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نهض الشعب نهضة إسالمية كبرى

لقـد لقينـا خـال األعـوام الخمسـين 
ونّيـف الماضيـة الكثيـر مـن الويـات 
الشـرعية  غيـر  الملكيـة  يـد  علـى 
لألسـرة البهلويـة. فقـد ُحـرم شـعبنا 

مـن جميـع الحريـات، وُحـرم بلدنـا مـن 
طفـح  وقـد  الحقيقـي.  االسـتقال 
فنهـض  المظالـم،  هـذه  مـن  الكيـل 
الشـعب نهضـة إسـامية كبـرى، لـم 
السياسـي.  الجانـب  علـى  تقتصـر 

واسـتطاع بيـد عـزالء إسـقاط النظـام 
بأحـدث  ِقَبـل األجانـب  المدعـوم مـن 
ـب 

ّ
تغل وإيمانـه  وبقبضتـه  األجهـزة، 

القـوى.  جميـع  علـى 
اإلمام الخميني )ره( ، 1988/7/20

خط اإلمام

إّن مع الصبر نصرا
 أمالها اإلمام الخامنئي باللغة العربية عن جانٍب من حياته الجهادّية

ٌ
رات

ّ
مذك

شخصية بارزة في مسيرة الثورة اإلسالمية

ز نشــاطه في 
ّ
رات اإلمام الســيد علي الحســيني الخامنئي شــخصية بارزة في مســيرة الثورة اإلســامّية. وهــو كاإلمام الراحل رك

ّ
صاحب هذه المذك

 في االتصال بالشــباب الجامعي وســائر الشــباب على صعيد مختلــف محافظات إيران. 
ً
ســنوات نضاله على الجماهير وخاصة فئة الشــباب. كان دؤوبا

ي الشــعوب وخاصة أمريكا 
ّ
ة والكرامــة والتحرر من التبعية لعالم المســتبكرين، ومقارعة الطواغيت ومذل

ّ
وكان خطابه يامــس طموحهم في العز

والعدّو الصهيوني، ويعّبر عن آمالهم في قيام مجتمع إسامي حّر عزيز كريم.

ولعه المتمّيز باللغةالعربية
ب 

َ
ث

َ
كّل المتخّصصين في اللغة العربّية وعلوم القرآن مّمن يعرفون عن ك

رات ُيلفت نظرهم فيه َولعه المتمّيــز بالقرآن واللغة 
ّ
صاحَب هــذه المذك

ــه أحــبَّ اللغــة العربّية من 
ّ
العربّيــة، وحيــن يســتطلعون األمَر يعرفــون أن

يوم أن عشــق لغة القرآن، وتذّوق حاوتها وتشّرب باغتها منذ نعومة 
أظفاره.

ها يعيش أجواء هــذه اللغة من خال 
ّ
وبقي بعدها في مراحل حياته كل

القرآن والحديث ونهج الباغة والجّيد 

من الشعر العربي والنثر العربي...

من هنــا، كانــت له قبــل عقديــن - على الرغــم مــن تراكم األعمــال - 
جلسات أســبوعية يتحّدث فيها بالعربّية عن مختلف األمور، ويقرأ 
 من األدب العربي حديثه أكثر من قديمه. كان يعود 

ً
خالها نصوصا

في بعض كامه إلى ذكرياته عن السجون والمعتقات والمنفى، 
 من تجارب شخصّية وتجارب اجتماعية.

ً
وكانت مزيجا

 

راته عن حياته
ّ
اإلمام القائد ُيملي مذك

راته عن حياته. 
ّ
 للطلب وبدأ يملي مذك

ً
اع القّراء عليها مفيٌد. فاستجاب مشكورا

ّ
، واط قيل له في بعض تلك الجلسات: إّن تحرير هذه الذكريات ضروريٌّ

رات السّيد القائد تصدر عن مكتب حفظ ونشر آثار اإلمام الخامنئي، ويقترن نشره بالذكرى السنوية 
ّ
إّن هذا الكتاب هو أّول مجموعة رسمّية من مذك

األربعين النتصار الثورة اإلسامّية.

هدي الکتاب إلى شباب العرب الذين 
ُ
ي أحّب أن أ

ّ
ثّم إن

رات حینما کانت تمّر علیه تلك 
ّ
یعیشون في نفس سّن صاحب المذک

ق الله الجمیع لما یحّب و یرضی.    |     السّيد علي الخامنئي
ّ

األحداث. وف

جانب من مخطوطة اإلمام الخامنئي في مقدمة الكتاب: جانب من تعريف األمين العام لحزب الله في لبنان بالكتاب:

هــذا الكتــاب يحكــي بلســان ســماحة القائــد اإلمــام الخامنئــي 
العربي البديــع، قصة ذكريات ســماحته من الــوالدة إلى انتصار 
الثورة. لقد فوجئت بهذه الباغة والطــراوة والجمال والمتانة 
فــي اللغــة التــي قرأتهــا فــي الكتــاب وفــي المقدمــة التــي 
كتبها بيده اليســرى. أتمنى إن شــاء الله أن يحظى هذا الكتاب 
بعنايتكم وقراءتكم ألن ســماحة القائد أحب أن يخاطب الشباب 

العربي مباشرة بلغتهم وبلسانهم.
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، وهذه الفترة ليست بفترة طويلة، فإّن سّن األربعين في عمر الحضارات يعتبر 
ً
»لقد مضى )على الثورة اإلسامية( أربعون عاما

بداية البلوغ والحركة الفكرية. سّن األربعين ال يعّبر عن فترة الشيخوخة، وإنما يعّبر عن فترة االزدهار التي ستتجلى بإذن الله، 
ولقد بدأت تتوافر أرضيات هذا االزدهار كما هو مشهود.« اإلمام الخامنئي   2019/1/9

كلمة
مفتاحية

#سّن_األربعين

ائد
 الق

مع

إّن مع الصرب نصرا
مذّكراٌت أمالها اإلمام اخلامنئي باللغة العربية عن جانٍب من حياته اجلهادّية

أربعون انتصارًا
 من »صمود وتقّدم

ً
نظرة إلى أربعين عاما

 إيران اإلسالمية« رغم »مؤامرات المستكبرين«

الثورة أنهت تفرعن أمريكا في إيران

لقــد اســتهدفت الثــورة اإلســامية الكبــرى فــي إيــران 

فــي  األجنبيــة«  و»الهيمنــة  الداخليــة«  »الدكتاتوريــة 

آن واحد. حيــث كانت القــوى المســتكبرة، قبــل عقود من 

ــذت عمليــة »النفــوذ والســيطرة« 
ّ

انتصــار الثــورة، قــد نف

 ،
ً
في إيران بصورة شاملة ومشــينة: »إن البريطانيين أوال

ثم تاهــم األمريكيــون قد أمســكوا بزمام شــؤون الباد 

 - وهــي فتــرة 
ً
علــى مــدى نحــو خمســين أو ســتين عامــا

الحكومــة البهلويــة وقبلهــا بقليــل - وفعلــوا فيهــا مــا 

بدى لهم.« 2016/3/20

ولكن بعد حركة الشــعب اإليرانــي الثورية التــي انطلقت 

ــردت اإلدارة األمريكيــة مــن إيــران: 
ُ
بقيــادة عالــم ديــن، ط

»كانــت أمريــكا تتفرعــن فــي بلدنــا، وتتعامــل مــع النــاس 

ــُح  بِّ
َ
 ِمنُهــم ُیذ

ً
ــة

َ
 طآِئف

ُ
ضِعف

َ
كفرعــون الــذي كان ﴿َیســت

حِیي ِنســآَءُهم﴾، فجــاء موســى زمانــه، 
َ
بنآَءُهــم َوَیســت

َ
أ

 على عقب.« 2015/9/9
ً
وقلب عرش فرعون وأذنابه رأسا

ومن جانب آخر لــم تتحّدد الثورة اإلســامية بحــدود إيران 

 أساســية هامة في ســاحة 
ً
الجغرافيــة، وإنما تركــت آثارا

التطــورات العالميــة: »نحــن علــى مشــارف مــرور أربعين 

... علــى ظاهــرة اســتطاعت أن تغّيــر وتزعــزع بنــاء 
ً
عامــا

الســلطة فــي العالــم... نظــام الهيمنــة يعني تقســيم 

العالم إلــى فريقين من الــدول وفريقين من الشــعوب: 

فريق مهيمن وفريق خاضــع للهيمنة. ونحــن بّددنا هذا 

النظام وهــذه المعادلة الباطلة في العالــم.. نحن أثبتنا 

 
ً
 وال خاضعــا

ً
إمكانيــة أن يكــون هنالــك شــعٌب ال مهيمنــا

مــت هــذا 
ّ
للهيمنــة... الثــورة اإلســامية هــي التــي حط

البناء.« 2017/12/27
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رؤية اإلمام القائد التأريخ املعارص يف 
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أحداث ومحطات الثورة اإلسالمية

3    

الِعداء العميق لمستكبري العالم

 إلـى جنـب هـي التـي تسـّببت فـي »عمـق 
ً
األسـباب هـذه جنبـا

إليـران  أمريـكا  ِعـداء  »عمـق  وشـّدته«:  المسـتكبرين  ِعـداء 

وللجمهوريـة اإلسـامية. فالعـداء هـذا عـداء عميـق وليـس 

، وهـو عـداٌء ال يـدور علـى أسـاس قضيـٍة كالقضيـة 
ً
سـطحيا

الذريـة، بـل األمـر يفـوق ذلـك.« ٢٠١٨/5/٢٣ وعلـى هـذا »نحـن 

نواجه جبهـة معاديـة تتمثل فـي االسـتكبار وأتباعـه وأذنابه، 

الجبهـة أمريـكا والصهيونيـة،  وهـذا واضـح. ومحـور هـذه 

وأتباعهـا وأذنابهـا ومـن يـدور فـي فلكهـا هـم بعـض هـذه 

تشـاهدونها.«  التـي  الموجـودة  القـوى  وشـبه  القـوى 

2016/4/20

ولقـد تآمـر األعـداء علـى مـدى هـذه السـنوات ضـّد إيـران 

في مختلـف المجـاالت والسـاحات بمـا فيهـا »الحـرب الصلبة« 

العـدو  جـّرب  »لقـد   :
ً
أيضـا و»النفـوذ«  الناعمـة«  »والحـرب 

أعـوام.  الثمانيـة  حـرب  مصاديقهـا  ومـن  الصلبـة...  الحـرب 

ومنهـا أعمـال التمـّرد القومـي التـي أثاروهـا فـي البلـد... 

أّسسـوها.  أو  فّعلوهـا  التـي  اإلرهابيـة  الجماعـات  ومنهـا 

وعلـى  النفطيـة  المنشـأة  علـى  أمريـكا  هجـوم  ومنهـا 

الطائـرة المدنيـة. وقـد فعلـوا مـا اسـتطاعوا فـي إطـار الحرب 

ومناهضتهـم  لمواجهتهـم  األخـرى  والمرحلـة  الصلبـة... 

ـل 
ّ
هـي الحـرب الناعمـة... الحظـر االقتصـادي واإلعـام المضل

وأمثـال ذلـك... والـذي يتـم إنجـازه فـي المرحلـة الثالثـة هـو 

حـرٌب ناعمـة مـن نمـط آخـر... وهـي عبـارة عـن النفـوذ لتغييـر 

معتقـدات النـاس وقناعاتهـم، والنفـوذ لتغييـر الحسـابات.«  

2016/5/26

 من هزيمة األعداء
ً
أربعون عاما

بيـد أن النقطـة الرئيسـية فـي هـذا المضمـار هـي أّن أعـداء 

 
ً
الجمهوريـة اإلسـامية رغـم كل المؤامرات قـد ُهزمـوا دوما

أمـام اقتـدار وصمـود الشـعب والقائـد: »إنهم، وعلـى مدى 

هـذه األعـوام األربعيـن، قـد مارسـوا أنـواع حـاالت الِعـداء مـن 

والمؤامـرة  والنفـوذ  والتهمـة  والسـباب  والحظـر  الحـرب 

الداخـل،  فـي  الفرقـة   
ّ

وبـث والثقافـي  األمنـي  والعمـل 

بـذل األمـوال،  إيـران عبـر  بـكل مـا اسـتطاعوا فـي  وقامـوا 

 
ً
ولكنهـم ُهزمـوا فـي جميـع هـذه المواطـن. أربعـون عامـا

سـم بالقـوة واالقتـدار، 
ّ
 ونحـن نت

ً
قـد مضـت... أربعـون عامـا

السـنوات  هـذه  مـدى  علـى  اسـتطاع  اإليرانـي  والشـعب 

والخبـث  الِعـداء  حـاالت  أمـام   
ً
صامـدا يقـف  أن  األربعيـن 

2017/12/27 عليهـا.«  ـب 
ّ
يتغل وأن  والضغـط 

الثـورة  انتصـار  مـن   
ً
عامـا أربعيـن  مضـّي  وبعـد  اليـوم 

ـب الشـعب اإليرانـي علـى كل مؤامـرات 
ّ
اإلسـامية، لـم يتغل

 مـن 
ً
 فريـدا

ً
األعـداء وضغوطهـم وحسـب، بـل قـّدم أنموذجـا

السـيادة الدينيـة والمدنيـة القائمـة علـى أسـاس األسـام 

فـي السـاحة العالميـة.. أنمـوذٌج اقتـرن باكتسـاب ِقَيـم ثمينة 

والعدالـة  اإللهيـة  والمبـادئ  الديـن  كاالسـتقال وسـيادة 

حيـاة  والتقـدم فـي مختلـف شـؤون  والحريـة  االجتماعيـة 

البشـر.... وفـي الحقيقـة فـإن الثـورة اإلسـامية قـد وضعـت 

ـف والتغـّرب«: 
ّ
أمـام أنظـار العالـم جـادة وسـطى بيـن »التخل

يخـوض  وبـات  بذاتـه،  اليـوم  اإليرانـي  الشـعب  آمـن  »لقـد 

ميـدان العلـم وميـدان السياسـة، بـل ويقـف علـى مقدمـة 

صفـوف الشـعوب فـي أي سـاحة ينـزل إليهـا بجـّد. واليـوم 

قـاَرن أوضـاع شـعبنا فـي اإلبداعـات العلميـة وفـي القـوة 
ُ
ال ت

السياسـية وفـي العـزة الدوليـة بمـا كانـت عليـه قبـل الثـورة. 

سـم باليقظـة والحيوية وذلك بسـبب 
ّ
فإّن هـذا الشـعب قـد ات

الثـورة... لقـد رسـم اإلمـام )ره( بالثـورة اإلسـامية وتشـكيل 

ف والتغـّرب. 
ّ
الجمهوريـة اإلسـامية جـادة وسـطى بيـن التخل

ـف وإمـا التغـّرب، 
ّ
فالشـعوب كانـت تظـّن أّن عليهـا إمـا التخل

يسـتطيع  مسـتقيم  صـراط  هنالـك  أّن  أثبـت  اإلمـام  ولكـن 

 بيـد الغـرب، وفـي 
ً
 يتغـّرب وال يقـع أسـيرا

ّ
اإلنسـان مـن خالـه أال

والتعالـي،  والتقـّدم  ـي 
ّ

الترق يطـوي طريـق  ذاتـه  الوقـت 

والشـعب اإليرانـي قـد طـوى هـذا الطريـق.« 2008/6/3

الدعوة إلى الحق والحقيقةنقّدم هذا العدد إلى أرواح شهداء الثورة اإلسالمية
ــاء  ــاء هـــذه الثـــورة مرهـــون بدمـ ــإّن بقـ »نحـــن نقتـــات اليـــوم علـــى مائـــدة الشـــهداء. فـ

ـــع علـــى خلـــود الِقَيـــم وبقائهـــا وثباتهـــا. وإّن 
ِّ

وق
ُ
الشـــهداء... الشـــهادة هـــي التـــي ت

أكبـــر أجـــر ُيعطـــى للشـــهيد فـــي دار الدنيـــا هـــو بقـــاء وقـــوام تلـــك الحقيقـــة التـــي بـــذل 

ـــه ســـبحانه وتعالـــى يحافـــظ علـــى تلـــك الحقيقـــة  ـــه مـــن أجلهـــا، فـــإّن الل الشـــهيد مهجت

ببركـــة دم الشـــهيد.« 

اإلمام الخامنئي 2012/10/13

»إّن المقامات المعنوية لفاطمة الزهــراء )س( تدخل في عداد أســمى المقامات المعنوية لعدد معدود من البشــر.  تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

فهي معصومة، والعصمة سمة محدودة يتحلى بها من اصطفاهم الله بين أبناء البشر... إنها امرأة شابة تتمتع بهذه 

وصف بـ»سيدة نساء العالمين« من قبل 
ُ
المنزلة الرفيعة من المعنوية وتدخل في عداد األولياء واألنبياء وأمثالهم وت

ُرُسل الله. وإلى جانب هذا المقام المعنوي فقد تجلت خصال بارزة ووظائف مهمة في الحياة الشخصية لهذه السيدة 

تها، وطهارتها، وجهادها، وحســن تبّعلها، وحســن 
ّ

العظيمة وفي كل محطة منهــا درس؛ بما في ذلك تقواها، وعف

تربيتها لألوالد، ورؤيتها السياسية، وتواجدها في أهم ميادين حياة اإلنسان.«    اإلمام الخامنئي 2014/4/19

اإلنجاز األهم واألخطر 
لإلمام الخميني)ره(

أن  المعــروف  مــن 

 
ً
اإلمام أنجــز انتصارا

فــي   
ً
 وكامــا

ً
تامــا

مجال الثــورة التي 

انطلقت في إيران، 

وأّدت إلى إســقاط 

الديكتاتــوري  الملكــي  الشــاه  نظــام 

العميــل ألمريــكا المســتبد واقتــاع هــذا 

النظــام الفاســد مــن جــذوره. هــذا إنجــاز 

تــام، لكن اإلنجــاز األهــم واألخطــر لإلمام 

رضــوان الله عليــه هو إنجــاز بنــاء وإقامة 

الدولة والنظام البديل عن نظام الشــاه، 

وبالتالي تعطيل كل ما يمكن أن يســمى 

بثــورات مضــاّدة اعتــادت عليهــا اإلدارات 

فــي  ســابقة  لهــا  والتــي  األمريكيــة، 

إيــران، عندمــا انتصرت ثــورة مصــّدق على 

الشــاه. خرج الشــاه ولكن الثورة المضادة 

األمريكيــة أعادتــه علــى ظهــر الدبابــات 

انتصــار  كان  اإلمــام  مــع  طهــران.  إلــى 

، وكان إنجاز الدولة هو 
ً
 وتاما

ً
الثورة كاما

اإلنجاز األخطر واألهــم، والتحدي األخطر 

واألهم.

السيد حسن نصر الله     2011/6/2
سقوط نظام حسني مبارك 

بتأريــخ 11 فبراير/شــباط 1979 ســقط نظــام 

حســني مبــارك علــى أثــر انتفاضة شــعبية 

ثــارت ضــّد هــذا الكيــان الجائــر الــذي حكــم 

مصــر مــا يقــارب ثاثــة عقــود، ضمــن ســياق 

موجــة الصحــوة اإلســامية التــي اندلعــت 

فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة.

نــي فــي العــام الماضــي ومــن هــذا 
ّ
»إن

 إلــى 
ُ

المنبــر فــي صــاة الجمعــة تحّدثــت

الشــعب المصــري النبيــل حيــن كان ظــّل 

الامبــارك حســني يثقــل على رؤوســهم، 

جديــدة  مرحلــة  بــدأت  قــد  واليــوم 

المحكمــة...  أمــام  يمثــل  والدكتاتــور 

علــى أهلنــا فــي مصــر وتونــس وليبيــا 

قــوه هــو ثــورة لــم 
ّ

أن يعلمــوا أن مــا حق

تكتمــل، فهــم وإن قطعــوا خطــوات رحبــة، 

فإنهــم فــي بدايــة طريــق ذات الشــوكة. 

بعــد  أمامنــا  أوجدوهــا  التــي  العقبــات 

انتصــار الثــورة اإلســامية فــي إيــران وال 

تــزال مســتمرة، وقــد فشــلت بفضــل اللــه 

هــذه  األخــرى،  تلــو  الواحــدة  ورحمتــه 

مــا كان  المــرات  العقبــات فاقــت مئــات 

أمامنــا قبــل ســقوط نظــام الشــاه. البــّد 

ــي باليقظة وبدفع عجلــة الثورة 
ّ
من التحل

خطــوة فخطــوة حتــى آخــر المراحــل ضمــن 

برنامــٍج متوســِط األمــد وطويــِل األمــد.«

اإلمام الخامنئي    2012/2/3

راح قطــار الثــورة اإلســامية فــي إيــران، بعــد اجتيــاز المنــزل 

األربعيــن، يدخــل العقــد الخامس مــن حياتــه، هذا فــي الوقت 

الذي كان الكثير من المحللين والســلطات األجنبيــة، ومنذ غد 

انتصــاره، َيِعــدون بزوالــه القريــب. والســؤال األساســي الذي 

يطرحــه نفســه هنــا: مــا هــو الســبب الــذي يقــف وراء كل هذا 

االهتمام من ِقَبل الحكومات والشعوب بالثورة اإلسامية؟

 مــن إلقاء نظــرة على 
ً
لإلجابة علــى هــذا الســؤال، البد لنــا أوال

األوضــاع المعاصــرة النــدالع الثــورة. فقــد كانــت أمريــكا فــي 

بع في 
ّ
تلــك الفتــرة، بصفتهــا القــوة األعظــم فــي العالــم، تت

منطقة غرب آسيا الهامة واالستراتيجية سياسية العمودين 

والحكومــة  إيــران  الرئيســي  عمودهــا  وكان  المتســاندين، 

البهلويــة العميلــة. ومــن جانــب آخــر، فــإّن مشــروع مقارعــة 

اإلســام وإزالــة المظاهــر الدينيــة باســم الحركــة التنويريــة، 

ق في إيران بواسطة  التي شرعها أتاتورك من تركيا، بات ُيطبَّ

ريــن الغربييــن 
ّ
الســالة البهلويــة، وأمنيــة الساســة والمنظ

إليجاد منطقة مجردة من الدين والمذهب ومستعدة لتنفيذ 

أشّد البرامج استعمارية، كانت على وشك أن تتحقق.

هــذا باإلضافــة إلــى أن الشــعوب المســلمة فــي المنطقــة 

كانــت تعيش أســوء فتــرة مــن القمــع واالســتبداد الحكومي، 

والحكومات القليلة الشــعبية التي ظهرت في بعض البلدان 

قد انتهت بهزيمة نكراء وقمع المنتفضين.

واألهم من هذا كله هــو أن غرب آســيا كانت، قبــل زهاء ثاثين 

 من انتصار الثــورة اإلســامية، تعاني من غدة ســرطانية 
ً
عاما

المراكــز  رزعتهــا  الصهيونــي  بالكيــان  موســومة  خبيثــة 

الســلطوية الفاســدة فــي أوروبــا وأمريــكا لتنفيــذ مشــروع 

»من النيــل إلى الفــرات« فــي ســبيل أن تهاجــم قلــب العالم 

اإلســامي وتكّبل المســلمين بأغال األســر أكثر من أّي وقت 

آخر.

في مثــل هــذه الظــروف انتصرت ثــورة كان شــعارها األســاس 

رفــض التبعيــة للشــرق والغــرب، وقــد ســاهم النــاس بــكل 

أطيافهم وشرائحهم في تتحقق هذا االنتصار، وتزّعم هذه 

لت ردود فعله، قبل سنوات من انتصار 
ّ
الحركة مرجع ديني تمث

الثورة، حيال تأســيس الكيــان اإلســرائيلي اللقيط فــي قوله: 

ر الشــعب 
ّ
»إننــي، ومــن منطلــق مســؤوليتي الشــرعية، أحذ

اإليراني والمسلمين في العالم من خطر محدق، فإّن القرآن 

الكريم واإلسام معّرضان للخطر.«

ضح أكثر، لماذا دّبت الحيوية في الشعوب وثارث ثائرة 
ّ
واآلن تت

القوى في فبراير/شــباط 1979. بيد أن هــذه المحطة لم تكن 

هي النهاية. فإّن أولئك الذين ُبترت أيديهم من إيران سرعان 

ما أدركوا بــأّن للثورة اإلســامية رســالة عالمية، وأّن مشــروع 

قادتها المتمثل في تصدير الثــورة قد أشــعل بارقة أمل في 

قلوب الشــعوب المســتضعفة والرازحــة تحت ســطوة الظلم 

 ُيحتــذى بــه لــدى األحــرار في 
ً
العالمــي، وأنهــا أصبحــت مثــاال

 
ً
روا عن الحركة قليا

ّ
العالم مسلمين وغير مســلمين، ولو تأخ

يجب عليهم أن يتراجعوا عن خنادق أكثر.

إن كّل مــا شــهدناه علــى مــدى هــذه العقــود األربعــة فــي 

منطقة غرب آســيا هو تقابل بين هذين الخطابين؛ بين منطٍق 

كئ على الشــعوب ويســعى إليجــاد الصحــوة فيهم على 
ّ
يت

ضــوء تعاليمهــم اإلســامية، وبيــن فكــٍر مســتوَرٍد تتاعــب به 

أيادي حكام عمــاء وعبيد أذالء للغــرب يحاولــون إيجاد نظام 

 آخر عن 
ً
 يتحدثون عن شــرق أوســط كبيــر، ويومــا

ً
جديــد.. يومــا

 يؤسســون الجماعــات اإلرهابيــة 
ً
شــرق أوســط جديــد.. يومــا

 آخــر يقومون بإســقاط 
ً
تحت مظلــة مقارعــة اإلرهــاب، ويومــا

 تحــت 
ً
 مســتقا

ً
نفــس أولئــك العبيــد العمــاء ويجعلــون بلــدا

قبضة جنودهــم الموفدين مــن أوروبــا وأمريكا! بيــد أن هذه 

المؤامرات والمخططات وتجييش الجيوش تشير إلى حقيقة 

واحدة: "القــوى العظمى اليــوم في منطقة غرب آســيا قد 

ت حركتها".
َّ
ل

ُ
ش

أولئــك الذيــن زرعــوا فــي أرض فلســطين المقدســة، منــذ 

، بــذرة كيــان لقيــط عبــر اإلغــراء والتهديــد 
ً
زهــاء ســبعين عامــا

واالمتهان، ليجعلوا منطقة »من النهر إلى البحر« تحت قبضة 

رغموا اليوم على 
ُ
مشاريعهم االستعمارية واالســتبكارية، أ

بناء جدار يحيط بهم ليحفظهم من ضربات المجاهدين الذين 

نشــأوا وترعرعــوا في ضــوء نبــراس الثــورة اإلســامية. وحين 

تحــّدث أحد قــادة هــؤالء المجاهديــن، الــذي يفتخــر بأنه عضو 

في حزب والية الفقيه، عن خطته إلســقاط هــذا الكيان القاتل 

نوا من 
ّ
هم يتمك

ّ
 من ارتفاع جدارهم عل

ً
لألطفال، ضاعفوا فورا

مواصلة احتالهم لبضع أيام أكثر.

نظرة ولــو عابــرة إلى تطــورات العقــود األربعــة الماضيــة تدّل 

على أنهم كانوا يبتغون أن تكون المنطقة هذه برمتها تحت 

أقدام الكيــان الصهيوني، وأنفقــوا على حــّد اعترافهم في 

القــرن الحــادي والعشــرين علــى أقــل تقديــر ســبعة تريليون 

، والعدّو اليوم مغتاظ من أنه لماذا 
ً
دوالر دون أن يغنموا شيئا

تتسم إيران في المنطقة بالقوة واالقتدار.

ولو نظرنــا إلى الهزائــم المتتالية للجيــوش العربيــة، رغم كل 

اّدعاءاتهــا وقدراتهــا، أمــام الكيــان الصهيونــي، ومقارنتهــا 

بنجاحات محور المقاومة على مدى هذه السنوات األربعين، 

تتجلى وبــكل وضــوح أهميــة الثــورة اإلســامية ودورها في 

ل القضية 
ّ
تغيير مخططات األعداء بشأن فلســطين التي تشك

األولى في العالم اإلسامي.

انتصـرت   1979 فبراير/شـباط   11 فـي 

يـد  علـى  إيـران  فـي  اإلسـامية  الثـورة 

مفّجرهـا اإلمـام الخمينـي الكبيـر وتكاتـف 

الشـعب اإليرانـي وتاحمـه مـع إمامهـم 

وقائدهـم، وهـا نحـن اآلن قد شـارفنا على 

العظيـم.  االنتصـار  هـذا  أربعينيـة  ذكـرى 

وهي على امتداد هذه األعـوام األربعين 

تكالـب  رغـم  وتقـوى  وتتسـامى  تنمـو 

وتعاضدهـم  وتوازرهـم  عليهـا  األعـداء 

شـأفتها. واسـتئصال  جذورهـا  الجتثـاث 

هـذه  الشـاّبة  والقـوة   
ً
عامـا »أربعـون 

ر 
ّ
تواصـل دربهـا، وتتنامـى وتتكامـل وتتجـذ

 بعـد آخـر، وهـذا ما هـو ماثٌل 
ً
وتقـوى يوما

أمـام أنظـار األعـداء. وبظهور هـذه القوة 

بـة، 
ّ
المعنويـة الحديثـة والمثابـرة والمتوث

والمعنويـة  المذهلـة  الظاهـرة  وهـذه 

التـي لـم يكـن العالـم علـى معرفـة بهـا، 

تصّدعـت قـوة االسـتكبار الظاهريـة، وبـات 

 علـى مدى 
ً
 وغـورا

ً
الصـدع هذا يـزداد عمقـا

هـذه األعـوام األربعيـن.« 

اإلمام الخامنئي 2019/1/9

 على انتصار 
ً
أربعون عاما

الثورة اإلسالمية

شهداؤنا

کلمـــــــــتنا
نهج املقــــــــاومة

غرب آسيا.. لو لم تكن الثورة اإلسالمية في إيران؟
ً
أربعون انتصارا

اإليمان قلبي وعملي

ِمِنيــَن﴾. اإليمــان مــا وقــر 
ْ

ــْم ُمؤ
ُ
ت

ْ
ن

ُ
»﴿ِإْن ك

فــي القلــب مــن ارتبــاط فكــري وعقــدي 

ونفســي بمصــدر معيــن. واإليمــان ليــس 

هــذا فحســب، فاإليمــان ليــس مــا وقــر 

فــي القلــب فقــط، بــل البــّد أن يصّدقــه 

العمل. فاإليمــان الحقيقي البــّد أن يقترن 

بمــا يفرضــه اإليمــان مــن التــزام. الــذي 

يســتطيع أن يقــول أنــا مؤمــن باللــه هــو 

مــن كانــت حياتــه وتصرفاتــه تختلــف عــن 

الـــُمنِكر والجاِحــد للــه تعالــى. كيــف يّدعــي 

اإليمان مــن ال يختلف عــن الـــُمنِكر؟ كاهما 

ظالمــان، كاهمــا غارقــان إلــى األذقــان 

فــي الماديــات، كاهمــا علــى اســتعداد 

ألن يســحقا كل فضيلــة مــن أجــل أن يظــا 

يوميــن أكثــر علــى قيــد الحيــاة، ومــن أجــل 

أن يــأكا لقمتيــن أكثــر ثــم يمــآن الجــو 

بالرائحــة العفنــة، ومــن أجــل راحــة يوميــن. 

مــع فــارق هــو أن المنِكــر يقولهــا صراحــة 

إنــي ال أومــن باللــه، وهــذا يدعــي اإليمــان. 

أّي إيمــان هــذا؟!!«  

 المصــدر: کتــاب مشــروع الفكــر اإلســالمي 
فــي القــرآن لإلمــام الخامنئــي

 من »صمود وتقّدم إيران اإلسالمية« رغم »مؤامرات المستكبرين«
ً
نظرة إلى أربعين عاما

»إن أكبر دليل على كفاءة نظام الجمهورية اإلسالمية في إيران هو وجوده وبقاؤه.« ٢٠١٧/٦/٧

الفكر اإلسالمي يف القرآن


