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»عندما انتصرت الثورة اإلسالمية واستطاعت أن تقدم على الســاحة العملية والواقعية صورة دقيقة للتوحيد ونفي العبودية لما 
 بالشخصية 

ً
دت لدى المســلمين في نقاط كثيرة من العالم شعورا

ّ
ســوى الله، والعزة في قبال أي شــخص وأي شــيء غير الله، ول

والعزة أمام المتجبرين والمتغطرسين، ما فتح صفحة جديدة في ميادين كفاح الشعوب اإلســالمية... كلها تنبع من جاذبية اإلسالم 
اإلمام الخامنئي 1990/5/31 والشوق لتطبيق األحكام اإللهية.«     
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سّر انتصار الثورة اإلسالمية

أّم أبيها...

على الفتاة والفتى أن يحافظواعلى عالقتهم الزوجية

انقشعت   عنا 
حاالت القلق واالضطراب

عشر إنجازات 
قدمتهاالثورة اإلسالمية للشعب اإليراني

علی     الصعید الداخيل
أ- االستقالل

 فــي المراحل التــي ســبقت الجمهورية 
ً
أت إيــران دائمــا

ّ
»لقد تجــز

اإلســالمية. وال يســتطيع أي مــن ملــوك الســاللة البهلويــة 

أو القاجاريــة أن يفتخــر ويقــول بأنــه حافــظ علــى حــدود إيــران. 

الجمهوريــة اإلســالمية وحدهــا هــي التــي اســتطاعت أن تقــف 

برجولة وتصــّد المعتديــن عــن أن يتقدموا خطــوة واحــدة. ثمانية 

أعوام من الحرب هل هي مزحة؟! لقد وقف شبابنا في وجه اتحاد 

الشرق والغرب والناتو وقاومهم وأنقذ الوطن.« 1996/5/2

ب- الحریة

نحــو منطقــي  المجتمــع علــى  الحريــة فــي  »يجــب تحقيــق 

صحيــح.. تلــك الحريــة التــي رفعــت الثــورة اإلســالمية رايتها في 

العالــم اإلســالمي، وليــس الحريــة بشــكلها المفــرط التقليــدي 

 بــأن الكثيــر من البلــدان تتشــّدق بالحريــة وترفع 
ً
المصطنــع. علما

نتَهــك بشــدة فــي بعــض 
ُ
شــعاراتها، بيــد أن الحريــة المدنيــة ت

القطاعــات، ســواء فــي أوروبــا أو فــي أمريــكا. لکننــا نؤمــن 

فــي  المواطنــة  حقــوق  وتأميــن  بالحريــة  وإيماننــا  بالحريــة، 

3 القضايــا االجتماعيــة لــه جــذوره الدينيــة.« 2003/8/6    

األوان  آن  إيــران،  فــي  اإلســالمية  الثــورة  انتصــار  علــى   
ً
عامــا وثالثيــن  تســعة  مضــي  بعــد 

الكبــرى. واإلســالمية  الشــعبية  الثــورة  هــذه  ومكاســب  إنجــازات  مــن   
ً
جانبــا نتــداول  ألن 

الكفاح بأساليبه المتنوعة
ب على الكيان الصهيوني المعتدي

ّ
طريق حسن العاقبة للتغل

قبل مئة عام، وفي الثاني من نوفمبر 1917، وّجه آرثر 
جيمس بلفــور وزير خارجية بريطانيا آنذاك رســالة إلى 
ليونيل والتر روتشيلد اليهودي، كتب فيها: بريطانيا 
تتعهد بإنشــاء وطــن قومي للشــعب اليهــودي في 

فلسطين.
لون ثمانية بالمئة من سكان 

ّ
وكان اليهود آنذاك يشك

فلســطين، واثنــان بالمئــة مــن األراضي الفلســطينية 
 كانت تحت تصرفهم.

ً
أيضا
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نهدي هذا العدد إلى روح الشهيد عباس الموسوي

»لقد استشهد هذا السيد الجليل، الذي قرن العلم بالعمل والقول بالصدق والتضحية 
بالدراية، في ســبيل هدفــه اإللهــي المقــدس؛ أال وهو الدفــاع عن اإلســالم ومواجهة 
الظلم والعدوان، وفاز بالسعادة األبدية، وسيستمر طريقه على يد أنصاره ورفاق دربه 

والشعَبين المسلَمين المظلوَمين اللبناني والفلسطيني.«        1992/2/17

لماذا حوربت الثورة اإلسالمية؟

انتصــرت  أن  منــذ 
الثــورة اإلســالمية 
فــي إيــران حوربت 
ــت 

ّ
تبن هــا 

ّ
ألن

القضايا األساسية 
لمــاذا  لألمــة. 
ت هــذه الحــرب وُعزلــت وحوصرت 

َّ
ــن

ُ
ش

إيــران؟ لمــاذا عندمــا كانــت إيــران مع 
معهــا،  العــرب  أغلــب  كان  الشــاه 
عندمــا كانــت إيــران شــرطي الخليــج 
كان الــكل أصدقــاء معهــا؟ ألّن إيــران 
هذه قطعــت العالقات مع إســرائيل، 
إســرائيل،  عــن  النفــط  وقطعــت 
وحّولت ســفارة إســرائيل إلى سفارة 
دعــم  بوضــوح  ــت 

ّ
وتبن فلســطين، 

الشــعب الفلســطيني ودعم حركات 
المقاومــة. لذلــك فرضــوا عليهــا كل 
وهــذا  الحــرب  وهــذه  الحصــار  هــذا 
الضغط وكل هذا العزل، واآلن تتعرض 
لــكل هــذا التشــويه مــن قبــل بعــض 
الفضائيات العربية وبعض الحكومات 
العربيــة. ذنــب إيــران الحقيقــي أنهــا 
تقــف إلــى جانــب المقاومــة وإلــى 
جانــب شــعوب المنطقة وإلــى جانب 

فلسطين.
 السيد حسن نصر الله  2009/9/18

ثورة البحرين

البحريــن  ثــورة  انــدالع  ذكــرى  بمناســبة 

في الرابع عشــر من فبراير / شــباط 2011، 

 مــن كلمــة اإلمام 
ً
نضع بيــن يديكــم جانبا

الخامنئي في هذا الشأن:

 بيــن 
ً
»إن القضيــة البحرينيــة ليســت حربــا

قضيــة  هــي  وإنمــا  والســنة،  الشــيعة 

حاكميــة جائــرة حمقــاء ألقلية مســتكبرة 

مســتأثرة علــى أكثريــة ســاحقة. واليوم 

 قــد تطاولــت أيديهــم علــى العالم 
ً
أيضا

المجاهد الشــيخ عيســى قاســم، وهذه 

داللة على حماقتهــم وبالهتهم. فلقد 

اليــوم،  هــذا  إلــى  قاســم  الشــيخ  كان 

وإلــى اللحظة التــي يمكنــه التحــدث مع 

 أمام ممارســاتهم العنيفة 
ً
الناس، حائال

حة. بيــد أنهم ال يفهمــون على 
ّ
والمســل

مــن تطاولــوا؟ وال يدركــون أن االعتــداء 

على الشــيخ قاســم، يعنــي إزالــة المانع 

المتحمــس  البحرينــي  الشــباب  أمــام 

والمتوثــب للقيــام ضــد النظــام الحاكــم، 

ولم يبق لديهم بعد أي ســبيل إلســكات 

هؤالء الشباب.«       2٥/٢٠١٦/٦

قبل مئــة عام، وفــي الثانــي مــن نوفمبــر 1917، وّجه آرثر جيمــس بلفور 

وزير خارجية بريطانيا آنذاك رسالة إلى ليونيل والتر روتشيلد اليهودي، 

كتب فيها: بريطانيا تتعهد بإنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في 

فلسطين.

لون ثمانية بالمئة من سكان فلسطين، واثنان 
ّ
وكان اليهود آنذاك يشك

 كانت تحت تصرفهم.
ً
بالمئة من األراضي الفلسطينية أيضا

إّن البريطانيــون هم الذيــن أثــاروا موجة تهجير اليهود إلى فلســطين، 

واســتطاعوا بالخطــة وتحــت غطــاء شــراء األرض، أن يضعــوا أراضــي 

الفلسطينين بين يدي الوكالة اليهودية.

 وفي ســنة 1947، أصــدرت األمم المتحــدة قرار رقــم 181 
ً
بعد ثالثين عامــا

 لهذا القرار، يعطى للصهاينة 
ً
الذي اشتهر بقرار تقسيم فلسطين. وفقا

ى من األرض.
ّ

54 بالمئة من أرض فلسطين، وللفلسطينيين ما تبق

وا عن العدوان، وفي 
ّ

بيد أن الصهاينة بعد القرار الصادر في 1947 لم يكف

 عن تأسيس الكيان اإلسرائيل المزيف.
ً
سنة 1948، تم اإلعالن رسميا

وبعد الحــروب التــي اندلعت بين الكيــان الصهيونــي وبين بعــض الدول 

العربية في سنتي 1948 و1967، استمرت إسرائيل على بناء المستوطنات 

ووّســعت رقعة األراضي المحتلة، وقام الكيان الصهيوني حتى يومنا 

هذا باحتالل ما يربوا على 89 بالمئة من فلسطين.

ولكــن منــذ األيــام األولــى مــن جهــود االســتعمار البريطانــي الحتــالل 

فلســطين، شــرع الناس والنخــب الواعيــة في فلســطين وفــي البلدان 

العربيــة بمقارعــة االســتعمار البريطانــي. فالشــهيد عزالديــن قســام، 

هو عالم ســوري رفــع رايــة الوقــوف فــي وجــه االســتعمار البريطاني 

والفرنســي، واســتطاع تعبئــة مختلــف الفصائــل الفلســطينية للكفــاح 

والنضال.

، انطلقــت فئات مختلفة 
ً
وبعد تأســيس الكيان اإلســرائيلي اللقيــط أيضا

من الناس في داخل فلسطين المحتلة وخارجها لمواجهة هذه الغدة 

السرطانية بأشكال متعددة.

فإن إنجازات فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة خالل السنين التي 

أعقبت 2005، والتي اقترنت بخروج الصهانية من غزة، وهزيمة إسرائيل 

، وكذلك تحرير جنوب لبنان 
ً
، والثمانية أيام، والـ51 يوما

ً
في حرب الـ22 يوما

على يد شباب المقاومة اإلسالمية في لبنان، وهزيمة إسرائيل في حرب 

تموز، تعتبر من أهم االنتصارات التي تحققت في مسيرة الكفاح المسلح 

ضد الكيان الصهيوني.

وإّن مــن االســتراتيجيات المؤثــرة والحكيمة إللحــاق الهزيمة بالهيمنة 

اإلعالميــة للكيــان الصهيوني، هــي صناعة التيــار بواســطة النخب في 

العالم اإلســالمي. ففي الوقت الراهــن وعبر الهزائم المتعــددة التي 

لحقت بالكيــان الصهيونــي المفتعــل علــى يــد فصائــل المقاومة في 

فلســطين ولبنــان وســوريا، توافــرت األرضية لفــرض الهزيمة علــى هذا 

الكيان في الساحة اإلعالمية أيضا. 

لدى لقائه المشــاركين في مؤتمــر اتحاد مجالــس الــدول األعضاء في 

: »ال تســمحوا 
ً
ر اإلمام الخامنئــي قائال

ّ
منظمة التعــاون اإلســالمي، حــذ

بتجاهلكــم وبتغييــب قضايــا العالــم اإلســالمي الهامــة عبــر مؤامــرة 

الصمت وبتجاهل قضايا العالم اإلســالمي الرئيســية لدى الــرأي العام 

العالمي في خضّم ضوضاء األمور الفرعية والكاذبة. وال ينبغي السماح 

إلمبراطورية اإلعالم الغربي الخطيرة والمهولة الرازحة في األغلب تحت 

قبضة الصهاينة أن تتجاهل قضايا العالم اإلسالمي الهامة.« ٢٠١٨/١/١٦

ر سماحته المجاهدين باالنتصار 
ّ

وباالستناد إلى االنتصارات الميدانية، بش

: »إني أعتقد أن مقارعة الكيان الصهيوني هذه 
ً
في هذه المعركة أيضا

ستؤتي ثمارها.. هذه هي عقيدتنا. وال ينبغي أن نتصّور بأنه "ال جدوى 

منها وقــد فــات األوان"، كال.. ليس األمــر كذلك، حتى ولو مضت عشــرات 

 ســتبلغ منشــودها بــإذن الله ومشــيئته، كمــا أّن 
ً
الســنين، فإنها قطعــا

المقاومة قد تقّدمت إلى هذا اليوم.« ٢٠١٨/١/١٦

 بواســطة شــعوب الكثير من 
ً
إن مقاطعة الكيــان الصهيونــي اقتصاديا

، وّجهت لالقتصاد اإلســرائيلي حتــى اآلن 
ً
البلــدان وبعض الشــركات أيضــا

 للتقارير التــي قّدمتها األمــم المتحــدة، واجه الكيان 
ً
ضربة كبيــرة. وفقا

 في االستثمارات بنسبة 46 بالمئة 
ً
الصهيوني في ســنة 2014  انخفاضا

بالمقارنة إلى سنة 2014.

وهناك اآلالف من الفنانين في جميع أقطار العالم يدعمون المقاطعة 

الثقافية، وقام الكثير من الفنانين بإلغاء رحالتهم إلى األراضي المحتلة 

وإجراء البرامج فيها.

هذا وإن حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" التي تأسست قبل أكثر من عشر 

سنين، تسببت في بروز قلق واسع بين قيادات الكيان الصهيوني. وقد 

نجحت هــذه الحركة، فــي الحقــول االقتصاديــة والثقافية والسياســية 

ر معها الكثير مــن الشــركات والنخب العلمية  ســيِّ
ُ
حتى اليوم، فــي أن ت

والثقافية.

، نجد اليــوم الكثير من الرياضيين من شــتى 
ً
وفي الشــأن الرياضي أيضــا

البلدان وفي أغلب الســاحات الرياضية يرفضــون مواجهة الصهاينة، ما 

يؤدي إلى حرمانهم من الميادين الرياضية. هذا باإلضافة إلى أن الكثير 

من الرياضيين المعروفين في العالم باتوا اليوم يعّبرون عن دعمهم 

للشعب الفلسطيني وإدانتهم لالحتالل الصهيوني.

في النــداء الذي وّجهه ســماحة اإلمــام القائد إلــى المؤتمر العالمي 

لعلماء المقاومــة، وصف مقارعة إســرائيل بأنها »كفاح مقدس حســن 

 بأن »الوعد اإللهي هو النصر المؤكد في هذا الكفاح«. 
ً
العاقبة«، معتبرا

كما وأوصى سماحته في هذا النداء كل من يحمل هّم مقارعة إسرائيل 

»بمواصلــة الكفــاح علــى تنوعــه ضــد الكيــان الصهيونــي المعتــدي«. 

 2017/10/30

شهداؤنا

مـكان االستشـهاد: استشـهد مـع زوجتـه وطفلـه حسـين وهـو فـي طريـق عودتـه مـن مدينـة 
جبشيت بكمين لمروحيات صهيونية استهدفت موكبه بالصواريخ.

زمان االستشهاد: 
1992/2/16

نهج املقــــــــاومة

الكفاح بأساليبه المتنوعة
ب على الكيان الصهيوني المعتدي

ّ
طريق حسن العاقبة للتغل
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أحداث ومحطات الثورة اإلسالمية
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1      ج- العدالة

»إن أحــد أهــم المؤشــرات هــي العدالــة. وأّدعــي أننــا تقدنــا فــي هذا 

ــا عليه قبل 
ّ
الميدان، ولكــن ال كما نريــد. فلو قارنــا وضعنــا اآلن مع ما كن

الثورة لوجدنا أننا تقدمنا.. لقد تقدمنا في مجال توزيع المصادر العامة 

فــي جميــع أرجــاء البــالد. ذات يــوم كانت أغلــب المصــادر محتكــرة في 

مناطــق خاصة، وفــي قبضة أصحــاب الســلطة والبــالط آنــذاك، دون أن 

تتمتع بها الكثير من المحافظات والمدن. والعدالة معناها أن نشاهد 

اليوم توزيــع اإلمكانيات الماديــة والمصــادر المالية في شــتى أنحاء 

2012/10/13 ».
ً
البلد، وهذا مطلوب جدا

د- التقدم العلمي والتقني

. دون أن يكون لنا 
ً
 إلى بلد متقّدم علميــا

ً
ر علميا

ّ
»لقد تبّدل بلدنا المتأخ

قبل الثورة أية مفخرة علمية. واليوم تقول مراكز الرصد العالمية حول 

إيران بأن نموها وسرعة تقدمها العلمي أكثر من المتوسط العالمي 

 إذا أراد أن يمّد 
ً
بإحدى عشــرة مرة. فهل هذا بالشــيء القليل؟ كنا بلــدا

 كان يجب عليه أن 
ً
 أو ينشئ معمال

ً
 أو يبني سدا

ً
 سريعا

ً
 أو طريقا

ً
شارعا

يمّد يده نحو األجانب. واليوم أبناء هذا الشعب ومن دون أدنى اكتراث 

باألجانــب ينشــئون آالف المعامــل ومئات الســدود والجســور والطرق 

والطرق السريعة في البلد.« 2013/6/4 

ج- السیادة الشعبية

»إن نسبة المشاركة الشعبية في االنتخابات منذ انتصار الثورة وحتى 

يومنا هذا لم تهبط ولم تنخفض، وهذا أمٌر بالغ األهمية. معنى هذه 

المشاركة الشعبية الواسعة في االنتخابات هي إرساء قواعد سيادة 

الشعب الدينية في البلد، ومعناها نجاح نظام الجمهورية اإلسالمية 

فــي منهجــة الســيادة الشــعبية فــي البــالد، وهــذا ليــس بالشــيء 

القليل.« 2014/3/21

2. علی الصعيد الدويل
أ- الرقي بمكانة إيران

»إيران التي تشــاهدونها اليــوم هي غيرها فــي عهد النظــام البائد. 

ــا النظر، نجد أن إيران هذه والشــعب هــذا والحكومة هذه 
ّ
وإذا ما أمعن

يشكلون مجموعة جديرة باالحترام، أو مجموعة المناص من االهتمام 

بها واحترامهــا في العالم بين الشــعوب وبين الــدول وفي المحافل 

السياسية وفي التعامالت الدولية وضمن موازنة القوى الكبرى في 

العالم.« 2006/6/13

ب- کسر شوکة االستکبار العالمي

»لقد وقفت ثورتكــم اإلســالمية في مواجهــة الحركة التــي كانت قد 

تحولت إلى حركة طبيعية في عالم السياسة. وهي التي كسرت للمرة 

األولى شــوكة القوى الكبرى، وتحــّدت نظام الهيمنة. لقــد كان قادة 

النظام الطاغوتي األذالء في إيران ال يبادرون التخاذ قراراتهم المهمة 

إال إذا تشاوروا مع السفير األمريكي والبريطاني. لماذا ينبغي لشعب، 

بكل ما يمكله من قــدرات وذخائر ثقافيــة ومادية ومعنويــة، أن يكون 

 لسلطة أجنبية؟ هذا سؤاٌل طرحته الثورة اإلسالمية بادئ 
ً
 وراضخا

ً
تابعا

األمر.« 2008/6/24

ج- المقاومة اإلسالمية

»لو أن الثورة اإلسالمية قد تركت اإلخوة المظلومين في أفغانستان 

والبوســنة ولبنــان والعــراق وفلســطين لشــأنهم كمــا فعلــت ســائر 

الحكومات المتظاهرة باإلسالم، ولو كنا مثل أكثر األنظمة العربية التي 

ا من الخلــف، لما 
ّ
خانــت القضية الفلســطينية، قد آثرنــا الســكوت وطعن

وصمونا بمساندة اإلرهاب والتدخل. نحن نفكر بتحرير القدس الشريف 

وكل األرض الفلســطينية،  هــذه هــي الجريمــة الكبــرى التــي يرتكبهــا 

الشــعب اإليرانــي والجمهوريــة اإلســالمية!! معادلــة المقاومة في 

المنطقة قد تغيرت بمســاعدة الجمهورية اإلســالمية، وارتقاء الحجر 

في يد الفلسطينيين إلى »صاروخ في جواب الصاروخ« في غزة وسائر 

فصائل المقاومة اإلسالمية أمام المحتلين.« 2012/2/3

د- الصحوة اإلسالمية

»لقــد انتصــرت الثــورة اإلســالمّية، وبــدأ التحــّدي لمواجهة االســتكبار، 

مــت هيبــة أمريــكا والصهيونيــة. إن 
ّ
ســرت هيبــة االســتكبار، وتحط

ُ
وك

انكســار الهيبة الزائفة للقوى الكبرى - التي تتصّرف بمقــدرات العالم 

بهيبة زائفة تفــوق حجمها الحقيقــي - دفع المســلمين إلى التفكير 

 الشعوب. ولوال هذا الثبات 
ّ

واليقظة. وإن ثبات الشعب اإليراني قد هز

وهذا الصمود وهذا التحّدي لهيبة القوى الكبرى الزائفة لما اقتحمت 

الشــعوب مياديــن المواجهــة، ولمــا انبثقــت الصحــوة اإلســالمّية.« 

2012/1/9

ح- الصحوة العالمية

»أما على المســتوى العالمي فقــد تركت الثورة اإلســالمية تأثيراتها 

العالمية حتــى في العالــم غير اإلســالمي، ولفتــت األنظــار إلى قوة 

الدين في تعبئة الجماهيــر. الدين الــذي كان ظاهرة معزولــة صورية، 

 على 
ً
 قائمــا

ً
 بنحــو يتمكــن مــن أن يســوق نظامــا

ً
وإذا بــه يعّبــئ شــعبا

 له رسالة جديدة. 
ً
الدعم الدولي إلى التعاسة التامة، وأن يشّيد نظاما

وإّن جميع من كانت لديهــم أفكار مثالية للبشــرية والذين حملوا في 

 لطرحه، 
ً
 لكنهم لم يجرأوا على طرحه أو لم يجدوا ميدانا

ً
قلوبهم كالما

 تأسس في زاوية من العالم، وكتب 
ً
 متماسكا

ً
 سياسيا

ً
وجدوا أن نظاما

هذا الكالم على الالفتات، ورفعه أمام أنظار الجميع.« 2001/11/3

مالحظــة: كل مــا جــاء بيــن عالمــة »« فهــو مــن كالم ســماحة اإلمــام 

الخامنئي )دام ظله(

أّم أبيها...

»تحّملت هذه البنت تلك الظروف العصيبة وكان لها من العمر نحو 7 - 8 ســنوات، ولكن َمن الذي يرفع عن  تأريخ اإلسالم يف فكر الويل

 بال مواٍس، 
ً
ي أبوطالب وبقي النبي وحيدا

ّ
يت خديجة وتوف

ّ
وجهها غبار الهّم في تلك الظروف حيث توف

والجميع كانوا يلوذون به؟ في تلك الظروف الصعبة، وفي ذلك الجوع والعطش والبرد والحر الذي استمّر 
 جبل وهم في إقامة 

ّ
ثالث ســنوات في شــعب أبي طالب، حيث كان يعيش عدد من المسلمين في شــق

جبرية، أصبحت هذه الفتاة كالـــُمنقذ للنبي، وكاألّم ألبيها، وكالممّرضة العظمية لذلك اإلنسان العظيم، 
بت نفسها، وفتحت قلبها 

ّ
زت إيمانها، وهذ

ّ
فتحّملت المشاكل، وواست النبي، ونهضت باألعباء، وعبدت الله، وعز

للمعرفة والنور اإللهي.«     اإلمام الخامنئي 1992/12/15 

بهمــن   12 مــن  الفجــر  عشــرة  تبــدأ 

اإلمــام  عــودة  حيــث   )1979/2/1(  1357

الخمينــي إلــى ربــوع الوطــن وإلــى 22 

بهمــن )1979/2/11( حيــث انتصــار الثــورة 

. مية ســال إل ا

ولقــد تصاعــدت وتيــرة األحــداث فــي هــذه 

العشــرة. ففيهــا أعلــن اإلمــام الخمينــي 

رغــم  المؤقتــة  الحكومــة  تشــكيل  عــن 

بايــع  وفيهــا  الشــاه،  حكومــة  وجــود 

منتســبو القــّوة الجويــة اإلمــام، وفيهــا 

والمؤسســات  الشــرطة  مراكــز  راحــت 

الحكوميــة تســقط الواحــدة تلــو األخــرى 

بــدأت  الشــعب، وفيهــا  أبنــاء  يــد  علــى 

اعتقــال  وتــم  المعســكرات،  تســقط 

طهــران،  لمدينــة  العســكري  الحاكــم 

الســاواك  مراكــز  الثــّوار  واحتــّل 

أتبــاع  يالحقــون  وأخــذوا  والســجون، 

النظــام الســابق فــي كل مــكان، وزحفــت 

مــا  علــى  البــالد  أرجــاء  فــي  الجماهيــر 

انهــار   
ً
وأخيــرا الشــاه،  آثــار  مــن  ــى 

ّ
تبق

شــمس  وأشــرقت  الملكــي  النظــام 

المباركــة. اإلســالمية  الثــورة  انتصــار 

الحقيقــة  فــي  ل 
ّ
تشــك الفجــر  »عشــرة 

ــل 
ّ
مرحلــة تحــّرر الشــعب اإليرانــي، وتمث

تلــك الحقبــة مــن تأريخنــا التــي فصلــت 

المســتقبل.«  عــن  الماضــي 

 اإلمام الخامنئي 1991/1/1

عشرة الفجر

کلمـــــــــتنا

عشر إنجازات قدمتها  الثورة اإلسالمية للشعب اإليراني
 
ً
 على انتصار الثورة اإلســالمية في إيــران، آن األوان ألن نتداول جانبا

ً
بعد مضي تســعة وثالثين عاما

من إنجازات ومكاسب هذه الثورة الشعبية واإلسالمية الكبرى.



إحياء األمل في القلوب
مــن  بجملــة  المهدويــة  عقيــدة  »تتســم 

الخصائــص التــي تعتبــر بالنســبة لــكل شــعب 

بمثابــة الــدم فــي الجســم وبمنزلــة الــروح 

في البــدن. إن االعتقاد بالمهدويــة وبوجود 

المهــدي الموعــود )أرواحنــا فــداه(، يحيــي 

األمــل فــي القلــوب. واإلنســان الــذي يؤمــن 

بهــذه العقيــدة ال يعرف اليــأس طريقــه إلى 

، وذلــك لثقته بحتمية وجــود نهاية 
ً
قلبه أبــدا

مشــرقة دون شــك وريــب والســعي إليصــال 

نفسه إليها.«  اإلمام الخامنئي 1997/12/16

عـودة  يـوم  عـن  يتحـدث  الخامنئـي  اإلمـام 

فـي  إيـران  إلـى  )ره(  الخمينـي  اإلمـام 

:1979 /2 /1

الفـرح الجميـع فـي يـوم عـودة  »لقـد عـّم 

اإلمام، وكان الكل في بهجة وسرور. وبسبب 

القلـق الـذي كان يسـاورني فـي احتمـال مـا 

كان قد يطرأ علـى اإلمام، تسـاقطت دموعي 

مـن عينـي دون إرادة واختيـار، إضافـة إلـى 

أنـي لـم أكـن أعلـم مـاذا سـيحصل لإلمـام بعـد 

التهديـدات.  بعـض  هنـاك  كانـت  فقـد  ذلـك، 

ثـم ذهبنـا إلـى المطـار، ودخـل اإلمـام بتلـك 

التفاصيـل. وبمجـرد أن الحـت علـى سـماحته 

معالـم السـكينة والطمأنينـة، انقشـعت عنـا 

أن  أي  بالكامـل.  واالضطـراب  القلـق  حـاالت 

اإلمـام بهدوئـه واسـتقراره منحنـي ولربمـا 

منح الكثير ممن كان يراودهم القلق، الهدوء 

 باإلمـام بعـد 
ُ

واالسـتقرار. فإنـه عندمـا التقيـت

 فجـأة وكأّن األتعـاب 
ُ

أعـوام طويلـة، أحسسـت

التـي تكّدسـت خـالل هـذه األعـوام قـد خرجـت 

اآلمـال  تلـك  كل  بـأن   
ُ

وشـعرت الجسـد.  مـن 

والطموحـات قد تجّسـدت فـي وجـود اإلمـام، 

وتبلورت أمامنا بصالبة تامة وتحققـت ظافرة 

منتصـرة.«1984/1/14

اِلُبـوَن﴾، إن نفس ما 
َ

ـْم غ
ُ
ك

َّ
ِإن

َ
ُموُه ف

ُ
ت

ْ
ل

َ
ا َدخ

َ
ـِإذ

َ
»﴿ف

قالـه اللـه سـبحانه وتعالـى ألصحاب موسـى، 

قد تحقـق إلصحـاب إمامنـا الخمينـي العظيم 

عند عودته. فإنه حين دخـل )أرض الوطـن(، ثّبت 

الله لـه الغلبـة وأمضاهـا.« 1997/1/31

رواية ودراية

خط اإلمام

الثـــاين 1439ه | فرباير/شـــباط 2018 م الثامـــن | جـــادي  التجريبـــي  العـــدد    | اللـــه  | شـــهرية   خـــط حـــزب 

نشــــــرة الواليـــة واملقاومـــــة والبصرة

سّر انتصار الثورة اإلسالمية  

قبــل أن تكــون ثــورة شــعبنا ثــورة إنســانية 

هي ثــورة إســامية وإنســانية؛ اإلنســانية 

التي يؤمن بها اإلسام. نحن لم نتمكن من 

التغلب على تلك المشاكل والمصائب التي 

 
ً
ت بنا بقدرتنا الطبيعية، ألن قدرتنا وطبقا

ّ
حل

لما تفرضه الطبيعة قدرة ضئيلة في مقابل 

القوى الكبرى كأمريكا والشاه المخلوع بما 

يملكونه من معدات وأســلحة. لقد انتصرنا 

عليهم، وانتصر شعبنا في هذه الثورة ألنه 

تــوكل على اللــه. وقــد حصل لشــعبنا تحول 

كبير لم يســبق لــه مثيــل، إلى درجــة جعله 

، وهذا هو سر 
ً
 عظيما

ً
يعتبر الشهادة فوزا

انتصار المسلمين في صدر اإلسام. وبهذا 

السر انطلق شعبنا وبه تستطيع الشعوب 

التقدم.  

اإلمام الخميني )ره(: 1979/4/6

على الفتاة والفتى أن يحافظوا 

على عالقتهم الزوجية 

»من خالل كلمات العقد التي نقرؤها 

تتكــون فيمــا بينكــم عالقــة اعتبارية. 

 مــن الفتــاة والفتــى بالــغ 
ٌّ

والبــد أن يصــب كل

همتهم على صيانتها والحذر من تضعضعها 

بالعتــاب والضغائــن واألطمــاع والتوقعــات 

الثقيلة والجفــاء وأحيانًا تدخــالت اآلخرين وما 

إلى ذلــك. فليحــاول كل من الشــاب والشــابة 

صيانــة هــذه العالقــة الزوجيــة. ولكــن كيــف 

يتســنى لكــم صيانتهــا؟ صيانــة هــذا الكيــان 

ميسور بالثقة والمحبة المتبادلة، فال المرأة 

تفــرض علــى الرجــل وتواجهــه مــن منطــق 

القوة، وال الرجــل يتوقع من المــرأة ما يفوق 

اإلمــام  وســعها ويفــرض عليهــا بالقوة.«

الخامنئي 1991/7/11

ف بسبب المشاركة 
ّ
س: إذا فات من المكل

في مجالــس العزاء بعــض الواجبــات، كأن 

، فهــل ينبغي له 
ً
فاتته صــاة الصبح مثــا

عدم حضور هذه المجالس مــرة أخرى، أو 

أّن عــدم مشــاركته يــؤدي إلــى البعد عن 

أهل البيت )عليهم السام(؟

ج: من البديهي أّن الصالة الواجبة مقدمة 

على فضــل المشــاركة في مجالــس عزاء 

أهــل البيــت  )عليهــم الســالم(، وال يجــوز 

تــرك الصــالة وتفويتهــا بعــذر المشــاركة 

في المآتم، ولكن المشاركة في مراسم 

العزاء بنحو ال تزاحــم الصالة ممكنة وهي 

من المستحبات المؤكدة.

س: يرتفــع مــن مبنــى الحســينية صــوت 

الحســينية  والمجالــس  القــرآن  قــراءة 

، بحيث ُيســمع حتى من 
ً
بصورة عالية جــدا

خــارج المدينــة، ويــؤدي إلــى ســلب راحــة 

الجيــران، بينما يصّر مســؤولو الحســينية 

والخطباء على هذا العمل، فما هو حكم 

ذلك؟

ج: إقامة مراسم العزاء والشعائر الدينية 

في أوقاتها المناسبة من أفضل األعمال 

ومــن المســتحبات المؤكــدة، ولكــن يجــب 

على مقيمي المراسم والمشاركين في 

مجالس العزاء االجتناب عن إيذاء ومزاحمة 

الجيــران بحســب المقــدور، ولــو بخفــض 

صوت المكبرات وتغيير اتجاهها إلى داخل 

الحسينية.. 

املسلمة األرسة  القائد مــــع

الفكر اإلسالمي يف القرآن

انقشعت عنا حاالت القلق 

واالضطراب

أحكام العزاء

پایانکاربهسودجبههخداییست

تعلیم األحکام

قریبا ونراه

سيد القوم خادمهم

القــوم  »ســيد  )ص(:  النبــي  »عــن 

خادمهــم«. ومعنــاه إمــا أّن من كان 

أكثر خدمة فهو أولى بالســيادة، ولهــذا إن 

أردنا أن نعرف سيد القوم، ال نبحث عن الحسب 

والنســب واالســم والعنوان، بل لنبحث عّمن 

هو أكثر خدمة لهؤالء القوم فهو سيدهم. 

د ألي 
ّ
أو معناه أّن ســّيد القــوم، والــذي تقل

دليٍل منصب السيادة والرئاســة بينهم، البد 

 لهم. وهذا باإلضافة إلى ما 
ً
وأن يكون خادما

يعرضــه مــن أهميــة خدمــة النــاس ومــدى 

المقدســة  اإلســالمية  الشــريعة  اهتمــام 

مــن  والعمــل  بخدمتهــم  األكــرم  والنبــي 

أجلهــم وبــذل الجهــد لهــم وإيصــال الخيــر 

م ذلــك التصــور الخاطئ 
ّ
إليهــم، فهــو يحط

والزعــم الباطــل الــذي يرتســم فــي ذهني 

وذهنكــم جــّراء رئاســتنا وســيادتنا. عندمــا 

م إدارة الدائرة الفالنية أو زعامة القوم 
ّ
نتسل

 عن كياننا 
ً
الفالني، يرتسم في أذهاننا تصّورا

وشــخصيتنا وكأنه البد أن نحاط بحــدود آمنة، 

وأن نكتسب منزلة تفوق المنزلة المتعارفة، 

عمــت ألي دليــل هــذه الجماعــة 
ّ

كال؛ فلــو تز

وهؤالء القوم وهذا الشــعب بأي مستوى 

عاتقــك  علــى  لقى 
ُ
ســت المســتويات،  مــن 

وظيفة فورية وهي خدمتهم.«  

 اإلمام الخامنئي

كظم الغيض والعفو عن الناس
﴾ ما معنى كظم الغيظ؟ إنه عدم االنســياق وراء األحاســيس، إنه 

َ
ْيــظ

َ
غ

ْ
اِظِميــَن ال

َ
ك

ْ
»﴿َوال

 يقترن بالعقل، فالقــرآن يعّبر عن 
ً
تحكيم العقل في الظروف كلها، غيــر أن الغيظ أحيانــا

ُهْم﴾، هنا الشّدة من مظاهر الغيظ. حين 
َ
اِر ُرَحَماُء َبْين

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اُء َعل ِشدَّ

َ
المؤمنين بأنهم: ﴿أ

﴾ فإنه ال يدين غيظ األمة على من يجب أن تغتاظ 
َ
ْيظ

َ
غ

ْ
اِظِميَن ال

َ
ك

ْ
يقول القرآن الكريم: ﴿َوال

منه، بل يطلب أن ال تنطلق مواقف اإلنســان وأعماله من الغيــظ. وكظم الغيظ غير ترك 

 
ً
الشــّدة في المواقف الالزمة. إنه الســيطرة على األحاســيس كي يكون العمل مقرونا

ت. وهذا العفو 
ّ
اِس﴾ العفو عّما صدر من الناس من زال

َّ
َعاِفيَن َعِن الن

ْ
بالعقل واإلدراك. ﴿َوال

من التقوى.. من مظاهر اإلنســان الذي يســتهدف أن يعيش في الســاحة االجتماعية 

ــة. أما ما كان عن 
ّ
إلنقاذ المذنبين. شــرط أن يكون ما صدر عن الخاطئ ال يعــدو أن يكون زل

عناد ولجاج فمن الصعب أن يعفو اللــه عنه، فما بالك بعبــاد الله، غير أن العفــو عن زالت 

المصدر: مشــروع الفكر اإلسالمي  ُمْحِسِنيَن﴾.«
ْ
ُه ُيِحبُّ ال

َّ
الناس هو من اإلحســان: ﴿َوالل

مشاركة اإلمام الخامنئي في المظاهرات ضد النظام البهلوي 
 يناير / كانون الثاني 1979


