد تحٌولت تحٌوالن تامان، كانقلبت رأسان على عقب خبلؿ ىذين اليومين كغدا الناس على أىبة ( بيرجند)مدينة 
 .االستعداد لمقاكمة النظاـ

من على منبر محاضرة ساخنة جدان، فتحٌوؿ ( السيد علي الخامنئي)يـو التاسع من محـر القى صباح 
الموقف تمامان، بحيث شعر النظاـ بخوؼ كقلق شديدين، كمع أف قوات األمن كالمخابرات كانت ال تعتقل 

، لكنهم ػ من فرط خوفهم كفزعه م ػ القوا القبض رجاؿ الدين ػ عادة ػ في اليومين التاسع كالعاشر من محـر
 .ككاف ىذا ىو االعتقاؿ األكؿ لو( السيد)على 

في شهر محـر من تلك السنة، ( رحمو اهلل)افرازات ىذه الفعاليات كالخطابات التي بعثها سماحة اإلماـ 
تحصل على اعلى درجة بعد العاصمة طهراف، في مجاؿ التصدم للنظاـ ( مشهد المقدسة)جعلت مدينة 

بضراكة كعنف ليس لو مثيل، ألنو كاف ( السيد علي الخامنئي)، لهذا تصٌرؼ الطاغوت مع كإقبلقو كإزعاجو
، كإضافة إلى ىذا، كاف لسماحتو دكر خاص في توجيو (رحمو اهلل)الوسيط كالرسوؿ لحمل خطابات اإلماـ 



كالى ىذه  ىذا كلم يسبق أف تصرفوا مع رجاؿ الدين بهذه الصورة البشعة. معارضة الناس للحكومة كالنظاـ
، كمن ىنا نقلوه إلى سجن خرب (*ساكاؾ)أخذكه إلى أجهزة األمن كالمخابرات . الدرجة من الدناءة

كالدرؾ، المعدكمة من أبسط كسائل الحياة األكلية، إضافة إلى ( المرابطين)كمنهار في إحدل معسكرات 
د مدة كجيزة غٌيركا خطتهم فحلقوا لكنهم بع.. ىذا كانوا يهددكنو باستمرار بأنهم سيحلقوف لحيتو جافٌة أك

 ...لحيتو بالماكنة

بأنو كاف يمسك بمحاسنو كيسحبها إلى ( بيرجند)ذكرياتو حينما كاف متوجهان نحو مدينة ( السيد علي)يذكر 
الخارج بشدة كذلك كي تتعود بشرة كجهو على انتزاع اللحية بالعنف كالتعذيب، فيما إذا أرادكا أف يحلقوا 

لٌما كصلوا إلى مدينة مشهد، أخذكه إلى غرفة كبيرة ثم أدخلوا : لكي يمكنو أف يقاـك األلم لحيتو جافة،
كعندما كضع ( السيد)عليو الحبٌلؽ، لكٌن الحبٌلؽ بدؿ أف يستخدـ الموس، أخرج ماكنة الحبلقة، فاغتبط 

أف يتأثر الحبٌلؽ الماكنة على كجهو، شرع يضحك إلى درجة أف الحبٌلؽ استغرب لضحكو ألنو بدؿ 
 !يضحك* كيتضجر جراء حلق لحيتو،

من السجن، تابع الكفاح مرة أخرل كاتفق مع أصحابو أف يذىب كل كاحد منهم ( السيد)بعد اطبلؽ سراح 
 .إلى نقطة معينة في الببلد فينشركا فيها الحقائق كالوقائع الواردة بين الناس

ش، .ى 15/3/1342ة للغاية؛ خاصة بعدىذه الرحبلت كاإلجراءات الجماعية كانت مفيدة كقٌيم
. حيث أنها توسعت رقعتها في المدف كالقرل( رحمو اهلل)كاعتقاؿ سماحة اإلماـ ( ـ1963/حزيراف/4)

كمن ىنا ظٌل النظاـ ضعيفان فاشبلن كفي حالة ذعر كاضطراب كلذلك نراه يواجو الموقف بردكد فعل عنيفة 
 .كغير متزنة

ـ كاف متزامنان مع ذكرل التصويت على األصوؿ الستة التي 1963ش، .ى1342شهر رمضاف في عاـ 
ـ كخبلؿ ىذه الفترة كاف سماحة اإلماـ 1963/ كانوف الثاني/25ش، .ى6/11/1341تبناىا الشاه في 

رىن السجوف، لكن علماء الدين في غيابو ػ كخاصة طبٌلب اإلماـ بالذات كالمقربين ( رحمو اهلل)الخميني
 .توفي األيدم، بل انتشركا في نواحي مختلفة من الببلد لتوعية الشعب تعريفو بمصالحوإليو ػ لم يقفوا مك

بإلقاء المحاضرات كالتقى ببعض الشخصيات كحاكر العلماء ( كرماف)في مدينة ( السيد علي)بادر
مع المنبر في المسجد الجا( السيد)فاعتلى (. زاىداف)كالطبٌلب كالمناضلين، ثم ذىب بعدىا إلى مدينة 



بالمدينة كألقى ىناؾ فيو بعض الخطابات كالمحاضرات، فواجو استقباالن طيبان من قبل الناس، كفي ليلة 
محاضرة ساخنة كحماسية ػ حوؿ مواضيع الساعة ػ ( السيد)السادس عشر من شهر رمضاف المبارؾ، ألقى

هذا اعتقل من قبل أجهزة ، كل(ع)بصراحة كشفافية، ككانت تلك الليلة مصادفة لعيد ميبلد اإلماـ الحسن 
 .في نفس الليلة، فأرسل بسرعة، إلى طهراف بالطائرة( ساكاؾ)األمن 

كحيبس ىناؾ ما يقارب الشهرين، في سجن انفرادم، مصحوبان ( قزؿ قلعة)أخذكه إلى السجن المعركؼ بػ
ذا الشاب الشجاع ؛ ى(السيد علي)كمع ىذا كلو، فإف أكؿ اجراء قاـ بو . باإلساءة كالتعذيب الشديد عادة

في تلك . مباشرة( رحمو اهلل)المقداـ، بعد استعادة حريتو كخركجو من السجن ىو أف أذىب إلى زيارة اإلماـ
، (رحمو اهلل)الفترة اضطر نظاـ الشاه ػ تحت كطأة ضغط العلماء كجماىير الشعب ػ أف يخٌل سبيل اإلماـ

كىو في [ الواقعة في شماؿ طهراف( ]القيطرية)قة لكنهم أجبركه ػ في نفس الوقت ػ أف يقيم في بيت بمنط
 (.االحتراـ)الواقع لم يكن إال سجنان أخر كسٌجانان آخر كلكن مع نوع من 

لقاءه مع القائد كالمرشد (. السيد علي)يتفقد بحناف أحواؿ ( رحمو اهلل)في ىذا اللقاء أخذ سماحة اإلماـ
كاء من شٌدة الفرح كالمسٌرة فنسي عندىا كل قد أثلج صدره كابهج قلبو بشدة، بحيث أجهش بالب

 .*المصائب كالمتاعب كجميع نكبات الحياة

من قم إلى مشهد مرة أخرل كىو في الربيع الرابع ( ـ1963)ش، .ى1343في عاـ ( السيد علي)عاد 
قاء كالعشرين من عمره الشريف، كبالرغم من دعوة األساتذة كتوصية األصحاب للبقاء في مدينة قم كاإلرت

إلى مراتب كمنازؿ عالية كمستقبل زاىر في ىذه المدينة المقدسة؛ لكن السبب الرئيسي الذم دعاه إلى 
ترؾ الحوزة المركزية في قم، ىو مرض كالده الكريم، كبيمنا كاف سماحتو ينقل ذكرياتو حوؿ ىذا الموضوع، 

فأنو يعود إلى التصميم كالقرار الذم  يعترؼ بأٌف ما أغدؽ اهلل عزكجل عليو من ألطافو كتوفيقاتو في الحياة
بجميع شؤكنها، ( الوالية)اتخذه آنذاؾ، كالواقع أنو درسه عظيم كعبرة خالدة لكل من يرغب في انتهاج خط

 :كاآلف فلنطالع معان ذكريات القائد. فيجعلها نبراسان لطريقو في ظرفو الحاضر كمستقبلو القادـ

أنا شخصيان، إف اعتبر لي نجاح أك توفيق في أم مجاؿ، يتراءل : يال بأس أف أنقل لكم موضوعان عن نفس)
 .لي بأنو البد أف يكوف ىذا النجاح ػ بعد التدقيق كالتفكير ػ نتيجة عمل صالح أسديتو لوالدم



أتذكر المرحـو كالدم كىو في سن الشيخوخة كقبل عشرين سنة من كفاتو، حيث كاف في السبعين من 
في تلك اآلكنة ككنتي . الذم كاف يؤدم إلى العمى( الماء األسود)في عينيو يدعى  عمره ككاف مصابان بمرض

في قم في حينها كقد تعرفت شيئان فشيئان ػ عن طريق رسائلو التي كاف يبعثها إلٌي ػ بأنو أصيب بالرمد، فهو ال 
 .ائي بالعيوفيرل األشياء كما ينبغي، لهذا جئتي إلى مشهد كاتضح لي أف كالدم يحتاج إلى طبيب اخص

لهذا راجعنا األطباء عدة مرات كلكن دكف جدكل، فعدت بعدىا إلى قم ثانية ألكاصل دراستي الحوزكية، 
 . ألني كنت أسكن فيها منذ البداية

بوالدم آنذاؾ، ثم بعد مدة بدأت العطلة في الحوزة، فذىبت إلى مشهد مرة أخرل، كعكفت على العناية 
رجعت بعدىا إلى قم ألكمل دراستي، إذ أف العبلج الطبي كمراجعة األطباء لم يؤثر في تحسين عينيو، 

ـ، ألف مراجعة األطباء كاجراء 1964ش .ى1343فاضطررت أف آخذه إلى العاصمة طهراف في عاـ 
األطباء في طهراف إلى نتيجة كصاياىم الطبية في مشهد لم يواجو تقدمان ملحوظان، فكنت آمل أف يتوصل 

 . مرضية

لقد أصيب عينا : )لكننا كبعد أف راجعنا بعض األطباء في طهراف، خيٌبوا آمالنا كحطموا أحبلمنا، كقالو
! الوالد بالرمد كال يمكن عبلجها أك إصبلحها، خاصة بعد سنتين أك ثبلث سنين من استفحاؿ المرض

، فكاف يرل بها حتى آخر أياـ حياتو بعد أف فقد الرؤية ػ في تلك لكنهم مع ىذا كلو، عالجوا عينان كاحدة
الفترة ػ بالمرة، فكنٌا مضطرين ألف نأخذ بيده كنيسٌيره ىنا كىناؾ، لذلك كنت أتألم كأتأثر لما حصل لوالدم، 
 فإف تركتو لحالو كذىبتي إلى قم، فسيعتزؿ الحياة االجتماعية كيقبع في البيت كلن يتمكن من المطالعة
كمعاشرة الناس أك القياـ بام عمل آخر، كىذا بطبيعة الحاؿ موقف حرج ال أطيقو، خاصة كأف الوالد كاف 
مستأنسان بي إلى حد بعيد كبشكل خاص، فإنو لم يستأنس ببقية اخوتي بقدر ما كاف يستأنس بي، تعٌود أف 

 . يذىب معي إلى الطبيب كلم يستسهل الذىب مع اآلخرين

جانبو، كنتي أقرأ لو الكتب كأتباحث كأتناقش معو حوؿ بعض المواضيع العلمية، كىذا ما  كحينما كنتي إلى
دفع ابي أف يكوف أكثر ارتباطان إستيناسان بي، في حين أف بقية اإلخوة لم تسنح لهم مثل ىذه الفرصة 

 .ليكونوا إلى جانب الوالد، أك أف ىناؾ ظركفان حالت دكف ىذه العبلقة الخاصة



حاؿ شعرتي بأني لو تركتي الوالد في مشهد لوحده كرجعت بعدىا إلى قم فسيتحوؿ الوالد إلى كعلى أم 
شخص عطل كعاجز عن العمل، كبالطبع فإف ىذه الحالة ستكوف كارثة كبيرة بالنسبة لو، كحادثة مريرة 

وزة العلمية، ىذا من جهة كمن جهة أخرل، إذا أردتي أف أيساير الوالد كأترؾ دراستي في الح. بالنسبة لي
فهذا اإلجراء ىو اآلخر كاف ميضنيان كال يطاؽ أبدان؛ ألني كنت أفضل الدراسة في قم، خاصة كقد قررت من 

 .قبل، أف أبقى كأسكن فيها إلى آخر عمرم كال أخرج منها أبدان 

فيدان كمؤثران إذا بقيت في قم، فسيكوف ذلك م: كاف اساتذتي ػ آنذاؾ ػ يصٌركف علٌي بالبقاء في قم، قالوا لي
أنا شخصيان كنت أرغب أف أبقى في قم أيضان كلهذا كنت في حيرة كاضطراب ألني . لك في المستقبل

كصلت إلى مفترؽ حاسم كأنا في حرج كقد انتابتني ىذه الحالة بعد ما جئت بالوالد إلى طهراف للعبلج، 
 .تمٌرت علٌي أياـ صعبة كأنا في حالة قلق كمثيرة للهواجس كاالضطرابا

في يـو من األياـ كنت مكتئبان مضطربان كقلقان جدان، من أف آخذ الوالد إلى مشهد ثم أتركو ىناؾ كأعود إلى 
قم، كىذا محرج كصعب بالنسبة لي، لهذا عرجتي لمقابلة أحد األصدقاء، حيث كاف بيتو في مفترؽ 

مة كالحنكة كلٌما الحظتي بطهراف، قصدتي الذىاب، كالرجل كاف من أىل المعرفة، كالحك( حسن آباد)
ىل بإمكاني أف أزكرؾ خبلؿ األياـ : )بأف صدرم قد ضاؽ من شدة الهٌم كالغٌم، اتصلت بو ىاتفيان كقلت لو

فذىبتي إليو في أحد أياـ الصيف كشرحتي لو الموضوع كقلت بأني مضطرب ( نعم: )قاؿ(. القليلة القادمة؟
جهة ىو أنني ال أقدر أف أترؾ الوالد ىكذا مكفوفان،  كمشغوؿ الباؿ ككئيب، كسبب اضطرابي ككآبتي من

كمن جهة أخرل إذا أردتي أف أيساير كالدم، فعليَّ أف أترؾ كرائي دنيام كآخرتي . كىذا يؤلمني كثيران 
 .كأذىب مع الوالد كأبقى إلى جانبو في مشهد

حب البقاء في قم من قبلك  بإمكانك أف تقـو بعمل لوجو اهلل كىو أف تنزع: )ترٌيث صاحبي ىنيهة ثم قاؿ
ككن على ثقة بأف اهلل عزكجل قادر على أف ينقل دنياؾ كآخرتك . تمامان ثم تذىب إلى مشهد كتبقى ىناؾ

 !من قم إلى مشهد

تأملت في ىذا الكبلـ العميق مدة من الزمن، فرأيتو يحمل بين طيٌاتو نداءن عجيبان، حيث أف اإلنساف 
. كنت أتصور أف دنيام كآخرتي تقتصراف كتتحدداف في مدينة قم فقط. زكجلبإمكانو أف يتعامل مع اهلل ع

كإف كاف بإمكاني البقاء في قم لكاف لي أفضل، ألني كنت مولعان بالمدينة كالحوزة العلمية فيها أيضان، 



! ككذلك بالحجرة التي كنت أسكن فيها ىناؾ كلهذا كاف يصعب علٌي أف انتزع حٌب ىذه المدينة من قبلي
 .ني كنتي أتصور بأف دنيام كآخرتي تتلخص في قمأل

رأيت أف ىذا الرأم حسن كطيب، كالبد أف أذىب بالوالد إلى مشهد، ثم أبقى إلى جانبو ػ لوجو اهلل ػ كأنا 
 !كاثق بأف اهلل تبارؾ كتعالى، إف شاء فسيأتي بدنيام كآخرتي من قم إلى مشهد

دىا اطمأف قلبي كزاؿ الهٌم كالغٌم عن صدرم، كانتهت فترة بعد ىذه الرؤية، اتخذت قرارم الحاسم، كعن
الحرج كالكآبة، كانقلب كل شيء رأسان على عقب؛ أم أنني ىدأتي تمامان، كتخلصتي من اإلضطرابات، 
فعدت إلى البيت بمعنويات عالية، ملؤىا الًبشر كالفرح كالهدكء كالسكينة، شاىدني الوالد كالوالدة مراران ػ 

: كئيبان مضطربان، لهذا استغربا في اآلكنة األخيرة من فرحتي كبشاشتي، فاستبقتهما بقولي  في أكؿ مرة ػ
أجل، لقد قررتي أف أرجع معكم إلى مشهد لم يصدقا ما سمعاه مٌني في البداية، ألنهما كانا يستبعداف )

ن أغدؽ اهلل تبارؾ أجل ذىبتي إلى مشهد، في حي. اتخاذ ىذا القرار من ناحيتي؛ أم أف أترؾ إقامتي في قم
كتعالى علٌي بتوفيقات جٌمة ىناؾ، كعلى كل حاؿ، باشرتي مسؤكليتي الجديدة كعكفت على االعتناء 

 .بالوالد العزيز

انطباعي اآلف ىو، أف تهيأت لي الظركؼ للحصوؿ على بعض التوفيقات في الحياة، كاف نتيجة إسداء تلك 
 (*.ا الموضوع لتدركوا مدل أىمية المسالة عند اهلل عزكجللقد ذكرت ىذ. الخدمات للوالد، بل للوالدين

، لقد بدأ  ؛ رجل الدين الشاب الفاضل كالمناضل في مدنية مشهد يواصل (السيد علي)كعلى العمـو
دراستو في المستويات العالية في الحوزة كتدريسو إلى جانب الدراسة، ككذلك بدأ بتربية الطبٌلب الثوريين؛ 

 .شجاعة كلم ينس الكفاح ضد النظاـ الملكي الفاسد في الببلدأصحاب الوعي كال

( رحمو اهلل)عندما شنَّ رجاؿ األمن كشرطة النظاـ الجائر الحاكم آنذاؾ ىجومان على بيت اإلماـ 
من طهراف ( Cػ 130)ـ تحت جنح الليل إلعتقالو كابعاده بطائرة 3/11/1964, ش .ى13/8/1343

 .في العاصمة بل كاف في مشهد آنذاؾ( السيد علي)اؽ، لم يكن إلى تركيا كمن ىناؾ إلى العر 

في ذكرياتو عن كفاح ( السيد علي)يقوؿ. ىذا الحادث كاف بداية لمرحلة جديدة من الكفاح كالجهاد
انعقد في . كأيبعد إلى تركيا( رحمو اهلل)كجهاد علماء مدينة مشهد كمن ضمنهم ىو أيضان لما اختطف اإلماـ 



كبير من علماء مشهد لمناقشة الموضوع، عسى أف يجدكا حبلن مناسبان كفوريان للموضوع،   حينها اجتماع
. أف تيعٌطل جميع صلوات الجماعة ليـو كاحدان أك يومين: أكالن : فاجتمع العلماء كاتخذكا القرارات التالية

رحوا مطالب خاصة، مبكرين، ليط( گوىرشاد)غداة ذلك اليـو تقرر اعتصاـ جميع العلماء في مسجد : ثانيان 
كىو في ( السيد علي)إلى الوطن، كفي صباح اليـو التالي، علم ( رحمو اهلل)من ضمنها عودة سماحة اإلماـ

بأف رجاؿ الشرطة كاألمن قد اغلقوا جميع الطرؽ المؤدية إلى المسجد، ( گوىرشاد)طريقو إلى مسجد 
صل طريقو نحو المسجد كىناؾ كبالقرب من مع ىذا كٌلو كا( السيد)كاستعدكا لمواجهة المواطنين، لكٌن 

المسجد الحظ أف ما سمعو كاف صحيحان، كأف قٌوات الشرطة كجهاز األمن يمنعوف الناس من التقرب إلى 
 .*المسجد، كلهذا بطل مفهـو كمفعوؿ االعتصاـ

حتى 1343، رجل العلم المناضل في مجاؿ التدريس كالكفاح طواؿ سنة (السيد علي)استمرت نشاطات 
عدة مرات ( ساكاؾ)بالػ: فاعتيقل كسيجن من قبل جهاز األمن المعركؼ. ـ1970ػ  1964ش، .ى1349

 .خبلؿ ىذه األعواـ، كلهذا تعطٌلت محاضراتو، لكن الجهاد كاف مستمران كعلى قدـ كساؽ

، (السيد علي)ككتابة مقدمة كىوامش لنفس الكتاب من قبل ( المستقبل في رحاب اإلسبلـ)ترجمة كتاب 
كثيران، إلى درجة أنهم جمدكا الكتاب في المطبعة كاعتقلوا شخصاف من مسؤكلي ( ساكاؾ)أزعج الػ

بعد ىذه الحادثة، فاضطر للذىاب ( السيد علي)المطبعة، لكن الكتاب طبع كنشر عن طريق آخر كاختفى 
 .نفي بيت أحد المؤمني( الشيخ الهاشمي الرفسنجاني)إلى طهراف كالبقاء مع 

 .إلى مشهد مرة أخرل كجٌدد محاضراتو أفضل كأحسن من ذم قبل( السيد)بعد فترة، عاد 

استغرقت . ـ لعدة مرات في مشهد1967/ نسياف/2ش، .ى14/1/1346ثم اعتقل كسجن ثانية بعد 
 مدة سجنو ىذه المرة حوالي أربعة أشهر، لكنو أطلق سراحو من السجن كعادك األعماؿ الدينية كالعلمية
في مشهد مرة أخرل، خاصة تشكيل الصفوؼ لدراسة كمناقشة تفسير القرآف الكريم كنهج الببلغة، كما 

 .عكف على توجيو كتنظيم طبٌلب الحوزة

في محافظة خراساف حيث ( گناباد)ك( كاخك)ك( فردكس)في حادث الزلزاؿ الهائل الذم ىٌز منطقة 
على تلك المنطقة مع جماعة من ( السيد علي)عرج اسفرت عن خسائر فادحة في األركاح كالممتلكات، 



رجاؿ العلم كطبٌلب الحوزة كأىل الحرؼ كالمهن في السوؽ، كبادر بتنسيق كانتظاـ أكضاع المنطقة 
 .المتأزمة بشكل باىر

برفقة ما يقارب سبعين أك ثمانين شخصان، كمعهم عشر أك ( ىاشمي نجاد)ك( طبسي)ذىب مع السادة
مع جماعة ( الحاج شيخ علي أصغر مركاريد)ى المناطق المنكوبة، كما أف كصل خمس عشرة سيارة إل

أخرل من طهراف إلى تلك المنطقة في نفس الوقت، الحظوا بأف األكضاع منتظمة كمنسقة تمامان، أجهشوا 
 .بالبكاء من شدة الشوؽ كالفرح

( السيد الخامنئي)فة كتسمية الشيء الملفت للنظر ىو أف الناس في المنطقة المنكوبة أخطأكا في معر 
، لمدة استغرقت عشرة أك خمسة عشرة يومان، كلهذا كانت تأتي (اإلماـ الخميني)كلهذا كانوا ينادكنو باسم 

كفي نهاية األمر، تعرفوا على أسم (! اإلماـ)بعض الجماعات من القرل كاألرياؼ المجاكرة لتحظى برؤية 
 .كا ينادكنو باسموكشيئان فشيئان بدء( السيد علي الخامنئي)

ىذا اإلجراء الذم قاـ بو طبٌلب الحوزة إلغاثة المنكوبين كتوثيق الصلة كالعبلقة الحميمة بين علماء الدين 
كشرائح الشعب المختلفة، قد أرعب كأذىل النظاـ الحاكم، لذا طلبوا من قوات الدرؾ كرجاؿ األمن العاـ، 

: ألصحابو كمرافقيو( السيد)و من تلك المنطقة، عندىا قاؿ كمرافقي( السيد علي)المرابطة ىناؾ أف تطرد 
ال داعي للخوؼ أبدان، الهدؼ من مجيئنا ىو مساعدة أىالي المنطقة كجمع امكانات الناس بأيدينا، )

، كىذا ما حدث بالضبط، أم أف فريق (كالنظاـ أقصر باعان من أف يقـو بعمل أك أف يتخذ إجراءن حاسمان 
لهذا كاصل ! بل الطاغوت لم يفلح في تمشية األمور، فعاد أدراجو من حيث أتىاإلنقاذ القادـ من ق

 .*كمرافقوه أعمالهم( السيد)

بعد سنوات طويلة من الكفاح ( السيد محمد رضا سعيدم)لقد استشهد حجة اإلسبلـ كالمسلمين 
د، فأقاـ السيد علي المستمر كالعناء الطويل على يد جبلكزة نظاـ الشاه في السجن، أثر التعذيب الشدي

الخامنئي مراسيم التكريم كمجالس العزاء لهذا الشهيد العزيز الذم كاف يعتبره أخان لو في درب الجهاد 
 .كالكفاح



كذلك من أجل ( السيد علي)ـ اعتقل 1970ش، .ى1349سنة ( آية اهلل العظمى الحكيم)بعد ارتحاؿ 
مدة دامت أكثر من أربعة أشهر، ( الشاه)فظٌل في سجوف ،(رحمو اهلل)تبليغ كتركيج مرجعية اإلماـ الخميني

 .كبعد أف أفرج عنو، زاكؿ نشاطو كفعالياتو مرة أخرل

كبعض التنظيمات التحتية المسلحة، كلترغيبو كدفعو على ( السيد)خبلؿ ىذه األعواـ جرت اتصاالت بين 
مراقبة أثناء احتفاالت  ـ كبعد تفجير عدة نقاط1971ش .ى1350التعاكف المشترؾ معها، ففي عاـ 

مرة أخرل كمارست ( السيد علي)عاـ على تأسيسها، اعتقل  2500حكومة الجبابرة في إيراف بذكرل مركر 
الشرطة أشد أنواع التعذيب في حقو فسيجن في زنزانة ظلماء، رطبة كبالرغم من الضغوط المتزايدة التي كاف 

لم يحصلوا على أم اعتراؼ بسيط منو؛ بل كاجهوا صمودان يتلقاىا من جبلكزة النظاـ، لم ينالوا آمانيهم ك 
كمقاكمة فٌذة من جانب ىذا الرجل الركحاني الحٌر األبٌي، كفي النهاية كبعد حوالي شهرين تم اطبلؽ 

 .سراحو

ىذا التصرؼ العنيف الذم ابداه النظاـ يدٌؿ على أف السلطة الحاكمة كانت خائفة جدان من التحاؽ 
 .ة المسلحة بمراكز الفكر اإلسبلميالحركات الجهادي

ليـؤ الجماعة في مسجد ( السيد علي)بعد فترة أرسلت عدة جماعات من المؤمنين في مشهد دعوة إلى 
كرامت الواقع بالقرب من حديقة نادرم كىي من المناطق الحٌساسة كالمزدحمة جدان في المدينة، كبعد 

( ساكاؾ)ضرات كالخطب الرنٌانة، أغلق جهاز األمن؛ الػميضٌي مدة من إمامتو في المسجد كإلقاء المحا
 .المسجد مدة من الزمن، ألف الناس اقبلوا على المسجد بكثافة

ىذا النوع من النشاط كاف لو األثر البالغ كلفت انظار األكثرية الساحقة من المتدينين، ال سيما المفكرين 
هما لمشهد، لقد فرحا بهذه االنجازات كالبرامج بعد ما أثناء زيارت( باىنر)منهم كالشهيد المطهرم كالشهيد 

 .تعرفا على ما كاف يحدث فيها، كلهذا سرا بهذه الحركة الطيبة كثيران 

الخامنئي سيكوف أمل بأف السيد : يقوؿ بصراحة( آية اهلل الطالقاني)إضافة إلى ىذا، كاف المرحـو 
 .المستقبل كمن يذىب إلى مشهد فليذىب للقائو كزيارتو، دكف أم تسويف أك مماطلة



ـ كانت الفعاليات اإلسبلمية كالنشاطات 1974ػ  1971ش ، .ى1353حتى  1350كخبلؿ األعواـ 
مجتبى مسجد اإلماـ الحسن ال)ك( مسجد كرامت: )الثورية في مشهد تتمحور في مساعي ثبلثة مساجد

 .دكر بارز في ىذه المساجد الثبلثة( السيد علي)ك مسجد ميرزا جعفر حيث كاف لػ( عليو السبلـ)

، مرتين في (نهج الببلغة)فرصتو الذىبية النادرة إللقاء محاضرات مهمة في دركس ( السيد علي)إستغٌل 
كيراسات خاصة باسم   في مشهد ككاف يحٌرر كيستنسخ( عليو السبلـ)األسبوع، بمسجد اإلماـ الحسن 

للمخاطبين فوقعت موقع عناية طيبة بين الشباب آنذاؾ فكانوا يتبادلونها برغبة ( قبسات من نهج الببلغة)
 [7.]كشوؽ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، مستشار البيت األبيض من عاـ (فالت كيتمن ركستر)عالم االجتماع األمريكي، اليهودم األصل؛ [ 1]
كقد بادر بطرح رؤيتو حوؿ اإلصبلحات الزراعية في ( جاف، إؼ، كندم)س ـ للرئي1970حتى  1960

دكؿ أمريكا الجنوبية كالشرؽ األكسط كجنوب شرؽ آسيا إليجاد اصبلحات اقتصادية في ىذه البلداف، 
في كزارة خارجية ( مجلس التخطيط السياسي)رئيسان لػ( ليندكف جانسوف)كأصبح فيما بعد في حكومة 

 .أيضان ( منظمة التضامن من أجل التقدـ)اسة لػأمريكا كتصدل رئ

إمبرياليان لدكؿ العالم الثالث، ىذه النظرية كانت تحتقر ( بيانان رسميان )في الحقيقة ( ركستر)كانت نظرية 
الثقافات كالحضارات في المجتمعات الواقعة تحت سيطرة الدكؿ العظمى اإلمبريالية كبالمقابل كانت 

 .بشكل مثالي كنموذجي( المجتمع المستهلك بصورة متزايدة)ك ( ياة األمريكية أسلوب الح)تفرض عليهم 

( كندم)كمن ىذا المنطلق، ضغط ( ركستر)كأطركحتو في إيراف، كانت ترتكز على نظرية ( كندم)مبدأ 
على الشاه إلجراء اإلصبلحات الزراعية األمريكية فاضطر الشاه الختيار الدكتور علي أميني لتنفيذ ىذه 

كبعد اغتياؿ كندم في أمريكا، اصبح نيكسوف رئيسان للجمهورية كعندىا ! الخطة بوصفو رئيسان للوزراء
أسد اهلل )تمٌكن محمد رضا شاه بالتوافق مع أمريكا أف ينحي أميني عن منصب رئاسة الوزراء ثم يستبدلو بػ 

 .تة بنودفي مشركع ذات س( اإلصبلحات الزراعية)حيث ككل إليو إجراء كتنفيذ ( علم



جوابان مفصبلن، في ( قدس سره)لم يباؿ الشاه لتحذيرات علماء الدين، كلهذا عرض سماحة اإلماـ الخميني 
جواب استفتاء عدد من اإلخوة المؤمنين كاشار إلى اإلشكاالت القانونية إلجراءات الشاه كأصدر بيانان 

اـ الشاه في تلك اإلثناء بزيارة إلى ق. حوؿ مقاطعة استطبلع الشاه حوؿ مشركع االصبلحات الزراعية
ـ كذلك إليجاد الفرقة كاالختبلؼ بين العلماء 24/1/1963ش .ى4/11/1341مدينة قم بتاريخ 

كتقويض مقاكمتهم، لكنو كاجو عدـ مباالة كفتور من قبل بعض العلماء، حيث لم يذىب من العلماء الكبار 
غضب الشاه إلى درجة أنو كصف العلماء . ركها الشاهاحد ألستقبالو كلم يشتركوا في المراسيم التي تدا

فبائت زيارتو ىذه بالفشل كاإلحباط، لكنو صمم على إجراء االستفتاء (! الرجعية السوداء)كالركحانيين بػ
العاـ كالتصويت على المشركع األمريكي اإلصبلحات الزراعية، رغم مخالفة علماء الدين كجميع آحاد 

في جواب استفتاء بعض ( رحمو اهلل)أنو ػ ككما أجاب كأشار سماحة اإلماـ الشعب اإليراني، في حين 
ـٌ )األخوة المؤمنين ػ بأف ىذا الموضوع  لم يذكر في الدستور كإضافة إلى ىذا فإف ( االستطبلع العا

االستطبلع العاـ كالتصويت يحتاج إلى حرية الرأم كرفع الضغوط كالقبضة الحديدية كالتهديد كاإلرىاب، 
 !.أف نظاـ الشاه العميل كالدكتاتور لم يكن بمقدكره أف يضمن كل ذلكحيث 

 .17، 16، 15من إصدارات حرس الثورة اإلسبلمية، العدد ( آشنا)مجلة * 

 : ؽى 1382/ شواؿ / 16آنذاؾ في ( رحمو اهلل)ىذا نص البياف الذم أصدره اإلماـ [ 2]

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 . العلماء االعبلـ كحجيج اإلسبلـ، ذكم الشرؼ كالكرامة دامت بركاتهم أجمعينإلى سماحة اآليات ك 

 .عظم اهلل تعالى أجوركم

كما تعلموف أف النظاـ الحاكم يحاكؿ جاىدان أف يهدـ األحكاـ الضركرية لئلسبلـ كمن ثم فهناؾ مواضيع 
كز في ىذه السنة سيكوف عزاءن، أخرل أيضان تهدد كياف اإلسبلـ، كعلى ىذا األساس، أعلن بأف عيد نور 

. كسأقيم مجلس عزاء كأحذر الشعب من األخطار التي ستواجههم( عجل)كلهذا أقدـ التعازم إلماـ العصر
المأموؿ من سماحة العلماء األفاضل أف يتخذكا نفس الموقف ليتعرؼ الشعب المسلم على الكوارث 

 .اهلل كبركاتو النازلة على اإلسبلـ كالمسلمين، كالسبلـ عليكم كرحمة



 ركح اهلل الموسوم الخميني

( ع)كمن ذرية السيد فاطمة الزىراء( ع)ىو نجل اإلماـ محمد الباقر( ع)حضرة اإلماـ الصادؽ[ 3]
اإلماـ السادس في ىذه السلسلة الشيعة في جميع أرجاء العالم، تعتقد بأنو (. ص)كالرسوؿ األعظم

آالؼ طالب في 4حوزة علمية كبيرة، قد تربى كعلم فيها أكثر من ( ع)كانت لئلماـ الصادؽ. الشريفة
مستويات كاختصاصات مختلفة حيث كاف البعض منهم اخصائيان في الفقو أك العلـو كقد ألفوا في مجاؿ 

 .في علم الكيمياء( جابر بن حياف) اختصاصاتهم كتبان قيمة كمن ضمنهم يمكن أف نشير إلى

المدرسة الفيضية، من أىم كاشهر المدارس في مجاؿ العلـو الحوزكية الواقعة في مدينة قم كىناؾ : تعتبر* 
 .طبلب كثيركف كانوا كالزالوا يدرسوف على يد المدرسين كاألساتذة الكبار فيها

 .؛ الشاه األسبق في إيراف(رضاخاف* )

 .17، 16، 15،العدد (آشنا)مجلة [ 4]

 .المصدر السابق[ 5]

كاسرتو كانت تعتبر ركيزة مهمة كقاعدة أستراتيجية إلنجلترا في شرؽ إيراف، فهو من ( أسد اهلل علم[ )6]
ش إلسقاط حكومة .ى28/5/1332العوامل الرئيسية في اإلنقبلب الذم قامت بو أمريكا كانجلترا في 

اف اسد اهلل علم من أثرل األشخاص في الببلد حيث كاف يملك أمواؿ طائلة كعقارات مصدؽ في إيراف كك
 .شاسعة، خاصة في محافظتي خراساف كفارس

بإجراءات خطيرة في زمن تصديو لرئاسة الوزراء، حيث أنو حذؼ اليمين بالقرآف الكريم ( علم)لقد بادر 
كىو ( " كابيتوالسيوف)كىكذا صادؽ على قرار( المدف كالمحافظات)كشرط االعتقاد باإلسبلـ من الئحة 

كىذا بطبيعة الحاؿ أدل " االعتراؼ بحق الحصانة السياسية كالقضائية للمستشارين األمريكيين في إيراف
، إذ أف نظاـ الشاه قد (رحمو اهلل)إلى انتفاضة رجاؿ العلم كجماىير الشعب بزعامة سماحة اإلماـ الخميني

كالشعب اإليراني البطل ثم بعد ( رحمو اهلل)الحتجاجات العارمة التي قاـ بها اإلماـ أجبر على التراجع أماـ ا
 .من منصبو( علم)ذلك أقيل



كقد تأسست من ( منظمة المخابرات كاألمن في إيراف: )مصطلح مقتضب كعنوانو الكامل ىو( ساكاؾ)الػ* 
حيث أنو  . أكؿ مدير لها( ختيارتميور ب)ككاف( ـ1956ش .ى1335قبل المستشارين األمريكيين في عاـ 

ىو مواجهة القول المعارضة للنظاـ البهلوم ( ساكاؾ)كاف موضع ثقة األمريكيين ػ الهدؼ من تأسيس 
الفاشي كاإلطبلع على الحركات الثورية كالدينية في إيراف، كتجدر اإلشارة ىذا إلى بعض الشخصيات 

ى يد األمريكيين كاإلسرائيليين، فكانت تمارس الذم تدرب عل( حسين فردكست)كالرموز فيها؛ كالفريق 
أشد كأعنف أنواعو التعذيب الجسدم كالركحي في حق السجناء السياسيين أثناء اعتقالهم في سجونها 

اقتبلع األظافر، الضرب باألسواط النحاسية كقطع األرجل بالمنشار كشوم األيدم : الرىيبة كمن ضمنها
اإلجرامية كالتسعفية كانت تمارس ضد المعتقلين السياسيين بدعم  كل ىذه اإلجراءات .. في المقبلة ك

كامل كتأييد تاـ عن طريق فرؽ التدريب األمريكية كاإلسرائيلية، كبعد انتصار الثورة اإلسبلمية إنحلت 
 .كألغيت ىذه المنظمة المرعبة تمامان 

ش، .ى14/3/1362يخ في تار ( جمهورم إسبلمي)، صحيفة (آية اهلل العظمى الخامنئي)ذكريات * 
 (.ـ21/5/1982

 (.مع اإلماـ خبلؿ الثورة)بعنواف  17، 16، 15: ، العدد(آشنا)مجلة * 

، طبعة (عجل)من منشورات ممثلية الولي الفقيو في حرس كلي األمر ( األخبلؽ)نقبلن عن كراسة درس * 
 .ش.ى1371/ خرداد 

 .113ك 112، ص ( مصاحبو ىا ػ المقاببلت)من كتاب * 

 .المصدر السابق* 

من إصدارات قسم البحوث في حرس الثورة اإلسبلمية، ص ( نسل كوثر ػ جيل الكوثر)نقبلن عن كتاب [ 7]
72. 

مميزان كأكجد طريقان من عمره الشريف، قد أفرز فصبلن  32ىذا العالم الديني المناضل كالمحنك كىو في 
عليو )مسجد اإلماـ الحسن )ك( مسجد كرامت)جديدان في دركب نضاؿ القائد، أثناء تصديو إلمامة جماعة



كقد تخٌلدت ذكريات رائعة من ىذه النشاطات في ذاكرة سماحتو حيث نشير إلى مقتطفات (( السبلـ
 :منها، فيما يلي

مسجد اإلماـ الحسن )كنت إمامان لمسجد آخر باسم قبل أف أكوف إمامان لجماعة ىذا المسجد،  )..
، القريب من بيتنا، في شارع ىادمه ناءو؛ ال ازدحاـ فيو نسبيان، فديعيت إلى ذلك ((عليو السبلـ)المجتبى

المسجد ككاف يشتمل بناؤه على غرفة صغيرة، كمجموع المصلٌين كالمستمعين فيو كانوا على أكثر تقدير 
في كل صف خمسة أك ستة أشخاص ػ ليس أكثر من ىذا ػ ىؤالء كانوا ممن أكل صٌفاف أك ثبلثة صفوؼ، ك 

اسمو ( حٌماالن )فكاف أحدىم مثبلن . عليهم الدىر كشرب كجماعة من الناس العاديين من أطراؼ المسجد
؛ كىو من أصحاب المسجد القدماء، كاآلخر كانت لو مقهى قريبة من المسجد (ميبٌل حاجي حاضر)

عمل في كرشة لتصليح السيارات كالبقية أيضان كانوا على نفس الوتيرة كأكثرىم كانوا في كالثالث عامل ي
سنين الشيخوخة ككاف كاحد منهم ممن اكتمل بناء كتعمير المسجد على يده، كىو رجل خٌير 

 .، ككاف جار المسجد، كبصورة عامة لم يتجاكز عدد المصلٌين العشرين شخصان (حاجي)يدعى

الليلة األكلى أك الثانية كالثالثة إلى ىناؾ للصبلة، نهضتي من مكاني كخاطبتهم، مذٌكران إياىم لٌما ذىبتي في 
لقد أقمنا ػ خبلؿ ىذه الليالي التي كنٌا فيها معان ػ الصبلة، فاصبح لكم عليَّ حق، البد أك : ).. بهذا القوؿ

أف أؤديو؛ فهو التحٌدث اليكم أؤديو، كما أصبح لي عليكم حق؛ أٌما حقكم الذم ىو على عاتقي كالبد 
بعض الشيء كبياف األحاديث كماشاكل ذلك، كأٌما حقي عليكم فهو أف تسمعوا كبلمي كتتعلموه، كىا أنا 

فرحوا كثيران بهذا الكبلـ ككاف رٌدىم (. مستعد ألداء حقكم عليَّ، فهل أنتم مستعدكف ألداء حقي عليكم؟
 (.نعم: )إيجابان، فقالوا

جد الصغير بالمصلٌين ػ كذلك في فترة قصيرة جدان ػ إلى حٌد صار المكاف ال يسع للجميع، اكتٌظ ىذا المس
؛ جار المسجد، كشٌمر عن ساعديو، فوٌسع المسجد من الجانب الخلفي (حاجي)كمن ىنا فقد اىتم السيد 

إلى درجة  قليبلن، كخبلؿ شهرين أك ثبلثة أشهر، إشتهر المسجد في مدينة مشهد كلها؛ خاصة بين الشباب،
ػ الذم كاف يعتبر من أفضل كأكبر المساجد في محبٌلت مدينة مشهد ػ لٌما تم بناؤه، ( مسجد كرامت)أف 

كاف رأم مؤسس المسجد كجماعة آخركف من أىل الحرؼ كالمهن، من أطراؼ المسجد أف يطلبوا مٌني 
لكي تؤمو جماعات أكثر ( تمسجد كرام)االنتقاؿ من ذلك المسجد الصغير ػ الذم كنت أيصٌلي فيو ػ إلى 

فأخذكني إلى ذلك المسجد كتشكٌلت جماعات ضخمة كعظيمة من [ 1]من الناس، كىذا ما حدث بالفعل



كالتي كانت تعٌبر عن حركة [ 2]المصلٌين ىناؾ، ليتك كانت آنذاؾ، لترل التجمعات العظيمة في المسجد
 .فكرية تضٌم الطبقات الفقيرة كالمتوسطة من المجتمع

ىذا، كانت لي أيضان اتصاالت مكثفة مع الطبلب الجامعيين، حيث قمت بتشكيل صفوؼ عديدة قبل 
للشباب كطلبة الجامعة كطبلب الحوزات العلمية، لكن الطبقات الوسطى في المدينة كالمواطنين العاديين 

سية للثورة، فمن في المحبلت كاألسواؽ، كانوا ال يعرفوف الكثير عن قضايا الثورة، خاصة عن القضايا األسا
ـ؛ أم بعد انتشار األخبار كالقضايا الثورية في المجتمع كمركر عدة سنوات من 1963ش .ى1342عاـ 

، كعن طريق ىذه األجواء الثورية كالحوادث الجارية، نرل حصوؿ جٌو من التغيير (مسجد كرامت)فعاليات 
 .كالنشاط الثورم في مشهد

بعد ( ساكاؾ)ات كثيرة كمن ضمنها ما نقلوه لي فيما بعد كىو أٌف الػلو ذكري( مسجد كرامت)بطبيعة الحاؿ 
فترة من ترددم على ذلك المسجد أعلن منع دخولي إلى المسجد، ربما كاف السبب، صعودم المنبر فيو 
خبلؿ ست ليالي في األسبوع أك التحدث إليهم على انفراد؛ فكانت تجتمع جماعات كثيرة من الناس 

كأمركا بإغبلؽ المسجد، كلهذا تقٌرر أف أعود مسجد اإلماـ ( ساكاؾ)أجهزة األمن الػىناؾ، لهذا تدخلت 
إال أف ىذا المسجد، لم يسع الجمهور الذم كاف معي في تلك الفترة، كعلى ىذا  ( ع)الحسن المجتبى

ر الذم ذكرت اسمو آنفان ػ حفظو اهلل؛ حيث أنو كاف رجبلن طيبان كمن أىل الخي( حاجي)كاف ىدؼ السيد 
كفي نفس مكاف ( كرامت)كبقية األىالي في تلك المحلة ػ أف يؤسسوا مسجدان جديدان، أكبر من مسجد 

 (.*كىو اآلف موجود في مشهد( ع)مسجد اإلماـ الحسن المجتبى

في قم يفخر بأنو ( الحوزة العلمية)؛ رئيس تحرير مجلة (عبد الناصر إيزدپناه)حجة اإلسبلـ كالمسلمين 
ات لدل قائد الثورة اإلسبلمية المعظم، فهو يشير إلى نشاطات سماحة آية اهلل الخامنئي تتلمذ لعدة سنو 

 :الثورية في عهد الطاغوت، قائبلن 

سماحة آية اهلل الخامنئي كاف شهيران، ذائع الصيت بالجهاد كمعارضة النظاـ كىكذا عرفو أصحابو كمواليو، )
حيث أنو كاف ػ في األكساط الجامعية ( د جماؿ الدينالسي)فكانوا يشبهونو في حركاتو كسلوكو بشخصية

كبين المثقفين ػ فخران كعٌزان لهم كللحوزات العلمية، ألف سماحتو قاـ بتوعية شاملة للطبلب الشباب، فبعث 
فيهم ركح الحياة مرة أخرل، دكف أف يركز على نفسو أك ينسب ذلك إلى نشاطاتو، كعندما أراجع تلك 



كجهو البارز، يلوح لي بأنو كاف كاألسد الرابض في القفص يزأر زئيران ىائبلن ضد  السنين كيدكر في خلدم
( ساكاؾ)طاغوت الزماف، مع ما كاف يبلقيو من الضغوط العظيمة كالعراقيل العديدة التي كاف يمارسها الػ

عامة كانت إذ أف محاضراتو الخطابية ال: ضده، لكنهم لم يفلحوا في منع نشاطاتو كإفشاؿ حركتو الجهادية
قاـ .. ممنوعة، فبدأ بتشكيل صفوؼ دراسية كمحاضرات اعتيادية لتفسير القرآف الكريم كنهج الببلغة ك

سماحتو بتعريف طبٌلب الحوزات كطبٌلب الجامعات على منجزات النهضة اإلسبلمية كالمبادئ اإلسبلمية 
 .التي تصنع الحياة كتبعث على الحيوية كالنشاط في المجتمع

ف سماحتو بؤرة الكفاح في مدينة مشهد، حيث شرع بتأسيس بعض التكتبلت السٌرية التي تغلغلت لقد كا
في الحوزة العلمية كعلى مستول العلماء األفاضل كالطبلب ثم اخترقت المدارس ككذلك السوؽ كالجامعة 

تبلت كفي كحتى الدكائر الحكومية كالقوات المسلحة؛ إذ أف البيانات كانت توزع عن طريق ىذه التك
الواقع كانت جميع الحركات النضالية في مشهد تستلهم نهجها من تلك التكتبلت المتواجدة في كل 
مكاف كحتى أف منظمة كالعصر المسلحة كاف بشكل أك بآخر تحت إشراؼ كقيادة سماحة آية اهلل 

 .(*الخامنئي ثم اعتقل نظاـ الشاه اعضاء ىذه المنظمة

كطبقة الشباب ك الطبلب الجامعيين كإضافة إلى ىذا ( السيد علي)قة بين كانت ىناؾ صبلة كركابط كثي
فإف سماحتو كاف يسعى دكمان كبشكل ميداني لتعريف ىذه الشريحة من المجتمع على المعارؼ الدينية 
كحقائق الشريعة اإلسبلمية، حيث كاف يشجعهم عل الجهاد كالكفاح ضد حكومة الشاه الطاغوتية لتغيير 

خبلؽ كالسلوؾ كبعث ركح التقول فيهم، فكانت ىذه اإلجراءات مقركنة بالتوفيق كالنجاح كقد كإصبلح األ
 .أثرت أثران عميقان في نفوس مخاطبيو

، فكانوا (ساكاؾ)أٌدت ىذه النشاطات إلى تشديد الرقابة عليو بشكل خاص من قبل أجهزة األمن كالػ
ستجواب، فكاف رجاؿ األمن يحاصركف منزلو أحيانان، يستدعونو دكمان إلى ىذه المراكز االستخباراتية لئل

فيمنعوف دخوؿ األشخاص اآلخرين ػ غير أفراد العائلة ػ إليو، كشيئان فشيئان كبالقهر كالعنف قاموا بإلغاء جميع 
 .محاضراتو كصفوؼ درسو



جاءكا بو طهراف ـ ثم 1974ش، .ى1353في الشهر التاسع، لعاـ ( السيد علي)كفي النهاية، اعتقل 
لجنة )؛ المعركؼ باسم (ساكاؾ)فحبس في زنزانة انفرادية، في سجن رىيب مع تعذيب شديد تابع للػ

 (.مكافحة التخريب كاإلرىاب

حيث أنهم صادكرا جميع مذكراتو بل كحسب تعبير ( السيد علي)كىذه ىي المرة السادسة التي اعتقل فيها 
من اشد كأصعب االعتقاالت السابقة، حيث أنو بقي لمدة ال يستهاف سماحتو كاف اإلعتقاؿ في ىذه المرة 

في السجن الرئيسي لقوات ( لجنة مكافحة التخريب كاإلرىاب)بها في زنزانة انفرادية لدل ما يسمى بػ
 .*الشرطة في ظركؼ قاسية للغاية كحاالت استجواب صعبة جدان 

 خبلؿ األياـ األخيرة : تاريخ الحدث           (383)من قسم االستخبارات 

 (قصرة)سجن : محل الحدث                    من يهمو األمر: إلى

 :..............تعقيبان لػ               حوؿ خامنئي: الموضوع

نفيدكم علمان بأف الشخص المذكور اسمو أعبله، ىو شخص مذىبي ملتـز كيقـو بنشاطات سياسية متنوعة 
بدك إنو من علماء الدين البارزين كالمشهودين كىذا ما يستشٌف منو شيء آخر، كىو كملفتة للنظر ككما ي

 .تمهيد السبيل لفعالياتو

ككاف يساعد اآلخرين في تعليم القراءة العربية كىو  4كيذكر بأف الشخص اآلنف الذكر كاف في معتقل رقم 
ي أكساط المذىبين، ىذا كألنو مؤثر من األشخاص المسيرين لقضايا شهر رمضاف كأحد األعضاء البارزين ف

بأف المذىبيين الملتزمين عليهم أف يفصلوا حياتهم كمعاشراتهم عن : جدان في بقية السجناء كاف يقوؿ لهم
 .الشيوعيين، حتى يتمكنوا من تمضية حياتهم بشكل أفضل، كقد حصل على نتائج إيجابية إلى حد ما

ذكر في يـو السبت كمن أجل اكتساب الخبر، قامت عناصرنا لقد تم اإلعبلف عن الموضوعات السالفة ال
 .بجلب ثقتو

 استخباراتي/سٌرم



استغرقت فترة المكوث في السجن ػ ىذه المرة ػ حوالي ثمانية أشهر كطواؿ ىذه المدة كاف اإلعتقاؿ في  
يب كالتنكيل سجن انفرادم، أم أنو ال يسع ألكثر من شخصين أك ثبلثة ككانت ػ عادة ػ مصحوبة بالتعذ

 .الشديدين

لجنة مكافحة )حوؿ الظركؼ كالمبلبسات التي كانت موجودة في معتقبلت كسجوف ( رجائي)يقوؿ الشهيد 
، بصدد التعذيب الذم كاف يتلقاه سماحة آية اهلل الخامئني كصموده أماـ ىذه (التخريب كاإلرىاب
 :الممارسات آنذاؾ

، سنة (لجنة مكافحة التخريب كاإلرىاب)األعواـ التي كنتي أقٌضي فيها فترة السجن، في معتقبلت تلك )
بعينها، فلم يكن ىناؾ في ىذه السجوف ( جهنم)ـ، كانت ػ في الواقع ػ تجسيدان لػ1974ش، .ى1353

ا نلمس حقيقة من الصباح حتى الليل، كىكذا كنٌ .. اللعينة شيء إاٌل الصراخ كالعويل كاألنين كالزفرات 
، إذ أف المعتقلين ىناؾ لم يكونوا أمواتان كال ىم (ثم ال يموت فيها كال يحيى: )كمصداقية ىذه اآلية الشريفة

أحياء؛ ألنهم يضربوف كيعذبوف حتى الموت، ثم تجرم لهم رعاية قليلة، كفور ما تتحسن حالة السجين 
 !يعود الضرب كالتعذيب كىكذا؟

السجن االنفرادم الذم كنت فيو ىناؾ، كأذىب ( لجنة المكافحة)في ... التعذيب ك فكانوا يمارسوف أنواع
 .20في الزنزانة رقم ( السيد الخامنئي)ككاف  18منو ػ عادة ػ إلى بناية المحكمة مباشرة، كاف يحمل رقم 

السجوف  في السجن االنفرادم كلهذا كنت في أكثر األحياف أرسل األخبار إلى(* نظاـ المورس)تعٌلمت 
 .المجاكرة كآخذ منهم ما ىو جديد على نفس الطريقة

من ضمنها كنت أنقل األخبار إلى السجن االنفرادم المجاكر لي كىو أيضان بدكره كاف يعكس ىذه األخبار 
 ..ك(السيد الخامنئي)إلى 

لكنو ظل صامدان كمن أجل أف يحتقركه، صفعوه على كجهو، ( السيد الخامنئي)اتذكر انهم حلقوا لحية 
السجن عمامة لو، شٌدىا على رأسو، ككاف يتمشى كال يأبو بشيء يركح ( بلوزة)مقاكمان، فعمل ػ مرة ػ من 

 [.3(]عندىا رأيتو فرحان مغتبطان ( دكرة المياه)كيرجع في باحة المعتقل، كفي يـو من األياـ كنتي في 



في سجوف [ 4(]محمد علي الرجائي)هيدسماحة آية اهلل الخامنئي أيضان يصف صمود كمقاكمة الش
 :الطاغوت، ثم يذكر نفس القطعة من ىذه الذكريات بالذات قائبلن 

ػ  1974ش، .ى1354ػ 1353، في عاـ (الشهيد الرجائي)لقد شاىدتي بأـ عيني صبلبة كصمود المرحـو)
اف، فقد كنا في طهر ( لجنة مكافحة التخريب كاالرىاب)ـ أثناء تواجدم في السجن المعركؼ بػ1975

متجاكرين لعدة أشهر في سجوف انفرادية كقد الحظت عن كثب مدل مقاكمتو كصموده، حيث أف جبلكزة 
الشاه كرجاؿ التعذيب كالتنكيل كانوا يضيقوف عليو الخناؽ باستمرار، بصورة تفوؽ التصور، كبعد أف 

 (.تلك الذكريات انتصرت الثورة اإلسبلمية كفي لقاء مع الشهيد الرجائي، كنا نستعيد معان 

 :ييشير سماحة آية اهلل الخامنئي إلى ىذه الحقيقة كىي

إنو ال يمكن أف نجد سجينان في تلك الفترة ػ سول الشهيد الرجائي ػ حيث أنو عانى األمٌرين من طوؿ أياـ )
ذا الحبس كالتعذيب الذم مارسو جبلكزة الشاه في حقو، كمن ىذا المنطلق نفهم مدل مقاكمة كثبات ى

الشهيد العزيز إزاء كل األحزاب كالتكتبلت، خاصة القوميين كالجماعات المناصرة ألمريكا كاليساريين 
 [.5!(]رئيس الجمهورية المخلوع؟)كبني صدر !( منظمة مجاىدم خلق؟)كالمنافقين 

 (ساكاؾ)على الرغم من كل ىذه الضغوط كالمضايقات كالتعذيب الذم كانت تمارسو أجهزة األمن الػ
المرعبة، التابعة لنظاـ الشاه إال أنهم لم يفلحوا للنفوذ إلى السٌر كالمغزل من كفاح ىذا التلميذ الموالي 

؛ حتى أنهم لم يحصلوا على أم مستندات اك كثائق كلو صغيرة كتافهة ليتهموه (رحمو اهلل)لئلماـ الخميني
 .كيأخذكه إلى المحكمة للمحاكمة

اطلق سراح سماحة آية [ 6(]جيمي كارتر)ير السياسة األمريكية في عهد على ىذا األساس كخاصة مع تغي
ـ كفور خركجو، توجو مرة أخرل إلى مشهد 1975ش .ى1354اهلل الخامنئي من السجن خبلؿ شتاء 

ليواصل كفاحو الدؤكب كسعيو البليغ ىناؾ، حيث أف المسؤكليات كالمهاـ كانت أكبر كأكثر خطورة في 
 .تلك المرحلة بالذات



الموسومة )كتزامنان مع تصاعد النضاؿ كتبلور االنحرافات الفكرية كالسياسية في منظمة المنافقين 
، كاف الشعور بضركرة تشكيل تكتل إسبلمي بزعامة عالم ديني كفقيو ملتـز يتزايد يومان ((مجاىدم خلق)بػ

 . بعد يـو

 :يذكر سماحتو ىذا الموضوع في ذكرياتو، كيقوؿ

ـ كنت كبعض األصحاب كاألصدقاء، نفٌكر دائمان في 1977ػ  1976ش .ى1356ػ  1355خبلؿ عاـ )
تشكيل كتأسيس تكتل موٌحد يجمع كينٌسق جميع الفعاليات النضالية في الساحة، على مستول العاصمة؛ 

كمشهد كغيرىا، ألف التفرؽ كالتشتت في القول بإمكانو أف يلحق ( قم)طهراف كبقية المدف األخرل كمدينة 
 .نا أضراران جسيمة آنذاؾب

كعدد آخر من األخوة، كنٌا دائمان نفكر ( الشيخ الرفسنجاني)بعض األشخاص كأنا من ضمنهم كفضيلة 
ـ ػ ذىبتي ػ لعدة 1976ػ  1975ش، .ى 1355ك 1354بهذا الموضوع، كمن ىذا المنطلق، كخبلؿ عاـ 

ينبغي علينا توحيد كتنسيق : كأشدد عليو بأفألقابلو ( البهشتي)مرات، فور كصولي طهراف ػ إلى بيت السيد 
فكاف سماحتو يؤيد ىذا !( أعمالنا كمساعينا مع بعض األصدقاء كاألصحاب المناضلين، فما رأيكم؟

، عندىا كاف (أجل، البد أف يكوف ذلك تحت زعامتكم كقيادتكم: ) المشركع، ككنت أيضيف قائبلن 
المشاركة كحدىا ال تكفي بل جدير بك أف : )دؼ قائبلن فار !( ال داعي لزعامتي كقيادتي: )سماحتو يجيب

 (.تترأس أنت ىذه المجموعة الفتية كأف لم تقبل فسوؼ ال تصح األمور

كافق سماحتو على ىذا االقتراح كفي النهاية ادل ىذا المشركع إلى انعقاد اجتماعات كندكات، أخذت 
 (*.نة مشهد المقدسةشكلها الطبيعي كىيكليتها األساسية شيئان فشيئان في مدي

رباني )ـ كاستمراران لبلجتماعات السابقة كاف للسادة 1977ػ  1976ش، .ى1356ك  1355في صيف 
لقاء مع سماحة آية اهلل الخامنئي كاستقر الرأم في النهاية على أف تبادر ىذه ( حجتي كرماني)ك( املشي

فاقترح في نفس . ين في الببلدالمجموعة بتأسيس تكتل اسبلمي جديد الستقطاب كتوجيو المناضل
. االجتماع بأف توجو دعوة آلية اهلل الشهيد البهشتي ليشترؾ في اجتماعات ىذا التكتل كالتنظيم الجديد

 .كمن باب المصادفة كاف السيد البهشتي آنذاؾ في مشهد 



محمد جواد باىنر كقد التقى سماحة آية اهلل الخامنئي كىو في طريقو إلى بيت آية اهلل البهشتي بالسيد 
لهذا . اشترل الخبز كاللبن كالخضركات، متوجهان نحو البيت، فأكقف السيارة كطلب منو أف يلتحق بهما

سلم السيد باىنر الحاجيات التي اشتراىا من السوؽ إلى الصبي الذم كاف معو، ليأخذىا إلى البيت، في 
آية اهلل البهشتي، في ىذا اللقاء الخاطف، اتفقوا  حين أنو ركب السيارة مع صديقو، فذىبوا جميعان إلى بيت

على يـو غد، ففي غداة ذلك اليـو عقد االجتماع كقد رحب آية اهلل البهشتي بهذا المشركع، عندئذ اقترح 
سماحة بأف يحضركا أكراؽ ثم يكتبوا عليها أسماء الذين يرغبوف في تواجدىم في ذلك االجتماع كقبل كل 

 . ويت كظهر من ىذا االجراء بأف كل كاحد من ىؤالء يقبل اآلخرين كيثق بهمشيء، بدأت عملية التص

بعد ذلك سجلوا أسماء عشرة اشخاص أك أكثر من ىذا بقليل، ليشتركوا في االجتماع القادـ كىكذا 
إذ أف استمرار كمتابعة . استمر انعقاد االجتماعات كالتكتل الجديد كبدأ ينمو شيئان فشيئان كيستقر

اعات كانت في طهراف، كلهذا خبلؿ كل اسبوعين أك ثبلثة اسابيع كاف يأتي سماحة آية اهلل الخامنئي االجتم
ثم التحق بهم بعد ذلك المرحـو الشهيد ىاشمي نجاد كجماعة آخركف من مدينة . من مشهد إلى طهراف

 .*قم، كانوا يقدموف إلى طهراف، للحضور في ىذا التكتل الجديد كىذه االجتماعات

عثى بنبأ ىذا التكتل الجديد إلى العلماء المحبوسين في سجوف نظاـ الشاه كفضيلة الشيخ الرفسنجاني بي 
على ( جامعة رجاؿ الدين المناضلين)بدأ ىذا التكتل نشاطو بعنواف . فجاء التأييد كالدعم من قبلهم... ك

 .مستول جميع أنحاء الببلد

الدكتور مرتضى المطهرم بنداء من النجف كمن جانب كفي نفس السنة بالذات جاء سماحة آية اهلل 
، طلب فيو من المناضلين القدامى كالمتضلعين في طريق الكفاح أف يجتمعوا في (رحمو اهلل)سماحة اإلماـ 

تنظيم كاحد، كبالفعل، فإف ىذا االتصاالت أٌدت إلى تنسيق كتشكيل مظاىرات ضخمة خبلؿ عامي 
طبيعة الحاؿ كاف دكر آية اهلل الخامنئي في تأسيس ىذا ـ كب1978ػ  1977ش، .ى1357ك  1356

التكتل بارزان، خاصة كأنو كاف تنظيمان من أجل القيم اإللهية كعلى طريق الجهاد كالشهادة، ال لكسب القوة 
 ! كالتعالي أك الحصوؿ على مكانة اجتماعية أك مطامع اقتصادية خاصة



ـ، بادر النظاـ 1977ش ، .ى1356ثورة اإلسبلمية في عاـ كفي زحمة ىذه الفعاليات كعند ذركة تصاعد ال
الملكي الجائر باعتقاؿ سماحة آية اهلل الخامنئي في ظركؼ ارىابية كباساليب عنيفة ثم زٌجو في السجن 

 .لبضع ليالي، كبالتالي ابعاده إلى مدينة ايراف شهر

 سٌرم للغاية                             السيد علي الخامنئي، ابن جواد: الموضوع 

أ، ساكاؾ محافظة خراساف، صدر على المدني المذكور اسمو . ى/9600تبعان لما جاء في الكتاب المرقم  
لجنة المحافظة على )اعبلف، الحكم باإلقامة الجبرية في مدينة ايراف شهر لثبلث سنوات، حسب قرار 

المديرية العامة لمدينة مشهد كمن أجل تنفيذ كالمنعقد في بناية *23/9/2536، المؤرخ (األمن االجتماعي
ييرجى إصدار التعليمات البلزمة بشأف مراجعتو إلى المديرية . الحكم قمنا بإرساؿ كتسليم المشار إليو إليكم

ككتاب اعتماد المتهم من ىذه المديرية كىكذا توديعو برفقة ( التوديع)العامة لمدينة مشهد كاستبلـ نفقات 
كذلك لتسليمو إلى المديرية العامة كالشرطة ( ايراف شهر)من المتمرسين، إلى مدينة اثنين من رجاؿ األ

 .كاعبلمنا بالنتيجة( ايراف شهر)المركزية التابعة لمدينة 

 دانش : قائد قوات الدرؾ، ناحية خراساف، الفريق

 السعيدم: عن الرائد

 : صورة منو إلى

يرجى إصدار األكامر البلزمة بصدد دفع النفقات لتوديع المشار إليو : دػ سعادة الحاكم العاـ لمدينة مشه1
( إيراف شهر)كرجاؿ األمن المرافقين كتسليم كتاب اعتماده من المديرية العامة كالشرطة المركزية في مدينة 

 .إلى رجاؿ األمن التابعين للفوج العسكرم في مدينة مشهد

 .لئلطبلع كاتخاذ اإلجراءات البلزمةخراساف ( ساكاؾ)ػ عميد اللواء، رئيس 2

 23/9/2536أ ػ .ى/9599ػ عميد اللواء، رئيس الشرطة المركزية في خراساف كتعقيبان للكتاب المرقم 3
  . خراساف لئلطبلع( ساكاؾ)الصادر من 

 سٌرم للغاية



الممتلكات حدثت بالمصادفة في تلك السنة سيوؿ كفيضانات أدت إلى خسائر فادحة في تهديم  
، كقد تضررت قطاعات كاسعة من الناس جراء تلك (إيراف شهر)كالمنازؿ، ككذلك المنشئات في مدينة 

 .الكارثة كالنكبة التي اصابت المنطقة

بمحافظة خراساف، فجند ( گناباد)ك( فردكس)استلهم آية اهلل الخامنئي من تجاربو الماضية في منطقتي 
ن رجاؿ الدين كطبلب الحوزات العلمية، ثم بادر بتشكيل فرقة اإلسعاؼ جميع االمكانات كعبٌأ جماعة م

ككاف اعضاؤىا من مدرسي الحوزة كطبلٌبها، فقاموا بجميع التبرعات كحٌث الناس على مساعدة المنكوبين 
آنذاؾ سماحتو ( ساكاؾ)بخوؼ كرعب شديدين، فاستدعى رئيس الػ( ساكاؾ)كالمتضررين إلى درجة شعر الػ

 : قائبلن لو

البارحة، قلتي لمسؤكلي األمن كالشرطة المركزية في اللجنة المشتركة، بأنكم غير جديرين كقطيعوا ).. 
أنظركا إلى ىذا الميبعد إلى ىنا، ماذا . الهمة حيث أنكم لم تقوموا بأم عمل في المناطق المنكوبة اآلف

 [.7(]يفعل ككيف يقـو بهذا التنسيق كىذه البرمجة

ىم من أىل الجماعة كالسٌنة، كتوجد ىناؾ ( إيراف شهر)من سكاف مدينة % 60أك  50و ييذكر بأف نح 
مساجد عديدة تقاـ فيها صلوات الجماعة كالجمعة، في حين أف الشيعة كانت تمتلك مسجدان كاحدان 

لك طلب من آية اهلل الخامنئي بأف يقيم الصبلة في ذ. فقط، ال يقاـ فيو صبلة كلم يكن لديهم إماـ يؤمهم
المسجد، فوافق سماحتو على ىذا االقتراح كفكر في أف يقيم صبلة الجمعة فيو أيضان، شيئان فشيئان، اجتمع 
جمع غفير من الناس في أكؿ صبلة جمعة أقيمت ىناؾ، ككما ذكر أىالي المدينة؛ إٌف ىذا المسجد لم 

ف سماحتو إذا ارتقى المنبر يشهد مثل ىذا الحشد العظيم من المصلٌين خبلؿ العشرين سنة الماضية، ككا
كالقى الخطبة، فاضت عيوف الحاضرين بالدموع، معٌبرين بذلك عن شوقهم كتعطٌشهم إلى ىذه المراسيم 

 [.8]العبادية ػ السياسية التي كادت تزكؿ عن سجل الذاكرة في إيراف

، إيجاد ركح (ف شهرإيرا)كمن ضمن المبادرات التي قاـ بها أيضان سماحة آية اهلل الخامنئي في مدينة 
الوحدة كاإلخاء بين الشيعة كالسٌنة، كلو أف ىذه المساعي الحميدة لم تكتمل بسبب حدكث السيوؿ 

ـ كالتي خلٌفت كراءىا خسائر جسمية 1978ش ، .ى1357كالفيضانات التي اجتاحت المدينة في عاـ 
لى نظرية الوحدة الشاملة بين المسلمين قد اشرنا إليها آنفان لكن ىذه الرؤية كالعقلية كالتركيز كالمداكمة ع



يقوؿ سماحتو في ذكرياتو . تدٌؿ على ذكاء كمعرفة سماحتو المتميزة لمصالح اإلسبلـ كالثورة اإلسبلمية
 :لهذه الفترة

ال بأس أف أذكر لكم ىذه النقطة ىنا، كىي أف المنطلق الرئيسي لؤلسبوع الوحدة ػ الذم ىو اآلف قائم )... 
 . ؽ، كهلل الحمد، منذ سنين ػ قد تجٌسد قبل انتصار الثورة اإلسبلميةعلى قدـ كسيا

في ( مولول قمر الدين)ـ ففي تلك األياـ كانت لنا محادثات مع السيد 1978ش ، .ى1357في سنة 
، نحتفل فيو من الثاني عشر حتى (ص)بأف يكوف لنا عيده ػ ذك جانبين ػ لسيدنا محمد ( إيراف شهر)مدينة 

 . ر من ربيع األكؿالسابع عش

فيضاف ( إيراف شهر)أجرينا المفاكضات في حينها، كلكن صادؼ أف حدث في تلك الفترة بالذات في 
بطبيعة الحاؿ يمكن القوؿ من جهة بأف ىذه ! ىائل، أخذ معو كل شيء، حتى االحتفاؿ بأسبوع الوحدة

ا نتعرؼ على حياة الناس أكثر فأكثر الفيضانات كانت نوعان آخر من العناية اإللهية الخفية، حيث جعلتن
فدخلنا األكواخ كالمنازؿ، كشاىدنا كيفية الحياة التي يعاني منها ىؤالء البؤساء عن كثب في حين كنا قبل 
ىذه الحادثة متواجدين في ىذه المدينة منذ عدة أشهر لكننا كنا نبلحظ ظواىر األشياء فقط، ال يعرفني 

ىذه السيوؿ كالفيضانات الجارفة،تعٌرفت على الناس كتعٌرؼ الناس عليَّ  الناس كال أعرفهم، كبعد أف جاءت
 (*.إلى حد ما أيضان 

في يزد، ذكر ( صدكقي)إلى شهيد المحراب، آية اهلل ( إيراف شهر)بعث آية اهلل الخامنئي آنذاؾ رسالة من  
كمعرفة سماحتو العميقة على  فيو تحليبلن عن التبلحم السائد بين الناس كرجاؿ العلم، بما يدلل على اطبلع

ىذه الرؤية كىذا . تعٌلق الناس باإلسبلـ كالقيم اإللهية كرجاؿ الدين الذين يدافعوف عن الشريعة اإلسبلمية
كاليكم فيما يلي مقتطفات من ىذا . التحليل كاجو استنكاران كمقاطعة من قبل التكتبلت الضعيفة المعارضة

 :قوطعت من قبل ىذه التنظيمات كالمجموعات الصغيرة المتشرذمةالتحليل الذم جاء في الرسالة التي 

الناس كالعادة كانوا كال يزالوف يثقوف برجاؿ الدين، لهذا إف كاف رجاؿ الدين متواجدين في الساحة ػ من ).. 
أم حركة أك نهضة ػ فهذا يعني أف جميع قطاعات الشعب متواجدة كحاضرة، كإف لم يكن رجاؿ الدين 

بطبيعة الحاؿ إذا كاف قادة . في الساحة فهذا يعني أف الشعب لم يتواجد بأكملو في الساحةمتواجدين 
الحركة من ذكم السياسة كالحنكة فيمكن اف تتجاكب بعض شرائح الشعب مع تلك الحركة أك النهضة 



و على أكثر تقدير كليس الشعب بأكملو، في حين أف رجاؿ الدين حيثما كانوا، نجد الشعب بكل شرائح
متواجدان في الساحة، كلهذا، فمن الطبيعي أف تنتصر ىذه النهضة عاجبلن اـ آجبل، إذ ال توجد ىناؾ أية 
حركة يشترؾ فيها الشعب كلو بصورة جماعية كبشكل موٌحد إاٌل كسيواجو النجاح كالنصر، كال استثناء في 

 .ىذه القاعدة األساسية الفٌذة

كالفاعل سيرافقو طبعان، تواجد كحضور عريض لقطاعات الشعب إٌف تواجد كحضور رجاؿ الدين الهادؼ 
ػ ( إيراف شهر)ـ من مدينة 1978ػ  1977ش، .ى 1357أك  1356أرسلتي خطابان خبلؿ عاـ . المختلفة

التي أيبعدتي إليها ػ إلى المرحـو الشهيد سماحة آية اهلل الصدكقي، لقد طلب سماحتو مني آنذاؾ أف أكتب 
تي كتبتها فيما مضى حيث أف سماحتو كاف يجمع الناس في مدينة يزد، كيقـو بحركة إليو رسالة كتلك ال

فكرية كفعالية طيبة ىناؾ، فكتبتي إليو ثانية كذكرت لو نفس التحليل بشرح أكسع كتفصيل أكثر، فطيبعت 
ه تلك الرسالة على شكل كراسة في كقتها، لكن المنظمات كالتكتبلت الصغيرة التي تغلغلت بشكل مشبو 

كتسلٌلت إلى صفوؼ المناضلين الثوريين في جميع أنحاء الببلد، قاكمت ىذا الخطاب كحالت دكف 
 !انتشاره، كأينما كانوا يعثركف عليو، يقوموف بحظره كمقاطعتو كتمزيقو

أعطيتي الخطاب ػ مرةن ػ لشاب من أجل استنساخو كتوزيعو في محل خاص، لكنني عرفت بعد مدة أنو قد 
فتبين لي فيما بعد أف الشاب المذكور كاف ممن ينتموف إلى ىذه ! تمامان كرمى بو جانبان  مٌزؽ الخطاب

 .المنظمات كالتكتبلت المشبوىة الصغيرة

بالنسبة إلى مثل ىذه الموضوعات المدرجة في الخطاب، كانت التكتبلت كالتنظيمات الصغيرة تشعر 
لمنعزلة عن رجاؿ الدين كانت تتخذ موقفان بحساسية قصول، أم أف األحزاب كالجماعات السياسية ا

أينما كنتم أنتم، فتواجد الجماىير معكم أما ضعيف أك معدكـ : كتستفحل فيها الحٌساسية كلما قلنا لهم
بالمٌرة، في حين أف تواجد علماء الدين في كل مورد كموقف، خاصة إذا كانت ىناؾ مجموعة مرموقة 

 (.*وية كعلى نطاؽ كاسع جدان كضخمة منهم، ستكوف مشاركة الجماىير ق

ـ قبيل انتصار الثورة اإلسبلمية، ففي ىذه السنة 1978ش، .ى1357استمر ىذا النفي كاإلبعاد حتى عاـ 
بالذات، كخبلؿ تصاعد حٌدة المظاىرات كفقداف السيطرة على الموقف من قبل النظاـ، عاد سماحة آية 

 .كفعالياتو أكثر من ذم قبلاهلل الخامنئي إلى مشهد كباشر نشاطو 



ش، .ى 1357ك1356البؤرة األصلية كالمصدر الرئيسي لجميع المظاىرات كالمسيرات خبلؿ عاـ
ـ في طهراف كانت تلك الجماعات كالتنظيمات التي يترأسها كيدير شؤكنها الشهيد 1977ػ  1978

. كأصحابهم كرفاقهم في طريق الجهادالمظلـو آية اهلل البهشتي كالشهيد آية اهلل المطهرم كالشهيد باىنر 
في المدف األخرل أيضان كاف يتواجد رجاؿ علم مناضلين كهؤالء المتواجدين في طهراف، امثاؿ آية اهلل 
الشهيد الصدكقي في مدينة يزد كآية اهلل الشهيد دستغيب في مدينة شيراز كآية اهلل الخامنئي في مشهد 

 .البؤرة األصلية كالتحتية األساسيةحيث كانوا على ارتباط كصلة بهذه ... ك

االعتصاـ الذم تحقق في مشهد كاف باقتراح من قبل آية اهلل الخامنئي، حيث أصبح بداية لسلسلة من 
كمن ىذا . التجمعات االحتجاجية كاالعتصامات في جميع أنحاء الببلد كىكذا في طهراف، العاصمة

مكنا أف نتعرؼ على الدكر الحاسم كالشجاع الذم قاـ المنطلق كعن طريق دراسة كدراية ىذه الذكريات ت
بو سماحة آية اهلل الخامنئي أكثر فأكثر في توجيو الحركات الجماىيرية كصمودىا النضالي في مدينة 
مشهد، ككذلك اتخاذ القرارات السريعة كالصائبة في الظركؼ الحرجة كالوقت المناسب، يقوؿ سماحتو في 

 :ىذا الصدد

سجد كرامت بعد مضي عدة أعواـ، إلى مركز قيادم لتنظيم النشاطات كالفعاليات الثورية إباف لقد تبدؿ م) 
بمحافظة ( جيرفت)ـ ككاف ىذا متزامنان مع عودة سماحتو من المنفى إلى مدينة 1978ش .ى 1357سنة 

لشهر في شهر آباف الشهر الثامن الهجرم الشمسي كأغلب الظن أنو كاف في نهاية شهر مهر ا( كرماف)
 .السابع، تشرين األكؿ الميبلدم، في كقت بدأت فيو التظاىرات الثورية في مدينة مشهد كالمدف األخرل

كعلى ىذا األساس اجتمعنا كقمنا بتأسيس مركز للقيادة في مسجد كرامت لتسيير األمور كتنسيق العمل 
 :من النضالي في مشهد، كىيئة التنسيق كالتوجيو كالقيادة ىذه تشٌكلت من كل

المرحـو الشهيد ىاشمي نجاد كاألخ السيد الطبسي كأنا كجماعة من الطبلب الشباب في الحوزة العلمية، 
( في الحرب المفركضة مع العراؽ) الذين كانوا يرافقوننا دكمان، فيما بعد استشهد اثنين من ىؤالء اإلخوة 

( الموسوم القوجاني)الشهيد: ى ػ كىماتعال  حيث كانا يوكباننا كيسانداننا في كل موقف ػ رحمهم اهلل
أجل كنا نجتمع في مسجد كرامت كالناس يؤمونو دكمان، كالغريب أنك ترل رجاؿ (. كامياب)كالشهيد 

القريب من المسجد لمداىمتو، ألنهم كانوا يخافوف ( نادرم)األمن كالشرطة ال يتجرأكف على اجتياز مفترؽ 



كنا نقضي النهار ىناؾ دكف أم مانع أك خوؼ، بل لم نخش من استياء كغضب الناس كانتفاضهم، لذا،  
شيئان كلو أدل ذلك إلى مداىمة المسجد كمهاجمتو، كلكن في الليل كنا نلتمس الظبلـ بهدكء كسكينة ثم 

 .نخرج آنذاؾ من المسجد كندخل بيوتان غير بيوتنا، كفي كل ليلة كاف يبقى بعض اإلخوة في المسجد

( آذر)صحوبة بالهياج كالتحٌمس، إلى أف حصلت تلك القضايا المعركفة في شهر أجل لقد كانت األمور م
بمدينة مشهد المقدسة ككاف األمر معقدان كحرجان ( ـ1978شهر أيلوؿ من عاـ )ش، .ى1357من سنة 

 .للغاية

، لبلعتصاـ فيها كالجدير بال ذكر أف في البداية ىاجموا المستشفى التي تقرر أف نذىب إليها في نفس اليـو
موضوع الذىاب إلى المستشفى ىو اآلخر موضوع طريف كملفت للنظر كيشتمل على حوادث لم تيذكر 

كانت ىناؾ حوادث مشحونة بالمفاجئات كالهيجانات كمن ضمنها . لحد اآلف، ألف الناس لم يطلعوا عليها
خ أياـ الثورة ماحدث في مدينة مشهد، كلكن لؤلسف لم يتفوه بها أحد، بينما ىي من مكونات تاري

كمنها أذكر بأني كنتي في مجلس عزاء الحسين عليو السبلـ، فطلبوني على الهاتف، . اإلسبلمية المعاصرة
، من كراء  خاطبني صوتي بعض األصحاب كالمعارؼ كأصوات مجهولة أخرل ػ لم أتعٌرؼ عليها قبل اليـو

ا على المستشفى ككانت الهجمة شرسة لقد ىجمو : )األسبلؾ بالمستشفى، في ارتباؾ كذعر شديدين، قائبلن 
 !(.النجدة.. النجدة! للغاية، ضربوىم، قتلوىم

ناديت السيد الطبسي فذىبنا معان إلى غرفة كاف فيها جماعة من العلماء كبعض الشخصيات المعركفة في 
 .مشهد، جاءكا للحضور في مجلس عزاء الحسين بن علي عليهما السبلـ بمنزؿ أحد ىذه الشخصيات

الحالة في المستشفى متأزمة كىي على ىذه الصورة ككما تعلموف : )التفتي إلى ىؤالء السادة كخاطبتهم
فهناؾ احتماؿ مؤكد بأننا إذا دخلنا ساحة الحوادث مباشرة في المستشفى فسيكوف تواجدنا رادعان كسٌدان 

الطبسي إلى ىناؾ دكف أم أماـ مهاجمة كمداىمة المرضى كاألطباء كىيئة التمريض، كسنذىب أنا كالسيد 
 (. شك

قلت ىذا في حين لم يكن بيني كبين السيد الطبسي اتفاؽ مسبق، لكني كنتي كاثقان من موافقتو عل ىذا 
إف رافقتمونا، فنعم المطلوب كأف لم ترافقونا، فسنذىب : )على أم حاؿ ذكرت ذلك كأضفت. االقتراح

عن العـز الحاسم كالقرار النهائي فجعلت بعض العلماء ، كانت ىذه اللهجة تنٌم (نحن اإلثناف إلى ىناؾ



نحن أيضان نرافقكم إلى : )المعركفين كالموقرين في مشهد إلبداء رغبتهم كاستعدادىم للمشاركة، كقالوا
 .كجماعة آخرين( مركاريد)، من ضمنهم السيد (المستشفى

كالمستشفى في مدة ساعة تقريبان ككلما ذىبنا إلى ىناؾ مشيٌان على األقداـ، فقطعنا المسافة بين السوؽ 
تقدمنا إلى األماـ رأينا الجماىير المشتركة في المسيرة تحتشد أكثر كأكثر، لكنها كانت ىادئة كمسالمة، 
ببل ىتافات كشعارات حماسية، فكنا نتحرؾ ىكذا نحو الهدؼ، إلى أف كصلنا قرب المستشفى ككما 

ستشفى اإلماـ الرضا عليو السبلـ توجد ساحة، كىي اآلف تعلموف أماـ ذلك الشارع الذم يفضي إلى م
موجودة أيضان، كتسمى ساحة اإلماـ الرضا عليو السبلـ، ككانت كالزالت ثبلثة شوارع تفضي إلى ىذه 

 (. جهاف باني)الساحة، قدمنا نحو المستشفى من شارع 

امل، يحملوف البنادؽ بأيديهم، رأينا الجنود من بعيد، مصطفين في الشارع كقد اغلقوا الطريق في صف ك
الحظت أف شيئان من اإلرباؾ كالرعب بدأ . فلم يكن بإمكاننا أف نجتازىم كنخترقهم إلى المستشفى ببساطة

يستولي على الناس، فتقربت من بعض ىؤالء اإلخوة؛ من أىل العلم كرجاؿ الدين الذين كانوا معنا كقلت 
ألكؿ من المسيرة بوقار كعزيمة ثابتة كدكف أف يطرأ أم المفركض علينا أف نتصدر نحن الصف ا: )لهم

، (تزلزؿ أك اضطراب على سلوكنا كتصرفاتنا، حتى يتسنى للناس أف يتحركوا خلفنا بثقة تامة كسكينة كاملة
كىذا ما قمنا بو بالفعل، أم أننا أطرقنا رؤكسنا إلى األرض ثم تقدمنا نحو األماـ دكف أف نخافهم أك نأبو 

لم نشاىد جنودان مدججين بالسبلح، معترضين الطريق، حتى كصلنا إلى مقربة متر كاحد منهم،  بهم، كأننا
فرأينا ػ على حين غرة ػ أٌف ىؤالء الجنود المسلحين قد تنحوا عن طريقنا بقدر مركر ثبلثة أك أربعة أشخاص، 

 . لناقاموا بعملهم ىذا بصورة تلقائية كدكف أم اختيار منهم كدكف أم معارضة على عم

على ىذا النحو اخترقنا صٌف الجنود، ككاف قصدىم أف نذىب نحو ليغلقوا الطريق ثانية، لكنهم لم يفلحوا 
في عملهم، ألننا مع اجتيازنا للخط األكؿ، تزاحمت جماعات ضخمة، كتحٌمس جمهور كبير من ىذه 

ات المسلحة كالشرطة من المسيرة للتقدـ نحو األماـ كاتخذت موقف المبادرة بيدىا، فلم تتمكن القو 
 . السيطرة على تلك المظاىرة العمبلقة، إذ جاءت معنا جحافل عظيمة من الناس نحو المستشفى

بعد ذلك طلبنا من المسؤكلين أف يفتحوا الباب، ففتحوه كما أف دخلنا المستشفى ظهرت تباشير الفرح 
عندىا ذىبنا معان . القلق كالخوؼ عنهم كاطمأنواكالنشاط على كجوه الطلبة كىيئة التمريض كاألطباء، فزاؿ 



فشرع النسا بإطاحة ( الشاه)نحو المنصة التي كانت كسط ساحة المستشفى كقد نصب عليها تمثاؿ الػ
 . التمثاؿ كتحطيمو

، في حين ال يستخدـ ىذا السبلح الخطر جدان (50عيار )في ىذه اللحظة استهدؼ الجنود الناس برشاش
ق أك لقتل جماعة من الناس، ألنو صنع ألغراض معينة أخرل، بل تستخدـ ػ في اغلب األحياف ػ عادة ػ لتفري

كما شاكلها من األسلحة ذات العيارات الخفيفة، في حين أف ( J3)ػ البندقية الرشاشة الخفيفة مثل رشاشة 
جاء مراسلو سبلح فتاؾ للغاية، في ىذه اللحظة بدأ رشق المتظاىرين بالرصاص ك ( 50عيار )الرشاش، 

عيار )الصحف األجنبية كككاالت األنباء العالمية لمشاىدة الحادث عن قرب، فجمعتي أغلفة الرصاص
ابعثوا بنبأ ىذه الجريمة الشنعاء إلى جميع أنحاء العالم، حتى ) فقلت لهم: كقدمتها إليهم ليفحصوىا( 50

 (.كجبلكزتو معنا( الشاه)يعلم أىل الدنيا ما فعلو 

ذىبتي مع جماعة . أم حاؿ كبعد مضي حوالي ساعة كاحدة، كنا ال ندرم ماذا يجب علينا أف نفعلعلى 
من رجاؿ الدين إلى إحدل تلك الغرؼ الموجودة ىناؾ كلم نكن نعرؼ ىل استمٌر ىجومهم إلى تلك 

وا اللحظة أـ ال؟ فاقترحت أف نعلن عن اعتصامنا في ىذا المكاف كسوؼ لن نبرح المكاف حتى يستجيب
لمطالبنا، كاف في ذلك االجتماع جماعة من أىل العلم كرجاؿ الدين في مشهد، ككاف عددىم يتراكح بين 
الثمانية كالعشرة أشخاص، كلئبل يحصل أم تزعزع أك تذبذب في األفكار كاآلراء أك طعن في ىذا 

بقى ىنا حتى يستجيبوا سن)االقتراح، أخذت من فورم بورقة ككتبت عليها، نحن الموقعوف أدناه نعلن بأننا 
ككانت إحدل مطالبنا ىي إقالة الحاكم العسكرم في مدينة مشهد من منصبو، كاألخرل منفذم ( لمطالبنا

 .كآمرم اطبلؽ النيراف على المتظاىرين في مستشفى اإلماـ الرضا عليو السبلـ، كمطالب أخرل

مشهد كخارجها حيث أنو أصبح نقطة انطبلؽ أعلنا اعتصامنا بهذه الطريقة ككاف لو األثر الكبير في مدينة 
كتحوؿ كارتكاز لبلورة الحركات النضالية في مشهد، حيث أكجد فيما بعد ركحان حماسية عالية لدل 
جماىير الشعب، لهذا تحركت من ساعتها المظاىرات الصاخبة ثم عقبتها المجازر الجماعية من قبل 

 (*. النظاـ في مشهد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



، لو حكاية لطيفة كىي أف حجة اإلسبلـ كالمسلمين (مسجد كرامت)، الشاب إلمامة جماعة (السيد علي)انتخاب [ 1]
ذاع بين الناس بأف السيد كرامت ػ بعد االنتهاء من بناء المسجد الذم كاف يمتاز : )يذكر الموضوع بهذه الصورة( ايزدپناه)

 .ؾ، من حيث البناء كالموقع ػ ظل يبحث عن إماـ جماعة لوبمكانة مرموقة بين المساجد في مشهد ػ آنذا

ففي أحد الليالي، رأل السيد كرامت في المناـ، بأف صبلة جماعة عظيمة كضخمة قد أقيمت في المسجد ثم شاىد 
، كحفنة من علماء آخرين، كاقفين في الصف األكؿ من ىذه الصبلة الرائعة( آية اهلل الحاج آقاحسين القمي)المرحـو 

فاستغرب كتعجب السيد كرامت كنظر إلى محراب المسجد فرأل فيو سيدان جليبلن، ذا كجو متؤللئ يـو صبلة ىذه 
في مقابلة لمركز .)الجماعة كفي غداة تلك الليلة تعرؼ على آية اهلل الخامنئي كدعاه إلقامة صبلة الجماعة في المسجد

ش، .ى31/11/1372قائد الثورة المعظم بتاريخ  البحوث اإلسبلمية التابع لحرس الثورة اإلسبلمية مع
 .92ص ( نسل كوثر)نقبلن عن كتاب ( ـ1994/شباط/9)

 .أجريت المقابلة بتنسيق كبرمجة مسبقة من قبل مراسل اإلذاعة كالتلفزيوف في طهراف[ 2]

، بتاريخ (ـ11/2/1979ش، .ى22/11/1357نقبلن عن المقابلة التي أجرتها اإلذاعة كالتلفزيوف حوؿ ذكريات ثورة * 
( قدر كاليت)، مؤسسة 7، ص 2، ج(ذكريات كحكايات)نقبلن عن كتاب ( ـ1/2/1995ش، .ى11/11/1363

 .الثقافية

 .49من اصدارات قسم البحوث في حرس الثورة اإلسبلمية ص ( . نسل كوثر ػ جميل الكوثر)نقبلن عن كتاب * 

 (.دگاىهاكجهات نظر ػ دي)نفس المصدر؛ نقبلن عن كتاب * 

 (.نقر)نظاـ مؤلف من نقطة كقواطع يستخدـ لتوجيو الرسائل البرقية كيمتاز بالػ* 

 .ـ6/9/1982ش .ى15/6/1360، 10: ، العدد(شاىد)المجلة األسبوعية [ 3]

ش، .ى8/6/1360في   رئيس الجمهورية اإلسبلمية المحبوب الذم استشهد في حادث انفجار مبنى رئاسة الوزراء[ 4]
، مع الشهيد الدكتور محمد جواد باىنر؛ رئيس كزراءه، بيد المنافقين األشرار العمبلء في مكتب 1981/اغسطس/29

 .رئاسة الوزراء بطهراف

 .ـ31/8/1984ش، .ى10/6/1363صحيفة جمهورم اسبلمي اليومية [ 5]

األمريكي، لهذا فكاف يوصي باالحتواء كاف جيمي كارتر رئيس جمهورية أمريكا يؤمن باالنفتاح السياسي بالشكل [ 6]
السياسي كالثقافي، فاضطر الشاه النتهاج سياسة كارتر، لكنو اضطر على ممارسة اعنف المواجهات ضد الشعب 



ش .ى1357ك 56اإليراني، فباشر على خلق كإيجاد المجازر الدموية التي أدت إلى قتل اآلالؼ من المواطنين في عامي 
 (.ـ1979ك 78

 ـ30/8/1985ش ، .ى8/6/1363جمهورم اسبلمي اليومية  صحيفة* 

 .ـ30/8/1985ش، .ق8/6/1363جريدة جمهورم اسبلمي * 

! سنة 2500يبتدأ من أكثر من ( شاىنشاىي)لقد غير الشاه تاريخ إيراف الهجرم الشمسي إلى تاريخ * 
 (.ـ14/12/1978ش ػ .ى23/9/1356

 .ـ21/6/1990ش، .ى31/3/1368اليومية، ( رسالت)صحيفة [ 7]

 .ـ21/6/1990، 31/3/1368، 107، ص (المقاببلت)نقبلن عن كتاب [ 8]

 .ـ21/6/1990ش ، .ى31/3/1368صحيفة رسالت اليومية، * 

 .163ػ  165، ص 1، ج( الحوزة كرجاؿ الدين)نقبلن عن كتاب * 

 .11الى 7، ص 2، ج(حكاياتذكريات ك )منقولة عن كتاب  180إلى  177ص ( المقببلت)نقبلن عن كتاب* 

، (رحمو اهلل)؛ النجل األكبر لسماحة اإلماـ الراحل(*الحاج مصطفى الخميني)بعد استشهاد آية اهلل 
استعرت نار الثورة اإلسبلمية في جميع أنحاء الببلد، كقد تبدلت مجالس العزاء كالتأبين بمناسبة استشهاده 

رسلت برقيات المواساة كالتعازم من قبل اآليات العظاـ من إيراف فا. التعسفي( الشاه)إلى بؤرة لفضح نظاـ 
في العراؽ، حيث أف جميع االجراءات كانت تسرم سرياف النار ( رحمو اهلل)إلى سماحة اإلماـ الخميني

 .تحت الرماد، كتصعد من تحمس الجماىير كتهيء األجواء للوثبة النهائية الكبرل

في مشهد محوران للحركات الثورية، ففي مجلس العزاء كالتأبين كاف ( السيد علي)المناضل المحنككاف 
عزاه فيها بمناسبة ىذه ( رحمو اهلل)السباؽ في كل األمور، لهذا ارسل برقية إلى سماحة اإلماـ الخميني

كوثائق ىامة في أجهزة الحادثة األليمة كالمجزرة الوحشية كمازاؿ موضوع مجلس العزاء كالبرقية موجودة  
 (.ساكاؾ)األمن كالػ

 12ى  20/  280 10: الرقم                                         302: إلى 



 * ش.ى29/9/1357: التاريخ                                   12ى 20: من

 .السيد علي الخامنئي، خطيب: الموضوع

من اجل إال ييعرؼ الجنود الفاٌركف : الخطيب( البهتشي)رجل مجهوؿ للدكتور السيد محمد حسين قاؿ  
كأكصى الشباب ( گوىرشاد)من المعسكرات، استجابة لنداء الخميني، خطب الخامنئي في صحن مسجد 

لفارٌين كقد بصورة عامة أف يحلقوا رؤكسهم حتى يضٌيعوا التركيز على رجاؿ األمن كالشرطة لمعرفة الجنود ا
أثر ىذا االقتراح بالفعل، حيث أف قوات المرابطين كالدكريات اعتقلوا ػ مخطئين ػ عددان من أكالد التجار 

إضافة إلى ىذا كاف الخامنئي يوٌصي النساء بمقاطعة مستحضرات . في السوؽ ثم ايفرج عنهم بعد ذلك
 .التجميل

 .أخرل كبهذا سينتشر في كل مكاف أجابو البهشتي بأننا سنطرح الموضوع في أمكنة

 .طرح المواضيع المذكورة أعبله: تقرير يـو األحد 

 .التأييد كالموافقة على تقرير يـو األحد:تقرير يـو الثبلثاء

 .التأييد كالموافقة على تقرير يـو الثبلثاء: تقرير يـو األربعاء

في صحيفة اطبلعات كايسيء فيها إلى سماحة ( ساكاؾ)التي نيشرت من قبل أجهزة األمن كالػالمقالة  
كمن أجل أف يخمد نظاـ الشاه لهيب الثورة، لجأ . ، صٌعدت الحركة اإلسبلمية إلى ذركتها(رحمو اهلل)اإلماـ

، (النجف األشرؼ)ؽ من العرا( رحمو اهلل)إلى التساـك مع الحكومة العراقية، كذلك إلخراج سماحة اإلماـ
أك أف يكوف منزلو تحت رقابة مشددة، فيمنع ذلك من نشاطاتو السياسية، لكن سماحتو لم يرضخ لهذا 
اإلجراء بل غادر العراؽ مستنكران نحو الكويت، كعندما قوبل بعدـ الموافقة للدخوؿ األراضي الكويتية، 

دت أكثر من ذم قبل، خاصة كأف اتصاالتو قٌرر الذىاب إلى باريس، حيث أف دائرة نشاطات سماحتو ازدا
مع العناصر الثورية داخل إيراف كخارجها تزايدت بشكل مضطرد، فمن ضمن تلك االتصاالت كاإلجراءات 

تعيين  : من أجل استمرار كتوجيو كإدارة الثورة اإلسبلمية، يمكننا أف نذكر منها( رحمو اهلل)التي قاـ بها اإلماـ
 .اإلسبلمية في إيرافكوادر مجلس قيادة الثورة 



 :في ىذا المجاؿ( آية اهلل البهشتي)يقوؿ الشهيد 

البذرة األكلى المؤسسة لمجلس قيادة الثورة كالتي تٌمت الموافقة عليو من قبل سماحة اإلماـ )
 في باريس، كانت تضم الشيخ الهاشمي الرفسنجاني كاألستاذ المطهرم كأنا كالسيد( رحمو اهلل)الخميني

 (.الموسوم األردبيلي كالدكتور باىنر، إذ تشكل المجلس منٌا، نحن الخمسة

 :سماحة آية اهلل الخامنئي يذكر كيفية التحاقو بمجلس قيادة الثورة قائبلن 

إلى طهراف حاؿ بعث لي المرحـو الشهيد المطهرم بنداء ػ أكثر من مرة ػ كطلب مني فيو أف أقدـ )
استبلمي النداء، دكف أم تأخير كذلك لعمل مهم، لكني لم أعرؼ السبب، بل أرادكا أف يعلموني بو فور 

 (*.كصولي إلى طهراف

تعيين سماحة آية اهلل الخامنئي لعضوية مجلس قيادة الثورة، كاف يستدعي بقاء سماحتو في طهراف كمتابعة 
 .قضايا الثورة عن كثب

بختيار ػ آخر رئيس كزراء الشاه، آنذاؾ ككاف من أعضاء الجبهة الوطنية ػ يبذؿ قصارل جهده ليقدـ  ظلٌ 
لكن سماحة اإلماـ . حكومتو لشرائح الشعب المختلفة ػ كلو بالظاىر فقط ػ بمصداقية أكثر كتبرير أفضل

ش ، .ى26/10/1357أعلن بعد خركج الشاه بأنو سيرجع إلى إيراف في ( رحمو اهلل)الخميني
 (.ـ16/1/1979

إلى طهراف، كصٌرح بأنو سيغلق جميع مطارات ( رحمو اهلل)عندما أعلن بختيار عن ممانعتو لعودة اإلماـ 
بأنو سوؼ يقدـ إلى طهراف حالما تعود الحالة الطبيعية ( رحمو اهلل)آنذاؾ صٌرح سماحة اإلماـ . الببلد

فرجاؿ . ن بامكانو أف يغلق المطارات في إيراف لمدة طويلةللمطارات، كبطبيعة الحاؿ فإف بختيار لم يك
ليضيقوا الخناؽ على . العلم المتدينوف كالمتواجدكف في الساحة كانوا يقوموف كل يـو بمظاىرات صاخبة

بينهم بسرعة ثم يبادركا إلطبلؽ رصاصة ( رحمو اهلل)حكومة بختيار كذلك من أجل أف يشعركا بوجود اإلماـ 
 .ا النظاـ الملطخ بالعار كالنارالخبلص على ىذ

 : سماحة آية اهلل الخامنئي يسرد قصة االعتصاـ في جامعة طهراف في مذكراتو قائبلن 



رحمو )الليلة التي كاف من المقرر أف نعتصم في صباحها، ىو نفس اليـو المفركض أف يصل فيو اإلماـ )
 .إلى طهراف لكنو لم يصل( اهلل

، فالقى الشهيد البهشتي ىناؾ خطابان ثم قرأنا البياف الذم كتبناه من (جنة الزىراء)مقابر الشهداء  ذىبنا إلى
نظرية االعتصاـ في . قبل كرجعنا، عند العودة دار بيننا حديث حوؿ الخطوة الثانية التي البد أف نقـو بها

عتصاـ الذم كقع في مشهد، أم طهراف كانت مستلهمة من التجربة كالممارسة التي حصلت فعبلن أثناء اإل
االعتصاـ المؤثر كالناجح في مستشفى اإلماـ الرضا عليو السبلـ بمشهد، كلهذا اكتسبنا الشجاعة لمعاكدة 
 اإلعتصاـ مرة أخرل في طهراف، فناقشنا موضوع محل االعتصاـ فترة، يعني أين سيكوف االعتصاـ المقبل؟ 

، كالبعض (مسجد الشاه)الواقع في السوؽ المعركفة سابقان بػ( رحمو اهلل)في مسجد اإلماـ : البعضفأجاب 
اآلخر اقترح امكنة أخرل كمن بين جميع اإلقتراحات، تٌمت الموافقة على اقتراح قدـ حوؿ مجسد جامعة 

 . طهراف، كالحق أنو كاف اقتراحان مناسبان كمفضبلن كمتميزان من كل الجهات

كبناءن على ىذا تقرر أف يذىب اإلخوة في الصباح الباكر إلى الجامعة، لكننا خشينا أف تيغلق أبواب 
الجامعة، لهذا أرسلنا مبعوثان ممن يرغبوف المشاركة في االعتصاـ إلى أحد المسؤكلين في الجامعة ػ كالذم 

ؿ الموضوع، مع ىذا فقد كاجهنا أصبح بعد انتصار الثورة اإلسبلمية، رئيسان للجامعة ػ للتفاىم معو حو 
لقد كجدنا مسجد الجامعة ػ لحسن الحٌظ ػ مفتوحان، فدخلنا المسجد . مشاكل عديدة؛ أثناء اإلعتصاـ

بسرعة كجعلنا من الغرفة الصغيرة في الطابق العلوم من المسجد، مركزان للقيادة كأكؿ إجراء قمنا بو ىو 
خوة أف يوزعوا ىذا البياف بين الناس، ألننا عن طريق اإلعبلـ إصدار بياف بشأف اإلعتصاـ، ثم طلبنا من اإل

من خبلؿ إصدار البيانات كاإلعبلنات )كاإلعبلـ المكتوب( عبر إلقاء الخطب كالمحاضرات)المسموع
سيكوف لنا األثر النافع في كشف الحقائق عما يحدث بالضبط في المجتمع، فإف لم تكن ىذه ..( ك

ة التوجيهية فسوؼ ال يسمع الشعب معلومات صحيحة حوؿ الحوادث الجارية من البرامج الثقافية اإلعبلمي
كمن ! أف تقلب الحقائق للناس، رأسان على عقب( الشاه)جهة كمن ثم تحاكؿ أجهزة اإلعبلـ في حكومة 

ىذا المنطلق كانت لدينا برامج متعددة في الجامعة؛ إحداىا إلقاء الخطب المستمرة التي كاف يلقيها 
ء في مسجد الجامعة، كعلى سبيل المثاؿ يمكن أف نذكر بأف كل كاحد منا قاـ بإلقاء كلمة، ىذا الخطبا

ككانت ىناؾ برامج أخرل متعددة، مثل تصدير البيانات كاإلعبلنات كالنشرات الداخلية التي كانت تصدر 
سجد الجامعة عن المركز القيادم لئلعتصاـ، كعلى ما أذكر صدر منها عددين فقط، كانت إحداىا في م



من باريس إلى طهراف كاستقراره في ( رحمو اهلل)كاألخرل بعد مجيء سماحة اإلماـ ( االعتصاـ)باسم 
 (*.، ىذا كلدٌم اآلف عدد كاحد أك عددين منها(رفاه)مدرسة 

المعظم في طريق يجدر بنا أف ننقل ىنا، إحدل تلك الذكريات التي تدؿ على إخبلص سماحة القائد 
النضاؿ كالجهاد؛ ذلك اإلخبلص الذم جاء نتيجة العناية اإللهية، فقد كجو اهلل تبارؾ كتعالى قلوب 

( رحمو اهلل)المؤمنين إليو كأكدعو المهاـ كالمسؤكليات الجساـ في الحكومة اإلسبلمية، بيد سماحة اإلماـ 
على ( رحمو اهلل)نضالو كصحبتو لئلماـ الراحللكن سماحة آية اهلل الخامنئي خبلؿ . كطواؿ عمره الشريف

طريق الثورة اإلسبلمية لم يحاكؿ أف يخطو خطوة كاحدة من أجل مصالحو الخاصة، بل كاف ىدفو مرضاة 
 .اهلل عزكجل كىذه عبلمة بارزة لئلخبلص العميق

ليات التي تقٌلدىا فيما لم يتقدـ آية اهلل الخامنئي في البداية لقبوؿ أم منصب من تلك المناصب كالمسؤك 
كواجب شرعي كمرجع للعلماء ليس إال، ( رحمو اهلل)بل كانت تفرض عليو من قبل سماحة اإلماـ. بعد

 . كعلى ىذا فقد تٌمت الحجة عليو لتقٌبل ىذه المناصب

أجل لقد أثبت سماحتو في المراحل المختلفة بأنو مستعد للقياـ بأم عمل كلو كاف صغيران كحقيران، من 
متطلبات الثورة اإلسبلمية، دكف أم مماطلة أك استنكاؼ ككاف يتطوع لمثل ىذه األعماؿ من غير دعوة، 
لكنو في نفس الوقت لم ييرٌشح نفسو أبدان لتصدم المناصب كاأللقاب، كىذه الذكريات التي سنوردىا فيما 

 :احتويلي، ما ىي إالٌ نموذجان مصٌغران من ذلك اإلخبلص كالوفاء العظيم لسم

عقدنا اجتماعان مع . إلى طهراف ككنٌا في حالة اعتصاـ بجامعة طهراف( رحمو اهلل)لما تقرر مجيء اإلماـ )
بعض األصحاب كاألصدقاء المقربين إذ كنا نعمل معان خبلؿ فترة انتصار الثورة اإلسبلمية كقبلها ػ توكلهم 

ستشهد مثل الشهيد البهشتي كالشهيد المطهرم حازكا بعد انتصار الثورة على مناصب خطيرة، كبعضهم ا
كالشهيد باىنر ػ ككذلك مع حضور األخ العزيز السيد الرفسنجاني كالمرحـو الرباني الشيرازم كالمرحـو 
الرباني األملشي، أجل عقدنا ىذا االجتماع مع ىؤالء اإلخوة فكنا نتشاكر حوؿ مواضيع مختلفة كنقوؿ بأف 

طهراف خبلؿ اليومين أك األياـ الثبلثة القادمة كقد يكوف غدان، في حين أننا  سماحة اإلماـ سوؼ يقدـ إلى
لم نتهيأ بصورة كاملة لهذا األمر، تعالوا ننسق أعمالنا فيما لو قدـ سماحتو ككثرت المراجعات كأحلنا جميع 



ننا لم نتطرؽ ، سوؼ ال نواجو صعوبة أك تأخيران في أنجازىا، كلك(مدرسة رفاه)األعماؿ إلى ىذا المكاف؛ 
 .إلى موضوع تشكيل الحكومة في ىذه اآلكنة

( الرباني الشيرازم)أعضاء مجلس قيادة الثورة كاف يتشكل منا كلم يعلم بعض اإلخوة كاألصدقاء كالمرحـو 
شيئان عن ذلك آنذاؾ، إذ كنا نعمل مع بعضنا كلم ينبس أم منا بكبلـ حوؿ ( الرباني األملشي)كالمرحـو 
، كمتى يصل سماحتو إلى طهراف، (رحمو اهلل)حكومة، بل كاف الحديث يدكر حوؿ بيت اإلماـتأسيس ال

ستلقى المسؤكليات على عواتقنا، لهذا قررنا بأف يكوف ىناؾ تنسيق، لهذا اجتمعنا في ساعة من عصر أحد 
بتي الجميع األياـ، حيث ذىبنا إلى غرفة كتكلمنا ىناؾ حوؿ تقسيم كتوزيع المناصب كالمسؤكليات، فخاط

نعم، أنا أعرؼ صينع )قلت! شام؟. ما معنى ىذا الكبلـ. تعجب الجميع! مسؤكليتي أنا توزيع الشام: قائبلن 
فعن طريق طرح ىذا االقتراح تغٌير جٌو االجتماع، كلكن كاف من المتوقع أف يقوؿ اإلنساف ( الشام جيدان 

كوف ىناؾ منافسان أك معارضان، في حين أننا مثبلن أف إدارة شؤكف مكتب المراجعين على عاتقي، دكف أف ي
نريد جميعان إدارة ىذه المجموعة بشكل مطلوب ككل موقع نتخذه كنؤدم الخدمات كالمسؤكليات بجدارة 

 .فهو حسن

لتحضير الشام كما قلت . ىكذا كانت معنوياتي، كطبيعة الحاؿ، كنت أعلم بأف ال أحد ليرضى على تعييني
كال يسمح لي أحد أف أجلس ىناؾ كأصبي الشام كلكن مع ىذا كلو، لو كاف المطلوب مني ػ في كاقع 
األمر ػ تحضير الشام، لكنت على استعداد تاـ ألف أضع عبائتي جانبان كأيشٌمر عن ساعدمَّ ثم أيحضر 

 .ـ بمهمتي مهما كانتكلم يكن اقتراحي ىذا سول مثاالن على استعدادم للقيا. الشام

دخلت مجلس قيادة الثورة بنفس المعنويات كقد ذكرت مراران ألصحابي كأصدقائي بأني لست ذلك 
الشخص الذم إذا دخل غرفة، زعم، أف ىذا المقعد، خاٌص بو فإف كاف فارغان، ذىب فوران كجلس عليو كإال 

بي، في آية غرفة، بل أدخل الغرفة كحيثما أجد لم أر لنفسي أم مقعد خاٌص ! أبدان ! إنزعج كغادر المكاف
محبلن فارغان أجلس فيو، فإف شعر الرفاؽ بأف ىذه المسؤكلية ال تناسبني كىي أقل مما يجدر كيليق بي 

كأف رأكا أف علمي السابق أكثر تناسبان، فسأقـو . كطلبوا مني أف اتقٌلد مسؤكلية أخرل، فسأقـو بالواجب
 .بأدائو كذلك



ذه المواضيع قد ال يكوف بسيطان كسهبلن كقد تيفٌسر بأمور أخرل، إال أنني ػ في الواقع ػ أعتقد بأننا طرح ى
البد أف نكوف ىكذا، من أجل ضماف بقاء الثورة اإلسبلمية، إذان ال يحسن أف نعٌين ألنفسنا ػ ميسبقان ػ منصبان 

ق لي كحيلولي بو انسب، كإف لم استطع بلوغو أك مسؤكلية، فإذا عيينتي فيو، فرحتي كرضيتي بو كرأيت إنو ألي
أنا بالذات ػ منذ البداية لم . بتمامو أنزعج كأٌدعي المظلومية كأرفض ما خيٌوؿ إلٌي فأخرج من المكاف مغضبان 

يجب علينا أف نكوف بهذا المستول في قيادة . أكن بهذه الرؤية كالنفسية ػ كلم أحاكؿ أف أكوف كذلك
 [1.]الثورة

جة الحاصلة لهذه المراحل النضالية كالمساعي الحميدة للعلماء العظاـ كالشعب اإليراني المسلم أٌدت النتي
. إلى الوطن[3( ]رضواف اهلل عليو)كتهيئة الظركؼ المناسبة لعودة اإلماـ الخميني [ 2]إلى ىزيمة الشاه

 (.رفاه)في مدرسة كتزامنان مع ىذه المرحلة تشكٌلت لجنة استقباؿ اإلماـ التي كانت مستقرة 

كمدرسة علوم كقد تشكل ( رفاه)إلى الوطن، كتشكلت لجاف مختلفة في مدرسة ( رحمو اهلل)لما عاد اإلماـ
 .كطلب منها أف تواصل فعالياتها كأعمالها بانتظاـ كجدية أكثر( رحمو اهلل)البعض منها قبل مجيئو 

حيث أف ىذا ( رحمو اهلل)ية إدارة اإلعبلـ في مكتب اإلماـ سماحة آية اهلل الخامنئي أخذ على عاتقو مسؤكل
 .العمل كأف كاف مضنيان للغاية كشاقان جدان، لكنو تم بجدارة كاملة

 أكؿ مقالة ايذيعت من صوت الجمهورية اإلسبلمية اإليرانية 

ىو إصدار ( رحمو اهلل)الخمينيمن جملة اإلجراءات كاألعماؿ التي قاـ بها مكتب اعبلـ سماحة اإلماـ 
التي صدر منها بعض األعداد، فكاف سماحة آية اهلل الخامنئي يكتب لهذه النشرة، ( اإلماـ)نشرة باسم 

سنة ( بهمن)من شهر  22كالملفت للنظر أف مؤسسة اإلذاعة بعد سقوطها بيد أبناء الشعب كفي اليـو 
 :بعنواف ش أذاعت المقالة األكلى التي كتبها سماحتو.ى1357

 .، فكانت اكؿ مقالة أذيعت من صوت الجمهورية اإلسبلمية اإليرانية(على مسار بداية اإلنتصار)

 مهمة إلى محافظة سيستاف كبلوشستاف  



حكمان للذىاب إلى مهمة تفقدية ( رحمو اهلل)تلقى آية اهلل الخامنئي من جانب سماحة اإلماـ الخميني
من سنة ( فركردين)لمواطنين في محافظة سيستاف كبلوشستاف كذلك في الشهر األكؿ ألحواؿ كمطالب ا

إذ أف سماحتو قدـ أفضل الخدمات كاإلغاثات للمحركمين كالمضطهدين ( ـ1979نيساف )ش، .ى1358
 .على مستول المحافظة

بلوشستاف ككاف ذلك مدينة كىو في طريقو إلى محافظة سيستاف ك ( كرماف)دخل سماحة آية اهلل الخامنئي
متزامنان مع يـو عملية االقتراع كالتصويت لبلستفتاء العاـ في الجمهورية اإلسبلمية حيث أدلى سماحتو برأيو 

 :في صندكؽ االقتراع بمطار مدينة كرماف كىكذا ينقل سماحتو الذكريات الحلوة عن ذلك اليـو

( رحمو اهلل)يـو االقتراع كالتصويت في كرماف؛ حيث أنني كنتي في جولة تفقدية من قبل اإلماـ كنت )
لزيارة المدف في بلوشستاف كااللتقاء بالناس ىناؾ عن كثب كنقل نداء المحبة كاالشفاؽ كالرحمة إليهم نيابة 

للثورة اإلسبلمية، كاف يفكر  ، ككما تبلحظوف فإف سماحتو منذ األياـ األكلى(رحمو اهلل)عن سماحة اإلماـ
بالمحركمين كالنائين المهملين الذين لم يكن لهم أم اعتبار أك شأف في النظاـ الملكي البائد، ككاف يشٌدد 
سماحتو على مبلطفتهم كالتحبب إليهم، كمن ىذا المنطلق فقد بعثني سماحتو إلى تلك المنطقة ػ حيث  

لمكاف ػ فذىبتي كبينما كنتي ماضيان إلى محافظة بلوشستاف، كانت لي سوابق طويلة كمعرفة عميقة بذلك ا
حيث كاف مصادفان ليـو االقتراع كالتصويت للجمهورية اإلسبلمية، ففي مطار  ( كرماف)كصلتي إلى مدينة 

كالمتحمسوف للثورة اإلسبلمية حولي ألنهم كانوا يعرفونني ( حزب اهلل)كرماف اجتمع األخوة الموسوموف بػ
ني كنتي ماكثان في مدينتهم أياـ ابعادم فيها كبالمقابل أنا أيضان كنت أحبي أىالي كرماف كثيران ػ من قبل ػ كأل

فجاءكا بصناديق اإلقتراع ككل كاحد منهم كاف يطلب مني أف أدلي برأيي في صندكقو، فكانت تلك 
د شاىدت ذلك اللحظات التي ادليتي فيها برأيي في الصندكؽ، من ذكرياتي العزيزة الحلوة، خاصة كق

الحماس كالنشاط الفائق بين شرائح الشعب المختلفة في ىذه المدينة، ثم بعد ذلك تبٌين أف الشعب 
 %((*.2/98)لصالح الجمهورية اإلسبلمية بنسبة مئوية قدرىا ( نعم)اإليراني قد كٌرس رأيو إيجابيان، بػ

 ممثل مجلس قيادة الثورة في كزارة الدفاع



ـ ممثبلن لمجلس قيادة الثورة اإلسبلمية في كزارة 1979ش، .ى1358آية اهلل الخامنئي في سنة أصبح 
من الشهر الخامس مرداد من نفس السنة، توٌلى سماحتو مسؤكلية مساعد كزير  28الدفاع كفي يـو 

 .الدفاع، كقٌدـ خدمات ىامة في ىذه المناصب كالمسؤكليات

 ة بالنيابةرئاسة حرس الثورة اإلسبلمي 

سنة ( آذر)من الشهر التاسع  10توٌلى آية اهلل الخامنئي منصب رئاسة حرس الثورة اإلسبلمية بالنيابة في 
كقد تمكن سماحتو ( رحمو اهلل)ـ بأمر من سماحة اإلماـ الخميني1979/تشرين الثاني/30ش، .ى1358

 .من أف يحقق عمليات التنسيق كالتنظيم في الحرس

 د طلبات الطبلب الجامعيينتفق 

كاف آية اهلل الخامنئي ػ كال يزاؿ ػ يحظى بإىتماـ كبير بين الجيل الجامعي الشاب، كلهذا عندما كاف  
لحٌل مشكبلتهم، كاف ( رحمو اهلل)الطبلب الجامعيوف الملتزموف بالشريعة اإلسبلمية يراجعوف سماحة اإلماـ 

رحمو )كبالفعل حدث ما طلب منهم اإلماـ. نئي ليطرحوا مسائلهم عليوسماحتو يرشدىم إلى آية اهلل الخام
 :كبهذه المناسبة قاؿ سماحتو مٌرة(. اهلل

طبعان المفركض من بعض الخطباء أف يتواجدكا في الجامعة، كاقترح أف يأتي السيد علي الخامنئي إلى )
 .الجامعة

الذم كاف قد استشهد ["4]إليو كقولوا لو عني بأنو البد أف يتواجد في الجامعة بدؿ السيد المطهرماذىبوا 
 [.5(]فهو رجل طيب جدان كفاىم للغاية، كيجيد الخطابة كالكبلـ بجدارة تامة" آنذااؾ

 إمامة جمعة العاصمة طهراف

حكمان ( رحمو اهلل)منتظرم، أصدر سماحة اإلماـ بعد رحيل المرحـو آية اهلل الطالقاني كإعفاء السيد ال
، عٌين فيو آية اهلل (ـ1981كانوف الثاني )ش، .ى 1358سنة ( دم)من الشهر العاشر؛  24بتاريخ 

 .الخامنئي إمامان لصبلة الجمعة لمدينة طهراف



ية كالتفاسير السياسية الخطب القيمة إلماـ الجمعة في الصبلة، ما ىي إاٌل باقة منوعة من المعارؼ اإلسبلم
كالتوجيهات النافعة، كالى جانب ىذه التشكيلة الهائلة، تخٌلدت الملحمة العظيمة الرائعة لصبلة الجمعة 

من الشهر  24حادث صبلة الجمعة بتاريخ )التاريخية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ صلوات الجمعة
في ىذه الجمعة الخالدة كأثناء انفجار قنبلة . ـ1985/ مارس/14ش، .ى1363سنة ( اسفند)الثاني عشر 

، (منظمة مجاىدم خلق)كالتي تسمى نفسها بػ" زرعها ػ بين صفوؼ المصلٌين ػ اعضاء منظمة المنافقين 
حيث أٌدت إلى استشهاد العديد كجرح العشرات منهم، كقد ىٌزت موجة اإلنفجار منصة الخطابة في 

 .الصبلة

اثرة جٌراء اإلنفجار تتساقط على رؤكس المصلٌين في تلك الجمعة الرىيبة كفي فكانت قطع األجساد المتن
نفس الوقت بالذات، حٌلقت المقاتبلت الحربية المتطٌورة للعدك أثناء أياـ الحرب المفركضة على إيراف 

ت متزامنة مع اإلنفجار، كذلك لقصف المصلٌين في تلك الجمعة، إال أف المدافع المضادة للطائرات تصدٌ 
لها كرشقتها بوابل من الرصاص، فكاف جٌوان يسوده الرعب كالتحدم كالجلبة كالضوضاء، لكن المعنويات 
العالية كالسكينة كالطمأنينة التي كاف يتمتع بها إماـ الجمعة كبيرة كالتأييدات اإللهية غامرة، فكاف موقف 

، موقف صمود كصبلبة كجأش كبير كظلت صفوؼ ال صبلة كما ىي ثابتة، دكف أم المصلين في ذلك اليـو
خوؼ أك ارتباؾ، كإماـ الجمعة؛ آية اهلل الخامنئي كاصل خطبتو بعـز ثابت كاقتدار تاـ دكف أف ينتابو أقل 
ارتعاش في الكبلـ اك اضطراب في السلوؾ، ثم بعد ذلك، اقيمت الصبلة في ابهى صورة كأجمل حالة من 

عزكجل، كىذه التحديات المتبلحقة لؤلعداء من جهة كالعزيمة الهدكء النفسي كالتوجو العرفاني الخالص هلل 
القوية للشعب من جهة أخرل، حملت األصدقاء كاألعداء في كقت كاحد على اإلستغراب الشديد، إلى 

اشار إلى ذلك في ندائو بمناسبة حلوؿ السنة الشمسية الجديدة، ( رحمو اهلل)درجة أف سماحة اإلماـ 
 : قائبلن 

التي كانت رائعةن، نورانيةن، كانتهت بصمود كعزيمة مع مزيج من ( الجمعة)أنس أبدان حكاية تلك لن )
 .السكينة كاإلطمئناف، في حين أف صوت تراشق الرشاش كاف يدٌكم في المكاف

الحظتي الموقف جيدان كتأملتو مليٌان، كقفت مدققان عند ردكد الفعل كأحاسيس الناس آنذاؾ كىم في خضم 
الموقف كتحدم الميداف كخطورة الساحة، أردتي أف أعرؼ كأتعرؼ على سلوكيات الناس في تلك الفترة 

تهٌيب تحديات العدك أك اضطرب في . العصيبة؟ لكني ػ في الحقيقة ػ لم أعثر حتى على شخص كاحد



الناس بصوت عزيمتو، كاألجمل من ىذا، أننا نرل خطيب الجمعة ػ آية اهلل الخامنئي ػ ظٌل يتحدث إلى 
قٌوم كنبرة سليمة كجماىير المصلٌين ينصتوف إليو بدقة ثم نبلحظ ىتافاتهم تعلوا في تلك الحالة بأننا لن 

 (*.نستسلم بل جئنا لبلستشهاد

 العضوية في مجلس الدفاع األعلى 

كمجلس ( حمو اهللر )عيٌين سماحة آية اهلل الخامنئي للحضور في مجلس الدفاع األعلى من قبل اإلماـ  
قيادة الثورة إلخبارىما عٌما يحصل ىناؾ من أخبار كمعلومات كتصاميم، فكاف لحضوره دكر مؤثر كبارز، 

( بازرگاف)كذلك، ألنو كالشهيد مصطفى جمراف ػ ممثل آخر لئلماـ ػ كانا السبب في عدـ قدرة حكومة 
 .م في الجيش اإليرانيالمؤقتة على تغيير أسماء المستشارين األمريكيين لئلحتفاظ به

 الوقوؼ بوجو المؤامرات األمريكية كالقوميين 

يعتبر (( رحمو اهلل)الطلبة المسلمين الموالين لنهج اإلماـ)إٌف احتبلؿ ككر الجاسوسية األمريكية من قبل 
بأنو ثورة ( رحمو اهلل)فقد كصفو سماحة اإلماـ الخمينيأحد األحداث الهممة على مسار الثورة اإلسبلمية، 

 (.ـ1979في عاـ )أكبر كاىم من الثورة األكلى

كعلى الرغم من أف أمريكا تبغض كتعادم الشعب اإليراني دائمان طيلة حكومة الشاه، لكن النظاـ اإلسبلمي 
ى عملية ضبط النفس إلى درجة أف بعض كالشعب اإليراني المسلم كقيادة الثورة اإلسبلمية الحكيمة ركن إل

حكمان باإلفراج عنهم فوران، فيما ( رحمو اهلل)األمريكيين كقعوا أسرل بيد أبناء الشعب مباشرة، فأصدر اإلماـ
أف السفارة األمريكية استمرت في أعمالها، كلهذا كاصلت فعالياتها اإلستخباراتية بعد ذلك أيضان، كلكن 

قامت .. كا ما أفسدتو سابقان عن طريق أعمالها العدكانية كالتعسفية في إيرافلؤلسف، بدؿ أف تيصلح أمري
الواليات المتحدة بتدبير المؤامرات المختلفة ضد الحكومة اإلسبلمية الفتية، فمن جملة أعمالها اإلجرامية 

رت اتصاالت مثبلن أنها جعلت من سفارتها في طهراف ككران كمركزان للجاسوسية ضد الحكومة اإلسبلمية، كأج
سرية مع العناصر القومية كالليبرالية كالمعارضة، كحاكلت أف تجمعهم في ميداف كاحد كتسوقهم لمصالحها 

 .الخاصة



األكراد في كردستاف إضافة إلى ىذا فإف إثارة الفتن كالمنازعات كتحريض النعرات القومية كاستفزاز 
( تركمن صحراء)كىكذا اإلضطرابات التي أكجدتها في منطقة .. كالعرب في خوزستاف كالبلوش ك

أما األسوأ كاألفضع من ىذا، .. ما ىي إاٌل كصمة عار في سجل أمريكا األسود( خوزستاف)ك( كردستاف)ك
كجو العدالة في أمريكا، كأعلنت عدائها ىو أف اإلدارة األمريكية كافقت على استقباؿ شاه إيراف الفاٌر من 

 . المباشر لما قامت بو تجاه الثورة اإلسبلمية

كانت اإلدارة األمريكية تهدؼ إلى تجميع المعارضين لئلسبلـ كالجمهورية اإلسبلمية حوؿ الشاه، كذلك 
 .لتدبير الدسائس كالمؤامرات ضد الثورة اإلسبلمية

على اإلجراءات العدكانية ( رحمو اهلل)التي قاـ بها سماحة اإلماـ الخمينيكيذكر أف تسليط األضواء 
من الشهر  13إلى احتبلؿ ككر الجاسوسية في ( رحمو اهلل)األمريكية، دفع بالطلبة الموالين لنهج اإلماـ

 (.ـ1989/ تشرين الثاني/3ش ، .ى 1368سنة ( آباف)الثامن 

عليها في ككر الجاسوسية تبٌين مدل تدخل الواليات المتحدة في شؤكف إٌف المستندات كالوثائق التي عيثر 
بعد ىذه الحوادث ػ بطبيعة الحاؿ ػ اىتاج . إيراف الداخلية، كتيظهر خطورة المؤامرات التي تدبرىا أمريكا

الليبراليوف عقب انكشاؼ اإلتصاالت السرية مع العمبلء األمريكيين، فقاموا عندىا بحمبلت عنيفة 
ازات شديدة ضد ىذا اإلجراء الثورم الذم قاـ بو الطلبة، كيمكن أف نذكر من ضمنو استقالة كاستفز 

 .غداة يـو احتبلؿ ككر الجاسوسية( بازركاف)برئاسة المهندس( اإلنتقالية)الحكومة المؤقتة 

ج اإلماـ لقد كاف سماحة آية اهلل الخامنئي من أىم الشخصيات التي ظٌلت تساند الطلبة الموالين لنه
كإجرائهم الثورم، فحضور سماحتو المباشر بين الطلبة في ككر الجاسوسية األمريكية كخطاباتو المتعددة 

 .كالمؤثرة جدان في تحطيم معنويات األعداء، كانت مصيرية للغاية

 النيابة في مجلس الشورل اإلسبلمي 

ش، .ى1359، سنة (خرداد)الشهر الثالث / الدكر األكلى/ بدء انتخابات مجلس الشورل اإلسبلميمع 
ـ، رٌشحت الكتل اإلسبلمية المهمة في الببلد سماحة آية اهلل الخامنئي للنيابة في مجلس 1980حزيراف 

زب الجمهورم الح)، ك(رجاؿ الدين المناضلين)الشورل اإلسبلمي عن العاصمة طهراف، ككانت تضم تكٌتل 



، كبعض التجمعات كالمنتديات كالتنظيمات كالجمعيات اإلسبلمية (منظمة الثورة اإلسبلمية)ك( اإلسبلمي
لقد . رأيان  000/400/1األخرل، ىذا كقد دخل سماحتو المجلس بأكثرية ساحقة من األصوات تقارب 

س ػ بخدمات مهمة كملفتة للنظر للثورة قاـ آية اهلل الخامنئي ػ خبلؿ المدة الوجيزة، أثناء تواجده في المجل
  .اإلسبلمية المجيدة كالشعب اإليراني المسلم

 دكر آية اهلل الخامنئي في الدفاع المقدس أثناء الحرب المفركضة على إيراف

عندما بدأت الحرب المفركضة من قبل النظاـ البعثي الحاكم في العراؽ كبتشجيع كإسناد شامل من 
ـ حيث 1980/أيلوؿ/21ش، .ى1359سنة ( شهريور)من شهر السادس  21في *ر العالمياإلستكبا

سنحت فرصة مناسبة لتنمية مؤىبلت الشباب كإمكاناتهم في االتجاىات الركحية كاإلعتقادات الدينية 
 .األصيلة

ة، حيث أف عظيمة لتربية الشخصيات الوفية التقية الحسيني( مدرسة)كانت جبهات القتاؿ في حد ذاتها
الحرب أكجدت فرصة مناسبة لرجاؿ الدين أيضان كذلك ليتمتعوا بعطائها الركحي من جهة كيعززكا انجازات 

 .الثورة اإلسبلمية كيعرضوه كيعرفوه على الشباب كعلى جميع العالم من جهة أخرل

في مجلس ( رحمو اهلل)مينيلقد سنحت آلية اهلل الخامنئي أيضان فرصة ذىبية، عندما أصبح ممثل اإلماـ الخ
عن ارتياحو ( رحمو اهلل)الدفاع األعلى، فاستثمر ىذه المسؤكلية بجدارة تامة، كقد أعرب سماحة اإلماـ 

الشديد إلرتدائو لباس القتاؿ كالحضور في ميادين الجهاد كالدفاع عن الوطن جنبان إلى جنب، مع مقاتلي 
 : اإلسبلـ قائبلن 

فركضة كبعد مركر سبعة إلى عشرة أياـ، رأيتي أف األخبار التي تصلنا من الجبهات في بداية الحرب الم)
في المجلس األعلى للدفاع ( رحمو اهلل)كبصفتي كممثل لسماحة اإلماـ.. تدؿ كلها على الفشل كاإلنهزاـ

كلن الحظتي بأني غير قادر على أف أقـو بعمل ما، لكني كنت قلقان كمضطربان .. كالناطق باسم المجلس
، حيث أف سماحتو كاف (رحمو اهلل)أيطيق صبران، كبينما كاف يخالجني ىاجس كبير، ذىبتي لزيارة اإلماـ

 . يوصينا دائمان بصيانة أنفسنا، كرعايتها من األخطار كالتحديات



، (دزفوؿ)أك ( األىواز)أرجو من سماحتكم أف تسمحوا لي بالذىاب إلى مدينة (: رحمو اهلل)قلت لئلماـ
كانت فرحتي في تلك (. ال بأس، أذىب أنت: )على الفور( رحمو اهلل)علني أقـو بخدمة ما، فأجاب اإلماـ

ىو اآلخر كاف متواجدان ( جمراف)المرحـو الشهيد الدكتور . اللحظة شديدة للغاية ككدت أطيري من السركر
إذان أرجو منكم أف تسمحوا لي أيضان (: )رحمو اهلل)ـفي نفس المجلس الذم كنت فيو، فاردؼ قائبلن لئلما

 (..أنت أيضان بامكانك أف تذىب) فقاؿ سماحتو(. بالذىاب إلى جبهات القتاؿ

إلى األىواز، فوصلنا في أكؿ الليل، كفي نفس اليلة نٌظمنا ( جمراف)في عصر أحد األياـ، ذىبتي كالمرحـو 
كالرشاشات الخفيفة ثم ( آر ػ بي ػ جي)ة باألسلحة الخفيفة مثل الػفرقة صغيرة كتقرر أف تتزكد ىذه الفرق

 [.6(]فكنا نقـو كل ليلة بعمليات المباغتة ىناؾ.. تتسلل إلى صفوؼ العدك لتقـو بهجـو مفاجئ 

كاشار سماحة آية اهلل الخامنئي في موقف آخر إلى اعتزازه كافتخاره ارتدائو المبلبسة العسكرية في 
 :ائبلن الجبهات ق

كأعود إلى .. كنتي أذىب بين فترة كأخرل إلى جبهات الحرب( ـ1980)ش.ى1359في غضوف عاـ )
طهراف في كل أسبوع مرة إلقامة صبلة الجمعة، كفور كصولي كنتي أذىب أكالن إلى زيارة سماحة 

مرتديان اللباس العسكرم كفي الطائرة كنت ارتدم فوقو في إحدل ىذه الزيارات كنتي (.. رحمو اهلل)اإلماـ
، ذلك ألني (رحمو اهلل)رداء علماء الدين كاضعان العمامة على رأسي، متجهان نحو طهراف، قاصدان بيت اإلماـ

على مبلبسي العسكرية، استخدـ ػ ( رحمو اهلل)فلما كقعت عين اإلماـ. لم يكن لدم لباس آخر لتبديلو
إنو من دكاعي الفخر : كاف معناه.. عبيران خاصان، أتذكر أني قد سجلتو في محل ماسماحتو آنذاؾ ػ ت

ىذا ىو الصحيح بطبيعة الحاؿ كما ينبغي أف . كاإلعتزاز أف يرتدم أحد رجاؿ الدين، لباس المقاتلين
 [.7..(]يكوف

، اقتراحو (ـ1980)ش، .ى1359اإلجراء المهم اآلخر الذم قاـ بو سماحة آية اهلل الخامنئي أثناء عاـ 
بعد أف . كالتنظيمات المناسبة لتأسيس حرس الثورة اإلسبلمية( المغاكير)تشكيل كتأسيس الكتائب المقاتلة 

قاـ النظاـ العراقي بالحرب المفركضة على إيراف اإلسبلمية، اشتركت قوات حرس الثورة في الدفاع عن 
ص بل كانت تعمل كقوات للجيش الشعبي؛ أك على الوطن، لكنها لم تكن آنذاؾ تتمتع بتنظيم عسكرم خا

غرار المليشيات التقليدية، لما توصل آية اهلل الخامنئي إلى ىذا النقص في ميادين الحرب، عقد عدة 



اجتماعات مع الكوادر في الحرس، كعرض عليهم مشركعو كمن ذلك الوقت بدأ تشكيل التنظيم القتالي 
 .قللقوات الموجودة في الساحة بشكل منسٌ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لقد توفي المرحـو الحاج مصطفى الخميني، في مدينة النجف األشرؼ بالعراؽ بدكف أم سابقة لمرض أك عٌلة بارزة، * 
 .خلفها عادة( الساكاؾ)فمثل ىذه الحوادث، كانت لها ظركؼ خاصة تعٌود الناس عليها كيمكن مشاىدة آيدم رجاؿ الػ 

 .ـ20/12/1978:الموافق لػ* 

 .12، ص 2، ج(ذكريات كحكايات)، منقولة عن كتاب 180، ص ( المقاببلت)نقبلن عن كتاب * 

 .15، ص 2، ج(، عن كتاب ذكريات كحكايات183ك 182، ص (المقاببلت ػ مصاحبو ىا)نقبل عن كتاب * 

 .40، ص 2، ج(حديث الوالية)نقبل عن كتاب [ 1]

 .ـ15/1/1979ش، .ى26/10/1357في [ 2]

 (ـ1/2/1979)ش، .ى1357/ 12/11في [ 3]

 .112، ص (المقاببلت)نقبلن عن كتاب* 

كاف سماحتو من جملة . إسبلمي كبيرسماحة آية اهلل المطهرم، عضو في مجلس قيادة الثورة، ايستاذ جامعة كمفكر [ 4]
كاف : )البارزين كالمقربين إليو، إلى درجة أف سماحة اإلماـ قاؿ بعد استشهاد( رحمو اهلل)تبلمذة سماحة اإلماـ الخميني

 (.المطهرم جزءن مني

لثورية كيمكن القوؿ بأف لقد أٌلف آية اهلل المطهرم كتبان كثيرة حوؿ بياف كتوضيح المعارؼ اإلسبلمية كتاريخ النهضات ا
ترؾ كنزان قيمان كيعتبر لحد اآلف المصدر كالمرجع المناسب للجيل الناشيء، لكي يتعرؼ الراغبوف إلى معرفة المسائل 

من كتب كمقاالت ( رحمو اهلل)بصدد آثار االيستاذ المطهرم( رحمو اهلل)قاؿ سماحة اإلماـ الخميني. اإلسبلمية
االيستاذ المطهرم قد سعى في طريق فضح كتشهير كجوه المنافقين (. بدكف إستثناء جميع آثاره جيدة: )كمحاضرات

سعيان كافران كفي النهاية كبعد ثبلثة أشهر من انتصار الثورة اإلسبلمية فقط، استشهد بيد شرذمة ( اإلسبلـ األمريكي)كمقولة 
 ..الشريرة( جماعة الفرقاف) النفاؽ الحقيرة المعركفة باسم

 .103، ص 7، ج(صحيفة النور)قبلن عن كتاب ن[ 5]



 .124، ص 19، ج(صحيفة النور)نقبلن عن كتاب * 

، المتعلق بها، نقبلن عن كبار الضباط (سايت اإلنترنت)، في (نيويورؾ تايمز)ككمثاؿ على ذلك، جاء في صحيفة * 
تحت اختيار العراؽ ( ركنالد ريغن)في زمن حكومة  األمريكيين؛ أف كاشنطن كضعت مساعداتها المنظمة كالمنسقة المهمة

 ..لتستثمرىا سلطات بغداد في حربها المفركضة ضد إيراف

بأف المساعدات األمريكية التي كانت تيرسل إلى العراؽ بشكل دعم استخباراتي كصور عن طريق : ىذه الصحيفة تيضيف
يرانية، كما كاضحان منذ أمد طويل لكن الحقيقة الكاملة لهذه األقمار اإلصطناعية لتحديد مواقع استقرار القوات اإل

البرامج التي رفع الستار عنها من قبل الضباط السابقين المرتبطين بالمؤسسة االستخباراتية لوزارة الدفاع األمريكية 
 .، لم يعلن عنها من قبل(بنتاغوف)

يشير إلى ( كنت بوالؾ)؛ (مجلس األمن القومي األمريكي)اآلخر يرتبط بمدير أمور الخليج الفارسي السابق في اإلعتراؼ 
أف الواليات المتحدة قدمت معلومات مهمة جدان عن طريق األقمار االصطناعية كاألسلحة الكيميائية كاألسلحة البايلوجية 

اؽ لتحوؿ دكف اإلنتصار النهائي كالكامل للقوات اإليرانية في الحرب لنظاـ البعث في العر ( الجمرة الخبيثة)فيركس : مثل
ىذه المعلومات في مقابلة مع الهيئة اإلخبارية في الوزارة الخارجية األمريكية، كىو اآلف ( بوالؾ)لقد ذكر . المفركضة

ىذا كقد صرح الكثير من   في كاشنطن،( بركلينغر)عضو كبير كمدير مركز سياسة الشرؽ أكسطية في مؤسسة معركفة بعنواف
 .كبار البيت األبيض كالكونغرس بالموضوع في اآلكنة األخيرة، أثناء الحرب األمريكية على العراؽ كإسقاط النظاـ فيو

 .98، 97، ص 1، ج(الحوزة كعلماء الدين)نقبلن عن كتاب[ 6]

 .90، 91، ص 1نفس المصدر، ج[ 7]

إلى إيراف، رجعت معو جماعات أخرل إلى إيراف كمن ( رحمو اهلل)الخمينيحينما عاد سماحة اإلماـ 
الذم استغل األكضاع المتأزمة في األياـ األكلى من انبثاؽ الثورة فانتحل (* ابو الحسن بني صدر: )ضمنهم

 كعندما تقٌلد زماـ الحكومة كأصبح رئيسان للجمهورية كالقائد العاـ( رحمو اهلل)صداقة كاصطحاب اإلماـ
. للقوات المسلحة بالنيابة كتمٌكن من أف يسيطر على مراكز القوة في القوات العسكرية كالمدنية للببلد

انكشف القناع عن كجهو الحقيقي ركيدان ركيدان، خاصة حينما تساـك في الداخل مع الفئات القومية كمنظمة 
المفركضة اتبع أساليب خاصة  األغبياء كفي ساحات القتاؿ، أثناء الحرب( المنافقين)؛ (مجاىدم خلق)

رحمو )تصٌب لصالح العدك كخسارة كفشل القوات الثورية، إذ أنو كاف يهدؼ إلى شطب شخصية اإلماـ 
من الساحة، كإحباط الثورة اإلسبلمية، لعودة قول االستكبار إلى الببلد مرة أخرل، لكنو فشل كانثلم ( اهلل



كاء المقاتلين كبياف الحقائق من قبل علماء الدين المناضلين صيتو ػ كلحسن الحظ ػ كبعوف من اهلل تعالى كذ 
األفاضل كشهداء المحراب كسماحة آية اهلل الخامنئي في صلوات الجمعة كمن على منبر النيابة في 

انعداـ األىلية كالصبلحية )مجلس الشورل اإلسبلمي، كمن ضمنها دكر سماحتو في تقديم الئحة 
 .في مجلس الشورل كالدفاع عنها كالتصويت عليها( بني صدر)في شخصية ( السياسية

كاف لكل ىذه األمور الدكر الرئيسي في كشف كفضح المؤامرات التي ديبٌرت من قبل الفئات المعارضة 
 .لنظاـ الجمهورية اإلسبلمية كالتصدم للخونة كالمتآمرين الذين كانوا يسعوف إلى تقويض النظاـ اإلسبلمي

 حة آية اهلل الخامنئي كتفجير مركز الحزب الجمهورم اإلسبلمي بطهرافاغتياؿ سما 

بأنها ستقـو (* المنافقين)، (مجاىدم خلق)عن الحكومة، أعلنت منظمة ( بني صدر)بعد عزؿ كإقالة  
البيوت )كجيزة من الزمن في إحدل مدة ( بني صدر) بإجراء مسٌلح ضد الحكومة، فمن ىذا المنطق اختبأ

. ؛ رئيس منظمة المنافقين إلى باريس(مسعود رجوم)التابعة لهذه المنظمة الشريرة، ثم ذىب مع ( اآلمنة
في حرب الشوارع، منظمة المنافقين كالتنظيمات الماركسية اليسارية ( حزب اهلل)لقد سقت قوات 

لكن المنافقين الحاقدين كالمصفوعين المقهورين، انتقموا المسلحة، فأعادت األمن كاإلستقرار إلى الببلد، 
كاستمرار كالية اإلماـ ( حزب اهلل)ػ بنذالة ػ من أبرز الشخصيات التي كاف لها األثر األكبر في انتصار 

من  6كإجراء األحكاـ اإللهية في المجتمع؛ فاغتالوا سماحة آية اهلل الخامنئي في ( رحمو اهلل)الراحل
عندما كاف يلقي خطابان في مسجد أبي ذر ( ـ1981حزيراف  26)ش.ى1360سنة ( تير)الشهر الرابع

يومان حتى  42بطهراف، إلى درجة أنو أصيب بجركح شديدة جعلتو تحت مراقبة خاصة كاستمر العبلج مدة 
من خرج بعدىا من المستشفى، كال يزاؿ يعاني من يده اليمنى، فحاز ىذه المرتبة الشريفة إذ أصبح كاحدان 

 .كمعٌوقي الثورة اإلسبلمية( مضحي)

كىو يخاطب آية اهلل الخامنئي بعد محاكلة االغتياؿ الفاشلة، يكشف لنا ( رحمو اهلل)نداء اإلماـ الخميني
كالشعب اإليراني المسلم كدكره البارز كالمتميز في ( رحمو اهلل)عن مدل مكانة سماحتو لدل اإلماـ الراحل

  :جيدةالثورة اإلسبلمية الم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم



سماحة حجة اإلسبلـ، الحاج السيد علي الخامنئي دامت إفاضاتو نحمد اهلل عزكجل الذم جعل أعداء ) 
اإلسبلـ ممن ينتموف إلى جماعات كأفراد من الحمقاء، كنحمد اهلل بأف جميع مخططاتهم كمؤامراتهم 

مية المجيدة، جعلت الشعب المضٌحي بالغالي كالرخيص، أكثر تضامنان كخطاباتهم، منذ إنبثاؽ الثورة اإلسبل
فأينما (. ال زاؿ يؤيٌدي ىذا الدين بالرجل الفاجر: )كتآلفان فيما بينهم ككانت أعمالهم تجسيدان تامان لهذا الكبلـ

عي أكثر شرعوا ىؤالء بالكبلـ، فضحوا أنفسهم كما أف سطٌركا المقاالت حتى ايقظوا الشعب كدفعوه إلى ك 
ككلما اغتالوا الشخصيات كالرموز، رفعوا من ركح المقاكمة كالمعنويات كالصمود بين صفوؼ الشعب 

 .المتكاتفة

كسبللة اإلماـ الحسين بن ( ص)كاآلف، فإف أعداء اإلسبلـ تسعى إلغتيالك كقتلك كأنت من ذرية الرسوؿ
مات الطيبة لئلسبلـ كلهذا الوطن اإلسبلمي في حين لم ترتكب ذنبان إاٌل أنك قد قدمت الخد( ع)علي 

في حين لم ترتكب ذنبان إال أنك قد قدمت ( ع)كسبللة اإلماـ الحسين بن علي ( ص)كأنت ذرية الرسوؿ
الخدمات الطيبة لئلسبلـ كلهذا الوطن اإلسبلمي كأنت ذاؾ الجندم الفدائي في جبهات القتاؿ كالمعٌلم 

في صلوات الجمعة كالجماعة كالمرشد الهادم الشفيق في جميع  كالمربي في المحراب كالخطيب البارع
 .مواقف كمآثر الثورة اإلسبلمية

إٌف ىؤالء الذين بادركا إلى اغتيالك كقتلك قد سٌجلوا بعملهم ىذا مدل تحٌجر عقليتهم السياسية كدفاعهم 
المبليين من الناس كقد جرحوا مشاعر ! كمعارضة الظالمين( كالخلق، كما يزعموف)عن الجماىير 

ىؤالء يفتقدكف الوعي السياسي حقان، إلى درجة أنهم تجرأكا على . كالمتدينين كالمؤمنين في الببلد كالعالم
القياـ بهذه الجريمة النكراء فورا ما ألقيت خطابك في مجلس الشورل اإلسبلمي كصبلة الجمعة كأماـ 

لمحاكلة االرىابية بحق من يدعو إلى الصبلح من الغرابة أف ىؤالء قد نفذكا ىذه ا. جماىير الشعب
 .كاإلصبلح كىذه الدعوة إلى الوحدة كالتضامن الزالت تدكم في آذاف المسلمين

فهؤالء بفعلتهم البلإنسانية ىذه، بدالن من إثارة الفوضى كالشغب كالرعب كاإلرىاب في المجتمع، جعلوا 
 .كثر قوة كتضامنان المبليين من المسلمين أكثر عزمان كتصميمان كأ

ألم يحن الوقت للشباب األعزاء المخدكعين ػ بعد أف الحظوا ىذه األعماؿ البلإنسانية كالجرائم الوحشية 
كالمفركض من اآلباء كاألمهات أال ! كالتصرفات الصبيانية ػ أف يتخلصوا من مصيدة ىؤالء الخونة األكغاد؟



األعزاء أف يلقوا بأيديهم إلى التهلكة من أجل رغبات المجرمين كيحذركىم من اإلنخراط يسمحوا لشبابهم 
 . في مثل ىذه المآزؽ

ألم يعلموا بأف المباشرة في ىذه األعماؿ الدنيئة، سيفني الشباب من أجل مطامع كأنانيات زمرة من 
 ! المجرمين، كسيخسركف حياتهم كسيحطموف شبابهم؟

ػ أماـ اهلل ككليو الذم اجتباه بالحق، حضرة بقية اهلل األعظم أركحنا فداه ػ بجنودنا كمقاتلينا في  نحن نعتز
جبهات الحرب كخلف الجبهات، إنهم يقضوف لياليهم في محراب العبادة كفي كضح النهار يجاىدكف 

تخدـ ىذا الشعب بورؾ فيك إذ أنك (.. خامنئي)ىنيئان لك يا عزيز يا . األعداء في سبيل اهلل تعالى
المضطهد المظلـو في جبهات القتاؿ بلباس المقاتلين كالجنود ككذلك خلف الجبهات بزٌم رجاؿ الدين 

 (.كأرجو من اهلل عزكجل أف يديم لك الصحة كالسبلمة لخدمة اإلسبلـ كالمسلمين

 ش.ى7/4/1360

 ـ27/6/1981

 كالسبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو

 ركح اهلل الموسوم الخميني

( ـ1981/ حزيراف/16ش، .ى27/3/1360كبعد مضي تسعة أياـ من صبلة الجمعة التي أقيمت في يـو  
حيث كشف سماحة آية اهلل الخامنئي فيها ببيانو عن دسائس العناصر المعادية للثورة، فتلقى جوابو بهذا 

كالجماعات التي كانت تشٌدد كتدعو إلى الحرية كالديمقراطية الشكل الوحشي العدكاني من الفئات 
 !كالنقاش الحر

كأصحاب ( البهشتي)كاستشهاد آية اهلل * ـ1981/حزيراف/27ش، .ى7/4/1360بعد ما حدث في 
الذم كاف إثر قنبلة فجرتها ( الحزب الجمهورم اإلسبلمي)األكفياء في مركز ( رحمو اهلل)سماحة اإلماـ 

، انتخب السيد محمد علي الرجائي بأغلبية ساحقة من آراء الشعب (المنافقين)؛ (مجاىدم خلق)منظمة 
، قدـ إلى مجلس الشورل (رحمو اهلل)كبعد تنفيذ الحكم من قبل سماحة اإلماـ. اإليراني لرئاسة الجمهورية



منحو الثقة، شٌكل مرشحان لرئاسة الوزراء كبعد موافقة المجلس ب( محمد جواد باىنر)اإلسبلمي الدكتور 
 .المجلس الوزارم كاستأنفت الحكومة أعمالها كخدماتها ألفراد الشعب

(* ـ1981/آب/29)ش، .ى8/6/1360ىذا كإف منظمة المنافقين ػ الذين أعمى اهلل قلوبهم ػ، قاموا في 
محمد )مرحـو بزرع قنبلة قوية أخرل في مركز رئاسة الوزراء كبعد تفجيرىا، استشهد رئيس الجمهورية ال

ككاف اعتقاد المنافقين بأف ىذه االغتياالت ( محمد جواد باىنر)برفقة رئيس الوزراء الدكتور ( علي الرجائي
ستؤدم إلى انهيار كإحباط النظاـ اإلسبلمي، في حين أف ىذه اإلجراءات الخبيثة التي أدت إلى استشهاد 

ي أكثر لدل جماىير الشعب كأحيت عملية التنظيم ػ أحدثت يقظة ككع( رحمو اهلل)ىؤالء ػ كما قاؿ اإلماـ 
كالتنسيق فيما بينهم إلحكاـ البنية التحتية للنظاـ، كقد الحظنا أف ما حصل ىو ما كانا نتوقعو من قبل، 

 .تضامن ككعي أكثر كأعمق للشعب اإليراني المسلم

 ػػػػػػػػػػػػػػ

ش، .ى1332في عاـ ( مصدؽ)، بعد اإلطاحة بحكومة (ىمداف)مدينة ابو الحسن بني صدر، ابن أحد رجاؿ العلم في * 
ش ذىب إلى فرنسا كقد باشر .ى1343ـ، التحق بالجماعات المعارضة لنظاـ الشاه، سجن مرة كاحدة، كفي عاـ 1947

، إنضم (ونوفل لوشات)من العراؽ إلى فرنسا ( رحمو اهلل)عندما ىاجر سماحة اإلماـ. ػ ىناؾ ػ البحث كالتحقيق كالتدريس
أيضان إلى سماحتو كبعد انتصار الثورة اإلسبلمية، عكف بشكل مكثف على إلقاء المحاضرات كالخطابات ( بني صدر)

رشح نفسو كأكؿ رئيس للجمهورية اإلسبلمية اإليرانية، في الشهر الحادم . السياسية في األكساط الشعبية كالجماعية
أثناء رئاستو ( بني صدر)لقد كاجو . د حاز على أغلبية اآلراءكق( ـ1980فبراير)ش.ى1358من عاـ ( بهمن)عشر 

كاألخرل بدء الحرب العدكانية التي ( رحمو اهلل)إحداىا الجواسيس المحتجزين بيد الطلبة الموالين لخط اإلماـ: مشكلتين
س قيادة الثورة بالنسبة إلى الجواسيس األمريكيين كاف اعتقاده بأف يسلموا إلى مجل. ضد إيراف( صداـ حسين)شنها 

كبذلك ستنتهي أزمة ضلوع الطلبة في الموضوع في حين أدت ىذه المشكلة إلى توريط الحكومة أيضان في نزاع كصراع 
مع أمريكا، لهذا قاـ سماحة اإلماـ بمبادرة كتدبير خاص كىو تسليم الرىائن لمجلس الشورل اإلسبلمي، كبالنسبة 

كبهذه الذريعة أعطى جيش صداـ فرصان مناسبة كمواتية ليتمكن من ( تاألرض مقابل الوق)للحرب، فقد طرح موضوع
لهذا لجأ . تحصين مواقعو العسكرية، ىذا كألنو لم يفلح في دفع عجلة الحرب إلى األماـ كتدبيرىا كإدارتها بشكل الئق

 .داخليةكقد حاكؿ أف يلفت األنظار من الجبهات إلى اإلختبلفات ال( خلف الجبهات)إلى طرح بعض المشاكل

، في ساحة الشهداء 1981ش، .ى1359أعنف الحمبلت في خطاب ألقاه يـو عاشوراء عاـ ( بني صدر)لقد شٌن 
في جامعة ( مصٌدؽ)ـ بمناسبة ذكرل كفاة 5/3/1979ش، .ى14/12/1359ثم في الخطاب الذم القاه في . بطهراف



كالشهيد البهشتي ( رحمو اهلل)ألكفياء لسماحة اإلماـ كالموالين ا( حزب اهلل)طهراف، حيث كجو حمبلتو الشديد إلى 
كفي جميع ىذه المراحل العصبية، سعى سماحة . كسماحة القائد الثورة المعظم كآية اهلل الهاشمي الرفسنجاني

ت لتلك بقيادتو الفذة الحكيمة لتهدئة األكضاع كتسيير الثورة كتوعية الجماىير لتفهٌم األسباب كالخلفيا( رحمو اهلل)اإلماـ
( بني صدر)فكانت عاقبة . المحاكالت ثم قاـ سماحتو بتوجيو جميع ىتافات كصراخات الشعب نحو أمريكا المجرمة

الذم قد انخدع من قبل المنافقين كالقوميين كالموالين للنظاـ الملكي البائد، إلى أف كقع في فخ ىؤالء كلم يلتفت إلى 
على ىذا فقد كاجو رأم مجلس الشورل اإلسبلمي بشأف عدـ صبلحيتو ك ( رضواف اهلل عليو)نصائح كارشادات اإلماـ

ىذا ػ كقبل صدكر قرار عدـ الصبلحية السياسية من قبل المجلس ػ كاف قد فقد منصبو كقائد عاـ للقوات . السياسية
ن منصب ع( بني صدر)، أقصي(رحمو اهلل)المسلحة بالنيابة، كبعد تطبيق كاجراء رأم مجلس الشورل من قبل اإلماـ 

مجاىدم :التي تسمي نفسها بػ)رئاسة الجمهورية ثم اختفى عن األنظار كأصبح تحت رعاية كحماية منظمة المنافقين 
 (.خلق

كتفجير مركز الحزب الجمهورم أمران إلغتياؿ الشخصيات البارزة في النظاـ اإلسبلمي ( بني صدر)كبعد ذلك أصدر
كأنصار الثورة ( رحمو اهلل)شخصان من اصحاب اإلماـ 72اإلسبلمي الذم أسفر عن استشهاد المرحـو آية اهلل البهشتي ك

ـ كقد ظهر بذلك ذركة عدائو بالنسبة للثورة اإلسبلمية كنهج 1982ش، .ى1360في الشهر الرابع تير ) اإلسبلمية 
، متحمبلن عبأ الخزم كالعار كلجأ إلى أحضاف الغرب (رجوم)رب من إيراف مع زعيم المنافقينثم ى( رحمو اهلل)اإلماـ

 .كأمريكا المجرمة، مصاصة الدماء كذلك ليبقوا ىناؾ تحت حماية كدعم أسيادىم كمعارضين للثورة اإلسبلمية

أنو يسعى أف يمزج بين األصوؿ اإلسبلمية كشخصية ليس لها مهارة سياسية كافية، إذ ( بني صدر)األكساط الغربية تقٌيم 
كصفو بأف علمو أكبر من عقلو كقد حٌوطوه، جماعة فاسدة من ( رحمو اهلل)كاإلماـ الراحل... كاالقتصاد االشتراكي ك

 .األنصار كالحاشية كفي النهاية سقط في أحضاف ىؤالء المنحرفين

، حيث انفصلت (ـ1967)ش.ى1345محدكد جدان في عاـ  بصورة ابتدائية، كبشكل( مجاىدم خلق)تأسست منظمة * 
، إلى درجة أف المهندس (ـ1962)ش.ى1340التي أعلن عن قيامها عاـ ( حركة الحرية في إيراف)ىذه المنظمة عن

كانوا إٌف أعضاء القيادة المركزية للمنظمة األكائل  ! ؛ األمين العاـ للحركة لقٌبهم بأنهم أبناء كأفراخ الحركة(مهدم بازركاف)
أكثر اعتقادان كالتزامان بأصوؿ األسبلـ، لكنهم شيئان فشيئان ػ كعلى أثر االلتقاط بين اإلسبلـ كالماركسية كنتيجة مراكداتهم 
كمجالستهم مع المنظمات الماركسية كاألحزاب الشيوعية كعدـ اإللتزاـ باألحكاـ اإلسبلمية، جعلهم يميليوف إلى 

أعلن أعضاء القيادة المركزية، الجيل الثالث عن تغيير ( ـ1976)ش.ى1345ي عاـ النظريات الشيوعية الماركسية كف
حيث أف الجيل األكؿ كالثاني قد قيتلوا في مواجهات مع ! أيدكلوجية المنظمة ػ بصورة رسمية ػ من اإلسبلـ إلى الماركسية

بجمع كسرقة األسلحة كتحت ( خلقمجاىدم )كبعد انتصار الثورة اإلسبلمية قامت منظمة . رجاؿ أمن النظاـ البهلوم
لم . ستار إسبلمي كمحاكشة األعضاء الجدد من البنات كالبنين األشباؿ كالشباب ككاف موقفهم عدائيان للثورة اإلسبلمية



المكررة كىكذا الشخصيات الشفيقة في النظاـ اإلسبلمي فيهم مما أدل في النهاية كبعد ( رحمو اهلل)تؤثر نصائح اإلماـ 
( المرحلة العسكرية)عن رئاسة الجمهورية اإلسبلمية في إيراف إلى اتخاذ مواقف أعلنوا خبللها عن ( ي صدربن)إقصاء 

 .كالقول المؤمنة بالنظاـ اإلسبلمي كقد أسفرت ىذه اإلجراءات اإلجرامية بفشل ذريع كىزيمة نكراء  كالتصدم لحزب اهلل

إلى الغرب بعد أف تلطخت أيديهم بدماء ( بني صدر)ورية المعزكؿمع رئيس الجمه( مسعود رجوم)ىرب زعيم المنافقين
فلهذا سيٌميت ىذه المنظمة حقان . المئات من مسؤكلي النظاـ في الجمهورية اإلسبلمية كآالؼ األشخاص المؤمنين

قي حاربوا شعبهم في إزاء اعتداء كانتهاؾ النظاـ البعثي العرا. ، إذ أنهم خبلؿ سنوات الدفاع المقدس الثمانية(المنافقين)بػ
 .خندؽ كاحد مع القوات العراقية كعمبلء كبهذا اضافوا الئحة سوداء أخرل إلى سجل أعمالهم الشنيعة

إثر غرس قنبلة ! ،(سرچمو)ش بطهراف في منطقة .ى7/4/1360في ( الحزب الجمهورم اإلسبلمي)حادث تفجير مركز * 
استشهد فيها المرحـو آية اهلل البهشتي، األمين العاـ للحزب كرئيس القوة  ، حيث(المنافقين)قوية كانت من تدبير منظمة 

شخصان من نواب مجلس الشورل اإلسبلمي كبعض الوزراء كمساعديهم كشخصيات أخرل من  72القضائية مع 
لمتألقة، كاف زعم المنافقين بأف استشهاد ىذا العدد الهائل من الشخصيات البارزة كالرموز ا. المسؤكلين في النظاـ

( رحمو اهلل)سيؤدم إلى انهيار النظاـ اإلسبلمي، لكنهم لم يحصدكا سول الفشل كالخجل كعلى حد قوؿ اإلماـ الراحل
 .بأف الثورة اإلسبلمية قد تم تأمينها عن طريق ىذه العمليات اإلجرامية كاستشهاد ىذه الثلة الصالحة

ش للوصوؿ إلى مآربها .ى7/4/1360ر الحزب الجمهورم في في حادث تفجي( المنافقين)عندما فشلت عصابة * 
السوداء، ظلت تحاكؿ اغتياؿ أكبر عدد ممكن من مسؤكلي النظاـ اإلسبلمي كبالتالي بادرت بزرع قنبلة قوية جدان في 

ش؛ أم بعد شهرين تقريبان من حادث تفجير الحزب الجمهورم اإلسبلمي، إذا .ى8/6/1360بناية رئاسة الوزراء، في 
كقد احترقوا ( باىنر)استشهد خبللها رئيس الجمهورية؛ الشهيد محمد علي الرجائي كرئيس الوزراء الشهيد محمد جواد 

 .بصورة مركعة من جراء ىذا التفجير كىذا اإلجراء الوحشي

 .رىابيةمنظمة المنافقين ػ بعد القياـ بهذا العمل اإلجرامي ػ تبنت مسؤكلية ىذه االغتياالت كاإلجراءات اإل

لم يلبث طويبلن، إذ رحل إلى الرفيق األعلى بقلب طافح ( رحمو اهلل)إثر مرض آلمَّ بسماحة اإلماـ الخميني
بالسكينة كالطمأنينة، ككاد الشعب ال يصدؽ ما يرل كىو يشعر بألم كحزف شديدين إلفتقاده إمامو كمؤسس 

 .كمنيشيء الحضارة اإلسبلمية المعاصرة في الحياة المادية الظلماء، في القرف العشرينالجمهورية اإلسبلمية 

العدك المستكبر الحقود الذم كاف يجٌهز نفسو منذ سنين متمادية لمثل ىذه اللحظات الحٌساسة، تصور ػ 
مهمين جدان كفي آف طبعان حسب أفكاره الساذجة ػ بأنو سيقترب من تحقيق آمالو أكثر فأكثر، لكن عاملين 



كاحد ىيئا األرضية البلزمة لفشل كتخاذؿ كيأس العدك من جهة كتنامي األمل كالبهجة كالسركر في قلوب 
 .المؤمنين كالمستضعفين من جهة أخرل

ىو يذرؼ الدموع حضور أكثر من عشرة مبليين مواطن حزين كمغمـو يحمل بين طيات قلبو األلم كاألسى 
في أضخم تشييع جثماف كأكسع كداع جماىيرم، اعصار ىائل كعاصفة جارفة من اإلرادة الجماىير خلٌفت 
كراءىا صيانة معطيات الثورة اإلسبلمية ككضوح اإلخبلص كالحٌب كالطاعة لقائدىا الجديد، سماحة آية اهلل 

معتدين األمريكاف فٌدمرتها كجعلتها  الذم عصف بطائرات ال( طبس)أعصار كإعصار صحراء . الخامنئي
 .كبٌدؿ أحبلـ العدك إلى يأس قاتل! كعصف مأكوؿ

إلى جانب ىذا الحضور الرائع الباىر للجماىير الحزينة الكئيبة على فقد إمامها، عقد اجتماع طارئ 
قٌدموا للثورة كاتخذكا قرارىم المصيرم الحاسم كالسريع كالصحيح في تلك الفترة، بأف ( لمجلس الخبراء)

 .اإلسبلمية قائدان كمرشدان أمينان يتصف بالتقول كالحنكة كالشجاعة كاإلرادة

في الحقيقة أف الثورة كالشعب لم تفقد القيادة كاألمل كلم تبق بعيدة عن الرحمة اإللهية الواسعة كلو ليـو 
بشكل رائع جدان، لم يسبق لو كاحد، بل على العكس أدل ذلك إلى حضور الجماىير العمبلقة في الساحة 

 .مثيل

قد ( رحمو اهلل)كبهذه الصورة لم تصل المرحلة الثانية لرئاسة آية اهلل الخامنئي إلى نهايتها، إذ أف اإلماـ
 .ارتحل من بين الشعب، فقاـ بعده خلفو كتلميذه كمريده الصالح بمسؤكليو القيادة الرشيدة

، تقٌرر بأف تيقرأ الوصية السياسية اإللهية (طاب ثراه)لما جاء في كصية سماحة اإلماـ الخميني الراحلكطبقان 
أك رئيس الجمهورية، كحينما امتنع الحاج أحمد ( رحمو اهلل)لسماحتو من قبل نجلو الحاج أحمد الخميني

احة آية اهلل الخامنئي في تلك من قراءة الوصية لتأثره الشديد آنذاؾ عند ذلك قرأىا رئيس الجمهورية؛ سم
الفترة، حيث أنقطعت القراءة ػ مٌرات ػ ألنو أجهش بالبكاء كذرؼ الدموع ككذلك نواب مجلس الخبراء 
كأماـ عشرات المبليين من اإليرانيين ػ عن طريق شاشات التلفزيوف ػ بعيوف تدمع كقلوب تتوجع من شدة 

 . الحزف كاأللم كىكذا المبليين من األجانب



فكاف سماحتو يسيطر على أحاسيسو كمشاعره، فيواصل قراءة الوصية الخالدة ببياف بليغ كقوم، يبٌلغ فيو 
 .للجميع( رحمو اهلل)آخر كصايا اإلماـ الراحل

لقد عرض الشعب اإليراني المسلم الوفي الملتـز الثورم أعظم تشييع جثماف لم يسبق لو مثيل فأظهر 
كالى جانب ىذه الجحافل الجماىيرية العمبلقة الحزينة كالمغمورة . ظلمات الطاغوتكفاءه لمن أنقذه من 

بالمصيبة المؤلمة كىي تقضي ليلها كنهارىا في نحيب كشجى كلطم على الرأس كالصدر، إلى جانب 
الضريح المصنوع تٌوان لمرشدىا كقائدىا العظيم، ثم أف ىذه الجماىير لم تغفل عن إعبلف بيعة الوفاء 

كلما تم اللقاء بين الجماىير كقائدىا . مؤازرة كعرفاف الجميل لئلختيار الذم كصل إليو مجلس الخبراءكال
الجديد، تبلشت جميع اشكاؿ اإلنحرافات الفكرية كانتهاز الفرص التآمرية من جانب األعداء في الخارج 

 .كالطابور الخامس في الداخل

ذا العناء الثقيل في ذلك اليـو الخالد كالحضور الرائع للجماىير لقد كتب سماحة آية اهلل الخامنئي عن ى
فكاف تواجدان كحضوران يتبلور فيو أجمل أشكاؿ . في ضحى كداع المرشد كالقائد العظيم بيراع بارع

المشاعر كالشعارات ككاف تقديران كتكريمان من قبل الشعب تجاه مرجعو المعٌظم الكبير الذم قٌضى عمره 
عة اهلل عزكجل ليحطم قيود المكٌبلين كأغبلؿ المؤسرين من أيدم كأرجل ىذا الشعب بإخبلص في طا

البطل كالمحركمين في العالم، كفي نهاية المطاؼ تخٌلدت كل ىذه المبلحم الهائلة في أفبلـ بديعة كعبر 
 .عدسات تصوير كاضحة كصور كأشعار صريحة

م اإلسبلمي كٌلو، ألف آالـ كمصائب ىذا اليـو لم تقتصر ذلك اليـو الحزين أصبح يـو حداد كعزاء للعال)
 .على الشعب اإليراني فحسب، بل تجاكزتو إلى العالم اإلسبلمي كالعالم كٌلو

فأينما كجدت قلبان نابضان ميشرفان كضميران حيٌان تراهي محزكنان كئيبان، كحيثما تلقى المسلم الواعي كالبصير بأمور 
 . راه يعتبر نفسو في مأتم كعزاء كفي حالة حزف كحدادالثورة اإلسبلمية، ت

كمن ىذا المنطلق لم تجد في األرض بقعة إال كفيها قلب قد امتلئ حرقة كأسى من ىذا المصاب الجلل 
الهائل المهيب، كأشخاص قد تأثركا من ىذا الحادث الخطير كالفقد الجسيم الذم ال ييرأب صدعو كال 

 . يسد مسده



إيراف فكانت مأتمان كبيران في كل مدنها كقراىا كأريافها، كاف البكاء كالعويل ييسمع من كل بيت كقرية  أما
لم تجد أحدان قد تجرع ىذه الغٌصة بصمت كسكوف، مقاتلو ساحات الحرب . كزقاؽ كساحة كشارع فيها

كا أماـ تلك النوائب لم كاألمهات كاآلباء الذين عانوا من قبل، استشهاد شبٌانهم، كل ىؤالء الذين صمد
يصدر منهم أقل كىن أك عجز، ثم رجاؿ ميادين العلم كالعرفاف كالسياسة كجميع شرائح الشعب الوفي 
األبٌي العظيم الخالد فردان فردان، كلهم كانوا يئنوف كينوحوف كيبكوف طويبلن لهذا المصاب األليم كالعزاء 

 .حناجر كاللطم على الرؤكس كالصدكر فكاف بلوعة كألمالمفجع كأما النحيب كالعويل فكاف يتصاعد من ال

بالذات كبيرة ( قدس سره)كانت كبيرة للغاية كما كانت شخصية اإلماـ ( رحمو اهلل)مصيبة افتقاد اإلماـ
كعظيمة، كال أدرم ىل يعلم أحد سول اهلل كأكليائو مدل ذركة ىذه العظمة كىذا العلو النفساني كسموىا؟ 

ظات التي كانت القلوب الكبيرة كالهة كمغرمة فيو كفي تلك السويعات التي يرتبك فيها ففي تلك اللح
الشخص الكبير، كفي تلك األكقات التي يضطرب كيتبـر فيها اإلنساف السوٌم، تواجدت المبليين من 
قطاعات الشعب في الساحة، منتشرة في كل مكاف، تعيش األسى كاألسف، فأم لساف كأم قلم بإمكانو 

 ؟!يصف كيرسم ىذه اللوحة المنفردة الرائعة الخالدة أف

كأنا بدكرم أيضان كنت كقطرة بين ىذه األمواج المتراكمة، ال أيطيق صبران كال ألوم على شيء، أتبـر قلقان 
، بل كفي تلك األياـ، فكيف لي أف أصف تلك  كبشكل مستمر بين غمرات البحر الهائج في ذلك اليـو

حامل راية . فالدىر قد فقد فريدتو، كاألرض طوت بين طياتها لؤلؤان ليس لو مثيل كال نظير الفترة العصيبة؟
 (*اإلسبلـ العظيم كدٌع ىذا العالم الفاني بعد أف أفنى عمره الشريف في سبيل إعبلء كلمة اإلسبلـ

 :ىذه المسؤكليةأعد سماحة آية اهلل الخامنئي نفسو ػ قبل انتهاء رئاستو ػ بعد أشهر للتخٌلي عن 

، كانت رئاستي على كشك اإلنتهاء، فبدأتي أيحضر نفسي (رحمو اهلل)قبل رحيل سماحة اإلماـ الخميني)
مسبقان، كلهذا كانت ىناؾ جماعات عديدة تراجعني كتقترح عليَّ بعض المناصب كاألعماؿ ػ حيث أنهم  

ب عقليتهم طبعان ػ بأنهم قد كجدكا لي بعض كانوا ال يشعركف بالمسؤكلية ػ إذ أٌف ىؤالء يتصوركف ػ حس
لكنني كنت أقوؿ لهم أف ! المناصب كالوظائف التي تناسبني تمامان كسيكوف كالقميص على مقاسي بالضبط

فرض سماحة اإلماـ عليَّ عمبلن أك مهمة ما كطلب مني أف أقـو بها، سأقـو بذلك دكف أم شك ألٌف 
كلكن إذا لم يكن . تكليف شرعي، كلن أسمح لنفسي التشكيك فيها ، ما ىي إالٌ (رحمو اهلل)تعليمات اإلماـ



ذلك تكليفان، فسأستميحو كأرجو من سماحتو أف ال يفرض عليَّ تكليفان شرعيان حتى يتسنى لي أف أقـو 
 (*.ببعض األعماؿ الثقافية كأكاصل تحقيق تلك األعماؿ اإلجراءات كاإلطركحات الثقافية

زكجل قد قدَّر أمران آخر لهذا الشعب الوفي كلسماحة آية اهلل الخامنئي ليتم تنفيذه بعد كلكن يبدك أف اهلل ع
مباشرة، ككما كاف يوافق على قبوؿ المناصب كالمسؤكليات السابقة اآلف على ( رحمو اهلل)رحيل اإلماـ

أيضان على نفس  أساس التكليف كالفريضة الشرعية، فإنو كافق على تحٌمل مسؤكلية قيادة الثورة اإلسبلمية
األساس كطبقان لنفس النهج كالطريقة، في حين أنو لم يكترث بمثل ىذه المسؤكليات كحتى لم يفكر فيها 

 .أبدان قبل أف تكوف تكليفان شرعيان ككاجبان دينيان 

ين، إٌف ما حدث بشأف تعيين قائد الثورة، كضعى عبئان ثقيبلن على عاتقي أنا، ىذا اإلنساف الضعيف المسك)
ألنني لم أكن أتوقع ذلك في لحظة من لحظات حياتي التي سبقت ىذه النائبة كىذا اإلفتقاد العظيم كإف 
تصٌور أحد بأني كنتي أفكر في ذلك طيلة فترة النضاؿ، قبل أك أثناء انتصار الثورة اإلسبلمية كسقوط الشاه 

ة قيادة الثورة ستكوف على عاتقي، كخبلؿ كتولي منصب رئاسة الجمهورية كلو للحظة كاحدة، بأف مسؤكلي
فقد كنت أعتبر نفسي دائمان أقل من ىذا المنصب . فهو مخطئ بالطبع كىذا خطأ فادح على اإلطبلؽ

الخطير كالمهم للغاية، بل كحتى أقل من ذلك كرئاسة الجمهورية كالمناصب األخرل التي توليتها طويلة 
 .السنوات الماضية، بعد انتصار الثورة اإلسبلمية

بأف اسمي ييذكر أحيانان، إلى جانب ( رحمو اهلل)في إحدل الزيارات التي قمت بها، قلتي لسماحة اإلماـ
أسماء اإلخوة، في حين أني لست بمستواىم، بل إني إنساف متواضع للغاية كعادم جدان كبالطبع ال أجامل 

أبدان، كالحقيقة، إٌف ىذا ىو اعتقادم أيضان في الوقت الحاضر، لهذا أؤكد مرة أحدان في ىذا الموضوع 
 .أخرل بأف ىذا التصٌور خطأ من األساس

بالطبع في تلك الساعات الحٌساسة كالدقيقة جدان التي عانيناىا جميعان بمرارة كامتعاض، ككانت من أصعب 
ناه من حزف كغٌصة في تلك الليلة؛ ليلة السبت كصبيحة ساعات العمر، كاهلل كحده ىو الذم يعمل ما تحٌمل

يـو السبت، حيث أف جميع اإلخوة كانوا يفٌكركف كيحاكلوف بصورة جاٌدة كبشكل مكٌثف لتنسيق كتنظيم 
األمور، كقد ذكركني عدة مرات كعضو في مجلس قيادة الثورة، كبالطبع كنت أرفض ذلك في تفكيرم، 

 .تماالن كاردان بأف أكوف أحد األعضاء فيو كقد تحققت مصداقيتو فيما بعدلكنو ػ كعلى أم حاؿ ػ أصبح اح



في تلك الفترة بالذات التجأتي إلى اهلل كاستعذت بو، كفي يـو السبت كقبل أف يتشكل مجلس الخبراء، 
مور في إنك أنت المدبٌر كالمقٌدر لجميع األ!! ربٌاه: توجهتي إلى اهلل عزكجل كخاطبتو متضرعان كملتمسان 

الوجود، كأنت تعلم أنهم سيختاركنني كأحد أعضاء مجلس القيادة، لذا أطلب منك كأرجوؾ يا إلهي كربي، 
إف كانت ىذه المسؤكلية ستجلب لي أقل ما يتصور من الخسارة كالضرر لديني كعقبام، أف تصرفهم عن 

نفسي بأف ال تقع ىذه أجل كنت أقولها من صميم فؤادم ككنت أتمنى من أعماؽ . اختيارم كانتخابي
 .المسؤكلية على عاتقي

. على أم حاؿ، جرت في اإلجتماع، مناقشات كثيرة كطرحت آراء متعددة، أنتهت إلى ىذا اإلختيار
حاكلتي خبلؿ الجلسة ذاتها جاىدان أف اذكر األدلة كأناقش الموضوع حتى ال يتم اختيارم، لكن األمر قد 

 .ىذه المرحلةتمَّ كما كاف مقٌدران كانتهت 

أنا اآلف أيضان ال أرل نفسي سول كأحد طبٌلب العلـو الدينية العاديين كأقل شأنان من أف أكوف جديران بهذا 
المنصب العظيم كالمهاـ الكبيرة، بل ػ كما ذكرتي آنفان ػ أنا أقٌل بكثير من منصب رئاسة الجمهورية كباقي 

كاآلف كبعد أف كضعوا عبأ ىذه المسؤكلية على . لعشرة الماضيةالمسؤكليات التي توليتها طيلة السنوات ا
 [1(.]خذىا بقوة: )عاتقي، فسوؼ ال أنكص فيها كسأستلهما بقوة كما كٌصى اهلل عزكجل أنبياءه حيث قاؿ

للقياـ بهذه المسؤكلية الخطيرة استعنتي كاستعين باهلل كاستمد معونتي منو في كل لحظة كفي كل آف، 
عوف من ربي ليمكنني من أداء ىذا الواجب الذم يفوؽ حد القدرة كاإلستطاعة كالتكليف، كاهلل أطلبي ال

عزكجل ال يكلف نفسان إاٌل كسعها، ككذلك ألحافظ كأدافع عن المرتبة الرفيعة كالمقاـ السامي لهذه 
عناية اإللهية ىذا ىو كاجبي كآمل أف تغمرني ال. المسؤكلية اإللهية، ثم أؤدم ما يجب علٌي من كاجبات

المؤمنين ( عجل اهلل تعالى فرجو الشريف)كاأللطاؼ الربانية كالرحمة الشاملة كأدعية إماـ العصر كالزماف
 [.2(]الصالحين إف شاء اهلل تعالى

كبالنسبة إلى تنصيب سماحة آية اهلل الخامنئي قائدان معٌظمان للثورة اإلسبلمية، ىناؾ مبلحظات كثيرة أبداىا 
في مناسبات مختلفة ألشخاص مقربين من سماحتو كذلك لوجود ( رحمو اهلل)اإلماـ الخميني سماحة

الجدارة الكاملة كالصبلحية الراقية في شخصية القائد المعٌظم كبطبيعة الحاؿ كاف ذلك مؤثران في تنصيب 
بالزيارة ( س)لراحلكعلى سبيل المثاؿ نقلنا لكم في ىذا الكتاب عن إعجاب اإلماـ ا. سماحتو لقيادة الثورة



التي قاـ بها سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي إلى كوريا الشمالية كاآلف سننقل لكم نموذجان آخر يدلل على 
 :ىذا المعنى

منذ مدة طويلة كقبل : تقوؿ( رحمو اهلل)ػ السيدة زىراء المصطفوم؛ البنت العزيزة لسماحة اإلماـ الخميني
، أنا شخصيان سألتي من (قائم مقاـ قيادة الثورة)أك ( قائد الثورة بالنيابة)من منصب( منتظرم)عزؿ السيد 

بصدد قيادة الثورة فذكر سماحتو إسم آية اهلل العظمى الخامنئي ثم استفسرت ( رحمو اهلل)سماحة اإلماـ
نفى سماحتو ذلك، عندىا . كأعلم من باقي المراجع العظاـمنو، ىل يشترط في القائد أف يكوف مرجعان 

سألت عن المرتبة العلمية التي يتحٌلى بها آية اهلل الخامنئي، فأجابني بصراحة بأنو يتمتع باإلجتهاد البلـز 
 [3(.]الولي الفقيو)الضركرم لػ

 :إلسبلمي ػ يقوؿػ آية اهلل الهاشمي الرفسنجاني ػ حيث كاف آنذاؾ رئيسان لمجلس الشورل ا

؛ أم آية اهلل (القضائية كالتشريعية كالتنفيذية)في إحدل اإلجتماعات كمع حضور رؤساء القول الثبلثة
الموسوم األردبيلي كأنا كآية اهلل الخامنئي كالسيد حسين الموسوم رئيس الوزراء كالحاج أحمد الخميني 

، ككاف حديثنا مع سماحتو يدكر فيما إذا عزؿ (رحمو اهلل)ل، كنا نتحدث عن اإلماـ الراح(نجل اإلماـ ػ ره ػ)
فسوؼ تكوف ىناؾ مشكلة في ( رضواف اهلل عليو)السيد المنتظرم من قيادة الثورة، من قبل اإلماـ 

سوؼ : المستقبل كسيحدث فراغ في منصب قيادة الثورة كىذا ما ال يتطابق مع الدستور، أجاب سماحتو
سوؼ ال يحدث أم : الثورة كىذا ما ال يتطابق مع الدستور، أجاب سماحتوال يحدث أم فراغ في قيادة 

من؟ فأجاب سماحتو ػ كقد كاف : فراغ في قيادة الثورة، خاصة كأف ىناؾ شخصيات مرموقة بينكم، فسألناه
 [4(.]ىذا السيد الخامنئي: آية اهلل الخامنئي متواجدان بيننا آنذاؾ ػ
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ال يعرفها على ( رحمو اهلل)مما الشك فيو أف الوردة العطرة التي شٌبت كترعرعت في بيستاف اإلماـ الخميني
رة حقيقتها كما يعرفها البستاني نفسو ككبلـ اإلماـ الفٌواح بالعطور، قد قٌدـ مثل ىذه الوردة الخبلٌبة للثو 

اإلسبلمية كالمسلمين كمستضعفي العالم كلهذا سيكوف استماع األكصاؼ الجميلة منو أكثر حبلكة كأكفر 
فرحان، كمن ىذا المنطلق فإف رؤية المواصفات العلمية كالعملية لقائدة الثورة المعٌظم عن طريق مرآت كبلـ 

كالخصاؿ السامية لتلميذه الصالح، خاصة في مناسباتو مختلفة، سييظهر العبلئم البارزة ( رحمو اهلل)اإلماـ 
 :في ىذا الصدد( رحمو اهلل)كأف سماحتو قٌلما كاف يمتدح اآلخرين في حياتهم، فلنتأمل كبلـ اإلماـ 

 .ػ الساعد األقول لنظاـ الجمهورية اإلسبلمية كشمسها الوٌضاءة

أعرفك منذ سنوات مديدة، قبل انتصار الثورة اإلسبلمية ككانت لي معك مراكدات كاتصاالت حميمة إني )
، فإني أعتبرؾ أحد السواعد العمبلقة للجمهورية  كأحمد اهلل بأف ىذه العبلقات الزالت قائمة حتى اليـو

المبادئ الفقهية ذات الصلة  كأراؾ أخان لي كشخصان مطٌلعان على المواضيع الفقهية كملتزمان بها كمدافعان عن
، كإنك ػ بين مجموعة األصحاب كالملتزمين باإلسبلـ كالمبادئ اإلسبلمية ػ فرد (الوالية المطلقة للفقيو)بػ

 [1(]فريد ككأنك شمس تضيء

 ػ عالم بالدين كالسياسة كمناضل في طريق اإلسبلـ القويم

. مىنَّ اهلل ػ تبارؾ كتعالى ػ علينا إذ كٌجو الرأم العاـ إلنتخاب رئيسان للجمهورية يتمتع باإللتزاـ كالنضاؿلقد )
 [2(.]ماضيان في طريق اإلسبلـ القويم المستقيم كىو عالم بالديانة كالسياسة

 ػ الداعي إلى الصبلح كالسداد

، حيث أنهم أقدموا على ىذه الجريمة النكراء، فور إلقاء "ينالمنافق"كم يفتقدكف الوعي السياسي ىؤالء ) 
خطابك في مجلس الشورل اإلسبلمي كصبلة الجمعة كأماـ جماىير الشعب، كقد باشركا باغتياؿ شخص 

 [3(.]يدٌكم ندائو في آذاف المسلمين، داعيان إلى الصبلح كالسداد



 عب المظلـوػ جندمُّ فدائٌي في جبهات الدفاع كخادـه مخلص للش

أيىنئك، ألنك متواجد في جبهات القتاؿ بالبدلة العسكرية كلك حضور فاعل خلف ! عزيزم خامنئي)
الجبهات، بلباس رجاؿ الدين، إنك تخدـ ىذا الشعب المظلـو المضطهد، أرجو من اهلل ػ تبارؾ كتعالى ػ 

 [.4](لك الصحة كالسبلمة، من أجل استمرار الخدمات لئلسبلـ كالمسلمين

 ػ المعٌلم المربٌي كالخطيب البارع في صلوات الجمعة

أنت جندمٌّ فدائي في جبهات الحرب كمعٌلم مرشد في المحراب كخطيب بارع في صلوات الجمعة )
 [.5(]كالجماعة كدليل شفيق في ساحات الثورة اإلسبلمية

 ػ ال يساـك مع األعداء كيترٌحم على األصدقاء

اشداء على الكفار كرحماء }، طبقان ألحكاـ القرآف الكريم ػ أصبح من الذين " آية اهلل الخامنئي" إنو ػ )
 [6(.]{بينهم

 ػ خادـه مخلصه كصادؽه 

فترة رئاسة "خدمات كثيرة بصدؽ كإخبلص طيلة السنوات األربعة الماضية" آية اهلل الخامنئي" قٌدـ)
بعد تلك الخدمات التي قٌدمها قبل كبعد انتصار الثورة اإلسبلمية، جزاه اهلل  كقد كانت ىذه" الجمهورية

 [7(]خيران 

 ػ مفكِّره كعاًلمه 

، سماحة حجة ) إني أيطبِّق كأينفِّذ آراء الشعب، إستنادان إلى معرفتي بمنزلة كشخصية المفكِّر كالعاًلم المحتـر
 [.8((]تعالىأيده اهلل )اإلسبلـ، السيد علي الخامنئي

 ػ إبن اإلماـ البار 

 [9(.]أنا الذم رٌبيتي السيد الخامنئي)



 ػ السيد الخامنئي حلَّ محل األيستاذ الشهيد المطهرم 

اقترحي بأف السيد بطبيعة الحاؿ، البد أف يتواجد أشخاص، ذكم بياف بليغ كخطابة قوية في الجامعة كلهذا )
علي الخامنئي أف يحضر ىناؾ كبإمكانكم أف تذىبوا إليو، كتقولوا لو بدالن عني بأف يأتي الجامعة كيحٌل 
محل األستاذ المطهرم، كستكوف ىذه مبادرة حسنة، ألف السيد الخامنئي رجل فهيم كبارع في الكبلـ 

 (.*كبليغ في الخطابة

 !ي أكالن ثم األعماؿ األخرلػ اللقاء مع آية اهلل الخامنئ

كانت تشير أيضان إلى اإلىتماـ البالغ كالعناية التامة لسماحة آية ( رحمو اهلل)طريقة سلوؾ اإلماـ الخميني)
 :اهلل الخامنئي كىنا سنذكر نموذجان من ىذه الرعاية الخاصة فيما يلي

مقٌيدان بالنظاـ كالتنسيق في األعماؿ ػ كما ذكرت آنفان ػ كطبقان لعادتو  ( رضواف اهلل عليو)سماحة اإلماـ كاف 
كاف يستمع أكالن إلى موجز األنباء في الساعة الثامنة صباحان ثم يعرج على مكتبو ليقـو بأعمالو ىناؾ 

ذا الترتيب أبدان كحتى في بعض ككذلك ليختم اإليصاالت الصادرة عن المكتب كلم يغٌير سماحتو في ى
األحياف، إف كاف سماحتو مصاب بوعكة أك قد يكوف الهواء باردان للغاية أك تجٌمدت المياه، عندىا لم 

في مكتبو، بل كاف يسمح لنا أف نتواجد نحن في غرفتو بالبيت لئبل يحصل أم ( رحمو اهلل)يحضر اإلماـ
كمن أجل تنسيق األمور كتنظيم الوقت ػ كما ذكرت في تأخير أك تعطيل في أعماؿ المكتب كالمراجعين 

 .مناسبة أخرل ػ فإذا كاف أمران يحوؿ دكف حضور سماحتو في المكتب، كاف ييخبرنا بذلك من قبل

بعد اإلنتهاء من ىذه األعماؿ في المكتب، كاف سماحتو يقـو بإبراـ صيغة العقد بين العركسين كبعد ذلك 
، ثم بعد كل ىذه البرامج، إذا كانت ىناؾ زيارة (رحمو اهلل)اإلماـ ( تقبيل يد)يبدأ الوقت المخصص لػ

 .خاصة مع بعض المسؤكلين أك الشخصيات المختلفة، فيخصص الوقت لذلك

مع ىذا، إٌف صادؼ كحدثت أمور غير عادية كاستثنائية فكاف يأمر سماحتو بتأجيل جميع األعماؿ كإحداىا  
ة أشخاص من رجاؿ الدين المعٌمرين حيث أشرنا إلى ىذا الموضوع في الفصل الرابع كاف تتعلق بزيارة أربع

بأف سماحتو ( رحمو اهلل)من ىذا الكتاب كاألخرل تتعلق بسماحة آية اهلل الخامنئي، عندما أطلع اإلماـ
بو، عندىا متواجد في المكتب، منذ الصباح الباكر كمن بداية الوقت؛ أم في الساعة الثامنة صباحان ليلتقي 



بأف تؤجل جميع األعماؿ كالبرامج إلى كقت آخر ػ كعلى خبلؼ العادة ػ ( رحمو اهلل)أمر سماحة اإلماـ
 .تحققت أكالن زيارة سماحة آية اهلل الخامنئي كمن ثم بدأنا بأعمالنا المعتادة

( رحمو اهلل)احة اإلماـفي ذلك الوقت، لم نلتفت نحن إلى ىذا اإلمتياز كالعناية الخاصة التي أبداىا سم
بالنسبة إلى آية اهلل الخامنئي، كلكن سرعاف ما أتضح للجميع ػ كمع مركر األياـ ػ نموذجان آخر من تبصُّر 

 (.*بالنسبة للمستقبل( رحمو اهلل)كبيعد نظر اإلماـ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .173ص  ،20، ج(صحيفة النور)، عن كتاب(رحمو اهلل)اإلماـ الخميني[ 1]

 .179، ص 15المصدر السابق، ج[ 2]

 .41المصدر السابق، ص [ 3]

 .المصدر السابق[ 4]

 .المصدر السابق[ 5]

في ( في مراسم تنفيذ حكم كاببلغ رئاسة الجمهورية آلية اهلل الخامنئي، الدكرة األكلى.)المصدر السابق[ 6]
 (.ـ8/9/1982)ش، .ى17/7/1360

 (.ـ2/8/1986)ش، .ى12/6/1364في ( في مراسم تنفيذ حكم كإببلغ رئاسة الجمهورية)المصدر السابق، [ 7]

 (.ـ8/9/1982ش، .ى17/7/1260الجمهورية في الدكرة األكلى لرئاسة [ 8]

 .139، ص 15، ج(صحيفة النور)، عن كتاب(رحمو اهلل)اإلماـ الخميني[ 9]

 .190، ص (في ظبلؿ الشمس)؛ في كتاب(محمد حسن رحيمياف)نقبلن عن * 

 .نفس المصدر السابق* 

المرجعية، ىي إحدل المنعطفات الهامة في حياة آية اهلل الخامنئي، خاصة بعد رحيل المراجع الكبار كاآليات منعطف 
من المراجع بمستول سٌن ( قم)، كخلٌو ساحة الحوزة العلمية في (األراكي)ك( المرعشي النجفي)ك( الگلپايگاني: )العظاـ



ك من جديد يدٌبر الدسائس كيكيد المكائد ليتدخل في شؤكف إيراف تقريبان، فبدأ العد( رحمو اهلل)سماحة اإلماـ الراحل
على أف ىناؾ صراعان دائران في إيراف للسيطرة : كيوجد الخلل كالفتن فيها، فسعى لكي يعكس الموضوع للعالم أكالن 

 ! كاإلستيبلء على السلطة كإحتبلؿ موقع المرجعية

ييوحي بأف أحد علماء : كثالثان ! يو آخر، يليق بالمرجعية في الحوزات العلميةيعرض األكضاع ككأف ليس ىناؾ أم فق: كثانيان 
كمنعو من ( رحمو اهلل)الدين المنبوذين من قبل الحوزة كعلمائها كشرائح الشعب كالذم شمت بو سماحة اإلماـ الخميني

 !!التدخل في المجاؿ السياسي، بأنو ىو األجدر كاألليق للمرجعية الدينية من اآلخرين

كأٌدل كظائفها كتكاليفها عن طريق إلقاء الخطابات . قاـ سماحة آية اهلل الخامنئي بواجبات كأعباء القيادة الجماىيرية
كتوجيو اإلرشادات في جميع المجاالت كفي مختلف المناسبات بجدارة فائقة، مما أدل إلى إحباط كفشل تصورات 

 .كإيحاءات األعداء

بيانان أعلن فيو عن أسماء ألمع كأبرز ( جامعة المدرسين بالحوزة العلمية في مدينة قم)قسم العبلقات العامة في أصدر 
العلماء في الحوزة العلمية، المتميزين لتولي مسؤكلية المرجعية الدينية، مما أدل إلى كشف كإفشاؿ الحمبلت اإلعبلمية 

جاء اسم آية اهلل الخامنئي كاآليات العظاـ في ىذه القائمة للمراجع الجيدد، كعلى ىذا األساس . كالهجمة الثقافية لؤلعداء
 :المذكورة أسماؤىم أدناه

 .ػ الحاج الشيخ محمد فاضل اللنكراني

 .ػ الحاج السيد علي الخامنئي

 .ػ الحاج الشيخ جواد التبريزم

 .ػ الحاج الشيخ ناصر المكاـر الشيرازم

 .الحاج الشيخ محمد تقي بهجت ػ

 .ػ الحاج الشيخ كحيد الخراساني

 .ػ الحاج السيد موسى الشبيرم الزنجاني

في طهراف أيضان بيانان آخر يتضمن أسماء ثبلثة من العلماء الذين يحملوف ( جامعة علماء الدين المناضلين)ىذا كأصدرت
 :المرجعية الدينية كىم مزايا خاصة كمؤىبلت راقية تؤىلهم إلى



 .ػ الحاج السيد علي الخامنئي

 .ػ الحاج ميرزا جواد آقا التبريزم

 .ػ الحاج الحاج محمد فاضل اللنكراني

كمن ىذا المنطلق نرل أف الحوزات العلمية كالتكتبلت المهمة الدينية التي تشتمل على أبرز كأىم العلماء كاألفاضل، 
على مرجعية قائد الثورة اإلسبلمية المعظم؛ آية اهلل السيد علي الخامنئي كاعتمدكا مصداقية مرجعيتو الدينية دكف اتفقت 

 .أم شك كريب

كالفارسية كاألردية كذلك إلرسالها إلى الرسالة العملية كاالستفتاءات المتزايدة الجديدة لسماحتو موجودة باللغة العربية 
 .خارج الببلد كتوزيعها داخل إيراف بعد أف تم إعدادىا كطبعها كنشرىا

منعطف المرجعية، ىي إحدل المنعطفات الهامة في حياة آية اهلل الخامنئي، خاصة بعد رحيل المراجع 
، كخلٌو ساحة الحوزة العلمية في (األراكي)ك( المرعشي النجفي)ك( الگلپايگاني: )الكبار كاآليات العظاـ

تقريبان، فبدأ العدك من جديد يدبٌر ( رحمو اهلل)من المراجع بمستول سٌن سماحة اإلماـ الراحل( قم)
الدسائس كيكيد المكائد ليتدخل في شؤكف إيراف كيوجد الخلل كالفتن فيها، فسعى لكي يعكس الموضوع 

 ! دائران في إيراف للسيطرة كاإلستيبلء على السلطة كإحتبلؿ موقع المرجعيةعلى أف ىناؾ صراعان : للعالم أكالن 

ييوحي : كثالثان ! يعرض األكضاع ككأف ليس ىناؾ أم فقيو آخر، يليق بالمرجعية في الحوزات العلمية: كثانيان 
احة اإلماـ بأف أحد علماء الدين المنبوذين من قبل الحوزة كعلمائها كشرائح الشعب كالذم شمت بو سم

كمنعو من التدخل في المجاؿ السياسي، بأنو ىو األجدر كاألليق للمرجعية الدينية من ( رحمو اهلل)الخميني
 !!اآلخرين

كأٌدل كظائفها كتكاليفها عن طريق إلقاء . قاـ سماحة آية اهلل الخامنئي بواجبات كأعباء القيادة الجماىيرية
يع المجاالت كفي مختلف المناسبات بجدارة فائقة، مما أدل إلى الخطابات كتوجيو اإلرشادات في جم

 .إحباط كفشل تصورات كإيحاءات األعداء

بيانان أعلن فيو عن أسماء ( جامعة المدرسين بالحوزة العلمية في مدينة قم)أصدر قسم العبلقات العامة في 
لية المرجعية الدينية، مما أدل إلى كشف ألمع كأبرز العلماء في الحوزة العلمية، المتميزين لتولي مسؤك 



كعلى ىذا األساس جاء اسم آية اهلل الخامنئي . كإفشاؿ الحمبلت اإلعبلمية كالهجمة الثقافية لؤلعداء
 :كاآليات العظاـ في ىذه القائمة للمراجع الجيدد، المذكورة أسماؤىم أدناه

 .ػ الحاج الشيخ محمد فاضل اللنكراني

 .ػ الحاج السيد علي الخامنئي

 .ػ الحاج الشيخ جواد التبريزم

 .ػ الحاج الشيخ ناصر المكاـر الشيرازم

 .ػ الحاج الشيخ محمد تقي بهجت

 .ػ الحاج الشيخ كحيد الخراساني

 .ػ الحاج السيد موسى الشبيرم الزنجاني

في طهراف أيضان بيانان آخر يتضمن أسماء ثبلثة من العلماء ( لمناضلينجامعة علماء الدين ا)ىذا كأصدرت
 :الذين يحملوف مزايا خاصة كمؤىبلت راقية تؤىلهم إلى المرجعية الدينية كىم

 .ػ الحاج السيد علي الخامنئي

 .ػ الحاج ميرزا جواد آقا التبريزم

 .ػ الحاج الحاج محمد فاضل اللنكراني

كمن ىذا المنطلق نرل أف الحوزات العلمية كالتكتبلت المهمة الدينية التي تشتمل على أبرز كأىم العلماء 
كاألفاضل، اتفقت على مرجعية قائد الثورة اإلسبلمية المعظم؛ آية اهلل السيد علي الخامنئي كاعتمدكا 

 .مصداقية مرجعيتو الدينية دكف أم شك كريب

ستفتاءات المتزايدة الجديدة لسماحتو موجودة باللغة العربية كالفارسية كاألردية كذلك الرسالة العملية كاال
 .إلرسالها إلى خارج الببلد كتوزيعها داخل إيراف بعد أف تم إعدادىا كطبعها كنشرىا



العقائد اإلسبلمية لقد قاـ سماحة قائد الثورة اإلسبلمية المعظٌم بتأليف كترجمة عدة كتب في مجاؿ 
كالتعليق على بعض موضوعات العالم اإلسبلمي، كىا نحن نذكر البعض منها فيما يلي، كمما تجدر اإلشارة 

 :إليو، ىو أف األغلبية الساحقة من ىذه الكتب قد ألفت كتيرجمت قبل انتصار الثورة اإلسبلمية

 .ػ المستقبل في رحاب اإلسبلـ1

 .ػ المسلموف في حركة تحرير الهند2

 .ػ مذكرة إتهاـ ضد الحضارة الغربية3

 (.ترجمو()ع)ػ صلح اإلماـ الحسن4

 .ػ الخطوط العريضة للفكر اإلسبلمي في القرآف5

 .ػ حديث حوؿ الصبر6

 .ػ من أعماؽ الصبلة 7

 (.نهج الببلغة)ػ دركس من 8

 !ػ كيف نفهم اإلسبلـ بصورة صحيحة؟9

 (.التهاكم)ك( التضامن)ػ حديث حوؿ 10

 ..ك(ع)ػ دراسة في حياة اإلماـ الصادؽ القائد 11

 كالقيادة الحكيمة لسماحة آية اهلل العظمى الخامنئي

رحيل سماحة اإلماـ  من الضركرم ىنا أف نستعرض فهرسان عامان للمؤامرات كالدسائس التي دبرت بعد
، ألف الدراسة العابرة كالخاطفة ىذه ال تسع لمناقشة كل كاحدة منها على حدة، في (رحمو اهلل)الخميني

ىذه المجموعة، كعلى كجو التحديد، الدكر البارز الذم قاـ بو سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي إلحباطها 
رفة التأثيرات الهائلة كاإلنجازات العظيمة التي قدمها كإفشالها؛ لكن اإلطبلع العاـ عليها سيؤدم إلى مع



فإف الوابل المكثف لهذا المسلسل المتبلحق من المؤامرات ما ىو إال . القائد المعٌظم للثورة اإلسبلمية
مؤشر صادؽ لؤلحداث التي جرت منذ إنبثاؽ كإنتصار الثورة اإلسبلمية في إيراف كذلك لتقويض الثورة 

كإحباط معطياتها على الساحة السياسية في العالم، لكن قيادة سماحة اإلماـ اإلسبلمية الفتية 
الحكيمة حالت دكف تحقيق مخططات األعداء، كاليكم فيما يلي، قائمة بأىم ( رحمو اهلل)الخميني

 :الدسائس التي دبرت آنذاؾ

ر مجلس األمن في الحرب الغزك الثقافي المكثف بعد إجراء الهدنة كقبوؿ كقف إطبلؽ النار حسب قرا* 
 (.الهجـو الثقافي الليلي المباغت)المفركضة بين إيراف كالعراؽ كالذم سٌماه سماحة القائد المعٌظم بػ

ىجـو العراؽ العسكرم على الكويت كشٌن الحمبلت األمريكية كقول التحالف ضد العراؽ كرٌد فعل *
 .العتداء العراؽ على الكويت

 .كظهور المواقف المتناغمة كالمنٌسقة مع الغرب في المجاالت االقتصاديةإعادة تنظيم *

التي باتت تملك أمواالن طائلة، حصلت ( أثرياء الحرب)ظهور طبقة جديدة بعد الحوادث آنفة الذكر كىم*
 .عليها ببل كٌد كال عناء نتيجة تلك المواقف المتغربة

توغل كتواجد االستعمار األمريكي في دكؿ آسيا الوسطى، كخاصة في جمهورية آذربيجاف التابعة لبلتحاد *
 .السوفييتي السابق

في أفغانستاف، كافتضاح الدكر األمريكي كالباكستاني في إيجاد كتقوية ىذه الحركة، ( حركة طالباف)ظهور*
 .يةكذلك للضغط على الجمهورية اإلسبلمية اإليران

، (معاقبة الشركات المتعاقدة تجاريان مع إيراف)؛ (داماتو)التآمر االقتصادم في إطار الحظر التجارم؛ قانوف*
 ...كتغيير اتجاه خطوط أنابيب النفط ك

 .مليوف دكالر في الكونغرس األمريكي إلسقاط النظاـ اإلسبلمي في إيراف 20المصادقة على ميزانية تبلغ * 



البشعة في ألمانيا كالحملة اإلعبلمية العشوائية ضد شخصيات من أرفع المستويات ( ميكونوس)فضيحة * 
ش، .ىػ1357كأعلى القيادات في إيراف، ثم استدعاء جميع الدكؿ األكركبية سفرائها لدل إيراف عاـ 

 .ـ1979

زة للنظاـ اإلسبلمي كالدعم كاغتياؿ الشخصيات البار ( المنافقين)استمرار كتصعيد تدخبلت منظمة*
 .األمريكي الدائم كدفاع الدكؿ الغربية كحكومة صداـ عن ىذه الفئة الباغية

 .تنفيذ كاجراء االغتياالت العشوائية من قبل العناصر المنحرفة الداخلية* 

 .كركباكاإلبادة العرقية للحيلولة دكف تأسيس دكلة إسبلمية في أ( البوسنة كالهرسك)أزمة * 

 .كممارسة اإلبادة العرقية لمسلمي أكركبا للمرة الثانية( كوزكفو)أزمة * 

إستئناؼ الحرب اإلعبلمية حوؿ حكم اإلعداـ الصادر بحق سلماف رشدم المرتد كنداءات الغربيين * 
 .على تغيير مواقف إيراف من الغرب

في قم كالقياـ ببعض النشاطات كالتواطؤ لتدبير حوادث البلبلة ( الشيخ المنتظرم)تجديد أحداث* 
 (.السيد مهدم الهاشمي)اإلجتماعية من قبل زمرة 

توتير األكضاع كتأزيم الظركؼ من قبل بعض الصحف الحديثة العهد كالمعارضة للنظاـ اإلسبلمي كالتي * 
البائدة كالغرب، عن طريق ( الشاىنشاىية)ر مفضوحة، كاف لها ارتباط بالحكومةتيوجَّو أغلبها من قبل عناص

 ..!ك(الراديكالية كالتقدمية )ك( التنمية السياسية)ك( الحرية: )طرح مواضيع باسم

التآمر لتخفيض أسعار النفط كضرب المصالح اإلقتصادية للببلد من قبل الدكؿ الغربية كبعض الدكؿ * 
 .المنطقة

 :تصعيد كتكثيف الحمبلت الغربية المنظمة في األكساط الدكلية ضد إيراف تحت ذرائع مختلفة منها* 

 ..ك( االرىاب)ك( أسلحة الدمار الشامل)ك( حقوؽ اإلنساف) 



تصعيد كتكثيف ميزاف الحمبلت اإلعبلمية للدكؿ الغربية كالصهيونية العالمية ضد العقائد كالمبادئ * 
في الحركات ( نهضة الحرية)ك( الجبهة القومية)سات النظاـ اإلسبلمي من جديد، خاصة من جانب كمقد

 .لئلطاحة بالنظاـ اإلسبلمي( القومية الدينية)الطبلبية الداخلية كتنسيق مواقف المنظمات 

الفارسي بالمزاعم الواىية إيجاد التوتر كالتأـز في عبلقات الجمهورية اإلسبلمية اإليرانية مع بلداف الخليج *
 .التي ترددىا دكلة اإلمارات العربية المتحدة بصدد الجزر اإليرانية الثبلثة

إتخاذ القرارات بشأف الحمبلت المنظمة كالمنسقة ضد نظرية كمبادئ الثورة اإلسبلمية كسماحة اإلماـ * 
 .؛ مؤسس الجمهورية اإلسبلمية اإليرانية(رحمو اهلل)الخميني

تنشيط كتفعيل حركة التغٌرب المتطرفة المشبوىة كغرسها داخل المجتمعات الثقافية كالفنية كاإلعبلمية * 
 .في الببلد

الهجمة الشرسة الشاملة ضد التقول كاإليماف كالقيم األخبلقية في المجتمع، خاصة بين الشباب * 
لميوعة كبٌث ركح اليأس كالفشل كالملل بين أفراد الناشيء كإشاعة الفساد كالفحشاء كاالستهتار كالتحلل كا

 .الشعب

تزايد كتوسعة التقنيات الفضائية لبث كدعم البرامج الخليعة كالمستهجنة من أجل تهديم البيوت كتحطيم * 
 .العقائد عن طريق ىذه الدسائس الموجهة من قبل اإلذاعة المسموعة كالمرئية الغربية

كالعمل على اقناع إيراف ( مكافحة اإلرىاب: )ة األمريكية على أفغانستاف بحجةالحمبلت العسكري* 
بالموافقة على المساىمة فيها ػ دكنما شرط مبسق ػ ضد االرىاب بزعامة أمريكا كحملها على التبعية الكاملة 

 .لهذه السياسية

ىناؾ نقاط بارزة في حياة القائد المعٌظم، تيلفت إنتباه الجميع، نختتم ىذه المجموعة باإلشارة السريعة 
 :إليها

ػ حضور سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي المستمر في طريق النضاؿ كالكفاح قبل انتصار الثورة 1
ف في صميم قضايا الكفاح كالمعاناة كتحمل ، حيث كا(رحمو اهلل)اإلسبلمية، جنبان إلى جنب اإلماـ الخميني



كمن ىنا بدأ تعٌرؼ سماحتو على . اآلالـ كالمشاؽ كالصعاب كالتعذيب كالتشريد المتواصل في ىذا السبيل
كأسلوب قيادتو ( رحمو اهلل)مدل أصالة كجذرية الثورة اإلسبلمية كخصائص شخصية سماحة اإلماـ الخميني

تحملها سماحتو في ىذا الطريق، ألنو كاف يدرؾ بكل كجوده  الحكيمة كالمصاعب كالمتاعب التي
. كحكومة الشريعة اإلسبلمية( كالية الفقيو)األصيل ك( ص)كأحاسيسو كيفهم الثورة كاإلسبلـ المحمدم

إضافة إلى ىذا كلو، فإف القائد الحكيم متضلع في عملو كلو إشراؼ خاص على الموضوعات الثقافية 
ورة فيها كالتيارات كالتكتبلت في الساحة الثقافية كالسياسية كبهذا يقٌر كيعترؼ كالشخصيات البارزة المشه

األصدقاء كاألعداء بأف ىذه المعرفة كالخبرة الواسعة، ىي التي أعطت ثمارىا القيادية في سوح مواجهة 
 .حمبلت العدك الثقافية اليـو

اصب كالمسؤكليات المختلفة في النظاـ اإلسبلمي، ػ توٌلي سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي المستمر للمن2
خاصة المراكز االستراتيجية كالتنفيذية، كبالتالي اإلشراؼ الكامل على إدارة أجهزة النظاـ في الجمهورية 
اإلسبلمية على الصعيد الداخلي كالدكلي، كنظران للمؤىبلت الذاتية كالعبقريات الشخصية كالعنايات اإللهية، 

من أف يخطو بالببلد قدمان إلى األماـ كعلى جميع المستويات بشكل جدير، مما أدل إلى تمٌكن سماحتو 
قبوؿ كاعتراؼ األعداء بما يجرم على الساحة، في حين كاف انطباع البعض في بداية انتخاب سماحتو من 

مع تزايد خاصة ! ، غير ىذا ككانوا يتوقعوف بأف سماحتو سيفقد السيطرة على األمور(مجلس الخبراء)قبل 
المؤامرات كالضغوط اإلعبلمية كالمواقف المفاجئة الخاصة التي كانت تتخذ من قبل بعض موالي النظاـ 

 .اإلسبلمي

كإدارة ( رحمو اهلل)ػ لقد أفلح سماحة آية اهلل العظمى الخامنئي في انتهاج طريق اإلماـ الخميني الراحل3
ت مؤامرات األعداء تمتاز بخصائص جديدة فتظهر منوعة أكالن الببلد بالعزة كالحكمة كالمصلحة، بينما كان

ثم تتوسع أكثر فأكثر كل يـو ككذلك يمكن أف نرسم خريطة ظركؼ إدارة الببلد كقيادة الشعب من قبل 
في ( رحمو اهلل)سماحة القائد المعٌظم؛ آية اهلل العظمى الخامنئي، خبلؿ العقد األخير بعد رحيل اإلماـ

 :المحاكر التالية

أ ػ ًحٌدة كذركة العداء الذم يكٌنو االستكبار العالمي كالصهيونية ككذلك اآلماؿ التي عٌولت عليها مجموعة 
 .عن الساحة( رحمو اهلل)المعارضين كاألعداء في زمن غياب سماحة اإلماـ الخميني



قطاعات الشعب، نتيجة  الحرب المفركضة ضد إيراف من قبل العراؽ التي أكجدت الوحدة كالتضامن بين
ىجـو ثقافي )تصعيد الركح المعنوية في المجتمع قد أنتهت، فتبدؿ الهجـو العسكرم المباشر إلى 

( كياف النظاـ اإلسبلمي)خطرة دكف أم ضجة، يستهدؼ( مداىمة ليلية)لكنو كبطبيعتو سيكوف ( ميباغت
 .بصورة تدريجية؛ أم أنو يهٌدد الجيل الناشيء في الببلد

ظركؼ ما بعد الحرب المفركضة، كمرحلة إعادة البناء كاإلعمار، كالمسائل الخاصة في مثل ىذه : بػ
المجاالت، كالحاجة إلى التنسيق كالمثابرة، كمسألة تخصص القطاعات المختلفة، كرأس الماؿ، كالنفقات، 

العدالة : ئها، كمن ضمنهاضركرية من جهة كإضافة إلى ىذا، عدـ اإلستغناء عن قيم الثورة اإلسبلمية كمباد
كاألمواؿ الطائلة التي حصلوا عليها بدكف أم كٌد أك ( أثرياء الحرب)كظهور طبقة جديدة من . اإلجتماعية

الذين ( تكنوقراطيين)المعركفين باساـ الػ( رجاؿ الدكلة)تعب كعناء من جهة أخرل، كل ىذا كاف في زمن
م، كىكذا إقباؿ الكثير من الشخصيات الثورية الممتازة ينتهجوف األساليب الغربية في أفكارىم كأعماله

على الدنيا كظواىرىا المادية كتدارؾ مافاتهم من الحاجات المادية الدنيوية، كل ىذا أدل إلى حدكث 
 .ظركؼ خاصة خبلؿ عملية اإلعماؿ كتجديد البناء في الببلد

مية مما أدل إلى تنشيط المعاندين اعراض بعض العناصر الداخلية عن المبادئ كالقيم اإلسبل: ج
كالمعارضين للنظاـ اإلسبلمي كجٌرىم إلى الساحة السياسية فاستغلوا األجواء الموجودة بعد انتصار الثورة 

( الخنٌاسين)من جهة، كمن جهة أخرل، فإف المبادئ كالقيم األساسية للثورة أصبحت في موضع شك كريب
لدل المسؤكلين سلبان، ( التساىل)ك( التسامح)لحاصل نتيجة نظريةفي المجتمع فاستغلوا فرصة االنفتاح ا

مما أدل إلى انتكاس الركح المعنوية في المجتمع، كخاصة بين الشباب كالجيل الناشيء، فغدا غبار الفتنة 
 .الذم أثاره المفسدكف، كسيلة استتار كاختباء جيدة كمناسبة لمناكرات العدك في الميداف

عتراؼ بأف ساحات كميادين النظاـ اإلسبلمي لم تشهد إال القليل من األصحاب كالرفاؽ البد من اال: د
السابقين الذين يتحلوف بصبلبة كمحبوبية كمصداقية كبصيرة ككعي كتدبير ككفاء شهداء الثورة اإلسبلمية 

رىن إشارة اإلماـ  العمالقة الذين استشهدكا في بداية انتصار الثورة، لتثبيت كتقوية قواعد النظاـ، ككانوا
( باىنر)كالدكتور( محمد علي الرجائي)ك( البهشتي)كالدكتور (المطهرم)كاألستاذ ( رحمو اهلل)الخميني

شهيدان في مكتب الحزب الجمهورم كىكذا شهداء المحراب في  72ك( جمراف)كالدكتور ( قيدكسي)ك
م األمثل كإخبلصهم األفضل صلوات الجمعة الذين كقفوا صامدين أماـ ىجمة األعداء حيث كاف عزمه



ككفاؤىم المقداـ، يقهقر األعداء إلى الوراء فيكسر شوكتهم كيضعف عريكتهم كيجبرىم على الرضوخ 
 .كاالستسبلـ، لكننا اليـو لم نشاىد في ميادين الثورة اإلسبلمية شخصيات عمبلقة كالتي كانت باألمس

دت إلى تصعيد الضغوط من جانب األعداء، لكن تواجد كلو أف العوامل التي أشرنا إليها سلفان، أ: ىػ
الشعب اإليراني المؤمن بصورة حماسية كمشحونة بالنشاط كالتضحيات في الدفاع عن مواقف نظاـ 

 . الجمهورية اإلسبلمية كقيادتو الحكيمة، دفع باألحداث أف تنتهي لصالح الثورة اإلسبلمية في موازنة جميلة

آماؿ تشكل دعمان زاخران للقيادة من أجل . جماىير كاألصحاب كالسواعد النامية القويةإٌف مقاكمة ككعي ال
 .التجاكز من المرحلة الحرجة في مواجهة االستكبار العالمي

الظركؼ العالمية العامة كالمبلبسات الدكلية، خاصة على الصعيد السياسي كاالقتصادم، إضافة إلى : ك
كاستعبلء الواليات المتحدة األمريكية المتغطرسة التي ( تحاد السوفييتي السابقاال)ىذا، فإف ظاىرة إنحبلؿ

تريد أف ال يشق غبارىا كتكوف الفارس الوحيد في الحلبة كذلك إليجاد النظاـ العالمي الجديد، أحادم 
دكؿ آسيا العراؽ كتركيا كافغانستاف ك : القطب كتصعيد األزمات كتوتير العبلقات بين الدكؿ االقليمية مثل

الوسطى، المحيطة بالحدكد الدكلية للجمهورية اإلسبلمية اإليرانية كىكذا تخفيض أسعار البتركؿ العالمي 
كل ىذه األمور أحدثت ظركفان كأجواءن أٌدت إلى المزيد من .. كارتفاع نسبة التضخم المالي في العالم ك

جهت ىذه المضايقات كالضغوط، صمود الضغوط كممارسة العداء من قبل اإلستكبار على إيراف، لقد كا
القيادة كالشعب اإليراني، كانتهت بالفشل كالخجل لكنها أثرت بصورة سلبية ػ كلو بشكل ضئيل ػ في 

 .المجتمع

ػ النقطة األخيرة كالنهائية ىنا كىي األكثر أىمية كمصداقية من أخواتها كلها محل الصدارة في حياة القائد 4
كيزة الوثيقة كالحجر األساس في جميع أعماؿ سماحتو، أال كىي العناية كالحماية اإللهية المعٌظم كتعتبر الر 

، ىذا ىو تبلور (من كاف هلل، كاف اهلل لو.)التي كانت كمازالت تكتنف سماحتو في كل الظركؼ كالمبلبسات
تع بهذه األلطاؼ اإلخبلص في كجود آية اهلل العظمى الخامنئي كقد قيٌدر لمستول شخصيتو الرفيعة أف يتم

الربانية كالعناية اإللهية طيلة أياـ حياتو الشريفة كاثناء توليو المسؤكليات الخطيرة، فقد رأينا ذلك اإلخبلص 
 .الركحي كتلك العناية الربانية كراران كمراران 



كالجهاد ببسالة كبطولة ثم أف اتكاؿ سماحتو الشديد على اهلل عزكجل ككعوده تقديراتو في ميادين العمل 
 .فائقة، جعل من كجوده النبيل كنزان يبعث على نزكؿ الرحمة كاأللطاؼ اإللهية

في ظل االلتزاـ بتعليمات اإلسبلـ كالمراقبة كتربية النفس كالمناجاة كاالبتهاؿ إلى اهلل عزكجل؛ رب العالمين 
( رحمو اهلل)أماـ الناس كالوفاء لسماحة اإلماـ الخمينيكاالىتماـ بالواجبات الدينية كالتواضع كاألدب 

األصيل كالتودد كالحٌب العميق ألىل بيت النبوة كالطهارة ( ص)الكبير كالجليل كانتهاج اإلسبلـ المحمدم
كاتباع طريقهم القويم كالولع الشديد كالرغبة الجارفة كاإلشفاؽ كالترٌحم على المستضعفين ( عليهم السبلـ)

ن كالحمٌية الدينية تجاه إجراء الحدكد اإللهية، حيث أف اهلل عزكجل قد أكدع في ضمير سماحة كالمحركمي
القائد المعٌظم، بركات الهداية، لهذا نرجو من البارم المتعاؿ أف نستضي بنوره كالشعب اإليراني العظيم 

فنستفيد من بركة كجوده . كمسلمو العالم كالشعوب المستضعفة على امتداد األعواـ المقبلة إلى أمد طويل
كيقـو بقيادتو الحكيمة كعندئذ سيأخذ راية اإلسبلـ ( عجل اهلل فرجو الشريف)حتى يخرج القائم 

خٌفاقة كيمضي أماـ ( عجل اهلل فرجو الشريف)المحمدم األصيل المشرِّفة لكل المسلمين في زمن الحجة
، صاحب الغٌرة الحميدة، كالطلعة الرشيدة، فارس األكحد)أفواج الجماىير كالشعوب المسلمة لئللتحاؽ بالػ

 .إف شاء اهلل..( مبير الظالمين، كمدرؾ الهاربين

 


