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متهيد

رُ
�سمى بحقوق
الدولية والو�سائل ال
كث احلديث يف املحافل
عما ُي ّ
إعالمية ّ
ّ
ّ
اً
حامل هموم الب�رش للدفاع
ت�صدى البع�ض لهذه الق�ضايا
الإن�سان ،وقد ّ
عنها .وبالرغم من ّ
كل ما قيل و ُيقال ،ف�إنّ هذا امل�صطلح يحتاج بداي ًة �إىل
اً
مقبول
قدم ح ّتى الآن تعريف دقيق حلقوق الإن�سان يكون
تعريف� ،إذمل ُي َّ
هامة على م�ستوى التنظيم
عند العموم ،وهذا الأمر هو ّ
بحد ذاته م�شكلة ّ
الدو ّ
يل.
ماهية
�إنّ التعريف الذي ُطرح ميكنه �أن يكون �صور ًة ك ّل ّي ًة ومبهم ًة عن ّ
هذه احلقوق .على ّ
احلقوقية املعا�رصة
ق�سمت الكتابات
كل الأحوال ،لقد ّ
ّ
حقوق الإن�سان �إىل ثالث مقوالت م�ستق ّلة:
وال�سيا�سية.
املدنية
 .1احلقوق
ّ
ّ

والثقافية.
واالجتماعية،
 .2احلقوق االقت�صاد ّية،
ّ
ّ
اجلمعية والفرد ّية.
 .3احلقوق
ّ

ت�سويغ الفكرة
أهم املوا�ضيع يف جمال
تعترب حقوق الإن�سان يف الع�رص الراهن واحد ًة من � ّ
احل�سا�سية املتزايدة �إزاء رعاية هذه
الدولية املعا�رصة ،حيث تظهر
احلقوق
ّ
ّ
الدولية املختلفة �إىل جهود قد ُبذلت لتدوينها،
احلقوق .وت�شري الوثائق
ّ
ّ
ومنظمات وظيفتها متابعة
و�أُ ِّ�س َ�ست يف الكثري من الدول م� ّؤ�س�سات
هذا املو�ضوع ،و ّمت يف بع�ض الدول �إن�شاء وزارة حتمل عنوان «حقوق
الإن�سان».
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كما �أ ّنه يف الأمم امل ّتحدة ّمت ت�أ�سي�س �شورى لهذه احلقوق ،وذلك يف
أ� ّيام كويف �أنان – الأمني العا ّم ال�سابق ّ
ملنظمة الأمم امل ّتحدة – فكانت
هذه ال�شورى مبثابة �أحد �أركان هذه الأمم ،و�أ�صبحت� ،إىل جانب جمل�س
أ�سا�سيني لتطبيق قرارات الأمم امل ّتحدة ،عدا عن أ� ّنها
الأمن ،مبثابة هر َمني � َّ
متتلك خيارات �أو�سع ّمما كان يتم ّتع به ال�سلف (جلنة حقوق الإن�سان).

إ�سالمية منذ
الغربية تطال الثورة ال
ثم بد�أت ال�ضغوطات واالتّهامات
ّ
ّ
ّ
ال�سنوات الأوىل النت�صارها عام 1357هـ�.ش ،.بقيادة الإمام اخلميني،
ً
�ضد اجلمهور ّية
من الذين جعلوا من م�س�ألة حقوق الإن�سان
م�ستم�سكا لهم ّ
إ�سالمية.
خا�ص بالتعاليم والقيم ال
إ�سالمية التي كان لها اهتمام
ال
ّ
ّ
ّ
تقدم ،ف�إنّ خطابات الإمام وخلفه ال�صالح �آية اهلل
وعلى الرغم ّمما ّ
املبدئية لإيران حول
العظمى اخلامنئي حفظه اهلل تعاىل مليئة باملواقع
ّ
حقوق الإن�سان يف الإ�سالم وحول ما يجري يف هذا الإطار يف الغرب.
زمنية خمتلفة ،ويف مواجهة
ومبا �أنّ هذه املطالب قد ُطرحت يف فرتات ّ
يجر العمل على تقدمي مواقف الإمام القائد ب�شكل
م�سائل ّ
متعددة ،ومل ِ
ّ
قررت «م� ّؤ�س�سة
منظم ومن�سجم حول ق�ضايا حقوق الإن�سان ،لذلك ّ
ن�ص
الثقافية للثورة ال
الدرا�سات
إ�سالمية» �أن حتمل على عاتقها �إعداد ّ
ّ
ّ
حتت عنوان حقوق الإن�سان من وجهة نظر الإمام القائد .وقد تولىّ الأمر
ال�سيد م�صطفى
جناب الدكتور منوجهر ّ
حممدي ،ويعاونه على ذلك ّ
املو�سوي.

�آليّة العمل

ينبغي �أثناء مطالعة هذا الكتاب االلتفات �إىل النقاط الآتية:
منطقي من دون
 .1عملنا على نظم املطالب امل�ستخرجة ب�شكل
ّ
تقدم وت� ّأخر املطالب
االلتفات �إىل زمانها ،لذلك قمنا برعاية ّ
حتت العنوان الواحد.
2

ً
وحفاظا على الأمانة يف نقل املطالب ،حر�صنا على �أن ال تتجاوز
.2
ال�صياغة حدود ال�شكل وامتنعنا عن � ّأي �شكل من �أ�شكال ت�أويل
الن�ص.
وتف�سري ّ
 .3ومبا �أنّ املطالب التي اعتمدنا عليها قد وردت يف حما�رضات خمتلفة
اً
قدمنا يف الهام�ش تعريفًا
بحيث قد ال جند
تف�صيل لبع�ضها ،لذلك ّ
وتو�ضيحا لبع�ض املفاهيم امل�ستعملة.
ً
� .4إنّ العمل الذي بني �أيدينا هو عبارة عن جهود � ّأو ّلية كان هدفها
ا�ستخراج وتو�ضيح مواقف الإمام القائد يف م�س�ألة حقوق
الإن�سان .ون�أمل �أن يبادر املحقّقون �أ�صحاب العالقة بهذا البحث
�إىل اخلطوات الالحقة و�إفادة امل� ّؤ�س�سة ب�آرائهم و�أفكارهم.
م� ّؤ�س�سة الدرا�سات الثقافيّة للثورة الإ�سالميّة
حفظ ون�رش �آثار �آية اهلل العظمى اخلامنئي ُم ّد ظ ّله العايل
خريف العام 1368هـ�.ش.
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حقوق الإن�سان يف الإ�سالم
واحلر ّيات الفرد ّية املطروحة يف الإ�سالم وبالأ�سلوب
تُعترب حقوق الإن�سان
ّ
تطو ًرا من
رقيا ،ح ّتى �أنّ عدالتنا
االجتماعية هي �أكرث ّ
ّ
الذي اعتمده �أكرث ًّ
(((
باال�شرتاكية و ّمما هو موجود يف الدول املعروفة
العامل الذي ُيعرف
ّ
بالدميقراطية((( ،وهذا ما يذعن له العامل .و�إنّ هذا الإعالم وهذه الإذاعات
ّ
اخلا�صة لو�سائل
امللكية
واجتماعية ،هدفها �إلغاء
�سيا�سية ،واقت�صاديّة،
اال�شرتاكية عبارة عن عقيدة
(((
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعية عليها� .إنّ الن�رص الذي حقّقته جمموعة البول�شفيك يف احلزب
ة
امللكي
إيجاد
�
و
إنتاج،
ل
ا
ّ
ّ
اال�شرتاكية
الرو�سي ،وذلك يف ثورة �أكتوبر� ،أ ّدى �إىل ظهور احلركة
الدميقراطي
اال�شرتاكي
ّ
ّ
ّ
ّ
اال�شرتاكية) ،التي و�صلت يف الكثري من البلدان
عن
ما
ا
نوع
املختلفة
الربامج
(ذات
ة
الدميقراطي
ً
ّ
ّ
أوروبية �إىل ال�سلطة.
ال
ّ
((( متتاز م�س�ألة حقوق الإن�سان يف الإ�سالم عنها يف الغرب مبا يلي:
إلهية .وهذا
احلقوقي القائم على �أ�سا�س املبادئ
� .1إنّ هذا النظام
الدينية يعتمد على الإرادة ال ّ
ّ
ّ
يعني �أنّ اهلل �سبحانه وتعاىل هو الذي �أراد هذه احلقوق والتكاليف لعباده .ف�إذا قبلنا هذه
احلقيقة (�إرجاع احلقوق والتكاليف �إىل اهلل تعاىل) ،ف�إنّ العباد ُيقبِلون عليها ،لي�س انطالقًا
من الإخال�ص وال�صفاء واالبتعاد عن اللذائذ فقط ،بل يبادرون �إليها انطالقًا من �أنّ العمل
بالتكاليف و�أداء احلقوق و�سيلة للتكامل والقرب من اهلل تعاىل ،وهذا هو �أعلى الأهداف يف
وال�سيا�سية.
احلقوقية
كبريا تفتقده كافّة املذاهب
هذه احلياة .و ُيعترب هذا الأمر امتيا ًزا ً
ّ
ّ
�شخ�صية طالبة للكمال
ديني هو يف احلقيقة
أ�سا�س
� .2إنّ عامل �إجراء احلقوق القائمة على �
ّ
ّ
ين.
الإن�سا ّ
أ�سا�سية للحقوق
ل
ا
امل�صادر
مبثابة
ة
إ�سالمي
ل
ا
أحكام
ل
وا
والعقائد،
ة،
والعقلي
ة
ي
الفطر
املبادئ
 .3تُعترب
ّ
ّ
ّ
ّ
والتكاليف الب�رش ّية.
وفل�سفية،
ووجدانية،
وعلمية،
إلهية،
� .4إنّ مبادئ حقوق الإن�سان ال
ّ
ّ
ّ
إ�سالمية ،من وجهة نظر � ّ
ّ
وفطر ّية ،ال تقبل املقارنة مع مبادئ حقوق الإن�سان يف الغرب على الإطالق .و� ّأما �أبرز هذه
املبادئ يف الإ�سالم فعبارة عن:
الت�ساوي يف اخلالق /الت�ساوي يف احلكمة وامل�شيئة التي �أ ّدت �إىل وجود كافّة الب�رش/
املاهية
ين /الت�ساوي يف
الت�ساوي يف املا ّدة الأوىل /الت�ساوي يف من� أش� حركة الن�سل الإن�سا ّ
ّ
العامة /الت�ساوي يف الهدف الأعلى الذي يت�ساوى الب�رش يف �أماكن الو�صول �إليه/
واخل�صائ�ص ّ
الذاتية /الت�ساوي
ة
واحليثي
الكرامة
يف
الت�ساوي
الهدف/
ذاك
نحو
احلركة
م�سري
الت�ساوي يف
ّ
ّ
االختياري /الت�ساوي يف كون الب�رش مت�ساوين
القيمي
الكمال
إىل
�
الو�صول
ا�ستعداد
يف امتالك
ّ
ّ
�أمام التكاليف واحلقوق.
الغربية ما تزال قا�رص ًة
 .5وكما تالحظون يف ما ذكر من ق�ضايا حتت عنوان الت�ساوي ،ف�إنّ الأنظمة
ّ
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ولتكرر عبارة االرجتاع
لتتحدث وتكتب،
واملجلاّ ت التي تتلقّى الأموال
ّ
ّ
(((
ب�شكل دائم ،هي �أمور غري جديرة بالذكر واالهتمام .
وكما �أ ّنه ال يوجد � ّأي م�صيبة �أكرب للب�رش ّية من �أن ت�صبح املفاهيم
إن�سانية �ألعوب ًة ب�أيدي املتالعبني بال�سيا�سة اخلبثاء يف الغرب؛ فهم
والقيم ال ّ
إ�سالمية بانتهاك حقوق الإن�سان فقط لأ ّنها ،ك� ّأمة ،تدافع
ي ّتهمون �إيران ال
ّ
عن �شعب فل�سطني ،و�أ ّنها ،كثورة ،تدافع عن ال�شعوب املظلومة .و� اّإل
اجلنوبية((( .وملاذا تدافع
فما هي القرابة التي تربطها بال�شعب يف �أفريقيا
ّ
عن املظلومني يف خمتلف بلدان العامل الذين حتكمهم حكومات خبيثة
(((
فا�شية((( ،حيث ال
تدعي
ّ
الدميقراطية يف الظاهر  ،ال بل هي حكومات ّ
ّ
إ�سالمية؟
يجر�ؤ النا�س فيها على االلتزام مبظاهرهم ال
ّ

(((

(((
(((
(((

أخ�ص اعتبار الإن�سان موجو ًدا �رشيفًا متع ّلقًا بالقيم املتعالية .واحلقيقة �أنّ
�أمام هذه الأفكار ،بال ّ
إ�سالمي.
ل
ا
الدين
يف
إن�سان
ل
ا
حقوق
لنظام
ة
القطعي
اخل�صائ�ص
هذا االمتياز هو من
ّ
ّ
للقوات امل�س ّلحة ،بتاريخ
ة
العام
القيادة
مدراء
لقاء
يف
اخلامنئي
كالم للإمام
ّ
ّ
1368/12/21هـ�.ش.
�إنّ الأ�صول اخلم�سة امل�شرتكة بني الإ�سالم والغرب فيما يتع ّلق بحقوق الإن�سان
وحق
احلريّة،
وحق التعليم والرتبية،
إن�سانية،
ّ
ّ
ّ
(احلفاظ على احلياة ،والكرامة ال ّ
وحق ّ
إ�سالمي ممّا هو
ل
ا
احلقوقي
النظام
يف
ا
وظهور
و�ضوحا
امل�ساواة �أمام القانون) �أكرث
ً
ً
ّ
ّ
الغربي.
احلقوقي
عليه الأمر يف النظام
ّ
ّ
حممد تقي جعفري ،حقوق الب�رش العامليّة من وجهة نظر الإ�سالم والغرب ،ال�صفحة .175
ّ
العن�رصي� ،أ�صبحت م�س�ألة الأبارتايد واحد ًة من الوجوه ال�ضاغطة والظاملة التي
يف مرحلة احلكم
ّ
دفعت الكثريين للهجرة نحو �أوروبا.
الدميقراطية (حكومة ال�شعب على ال�شعب).
احلكومات التي تُدار على �أ�سا�س
ّ
الفا�شية.
أ�سا�س
احلكومات التي تُدار على �
ّ
تاريخي ي�شري �إىل نوع من �أنظمة احلكم التي راجت بني الأعوام 1922
الفا�شية مفهوم
ّ
ّ
والفا�شية والناز ّية هما �شكالن من �أ�شكال ديكتاتور ّية
مو�سوليني.
بزعامة
إيطاليا
�إىل  1943يف �
ّ
القومية
والفا�شية ،من الناحية النظر ّية ،هي ح�صيلة التو�سعة النظر ّية
ر�ؤو�س الأموال الكبرية.
ّ
ّ
واالجتماعية
ة
ي
االقت�صاد
أزمات
ل
ا
ح�صيلة
هي
ة،
االجتماعي
الناحية
ومن
أوروبية،
إمربيالية ال
وال
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العاملية الأوىل� ،أي أ�نّها �سقطت بعد اخل�سارة التي منيت بها يف احلرب
التي ظهرت بعد احلرب
ّ
العاملية الثانية.
ّ
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�أنتم ت�شاهدون ما يح�صل يف فرن�سا حيث ال ي�سمحون للفتاة امل�سلمة

(((
أمنية
بارتداء احلجاب ! وما يح�صل يف �أمريكا حيث تقوم القوى ال ّ

الدينية ،فيح�صل
بالتعر�ض بال�رضب للم�سلمني ب�سبب قيامهم بالفرائ�ض
ّ
ّ
نهب ك ّلما �سمعنا
ذلك �أمام �أعني اجلميع ،ملاذا ت�ص ّلون يف املطار! ملاذا ّ

�صوت مظلوم ي�ستغيث فن�شعر ب�أنّ تكليفنا يقت�ضي م ّنا �أن ن�رسع �إىل
أقل نقل �صوته �إىل اخلارج؟ ّ
امل�ساعدة �أو على ال ّ
كل هذا هو ب�سبب �أوامر
الإ�سالم التي تق�ضي باحلفاظ على حقوق الب�رش((((((.

نحن نقول �إنّ حقوق الإن�سان تتحقّق يف ّ
ظل الإ�سالم واحلكومة
إ�سالمية حيث يقول اهلل تعاىل} :إِ ِن حْال ُْك ُم إِ َ اّل لل ِه َأ َم َر َأ َ اّل َت ْع ُب ُد ْوا إِ َ اّل إِيَ ّ ُاه{.
ال
ّ

((( تعود � ّأول حادثة يف فرن�سا حول احلجاب يف املدار�س �إىل العام  ،1989حيث ّمت �إخراج ثالثة
املتو�سطة وذلك بوا�سطة مدير املدر�سة .يف ذاك الوقت دعى ليونيل
حمجبات من املدر�سة
طالبات ّ
ّ
الفرن�سي �آنذاك ،خمالفي احلجاب �إىل الهدوء ،و�أعلن �أنّ املدر�سة
والتعليم
الرتبية
وزير
جو�سبان،
ّ
ال ميكنها �إخراج � ّأي �شخ�ص � ،اّإل أ�نّه امتنع عن �إ�صدار � ّأي حكم قاطع يف هذا اخل�صو�ص ،و�أوكل
ثم �أ�صدرت �شورى الدولة قرارها ف�أودعت امل�س�ألة مدراء املدار�س.
الأمر �إىل �شورى الدولةّ .
اليهودي،
عة
قب
(الكيبا،
ة
الديني
عقائده
يظهر
الذي
التلميذ
إخراج
�
مدير
يحق ل ّأي
وبذلك �أ�صبح ّ
ّ
ّ
ّ
العلمانية .جتدر الإ�شارة �إىل أ�نّه بني الأعوام 1989
ال�صليب ،احلجاب) وذلك ملخالفته مبادئ
ّ
و 2003مل يالحظ �أ ّية حالة �إخراج من املدار�س لأ�شخا�ص حملوا ال�صليب ،بينما ازدادت وترية
املحجبات.
�إخراج الفتيات
ّ
قوته ح ّتى العام  ،2003حيث ك ّنا نالحظ ح�ضور بع�ض الفتيات
على
القانون
هذا
ا�ستمر
ّ
ّ
املحجبات من املدار�س
إخراج
�
حالة
أت
�
بد
،2003
العام
ومنذ
ولكن،
املدار�س.
يف
املحجبات
ّ
ّ
إخراجهن منها ،ويف �شهر كانون الثاين من العام � ،2003ألّف رئي�س
�
فازداد
ا
ي
ت�صعيد
ا
ت�أخذ طاب ًع
ًّ
ّ
خا�ص ًة برئا�سة �شخ�ص ا�سمه ا�ستازي كانت مت ّثل الدولة يف
جمهور ّية فرن�سان جاك �شرياك هيئ ًة ّ
العلمانية يف املدار�س .يف كانون ال ّأول من العام ،2003
مو�ضوع الإ�رشاف على ح�سن تطبيق
ّ
ّ
ّ
الدينية .واقرتحت �إ�صدار قانون
ة
ي
الهو
على
يدل
ما
كل
حمل
�أ�صدرت تو�صياتها التي ق�ضت مبنع
ّ
ّ
يف هذا ال�ش�أن ،وبعد �أربعة �أ ّيام وافق جاك �شرياك على املقرتح حيث بد�أ العمل به بعد موافقة
املجل�س.
إ�سالمية ،فال يجوز لل�شخ�ص �أن يكون غري مبالٍ فيما يتع ّلق باملظلومني .ويف
ل
ا
التعاليم
((( بنا ًء على
ّ
هذا الإطار جاء عن الر�سول الأكرم (�ص)« :من �سمع اً
رجل ينادي يا للم�سلمني ومل يجبه فلي�س
مب�سلم»؛ الكليني ،الكايف ،اجلزء  ،2ال�صفحة .164
((( كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من �أع�ضاء التعبئة ،بتاريخ 1369/9/7هـ�.ش.
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هذا احلكم ينفي ّ
فاحلاكمية على النا�س لي�ست حقًّا
حاكمية ظاملة،
كل
ّ
ّ
ل ّأي �شخ�ص؛ � اّإل �إذا كان ميتلك بع�ض املعايري املقبولة وقد قبله النا�س
لذلك(.((1
نحن من م�ؤ ّيدي حقوق الإن�سان ،والإ�سالم ي�ؤ ّيد ذلك �إذ ال يوجد � ّأي
إن�سانية املتعالية .و�إنّ �أ�صل «تكرمي
مذهب غريه يعتقد بالقيمة والكرامة ال ّ
دائما
الإن�سان» هو �أحد الأ�صول ال
إ�سالمية التي يجري احلديث عنها ً
ّ
عند ذكر الإ�سالم(.((1
الغربيني ليع ّلمونا حقوق الإن�سان �أو
نحن لن جنل�س لننتظر جميء
ّ
ليو�صونا بحفظ هذه احلقوق! نحن ك ّنا من البداية وما زلنا من م�ؤ ّيدي
حقوق الب�رش � ،اّإل �أنّ الذي ميكن الدفاع عنه هو حقوق الإن�سان يف ّ
ظل
مدنية
ق�ضائية
يت�ضمن من �أحكام –
الإ�سالم ،حيث �إ ّنه ومبا
ّ
وجزائيةّ ،
ّ
ّ
( ((1كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة عيد املبعث ال�رشيف ،بتاريخ 1370/11/13هـ�.ش.
إن�سانية وهما عبارة عن:
( ((1ما هو ثابت يف الإ�سالم وجود َ
نوعني من الكرامة ال ّ
الطبيعية التي يتم ّتع بها كافّة الب�رش ما مل يرتكبوا خيان ًة �أو جناي ًة
واحليثية
الذاتية
 .1الكرامة
ّ
ّ
ّ
ب�أنف�سهم ت�ؤ ّدي �إىل �سلب كرامتهم ،وفيما يلي ن�شري �إىل بع�ض �أد ّلتها:
}ولَ َق ْد ك َ َّر ْم َنا َب ِن ْي َآد َم َو َح َم ْل َن ُاه ْم ِف ْي
�.1أ .من جملة ذلك ما جاء يف الآية  70من �سورة الإ�رساءَ ،
الْب ِر والْب ْح ِر ور َز ْق َن ُاهم ِم ْن ال ْ َ ّط ِيب ِ
ات َو َف َ ّض ْل َن ُاه ْم َع َلى َك ِث ْي ٍر مِ َمّ ْن َخ َل ْق َنا َت ْف ِض ْي اًل{.
َّ َ َ ََ ْ
َّ
بنا ًء على هذا الدليل القاطع وال�رصيح ،فينبغي على كافّة الأفراد اعتبار هذه الكرامة
الذاتية،
حق للآخرين و�أن يعتقدوا ب�أنّهم مك ّلفون قبالها .و� ّأما من� أش� هذه الكرامة
ب�أنّها ّ
ّ
الهامة والقيمة التي تربط اهلل تعاىل بالإن�سان .وهذا ما ي�ستفاد من الآية
ة
إلهي
ل
ا
العالقة
فهو
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ا�ستحق الإن�سان �سجود املالئكة له.
ال�سبب
ولهذا
ي{،
ح
و
ر
ن
م
ه
ي
ف
ت
خ
ف
ن
}و
ال�رشيفة
ّ
َََ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ
حممد بن جعفر العقبي عن �أمري امل�ؤمنني (ع) قوله�« :أ ّيها النا�س �إنّ �آدم مل يلد
.1ب .ينقل ّ
ّ
عبدا وال �أم ًة و�إنّ النا�س كلهم �أحرار».
ً
إيجابية املوجودة يف الوجود
ل
ا
والقوى
اال�ستعدادات
ا�ستعمال
نتيجة
حت�صل
التي
الكرامة
.2
ّ
اكت�سابية
فهي
الكرامة
هذه
ا
أم
�
واخلريات.
والكمال
الر�شد
م�سري
يف
واحلركة
ين
إن�سا
ل
ا
ّ
ّ
ّ
النهائية واملتعالية للإن�سان بهذه الكرامة .و� ّأما مالك امتياز هذه
واختيار ّية حيث تتع ّلق القيمة
ّ
الكرامة فهو اعتمادها على �أ�سا�س التقوى:
اس إِنَّا َخ َل ْق َنا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َو ُأن ْ َثى َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُش ُعوبًا َو َق َبائ ِ َل ل ِ َت َع َار ُفوا إِ َ ّن َأك َْر َم ُك ْم ِع ْن َد الل ِه َأتْ َقا ُك ْم{؛
�.2أ} .يَا َأ ُي ّ َها ال ْ َ ّن ُ
�سورة احلجرات ،الآية .13
أحبهم �إليه �أنفعهم لهم».
.2ب« .اخللق ك ّلهم عيال اهلل و� ّ
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�سيا�سية – هو الذي دافع عن هذه احلقوق ،يف
عامة وم�سائل
وحقوق ّ
ّ
الغربيني ،وما يعتربونه �أو
حني مل يح�صل ذلك مبا هو موجود عند
ّ
(((1
خداعا – بحقوق للإن�سان .
يطلقون عليه هم –
ً

علي (ع) ،يف ر�سالته امل�شهورة �إىل
ويف هذا املجال ،يكتب الإمام ّ
مالك الأ�شرت� ،أ ّنك يجب �أن تكون معهم كذا وكذا و�أن ال تكون عليهم
ثم يعقّب «ف�إ ّنهم �صنفانّ � ،إما �أخ لك يف الدين و� ّإما نظري
�سب ًعا �ضاريًاّ .
لك يف اخللق»( .((1بنا ًء على ذلك ،ف�إنّ املطروح يف دفاع �أمري امل�ؤمنني
(ع) عن املظلوم ،ويف �إحقاق حقوق الإن�سان ،لي�س الإ�سالم؛ بل امل�سلم
احلق(.((1
وغريه ميتلك هذا ّ
فانظروا �إىل هذا املنطق املتعايل واللواء العظيم الذي رفعه الإمام �أمري
تتحدث عن حقوق
امل�ؤمنني (ع) يف التاريخ! الآن ت�أتي جمموعة يف العامل
ّ
الإن�سان � ،اّإل �أنّ ذلك كذب ورياء حم�ض ،ه�ؤالء ال يحفظون حقوق
ال�سيدة الزهراء (ع) ويوم املر�أة ،بتاريخ 1371/9/25هـ�.ش.
( ((1كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة والدة ّ
تكونن عليهم �سب ًعا �ضاريًا تغتننم
وال
بهم،
واللطف
لهم
ة
واملحب
للرعية،
(« ((1و�أ�شعر قلبك الرحمة
ّ
ّ
ّ
علي بن �أبي
إمام
ل
ا
اخللق»؛
يف
لك
نظري
ا
إم
�
و
الدين،
يف
لك
أخ
�
ا
إم
�
�صنفان،
�أكلهم ،ف�إنّهم
ّ
ّ
ّ
طالب ،نهج البالغة ،الر�سالة .53
وهذا يعني رف�ض الفكر القائم على العن�رص ّية  ،Racismوالفكر القائم على التمييز
والعاملية Internationalism
للكونية
 ،Apartheidوالفكر القائم على النخبة  ،Elitismوهو ت�أييد
ّ
ّ
و ،Cosmopolitanismحيث ي�صبح كافّة ال�شعوب بحكم الإخوة.
علي
( ((1من جملة ذلك ما جاء يف الر�سالة التا�سعة ع�رش من نهج البالغة ،وهي ر�سالة كتبها الإمام �إىل ّ
الدينية)
يتعر�ض الإمام يف الر�سالة �إىل �شكاية بع�ض امل�رشكني (الأق ّل ّية
ّ
بن �أبي �سلمة وايل البحرينّ .
يتوجه الإمام �إىل واليه متحد ًثا:
هنا
من �أ�سلوب احلكم القائم هناك.
ّ
ً
واحتقارا وجفوة ،ونظرت
ة
وق�سو
ة
غلظ
منك
�شكوا
بلدك
أهل
�
� ّأما بعد ف�إنّ دهاقني
ً
ً
فلم �أرهم � اً
أهل لأن يدنوا ل�رشكهم وال �أن يق�صوا ويجفوا لعهدهم ،فالب�س لهم جلبا ًبا
ال�شدة ،وداول لهم بني الق�سوة والر�أفة ،وامزج لهم بني
من اللني ت�شوبه بطرف من ّ
التقريب والإدناء ،والإبعاد والإق�صاء �إن �شاء اهلل.
�إذا دقّقنا يف ر�سالة الإمام �أمري امل�ؤمنني (ع) وجدنا قبول الإمام (ع) لهم على رغم كونهم
إن�سانية للب�رش� .إنّ دفاع
م�رشكني لأنّهم ب�رش ،والإمام (ع) م�س�ؤول عن الدفاع عن احلقوق ال ّ
الإمام (ع) ال ينطلق من كونهم م�رشكني �أو لأنّهم نافذين ،فقد يكونوا من �أ�صحاب النفوذ
إن�سانية� ،إذ ال
ال�سابقني الذين فقدوا ذلك بعد حكومة الإ�سالم .يدافع الإمام (ع) عن املنزلة ال ّ
حق احلياة منهم لأنّهم غري م�سلمني.
ميكن �سلب ّ
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الإن�سان يف � ّأي مكان ح ّتى يف بلدانهم ،فكيف يقومون بذلك يف �أرجاء
احلقيقي هي التي �أو�ضحها وعمل
املعمورة! �إنّ حقوق الإن�سان مبعناها
ّ
بها الإمام (ع)(.((1(((1
إن�سانية وقيمها( ،((1دين الرحمة
و�إنّ دين الإ�سالم هو دين الدفاع عن ال ّ
االجتماعية:
إن�سانية ،معياره يف احلقوق
واملروءة ،دين ترويج ال ّ
ّ
أخوة ال ّ
(((1
القوي غري متعتع» .
تقد�س � ّأمة ال ي�ؤخذ لل�ضعيف فيها حقّه من
«لن ّ
ّ
فلن يكون هذا يف جمتمع ميتلك �شخ�صً ا ً
وخاليا من الظلم والق�سوة
فارغا
ً
القوي من دون � ّأي �إ�شكال.
وميكنه �أن ي�أخذ حقّه من
ّ

إ�سالمي ال�صحيح ،وهذه
هذا هو نداء الإ�سالم ،وهذا هو املجتمع ال
ّ
هي حقوق الإن�سان من وجهة نظره ,وهذا هو النداء الذي جذب �إليه
ال�شعوب .فهل تعلمون مكا ًنا يف العامل ُيدار بهذا النحو؟ وهل يوجد � ّأي
مدعاة تطرح هذا
دميقراطية( ،((1و� ّأي
ليربالية( ،((2و� ّأي حقوق �إن�سان ّ
ّ
ّ
وتتحرك للو�صول �إليه؟ ما ي� َؤ�سف له �أ ّنهم يعملون يف النقطة املقابلة
الأمر
ّ
(((2
لذلك .
(((1

(((1
(((1
(((1
(((1
(((2
(((2

ين،
علي (ع) مع ذاك العجوز الن�رصا ّ
من ّ
املهم ،يف هذا الإطار ،اال�ستماع وبدقّة �إىل تعاطي الإمام ّ
ق�صة نُقلت يف تهذيب الأحكام:
وهي ّ
�شاهد الإمام (ع) العجوز الأعمى يجل�س على الطريق ف�س�أل عنه و َمن يكون ،فقيل
ين .فقال (ع) :ا�ستعملتموه ح ّتى �إذا كرب وعجز منعتموه؟
له :يا �أمري امل�ؤمنني ،ن�رصا ّ
�أنفقوا عليه من بيت املال.
وعندما ي�سمع �أمري امل�ؤمنني (ع) �أنّ جي�ش معاوية قد �أغار على مكان فانتزع اجلنود اخللخال
الذمة ،هنا نرى الإمام (ع) تتحرك م�شاعره ويقول« :فلو �أنّ امر�أً
م�سلما
من رجل املر�أة من �أهل ّ
ً
ّ
مات من بعد هذا �أ�سفًا ما كان به ملو ًما».
كالم للإمام اخلامنئي يف خطب َتي �صالة اجلمعة يف  21رم�ضان ،بتاريخ 1380/9/16هـ�.ش.
يقول الر�سول الأكرم (�ص) يف هذا ال�ش�أن �« :مّإنا بعثت لأمتّم مكارم الأخالق».
حممد باقر املجل�سي ،بحار الأنوار ،اجلزء  ،74ال�صفحة .259
ّ
والليربالية يف القامو�س
ة.
ي
احلر
أي
التينية وهو من � Liber
الليربالية يعود �إىل جذور
م�صطلح
ّّ
ّ
ّ
ّ
احلر ّية ّ
احلر ّية.
لكل م� ّؤ�س�سة ّ
تهدد ّ
ال�سيا�سي عبارة عن نظر ّية تفر�ض احلفاظ على درجات من ّ
ّ
�سيا�سي يقوم على �أ�سا�س
نظام
هي
والدميقراطية
للمرة الأوىل يف اليونان.
ُطرحت
ّ
ّ
الدميقراطية ّ
ّ
حكم ال�شعب ولي�س حكم امللوك والأ�رشاف.
النبوي ال�رشيف ،بتاريخ 1381/7/13هـ�.ش.
كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة املبعث
ّ
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ال�سيا�سية الإمام اخلميني (قده)
م�شخ�صات املدر�سة
وكان من �أبرز
ّ
ّ
عامليةً ،حيث كان يخاطب يف كلماته ور�ؤاه
دولي ًة ّ
الذي كان ميتلك ر�ؤي ًة ّ
ين فقط .لقد ا�ستمع هذا
ال�سيا�سية الب�رشيّة جمعاء ،ولي�س ال�شعب الإيرا ّ
ّ
بكل وجوده لنداء الإمام ،والتزم به ،وجاهد لأجله ّ
ال�شعب ّ
ومتكن يف النهاية
من احل�صول على ع ّزته وا�ستقالله.

ال�سيا�سية للإ�سالم تريد اخلري واال�ستقالل والع ّزة والإميان
�إنّ املدر�سة
ّ
إ�سالمية ،ال بل للب�رشيّة ب�أجمعها ،وهذه ر�سالة تقع على
لكافّة ال�شعوب ال
ّ
يدعون أ� ّنهم
عاتق الإن�سان امل�سلمّ � .أما الفارق بني الإمام (قده) والذين ّ
ال�سيا�سية للإمام ال تريد �أن
عاملية ،فهو يف �أنّ املدر�سة
ّ
�أ�صحاب ر�سالة ّ
تدعو ال ّأمة �إىل فكرها وعقائدها من خالل املدفع والد ّبابة والأ�سلحة
أمريكيون ب�أنّ ر�سالتهم يف العامل هي ن�رش
يدعي ال
والتعذيب ،يف حني ّ
ّ
والدميقراطية.
حقوق الإن�سان
ّ
الذر ّية يف هريو�شيما؟
فهل يكون طريق ن�رش
الدميقراطية عرب �إلقاء القنبلة ّ
ّ
�أو بوا�سطة املدفع ،والد ّبابة ،و�إ�شعال احلرب ،واالنقالبات يف �أمريكا
الالتينية و�أفريقيا؟! فاليوم ن�شاهد ّ
كل هذا الظلم واخلداع واجلنايات يف
ّ
العاملية بهذه
ال�رشق الأو�سط ،هم يريدون ن�رش حقوق الإن�سان ور�سالتهم
ّ
الو�سائل!
فيقدم �أفكاره وكالمه اجلديد يف
� ّأما املذهب
ال�سيا�سي للإ�سالمّ ،
ّ
الربيعي وعطر
الب�رشي ،فينت�رش يف كافّة الأرجاء كما الن�سيم
ف�ضاء الذهن
ّ
ّ
وروده فيها .و�إنّ الذين ميتلكون ذائق ًة �سليم ًة يدركون ذلك وي�ستفيدون
منه ،كما نرى يف العديد من دول العامل.
الفل�سطينيون �إ ّننا ح�صلنا من خالل كالم الإمام وندائه على حياة
يقول
ّ
واللبنانيون يقولون �أ ّننا تع ّلمنا در�س الن�رص على اجلي�ش
جديدة ونه�ضنا به،
ّ
ين و�إخراجه من بالدنا من مدر�سة الإمام .ويعتقد امل�سلمون يف
ال�صهيو ّ
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� ّأي نقطة من العامل – ال�شباب امل�سلمونّ ،
املفكرون ،والنخب امل�سلمة
ال�سيا�سية تعود �إىل الإمام ومدر�سته
– �أنّ فتوحاتنا الفكر ّية يف املجاالت
ّ
الفكر ّية.
إ�سالمية بالع ّزة من خالل ا�سم الإ�سالم .وهذه
لقد �شعرت ال�شعوب ال
ّ
خمت�صا
هي الر�ؤية
الدولية ملدر�سة الإمام �إىل م�سائل الب�رش ،وهذا لي�س ًّ
ّ
أ�سا�سية
بالعامل ال
إ�سالمي .لذلك فم�س�ألة فل�سطني بالن�سبة لنا هي م�س�ألة � ّ
ّ
إ�سالمية م�ؤملة لنا.
لأنّ م�صائب ال ّأمة ال
ّ

ين
و�إنّ ما يح�صل يف العامل ال
أ�سا�سية لل�شعب الإيرا ّ
إ�سالمي هي م�سائل � ّ
ّ
وللذين تتوق قلوبهم �إىل ا�سم وذكر �إمامنا العظيم .ه�ؤالء ال ميكنهم �أن
يكونوا المبالني جتاه هذه امل�سائل ،لهذا ال�سبب يعمل العامل امل�ستكرب
بحق ال�شعوب امل�سلمة .هم يفعلون ذلك
على ارتكاب �أكرب اجلرائم ّ
ويريدون من ال�شعوب امل�سلمة الأخرى �أن ال ترى ،و�أن ال تفهم ،و�أن
ين يرى
تقرر ،ويريدون منها �أن ال تعرت�ض �أي�ضً ا� .إنّ ال�شعب الإيرا ّ
ال ّ
ويفهم ويعرت�ض وي ّتخذ املواقف ،وال يكون غري مبالٍ جتاه م�سائل العامل
ال
إ�سالمي(.((2
ّ
منطقي ومقبول .فقبل
الفل�سطينية هو كالم
الق�ضية
و�إنّ كالمنا حول
ّ
ّ
ّ
(((2
ع�رشات ال�سنني كان جمال عبد النا�رص – وهو �أكرث القادة العرب
حمبوبي ًة – ينادي يف �شعاراته ب�أ ّننا �سنلقي غا�صبي فل�سطني .وبعد �سنوات
ّ

( ((2كالم للإمام اخلامنئي يف مرا�سم الذكرى اخلام�سة ع�رش لرحيل الإمام اخلميني ،بتاريخ
1383/3/14هـ�.ش.
( ((2ولد جمال عبد النا�رص يف  15من كانون الثاين عام  ،1918وتوفيّ يف � 28أيلول عام .1970
تولىّ قيادة م�رص من العام � 1954إىل حني وفاته .وا�شتهر جمال عبد النا�رص بني العرب بنزعته
القومية.
ّ
� ّأما حركة النا�رص ّيني التي ظهرت بعد وفاته فقد القت � اً
إقبال وا�س ًعا بني الأعوام 1950
ال�سيا�سية ،فيمكن
و ،1960وما زال ح ّتى اليوم لها ح�ضورها بني العربّ � .أما �أبرز �أعماله
ّ
الإ�شارة �إىل حرب الأيّام ال�س ّتة بني العرب و�إ�رسائيل ،ومعاهدة قناة ال�سوي�س.

12

العربية –
�صدام ح�سني( – ((2وهو من �أكره الوجوه
من ذلك كان يعلن ّ
ّ
�أ ّننا نريد �إحراق ن�صف �أرا�ضي فل�سطني.

إ�سالمية ،فلي�س
نحن ال نقبل ِكلاَ الكال َمني لأ ّنه ،وبنا ًء على �أ�صولنا ال
ّ
املنطقي �إلقاء اليهود يف البحر وال �إحراق �أر�ض فل�سطني،
من املعقول وال
ّ
الفل�سطيني على حقوقه،
� مّإنا يتمحور كالمنا ب�رضورة ح�صول ال�شعب
ّ
يحددون م�صريها.
لأنّ البلد له؛ فل�سطني
للفل�سطينيني الذين ّ
ّ
وهنا تكمن �ساحة االختبار ّ
لكل من يدعم حقوق ال�شعوب والدول
الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
مدعي
حيث يتبينّ فيها �صدق وا ّدعاء ّ
ّ
امل�سيحيني
الفل�سطيني – من امل�سلمني �أو
ففل�سطني يجب �أن تعود لل�شعب
ّ
ّ
يقرر م�صريها وهذا ما ي�شهد به التاريخ واجلغرافيا.
�أو اليهود – الذي ّ
عي م�صري هذه
ويجب �أن تو�ضع هذه الأمور �أمام �أعني �شعوب العامل و ُي َنّ
�رشعيةً.
الدولة يف ا�ستفتاء عا ّم ،لت�صبح دول ًة
ّ
ففي هذه الدولةُ ،يجازى الذين ارتكبوا اجلرائم يف فل�سطني �أمثال
�شارون( ((2وباقي املجرمني الذين اجتمعوا يف فل�سطني من بلدان خمتلفة،
املنطقي.
وهذا هو الكالم
ّ
�صدام ح�سني عبد املجيد التكريتي ( 28ني�سان  30 - 1937كانون الثاين  .)2006تولىّ بني
(((2
ّ
ّ
واملتعط�ش للحربُ .يعترب
الأعوام  1979و 2003رئا�سة جمهور ّية العراق ،فكان ديكتاتورها
العراقي البارزين .وتقوم مبادئ هذا احلزب على �أ�سا�س
واحدا من �أبرز �أع�ضاء حزب البعث
ً
ّ
أ�سا�سيا يف انقالب العام  1968الذي
�
ا
دور
لعب
ة.
واال�شرتاكي
االقت�صادي
والبناء
ة
العربي
ة
القومي
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ًّ
أمريكي
�صدام عن احلكم عام  2003بعد الهجوم ال
�أ ّدى �إىل حكومة البعث الطويلة .تخ ّلى ّ
ّ
أمريكية بتاريخ  13كانون ال ّأول  .2003حوكم من
القوات ال
وحلفائه على العراق .اعتقلته ّ
ّ
العراقية ،وحكم عليه بتاريخ  5ت�رشين الثاين عام  2006بالإعدام ،و ُنفّذ احلكم
قبل املحكمة
ّ
يف  30كانون الأول .2006
الع�سكري 101
( ((2ولد عام  1928يف كفر مالل يف فل�سطني ،ع�ضو الهاغانا وم� ّؤ�س�س اجلناح
ّ
الغربية وقطاع غ ّزة .دخل الكني�ست عام  1973و� ّأ�س�س حزب «�شلوم زيون» عام
يف ال�ضفة
ّ
ووزيرا للدفاع ( ،)1983-1981وقد
(،)1981-1977
للزراعة
ا
وزير
أ�صبح
�
.1976
ً
ً
وزيرا لل�صناعة
أ�صبح
�
و
،1982
عام
و�شاتيال
�صربا
م
خمي
يف
ني
الف�سطيني
قتل
على
بنف�سه
�أ�رشف
ّ
ّ
ً
التحتية
ووزيرا للإ�سكان ( ،)1992-1990ووزير البنى
والتجارة (،)1990-1984
ّ
ً
ورئي�سا للوزراء منذ العام .2001
(،)1999-1996
ً
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الفل�سطينيني الالجئني يف الدول الأخرى والذين
اليوم هناك ماليني
ّ
�سيئة؛ � ّأما �أرا�ضيهم فهي ب�أيدي
يعي�شون يف
املخيمات حتت ظروف ّ
ّ
اً
منطقيا ،ف�إذا م�ضى خم�سون
معقول ولي�س
�أ�شخا�ص �آخرين� ،إنّ هذا لي�س
ًّ
الق�ضية
الق�ضية ،ف�إنّ ذلك ال يجعل هذه
�أو خم�س وخم�سون عا ًما على
ّ
ّ
متوت فال ت�ستهينوا باجلرمية(.((2

( ((2كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة عيد الفطر ،بتاريخ .1984/8/13

14

حقوق الإن�سان يف اجلمهوريّة الإ�سالميّة
يهتمون بها،
تُعترب �إيران من الدول الداعمة حلقوق الإن�سان ومن الذين ّ
الفالنية يف الأمم امل ّتحدة �أو ّ
الدولية
املنظمة
وال عالقة لها مبا تقوله اللجنة
ّ
ّ
الكذائية.
ّ

هي تدعم حقوق الإن�سان ب�سبب تعاليم الإ�سالم ،ف�إنّ ذلك من جملة
خداعا وكذ ًبا �سوا ًء كانوا
الغربيون لي�س � اّإل
�أ�صوله ،وتعترب ما يطرحه
ً
ّ
فامل�ستبدون وامل�ستكربون
يدافعون عن حقوق الب�رش �أو عن حقوق املر�أة.
ّ
يهتمون حلقوق الب�رش املظلومني والذين
واملحت ّلون يف العامل والذين ال ّ
يق�ضون على م�صالح ال�شعوب ال�ضعيفة ،وكذلك حمت ّلو �أرا�ضي الدول
ال�ضعيفة ،ه�ؤالء جميعهم يرفعون اليوم لواء الدفاع عن حقوق الإن�سان
واملر�أة!
املهم هو �أن
ومن الوا�ضح �أنّ ال�شعوب امل�سلمة ال ميكنها الثقة به�ؤالءّ ،
أخ�ص الفتيات ال�شا ّبات والطالبات ،والن�سوة
تتابع الن�ساء امل�سلمات ،بال ّ
إ�سالمي
وال�سيا�سية ،املنهج ال
واالجتماعية
العلمية
امل�شتغالت بالأمور
ّ
ّ
ّ
ّ
أهم ّي ًة كاملةً.
ّ
بجد ّية و�أن يولوه � ّ

إ�سالمية والثور ّية للمر�أة امل�سلمة تدعو �إىل الفخر واملباهاة
�إنّ الرتبية ال
ّ
أنهن م�صدر
يف اجلمهور ّية ال
إ�سالمية� ،إذ �إ ّننا نتباهى بن�سوتنا امل�سلمات ل ّ
ّ
تتوجه الكامريات
أخ�ص عند
فخر لنا بال ّ
م�شاركتهن يف املظاهرات ،فعندما ّ
ّ
أطفالهن
وبع�ضهن ي�أخذن �
املحجبات بالكامل
�صورا لتلك الن�سوة
لتلتقط
ّ
ّ
ّ
ً
�سيا�سية على رغم الظروف
معهن حيث يرغنب بامل�شاركة واتّخاذ مواقف
ّ
ّ
القا�سية يف احل�ضور� ،أو يف امل�شاركة يف �صالة اجلمعة� ،أو احلركة لأداء
�سيا�سي ،وعند الإقبال على �صناديق االقرتاع.
عبادي �أو
تكليف
ّ
ّ
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�إنّ الن�سوة اللواتي و�صلن يف اجلامعات �إىل مدارج عالية يف جمال
حت�صيل العلم �أو اللواتي ح�صلن على املراتب الأوىل والثانية يف االمتحانات
عاليا
هن يرفعن ر�أ�س اجلمهور ّية ال
العامة ،عندما يظهرون ف�إ ّن ّ
ّ
إ�سالمية ً
ّ
بهن.
ويجعلونها تفتخر ّ

هذا نوع من الفخر لأحكام الإ�سالم املنرية حيث تعي�ش هذه الن�سوة
احلياتية مع ما يحيط العامل من
يف هذه املرحلة وتندفع نحو �أعمالها
ّ
�إعالم خاطئ ومنحرف .هنا ت�أتي املر�أة امل�سلمة لتثبت نف�سها ب�شجاعة
وا�ستقالل ر�أي ،وهذا من بركات الإ�سالم(.((2
يعبئون
و�إنّ الدول
الغربية ّ
توجه خمتلف �أنواع التهم �إىل �إيران الإ�سالم؛ ّ
ّ
ّ
املنظمات التابعة لهم يف العامل حتت عنوان حقوق الإن�سان والدفاع عن
إ�سالمية
الفالنية ،لي ّتهموا اجلمهور ّية ال
ين واملجموعة
ال�شخ�ص الفال ّ
ّ
ّ
بنق�ض ذلك!
واع ال ينظر �إىل هذا الكالم
يف احلقيقة ،هل يوجد يف العامل �إن�سانٌ ٍ
نظرة ا�ستهزاء؟! �إنّ علينا �أن ال نبايل بالقوى التي يكون وجودها ب�أكمله
معاديًا حلقوق الإن�سان ،ك�أمريكا املليء تاريخها الأخري – الذي نذكره
و�ضد ال�شعوب ،ه�ؤالء ي ّتهمونا بنق�ض حقوق
�ضد الب�رش ّية
ّ
– باجلرائم ّ
أهم ّية تذكر(.((2
الإن�سان ،فال نعطيهم �أ ّية � ّ
�إنّ حقوق الإن�سان تتحقّق يف ّ
إ�سالمي و�أحكام الإ�سالم،
ظل العدل ال
ّ
إ�سالمية� .إذ يجب التدقيق يف م�س�ألة
الق�ضائي للجمهوريّة ال
ويف اجلهاز
ّ
ّ
واع ولي�س من خالل املعايري وال�ضوابط
حقوق الإن�سان ،وذلك
ٍ
ب�شكل ٍ
يقدمها الغرب اليوم؛ بل من خالل معايري الإ�سالم.
الكاذبة التي ّ

ال�سيدة الزهراء (ع) ،بتاريخ 1371/9/25هـ�.ش.
( ((2كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة والدة ّ
( ((2كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة عيد املبعث ،بتاريخ 1370/11/13هـ�.ش.

16

فمن املمكن �أن ن�شاهد بع�ض موارد نق�ض حقوق الإن�سان يف بع�ض
زوايا جمتمعنا بوا�سطة �أفراد من النا�س �أو بوا�سطة بع�ض الأجهزة ،لذلك
الق�ضائية ،والإ�سالم يعرتف بوجود حقوق
ينبغي الدفاع بوا�سطة ال�سلطة
ّ
ح ّتى للمجرمني.
فال يجوز ل�شخ�ص اً
مثل �أن يو ّبخ �إن�سا ًنا حمكو ًما عليه بالإعدام،
فالتوبيخ بعد �إ�صدار احلكم عليه هنا ظلم وهتك حلقّه ويجب احل�ؤول
دونه .هذا هو التعاطي العادل ،فكيف بال�سجني وامل ّتهم املالحق� ،أم كيف
�ضده ،بل يحتمل �أن يكون بري ًئا! ينبغي رعاية حقوق
َمبن مل تثبت التهمة ّ
حدده اهلل تعاىل ّ
لكل فرد من �أفراد الإن�سان(.((2
الإن�سان
واحلق الذي ّ
ّ
إ�سالمية واال ّدعاء ب�أ ّنها ال تراعي
�إنّ �سبب توجيه التهم �إىل اجلمهوريّة ال
ّ
إ�سالمية وتطبيقها ،فقد جاء يف القر�آن
حقوق الإن�سان هو �إجراء احلدود ال
ّ
(((3
الكرمي} :تِ ْل َك ُح ُد ْو ُد ال ّل ِه َو َم ْن يَ َت َع َ ّد ُح ُد ْو َد ال ّل ِه َف َق ْد َظ َل َم نَ ْف َس ُه{  ،حتمل الآية يف
يتعدى حدوده(.((3
طياتها
ً
تهديدا من اهلل تعاىل للذي ّ
ّ
تفرط بحقوق الإن�سان» وعندما
كما �أنّ
الغربيني ّ
ّ
يدعون ب�أنّ «�إيران ّ
منوذجا» ،ي�أتون بفهر�س ويقولون:
نقول لهم« :هاتوا دليلكم واذكروا
ً
مهربو الهريوئني
«�أنتم �أعدمتم ه�ؤالء» .فمن هم ه�ؤالء الأ�شخا�ص؟ هم ّ
مرة،
واملورفني� ،أي املحكمومون بالإعدام الذين ي�ستحقّونه �أكرث من ّ
فهل يعترب هذا نق�ضً ا حلقوق الب�رش؟
إرهابية» .وعندما ن�س�أل «ماهو الدليل
هم يقولون�« :إيران دولة � ّ
الذي ت�ستندون �إليه لتقولوا ذلك؟» ،يقولون« :انظروا ماذا يفعل النا�س
الق�ضائي ،بتاريخ
( ((2كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من الق�ضاء و�أع�ضاء اجلهاز
ّ
1371/10/23هـ�.ش.
(� ((3سورة الطالق ،الآية .1
( ((3كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة الذكرى اخلام�سة لرحيل الإمام اخلميني (قده) ،بتاريخ
1373/3/14هـ�.ش.
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جيد ،فما عالقة �إيران ّ
بكل ذلك؟ طب ًعا ،و ّمما ال
يف فل�سطني ولبنان»ّ .
ّ
�شك فيه �أنّ هناك جمموع ًة من النا�س يف لبنان وفل�سطني قد ا�ستيقظوا
إ�سالمية.
وا�ستلهموا من الثورة ال
ّ
هذه املجموعة تقول« :ملاذا �أتيتم ب�إ�رسائيل الغا�صبة وال�صهاينة الذين ال
وطن لهم و�أوجدمت دولتها وجعلتموها م�س ّلط ًة على لبنان وفل�سطني؟».
ما عالقة هذا املو�ضوع ب�إيران؟! وهل �إذا نه�ض البع�ض للدفاع عن وطنه
ت�صدر الإرهاب(((3؟!
ف�إنّ عمله يكون �إرها ًبا و�أنّ �إيران هي التي ّ

( ((3كالم للإمام اخلامنئي يف خطب َتي �صالة اجلمعة ،بتاريخ 1373/11/14هـ�.ش.
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حقوق الإن�سان الغربيّة
فيما يتع ّلق ب�إيران
نحن ن�س�أل يف هذا املجالَ :من هي الدول التي كانت تدافع عن مرحلة
االختناق لع�رشات ال�سنني يف ّ
البهلوي الذي حكم �إيران؟ هل
ظل النظام
ّ
هناك دول فعلت ذلك غري �أمريكا وبريطانيا؟ يف ذاك الزمان كان هذين
احلر ّيات!
َ
البلدين يرعيان الدفاع عن حقوق الإن�سان وعن ّ
اجلنوبية (يف مرحلة الأبارتيد)،
ويف تلك املرحلة ،كانت �أفريقيا
ّ
أفريقية والآ�سيو ّية ،والأرا�ضي املحت ّلة ترزح حتت
والعديد من الدول ال ّ
ظلما.
�سلطة ال�صهاينة اخلبيثة التي هي من �أ�س أ
أ�رشها ً
و� الأنظمة و� ّ
فمن هي الدول التي كانت تدعم تلك احلكومات ،ومن الذي حفظ
وجودها؟! ومن الذي كان يدعم �إ�رسائيل التي كانت تق�صف جنوب
وتخرب وترتكب �أب�شع اجلرائم؟!
وتدمر مراكز اجتماع الأطفال
لبنان
ّ
ّ
لو مل تدعم �أمريكا �إ�رسائيل ،هل كان ب�إمكانها اال�ستمرار بالوجود؟ يف
الواقع �أمريكا هي التي كانت تق�صف جنوب لبنان(.((3
تدعي حقوق الإن�سان وخمالفة الإرهاب،
كذلك القوى
العاملية التي ّ
ّ
ق�ضية ال�سابع من تري عام  ،((3(1360وما زال قادة النظام
اف ُت َ
�ضحت يف ّ
( ((3كالم للإمام اخلامنئي يف مرا�سم بيعة قادة الدرك وقوى الأمن ،بتاريخ 1368/3/28هـ�.ش.
( ((3بعد ا�ستهداف �آية اهلل اخلامنئي يف ال�ساد�س من تري عام 1360هـ�.ش� ،.أقيمت جل�سة عند ال�ساعة
الثامنة والن�صف ليل الأحد يف ال�سابع من تري عام 1360هـ�.ش .يف �صالون مكتب احلزب
إ�سالمي الواقع يف حم ّلة �رسج�شمه يف طهران .ح�رض اجلل�سة مم ّثلي املجل�س وبع�ض
اجلمهوري ال
ّ
ّ
الت�ضخم � اّإل �أنّ بع�ض الأ�شخا�ص �أرادوا احلديث حول
�أع�ضاء احلكومة وكان البحث يدور حول
ّ
حتدث ال�شهيد به�شتي بعبارات قال فيها« :نحن ينبغي �أن
انتخابات رئا�سة اجلمهور ّية .هنا ّ
�شخ�صياتنا و�أن ال يتالعبوا مب�صري �شعبنا»،
مر ًة �أخرى للم�ستعمرين �أن ي�صنعوا لنا
ّ
ال ن�سمح ّ
حتول
وكانت هذه هي العبارات الأخرية التي خرجت من فهمه .وفج�أة ّ
دوى انفجار رهيب ّ
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يدعون خمالفتهم
أمريكي والعديد من الدول ال
ال
أوروبية ،وح ّتى اليومّ ،
ّ
ّ
للإرهاب! � اّإل �أنّ م�س�ألة الإعالم وال�ضو�ضاء وال�رصاخ هي م�س�ألة،
والوقائع الوا�ضحة للنا�س �أ�صحاب املعرفة والب�صرية على م�ستوى العامل
م�س�ألة �أخرى(.((3
إرهابية
كما �أ ّنه هل هناك من ال يعلم �أنّ الكثري من املجموعات ال ّ
املالية
داخل �إيران – ح ّتى بع�ض الي�سار ّيني منهم – ّ
يتم تغذيتها بامل�صادر ّ
الغربية و�أمريكا وما زال الأمر على هذا النحو ح ّتى اليوم؟!
للدول
ّ

ين هذه اال ّدعاءات الكاذبة ،و�أدرك ح ّتى
لقد فهم ال�شعب الإيرا ّ
أوروبية
�أهل الأفراد ا�ستعدادهم للفهم �أنّ �أمريكا والكثري من الدول ال
ّ
واملجتمعات املتح�ضرّ ة املدافعة عن حقوق الإن�سان� ،إ ّنها ال عالقة لها
بحقوق الإن�سان و�أ ّنها ال متار�س �أ�ضعف دفاع عنها(!((3
الغربية قادة الظلم واال�ستكبار ،و�أنتم الذين تنق�ضون
�أنتم الدول
ّ
حقوق الإن�سان� .أنتم الذين ت�ستهزئون بالأمم امل ّتحدة وبلجنة حقوق
إن�سانية ،وجعلتم اجلميع �ألعوب ًة ب�أيديكم.
الإن�سان وباملفاهيم ال ّ
�إنّ قيمة الإن�سان وحقوقه عندنا كبرية �إىل م�ستوى �أ ّننا ك ّنا جاهزين
ملواجهة كافّة القوى اال�ستكبار ّية يف العامل ب�سببها .لقد حكم عمالء
�أمريكا والدول اال�ستكبار ّية الأخرى هذا البلد ل�سنوات طويلة ،فقتلوا

بعده �صالون االجتماعات ويف � ّ
أقل من ثانية �إىل كومة من الرتاب .وقد �أ ّدى الأمر �إىل ا�ست�شهاد
والهامة وعلى ر�أ�سها ال�شهيد به�شتي ،حيث كانت
اثنني و�سبعني �شخ�صً ا من قوى الثورة الف ّعالة
ّ
�أيدي املنافقني دخيلة يف امل�س�ألة .كان �أعداء النظام يعتقدون ب�أنّ الق�ضاء على امل�س�ؤولني �سيجعل
أ�شد �صالب ًة ومل يح�صل � ّأي تزلزل
�أو�ضاع البلد م�ضطرب ًة و�سيق�ضي على الثورة � ،اّإل أ�نّها كانت � ّ
ين يف
حتدث الإمام اخلميني بعد هذه احلادثة ،وقال« :لقد فقد ال�شعب الإيرا ّ
يف �أركان النظامّ .
هذه احلادثة � 72شخ�صً ا بعدد �شهداء كربالء .كان به�شتي �شوك ًة يف �أعني �أعداء الإ�سالم».
كالم للإمام اخلامنئي على �أعتاب �شهر رم�ضان املبارك ،بتاريخ 1370/12/14هـ�.ش.
( ((3كالم للإمام اخلامنئي يف مرا�سم بيعة عائالت �شهداء ال�سابع من تري ،بتاريخ 1368/4/7هـ�.ش.
( ((3امل�صدر نف�سه.
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مئات ال بل �آالف الأفراد من �أبناء هذا ال�شعب يف هذه ال�شوارع و�أراقوا
دماءهم ،واليوم ن�شاهد �شبي ًها لهذه احلوادث يف بع�ض الأماكن الأخرى
حيث ينفّذ ذلك عمالء �أمريكا ،ف�سجونهم مليئة باملظلومني � اّإل �أنّ
الدولية(!((3
�أ�صواتهم ال ترتفع يف املحافل
ّ
الغربية) ل�ستم مدافعني عن حقوق
موجه �إىل الدول
�أنتم (اخلطاب ّ
ّ
الإن�سان� ،أنتم ت�ؤ ّيدون عدم التد ّين وت�س ّلطكم على الدول وال�شعوب.
�أنتم منزعجون لقطع �أيديكم عن �إيران الدولة الوا�سعة ولأ ّنكم �أ�صبحتم
إ�سالمية
مهددين يف �سائر الدول� .أنتم متلكون عدا ًء دمو ًّيا مع الثورة ال
ّ
ّ
لأ ّنها ّ
متكنت من الق�ضاء على عمالئكم يف ايران� ،أنتم حاقدون على هذه
الثورة!

� ّأما حقوق الإن�سان فما هي � اّإل ذريعة ،فهل تدركون �أنتم � اً
أ�صل ما
ين �أن يعرف كافّة
هو الإن�سان وما هي حقوقه؟ ينبغي على ال�شعب الإيرا ّ
العداوات وهذا الطيف الوا�سع من اال�ستكبار و َمن هم �أعداء الإ�سالم
والثورة؛ كما �أ ّنه وبحمد اهلل فالأكرث ّية القاطعة يف هذا البلد يعرفون
ويدركون ذلك(.((3
الغربية) يعار�ضون الدين .اعلموا لو �أنّ اهلل تعاىل قد
ه�ؤالء (الدول
ّ
حممد ر�ضا الذليل
�أمهل – والعياذ باهلل ون�ستجري به – اجللاّ د
ّ
البهلوي ّ
(((3
لطبق ما
مرة ّ
الرتكاب �أكرب من حادثة ال�سابع ع�رش من �شهريور مئة ّ
قوات التعبئة ،بتاريخ 1369/9/7هـ�.ش.
( ((3كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من ّ
( ((3امل�صدر نف�سه.
( ((3يف ال�ساعات الأوىل من يوم اجلمعة � 17شهريور عام 1357هـ�.ش� ،.أعلن اللواء غال معلي اوي�سي
احلكومة الع�سكر ّية وذلك من خالل الإذاعة� ،إذ مل يكن النا�س على علم باحلكومة الع�سكر ّية،
�صباحا للتعبري عن
فخرجوا �إىل ال�شوارع لليوم الرابع بعد �صالة الفجر ،كان ذلك قبل ال�ساد�سة
ً
جتمعوا
كال�سيول.
فتحركت اجلماهري يف ال�شوارع فكانت
غ�ضبهم على �أعمال النظام الظاملة،
ّ
ّ
ثم عمد اجلنود �إىل توجيه نريان بنادقهم �إىل اجلموع.
ا)،
حالي
ّ
يف �ساحة جاله (�ساحة ال�شهداء ًّ
وقد �أعلن النظام حينها �أنّ عدد �شهداء حادثة � 17شهريور هو � 85شخ�صً ا و205
جريحا ،و�أنّ
ً
خارجية! مل يكن بالإمكان �إح�صاء عدد �ضحايا حادثة ال�سابع
جتمع �أهايل طهران هو م�ؤامرة
ّ
ّ
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ي�شبه اخلام�س ع�رش من خرداد ولقتل �آالف الأ�شخا�ص من هذا ال�شعب،
ومل ي�صدر من �أمريكا هذه ومن هذه ّ
احلقوقية الكاذبة كلمة
املنظمات
ّ
واحدة تدينه.
يتحركون يف �سبيل الأهداف
ه�ؤالء ال يعار�ضون قتل النا�س الذين
ّ
ي�شجعون على هكذا �أعمال! فلماذا هذا الأمر؟ يعود ال�سبب
الدينية ،بل ّ
ّ
أخ�ص الإ�سالم ،لأ ّنه جاء خلدمة
يف ذلك لعمق عدائهم للدين ،بال ّ
ال�شعوب املظلومة ولأ ّنه يخالف الت�س ّلط ،وهو يعار�ض �سلطة �أمريكا
و�أمثالها ،وي�ؤ ّيد ا�ستقالل ال�شعوب املظلومة(.((4
لتتحدث
�أنتم ت�شاهدون �أنّ م�س�ألة حقوق الإن�سان عادت من جديد
ّ
الكذائية
الفالنية واللجنة
ين واملجموعة
بها الأفواه .لقد بد�أ البلد الفال ّ
ّ
ّ
(((4
إ�سالمية .
�ضد اجلمهور ّية ال
ب�إ�شهار ِحراب حقوق الإن�سان ّ
ّ

ه�ؤالء الأ�شخا�ص الراف�ضة قلوبهم حلقوق الإن�سان ،والذين اعرتفوا
الغربي ولي�س ّ
كل �إن�سان ،وه�ؤالء اجلاهزون للق�ضاء على
بحق الإن�سان
ّ
ّ
الغربيني من �أجل حتقيق ال�سعادة والأمان
ماليني الأ�شخا�ص من غري
ّ
�ضد
لأنف�سهم ،وهم الكاذبون الذين يرفعون �شعار حقوق الإن�سان ّ
إ�سالمية.
اجلمهور ّية ال
ّ
البيئية يف اخلليج
هم يعملون على �إيجاد خمتلف �أنواع الفجائع
ّ
اخلا�صة .هم ال
الفار�سي ،وجاهزون للقيام بهذه الأعمال يف بيئتهم
ّ
ّ
ّ
يفكرون بحقوق الإن�سان ولو كانوا كذلك الختلف الو�ضع يف الدنيا
ولكان هناك وجود لعالقة الآكل وامل�أكول بينهم وبني ال�شعوب ،وملا
قاموا مبمار�سة هذه ال�ضغوطات على ال�شعوب ال�ضعيفة.
ع�رش من �شهريور يف �ساحة ال�شهداء وال�شوارع املحيطة بها � ،اّإل �أنّه جتاوز الأربعة �آالف فكانت
�أكرب جرمية يف تاريخ الثورة وعرفت باجلمعة ال�سوداء.
( ((4كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة يوم العامل ويوم املع ّلم ،بتاريخ 1370/2/11هـ�.ش.
( ((4كالم للإمام اخلامنئي يف الدورة ال�سابعة مل�ؤمتر اجلمعة العا ّم ،بتاريخ 1370/6/25هـ�.ش.
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لقد اف ُت�ضح �أمر �شعار «الدفاع عن حقوق الإن�سان» ،فمن الأف�ضل �أن
يهتم بهم �أحد .عليهم �أن
الير ّددوه ثاني ًة لأنّ الدنيا لن ت�صغي �إليهم ولن ّ
ليكرروا �أنّ «م�س�ألة حقوق الإن�سان مطروحة يف العامل» ،و�أنّ
ال يعودوا ّ
ين.
على عاتقهم التزامات اتجّ اه ال�شعب الإيرا ّ
َمن هم ه�ؤالء الذين يطرحون حقوق الإن�سان؟! �إ ّنهم �أعداء حقوق
الإن�سان والناق�ضني لها � ،اّإل �أ ّنهم وقحون يفتقدون احلياء؛ مكبرّ ات
ال�صوت ب�أيديهم ،ي ّتهمون ّ
كل �شخ�ص يريدونه ،ك�أن يقف �إن�سان فا�سق
�سيئ العمل لي ّتهم الأ�شخا�ص الطاهرين بالف�سق والفجور
فاجر منحرف ّ
وعدم الطهارة!
اليوم هذا هو الو�ضع يف م�س�ألة حقوق الإن�سان وو�ضع العاملّ � ،أما
املكان الوحيد الذي يقف فيه ال�شعب والدولة م ًعا م ّتفقني وم ّتحدين يف
إ�سالمية(.((4
مواجهة هذه ال�سيا�سة الظاملة هو يف بلدكم العزيز �إيران ال
ّ

توجه �إىل �إيران ت�صنعها الأنظمة
�إنّ تهمة نق�ض حقوق الب�رش التي ّ
�صاحبة الأيادي الطويلة واملحيرّ ة يف ت�ضييع حقوق الإن�سان �أو التي
مهدت لذلك� .أال ُيعترب �إ�سقاط طائرة نقل ّ
إيرانية بوا�سطة
ّ
الركاب ال ّ
(((4
�أمريكا فوق اخلليج
بحق ال�سود يف
الفار�سي  ،والظلم الذي ميار�س ّ
ّ
امل�رصي
�أمريكا( ،((4والدفاع عن االنقال َبني يف اجلزائر ،وعن النظام
ّ
( ((4بيانات الإمام القائد مبنا�سبة الثالث ع�رش من �آبان ،بتاريخ 1371/8/13هـ�.ش.
حتركت طائرة الإيربا�ص  A-300يف رحلتها رقم  655يوم الأحد الثاين ع�رش من تري عام
(ّ ((4
عبا�س نحو دبي ،وكان يرت�أّ�س طاقمها
بندر
من
ا
�صباح
9:45
ال�ساعة
حوايل
1367هـ�.ش.
ً
ّ
الكابيتني حم�سن ر�ضائيان (الذي ميلك م�سابقة تبلغ � 7آالف �ساعة طريان)� .أر�سلت البارجة
ثم �أطلقت عليها
ال
إيرانيةّ ،
عدة تهديدات للطائرةّ .
أمريكية وين�سنز ،املوجودة يف املياه ال ّ
ّ
الفار�سي ،وكان على متنها 66
اخلليج
مياه
يف
�سقوطها
إىل
�
ى
د
�
أ
ّا
مم
SM2
نوع
من
ني
�صاروخَ
ّ
ّ
اً
جن�سيات خمتلفة من يوغو�سالفيا،
طفل دون الثانية ع�رش و 52امر�أة و� 46شخ�صً ا تعود �إىل
ّ
الع�سكري
امللحق
جملتهم
ومن
،
ودبي
وال�شارقة،
إيطاليا،
�
و
والهند،
أفغان�ستان،
�
و
والكويت،
ّ
ّ
ميدالية
أمريكيني
ين يف �إيران .وبعد ذلك ،نال قائد البارجة الكابينت راجرز من القادة ال
الباك�ستا ّ
ّ
ّ
على عمله هذا.
( ((4يف التا�سع ع�رش من ني�سان عام  ،1993هاجمت �رشطة الـ FBIيف الواليات امل ّتحدة مركز فرقة
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الفا�سد ،و�إحراق بع�ض املجموعات الب�رش ّية يف �أمريكا ،و�أمثال ذلك،
إن�سانية ونق�ضً ا حلقوق الب�رش؟
ً
حتطيما حلرمي ال ّ

ت�ضيع حقوق الإن�سان بهذا ال�شكل ،والتي
هل هذه الدول التي ّ
ال تبايل اتجّ اه �إهدار حقوق الإن�سان يف بع�ض الأماكن� ،أو أ� ّنها تر�ضى
وت�شجع عليه ،هل هم منزعجون لنق�ض حقوق الإن�سان يف �إيران
بذلك
ّ
الإ�سالم؟!
احلقيقة �أنّ الذين يلقون االتّهامات ،ومن جملتهم قادة �أمريكا
إعالمية ال�صدئة والقدمية
احلاليني ،الذين جل�أوا حدي ًثا �إىل هذه املعركة ال
ّ
ّ
جي ًدا أ� ّنهم ينطقون بكالم هو
و�أوجدوا هذا ال�ضجيج الأخري ،يعلمون ّ
هراء(.((4
انظروا �إىل تلك الدول التي كانت تعترب يف تلك املرحلة (مرحلة
ال�شيوعية يف � ّأي
العاملية! كانت �سلطة
احلرب املفرو�ضة) من القوى
ّ
ّ
العراقي .وكانت ال�سلطة
أ�سا�سية للنظام
مكان من العامل هي الداعمة ال ّ
ّ
أمريكية تدعم هذا النظام �أي�ضً ا.
وال�سيا�سية ال
واملالية
الع�سكر ّية
ّ
ّ
ّ

العراقي الذي �أظهر قبح و�سوء وجوه قادته ومبختلف الو�سائل
النظام
ّ
و�سيئاته ال�صادرة
إعالمية ،والذي
والأدوات ال
ّ
تتحدث الأل�سنة بفجائعه ّ
ّ
املاهية ،ومن
اخل�صو�صيات وبهذه
عن �أعمال قادته .هذا النظام وبهذه
ّ
ّ
خالل �إيجاد بع�ض اجلرائم �أمثال حلبجه( ،((4واحلرب على املدن
الداوديّني التي كان ير�أ�سها كور�ش ديويد يف مدينة فاكو  Wacoيف والية تك�سا�س ،و�أحرقوا 80
�شخ�صً ا من �أع�ضاء الفرقة وقتلوهم.
حجاج بيت اهلل احلرام ،بتاريخ 1372/2/28هـ�.ش.
( ((4نداء الإمام القائد �إىل ّ
الكيميائي
ال�سالح
العراقي
البعثي
النظام
ا�ستعمل
1366هـ�.ش،.
ا�سفند
( ((4يف الرابع والع�رشين من
ّ
ّ
ّ
�ضد الأكراد يف حلبجه ،ممّا �أ ّدى �إىل مقتل ما اليقل عن � 5آالف �شخ�ص وجرح �أكرث من 7
ّ
�آالف .مع العلم �أنّ العراق من جملة الدول التي وافقت على معاهدة  1925يف جنيف ،التي
العراقي ثالثة �أنواع من
وامليكروبية .وقد ا�ستعمل النظام
الكيميائية
متنع ا�ستعمال الأ�سلحة
ّ
ّ
ّ
الغازات :غاز اخلردل ،غاز الأع�صاب (تابون�-سارين �أو �سومان) ،وال�سيانورجن.
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الكيميائية( ،((4وغري ذلك ،ول�سنوات
والقرى( ،((4وا�ستعمال الأ�سلحة
ّ
متوالية ،كان ي�ؤ ّيده ه�ؤالء ال�سادة املنادون بحقوق الإن�سان واملدافعني
الكيميائية وغريها(!((4
عن ال�شعوب واملخالفني ال�ستعمال الأ�سلحة
ّ
احلرب ،حادثة خ�شنة غري مطلوبة ،ولكن يف النهاية يجب �أن يكون
لها قاعد ًة وقانو ًنا .يف احلرب ،هناك مروءة وعدمها ،وقد ا�ستعمل النظام
و�ضد
ين
�ضد �شعبنا الإيرا ّ
ّ
البعثي املعتدي �أكرث الأ�ساليب عدمية املروءة ّ
ّ
وملدة طويلة
مرارا عديد ًة ّ
�شبابنا .لقد قُ�صفت طهران وع�رشات املدن ً
الكيميائية يف اجلبهات.
بال�صواريخ بعيدة املدى ،وا�ستعملوا الأ�سلحة
ّ
�شهرين ،بل ل�سنوات
ملرتَني �أو �شهر �أو َ
ملرة واحدة ،ولي�س ّ
مل يكن ذلك ّ
متماديةّ ،
البعثي
�ست ،ا�ستعمل النظام
لعل ذلك
ا�ستمر ّ
ملدة خم�س �سنوات �أو ّ
ّ
ّ
فمن الذي �أعطاهم هذه
ال�سالح
الكيميائي يف احلرب بني �إيران والعراقَ .
ّ
تتحدث حول حقوق الإن�سان؟!
الأ�سلحة؟ وهل فعل ذلك � اّإل الدول التي ّ
(((5(((5
البعثي
قدم �شخ�ص �آخر هذه الأ�سلحة �إىل النظام
؟
هل ّ
ّ
(((4

(((4

(((4
(((5

(((5

ال�سكنية وغري الع�سكريّة ،وتهدف
حرب املدن عبارة عن االعتداءات الع�سكر ّية على الأماكن
ّ
النف�سي على النا�س والدولة .وحت�صل هذه احلرب عاد ًة على �شكل الق�صف
�إىل زيادة ال�ضغط
ّ
�ضد �إيران وبعد هجوم
ل
أو
ل
امل�صطلح
هذا
عمل
ت
ا�س
وقد
.
واملدفعي
الهوائي
مرة يف حرب العراق ّ
ُ
ّ ّ
ّ
ّ
البعثي على املدن والأهايل الآمنني.
النظام
ّ
ّ
�ضد �إيران ،حيث
العراق
ها
نفذ
التي
ة
الكيميائي
احلرب
من
رة
املت�رض
الدول
طليعة
يف
إيران
�
تعترب
ّ
ّ
ّ
�ضحية .وت�شري التقارير �إىل �أنّ غاز الأع�صاب أ� ّدى �إىل وفاة نحو 20
قدمت �أكرث من � 100ألف
ّ
ّ
ين ،ومن بينهم � 90شخ�ص يعانون من هذه احلمالت .ما زال هناك � 500شخ�ص
�ألف
جندي �إيرا ّ
ّ
يحتاجون ب�شكل دائم �إىل العالج ،وح ّتى الآن ما زال هناك � 1000شخ�ص يف امل�ست�شفيات.
كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من التعبئة ،بتاريخ 1375/8/30هـ�.ش.
بنا ًء على تقرير العراق �إىل الأمم امل ّتحدة ،كان العراق يح�صل على املواد ال ّأو ّلية ال�رضور ّية لإنتاج
الغربية ،وبريطانيا ،وفرن�سا ،وجمهور ّية
الكيميائي من ال�رشكات يف �أمريكا ،و�أملانيا
ال�سالح
ّ
ّ
ال�شعبية .ويف كانون ال ّأول  ،2002ك�شف العراق يف تقرير من � 1200صفحة �أ�سماء
ال�صني
ّ
والغربية و�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين �ساهموا يف �إي�صال  17602طن من املواد
ال�رشقية
ال�رشكات
ّ
ّ
عقدين من الزمن �إىل العراق .وكان �سهم الدول من املواد ال ّأو ّلية لنتاج الأ�سلحة
الكيميائية طوال َ
ّ
طن من م�رص،
طن من هولنداّ 2400 ،
طن من �سنغافوراّ 4261 ،
الكيميائية كالتايلّ 4515 :
ّ
الفدرالية .و�ساهمت ال�رشكة الهند ّية Exomet
طن من �أملانيا
طن من الهند ،وّ 1207
ّ 2343
ّ
طن من املواد ال�رضور ّية لذلك �إىل العراق .و�أر�سلت �رشكة اخلليج
2292
ت�صدير
 plasticيف
ّ
طن من املواد ال�رضور ّية للغاز  vxوال�سارين واخلردل
4500
اخلليج
دول
أمراء
�
أحد
�
أ�سها
التي ير�
ّ
�إىل العراق.
كالم للإمام اخلامنئي يف اجتماع امل�شاركني يف مناورة طريق القد�س العظيمة ،بتاريخ
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نتحدث حول م�سائل حقوق الإن�سان مبا ير�ضي الدول
من اخلط�أ �أن
ّ
الغربية .ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين ال يعرتفون ب�أ ّية قيمة حلقوق الإن�سان
ّ
الواقعي للكلمة � ،مّإنا جعلوا ذلك َ�س ً
وطا ي�رضبون به الآخرين!
باملعنى
ّ
أ�سا�سية بحقوق الإن�سان يف العامل ،كانت تعترب
�إنّ �أمريكا ،املنادية ال ّ
العراقية من املدافعني عن الإرهاب قبل بداية احلرب.
الدولة
ّ
يف الأعوام  1361و1362هـ�.شّ .
امل�ضحون من
متكن املجاهدون
ّ
البعثي على مواجهتنا
العدو
العدو و�إخراجه �إىل ما وراء احلدود ،ف�أُجرب
تركيع
ّ
ّ
ّ
الكيميائي و�أ�سلحة الدمار ال�شامل ،فارتكب جرائم حرب.
بال�سالح
ّ
أمريكية ب�أنّ عليها دعم اجلبهة
يف هذا الوقت� ،شعرت احلكومة ال
ّ
ّ
ين يف مواجهة
لتتمكن الدولة
العراقية
البعثية من القيام بدورها اخليا ّ
ّ
ّ
إ�سالمية .ويف العام الذي ا�ستعملت فيه الدولة
ل
ا
ة
ي
اجلمهور
نظام
ّ
ّ
الكيميائي ،رفعوا ا�سم العراق من الئحة الدول الداعمة
العراقية ال�سالح
ّ
ّ
(((5
للإرهاب! هكذا يكون دعمهم حلقوق الإن�سان !

�إنّ العامل ّ
يتهي�أ فيه حقوق
ي�صوره
اجلذاب الذي ّ
الغربيون ،والذي ّ
ّ
البهلوي؛ يف
واحلر ّية� ،شاهدناه يف حياتنا طوال مرحلة احلكم
الإن�سان
ّ
ّ
أمريكيون
الدميقراطية وحقوق الإن�سان .كان ال
ذاك اليوم فهمنا معنى
ّ
ّ
(((5
البهلوي يف �إيجاد �أوكار ال�سافاك  ،ويف الظلم
يتعاونون مع النظام
ّ
1376/2/3هـ�.ش.
( ((5كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عائالت �شهداء حمافظة طهران ،بتاريخ 1376/2/17هـ�.ش.
(منظمة الأمن واال�ستخبارات يف البلد) بد�أت ّ
( ((5ال�سافاك ّ
املنظمة عملها �أواخر العام 1335هـ�.ش,.
وي�شتمل قانون ت�أ�سي�س ال�سافاك على ثالثة بنود:
م�ساعدا لرئي�س
 .1ال�سافاك جزء من رئا�سة الوزراء يعينّ ال�شاه رئي�سه .ويعترب رئي�س ال�سافاك
ً
الوزراء.
القومي واكت�شاف
أمن
ل
ا
على
للحفاظ
ة
ي
ال�رضور
املعلومات
جمع
ال�سافاك
ة
ؤولي
ّ
 .2م�س� ّ
ّ
اجلوا�سي�س واحل�صول على معلومات حول الذين ينق�ضون القوانني املتع ّلقة بالأعمال املعادية
والتعر�ض لل�شاه وو ّ
يل العهد.
لل�سلطة
ّ
اجلنائية التي تدور يف دائرة عملهم ،ويحاكمون
ُ .3يعترب �أع�ضاء ال�سافاك مبثابة ق�ضاة يف الأمور
ّ
أ�سا�سية لل�سافاك معرفة الأ�شخا�ص
ؤولية ال ّ
امل ّتهمني طبق قوانني املحاكم الع�سكريّة .امل�س� ّ
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والتعذيب و�أ�ساليب الإجرام التي كانت تطال ال�شباب والنا�س!
تروج
الليربالية
هذه هي
الدميقراطية التي يعدون بها �شعوب العامل والتي ّ
ّ
ّ
لها �إذاعاتهم وتدعو �شعوب العامل الثالث للإ�رساع يف االلتحاق بها!
جربنا واختربنا
كانوا يخاطبوننا يف جملة من كانوا يخاطبون ،لقد ّ
اً
جمهول .لقد مل�سنا عن قرب احلكومة
هذا يف حياتنا ،ومل يكن الأمر
الديكتاتور ّية ال�سوداء البهلو ّية التي كانت الدماء تتقاطر من �أظافرها
والف�ساد ميل�ؤها من ر�أ�سها �إىل �أخم�ص قدميها والتي كانت ترتكب كافّة
تلك اجلرائم يف ّ
ظل �أمريكا ومب�ساعدتها وباالعتماد عليها؛ فهل ن�سي
(((5
ين هذه الأ�شياء ؟
ال�شعب الإيرا ّ
حي اجلامعة(((5؛ لقد �أ�رسعوا
لقد ّ
ت�رسعت الأجهزة ال ّ
أجنبية يف م�س�ألة ّ
املخالفني لل�شاه والق�ضاء عليهم.
أمنية يف ّ
كبريا يف ت�أ�سي�س
دورا ً
كل من �أمريكا و�إ�رسائيل وبريطانيا ً
ولقد لعبت الأجهزة ال ّ
ال�سافاكّ .
ومتكنت هذه ّ
رئي�سا للوزراء)،
هويدا
أ�صبح
�
(عندما
لها
ن�صريي
رئا�سة
أثناء
�
املنظمة
ً
املظن
ومب�ساعدة �آالف املخربين واجلنود ،من مراقبة كافّة املحافل وامل� ّؤ�س�سات واملراكز والأفراد
ّ
وح�شي .لذلك كان لل�سافاك ح�ضور يف كافّة ال�صحف ،ال بل
بهم والتعامل معهم ب�أ�سلوب
ّ
كل �شخ�ص ّ
االفتتاحيات .يف تلك املرحلة� ،أ�صبح ّ
ي�شك يف �أقرب
كان ال�سافاك هو الذي يكتب
ّ
النا�س �إليه ،زرعوا امليكروفونات يف غرف الفنادق ،وكانوا يراقبون كافّة الكتب والر�سائل التي
أخ�ص
ت�أتي من اخلارج .وبد�أً من العام 1350هـ�.ش ،.كان لل�سافاك ح�ضور الفت ووا�ضح بال ّ
بعد ت�شكيل اللجنة امل�شرتكة ملواجهة التخريب .وقد ّ
متكن ال�سافاك من �إرعاب الكثري من القادة
الدينيني والنخب املثقّفة .واعتمد ال�سافاك �سيا�سة �إ�سكات املخالفني يف الداخل واخلارج وذلك
ّ
من خالل �إغراقهم بالأموال .تولىّ رئا�سة ال�سافاك عدد من الأ�شخا�ص هم :تيمور بختيار،
مقدم.
باكروان ،ن�صرييّ ،
ثم قُتل
عليه،
ا
خطر
أ�صبح
�
ّه
ن
�
أ
�شعر
أن
�
بعد
1340هـ�.ش،.
عام
بختيار
عزل
عمد ال�شاه �إىل
ّ
ً
لعملية اغتيال مل يكتب لها النجاح
تعر�ض ال�شاه
بيد ال�سافاك يف العراقُ .
ّ
وعزل باكروان بعد ّ
ثم و�صل ن�صريي �إىل رئا�سة
يف الواحد والع�رشين من فروردين 1344هـ�.ش .يف ق�رص مرمرّ .
ال�سافاك ،وهو الذي قاد احلملة الع�سكريّة يف حادثة اخلام�س ع�رش من خرداد .ومبا �أنّ ال�شاه كان
مقدم .اع ُتقل ه�ؤالء الثالثة
يحتاج للت�ضحية
ون�صب مكانه ّ
ب�شخ�صية من �أتباعه ،عزل ن�صريي ّ
ّ
إ�سالمية ومتّت حماكمتهم وحكم عليهم بالإعدام.
ل
ا
الثورة
بعد انت�صار
ّ
( ((5كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من �أع�ضاء احلر�س الثوري ،بتاريخ 1381/6/24هـ�.ش.
الثقافية
( ((5بعد ت�أييد الئحة «�إ�صالح قانون املطبوعات» �أوائل تري عام 1378هـ�.ش .يف اللجنة
ّ
ال�رسيّة التي �أر�سلتها وزارة الأمن ،ومن
يف املجل�س اخلام�س ،وقيام �صحيفة �سالم بن�رش الر�سالة ّ
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دائما عن
يف �رسورهم ويف اتّخاذهم املواقف .ه�ؤالء الذين
ّ
يتحدثون ً
حقوق الإن�سان� ،أ�شاروا �إىل جمموعة من الأراذل والأوبا�ش الذين نزلوا
�إىل ال�شوارع يك�رسون الزجاج ،وي�رسقون البنوك و�سيارات النا�س �أو
امل� ّؤ�س�سات ،ويفلقون التقاطعات� ،أ�شاروا �إليهم حتت عنوان ال�شعب
إ�صالحية! وعلى هذا اتّ�ضح معنى «الإ�صالح» عند
ين والقوى ال
الإيرا ّ
ّ
ه�ؤالء! هذا هو الإ�صالح الذي يبحثون عنه! مل ي�أخذوا بعني االعتبار
ين الذي ح�رض يف الثالث والع�رشين من تري!
ال�شعب الإيرا ّ
�ضدهم على أ� ّنهم
حتدثوا عن الأ�شخا�ص الذين خرج ال�شعب ّ
لقد ّ
ال ّأمة! لقد �أخط�أوا يف ذلك .لو �صمتوا ليو َمني ومل يتلفّظوا مبا �صدر
يتحدثون.
ا�ضطروا �إىل اخلجل ّمما قاموا به! ف�أغلبهم كانوا
عنهم ،ملا
ّ
ّ
إ�سالمي ،تبادرت �إىل �أذهانهم
ه�ؤالء الذين كانوا يخا�صمون النظام ال
ّ
أمريكي الذي كان يقول «ال �أريد
ف�رصحوا بها ،ح ّتى �أنّ الرئي�س ال
�أمور ّ
ّ
ّ
يتمكن من ال�سيطرة على نف�سه!
أحتدث مبا يثري خمالفي النظام» مل
�أن � ّ
فتحدث و�أعلن دفاعه عن القوى املخ ّلة! عمالء ال�صهاينة يف خمتلف
ّ
أوروبية ويف بع�ض الدول املجاورة �أي�ضً ا مل
أوروبية وغري ال
الربملانات ال
ّ
ّ
ّ
يتمكنوا من عدم التعليق(.((5
قبل نه�ضة �أهايل ورامني ،يف اخلام�س ع�رش من خرداد عام ،1342
عمل الكثريون على جعل النا�س يعي�شون حالة الي�أ�س؛ كانوا يقولون لهم
ال فائدة ّمما تقومون به ،وكانت الظواهر ت�ؤ ّيد كالمهم.
�أُريقت دماء جمموعة من ال�شباب امل�ؤمنني فوق ج�رس باقر �آباد(،((5
حي اجلامعة ،وذلك يف  7من تري.
ثم توقيف ال�صحيفة ،قام حوايل  300طالب
ّ
ّ
بالتجمع يف ّ
ثم تدخّ ل بع�ض الأراذل والأوبا�ش ب�أوامر من اخلارج .وقد انتهت امل�شكلة بعد املظاهرة الكبرية
ّ
التي دعا �إليها الإمام القائد يف  23من تري.
( ((5كالم للإمام اخلامنئي يف خطب َتي �صالة اجلمعة ،بتاريخ 1378/5/8هـ�.ش.
مبجرد انت�شار خرب اعتقال الإمام (قده) فجر اخلام�س ع�رش من خرداد 1342هـ�.ش ،.بعد
(((5
ّ

28

البهلوي.
�ضد النظام
مدعي حقوق الإن�سان
فلم
واحلر ّية ّ
يتحرك �ضمري ّ
ّ
ّ
ّ
وجه
ويف ذاك اليوم ،قُتل ّ
عدة �آالف من ال�شباب يف طهران وقم حيث ّ
مدعو حقوق الإن�سان الكاذبني
يتفوه ّ
عمالء البهلو ّيني النار �إليهم ،فلم ّ
والوقحني ب�أدنى �إدانة للنظام
البهلوي(.((5
ّ
الدميقراطية ترتكب كافّة هذه اجلرائم
تدعي
�إنّ احلكومة ال
أمريكية التي ّ
ّ
ّ
ال�شعبية؛ هذا النظام الذي �أوجد
الدميوقراطيات واحلكومات
�ضد
يف العامل ّ
ّ
ّ
�ضد
 28من مرداد يف �إيران( ،((5وقاد االنقالب
الع�سكري يف ت�شيلي ّ
ّ
القانونية يف ذاك البلد( ،((6ونفّذ ع�رشات االنقالبات يف �أمريكا
احلكومة
ّ
ال�شعبية ،ودافع
�ضد احلكومات
الالتينية ،و�أفريقيا ،ويف مناطق �أخرى ّ
ّ
ّ
ل�سنوات طويلة عن الديكتاتور ّيات �أمثال ديكتاتور ّية «حممد ر�ضا بهلوي»
يف �إيران ،واليوم ما زالت تدافع عن الديكتاتور ّيات امل�ست�سلمة لها.
لقد ف�ضح رئي�س جمهوريّة �أمريكا (جورج بو�ش الإبن) الآمال القدمية
و�رصح بها،
أمريكيني الذين كانوا يخفون هذه الآمال،
للم�ستكربين ال
ّ
ّ
ف�أعلن ب�أ ّنه يريد احتالل ال�شعوب والت�س ّلط على م�صادرها ملا يف ذلك من
م�صلحة غري م�رشوعة لأمريكا.
تهجم فيها على �إ�رسائيل ونظام ال�شاه ،خرجت اجلماهري يوم 15
املحا�رضات التي �ألقاها والتي ّ
من خرداد يف قم ،وطهران ،وم�شهد ،وورامني ،و�شرياز ،تر ّدد �شعارات معار�ض ًة لل�شاه وتعلن
ملدة يو َمني بعد
ال�شعبية،
دعمها للإمام (قده) .وقد فتح اجلنود النار باتجّ اه التظاهرات
وا�ستمرت ّ
ّ
ّ
ذلك فقتل وجرح الآالف من الأ�شخا�صّ .
ولعل املجازر واجلرائم التي ارتكبت يف ورامني كان
�أكرب و�أف�ضح ما ح�صل.
( ((5كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من �أهايل ورامني ،بتاريخ 1382/3/22هـ�.ش.
دورا يف انقالب  28مرداد�« :إنّ االنقالب يف �إيران
( ((5يقول كرميت وزفلت وهو الذي لعب ً
عملية من تنظيم منظمة الـ CIAيف الأ�شهر الأخري
أجنبية وهي
هو � ّأول
�رسيّة ّ
عملية ّ
ّ
�ضد دولة � ّ
ّ
أمريكية)» .وا ّدعى روزفلت �أنّه �أقام
ل
ا
حدة
ت
امل
للواليات
والثالثون
الثالث
(الرئي�س
ترومن
لدولة
ّ
ّ
�أوا�سط العام  1953ثالثة �أ�سابيع يف طهران ليقود االنقالب.
( ((6يف احلادي ع�رش من �أيلول ّ ،1973مت �إ�سقاط حكومة الدكتور �سلفادور �آلنده رئي�س جمهور ّية
ع�سكري قاده بينو�شه مب�ساعدة الـ ،CIAوقد
ت�شيلي املنتخب من ال�شعب وذلك بوا�سطة انقالب
ّ
قُتل �سلفادور �آلنده ب�شكل م�شكوك فيه.
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ين الكبري
فلتعلم �أمريكا �أنّ ال�شعوب ال تركع و�أنّ ال�شعب الإيرا ّ
واملجاهد واملنا�ضل واملقاوم و�صاحب اجلذور قد وقف قدو ًة يف و�سط
ال�شعوب(.((6
وتتحدث عن ذلك
تدعي دفاعها عن حقوق الإن�سان
ّ
�إنّ �أوروبا التي ّ
احلالية وباقي دول
ال�رشقي منها �أي يوغو�سالفيا
ب�أدب – �سواء الق�سم
ّ
ّ
قدمت ّ
بكل
�رشقي �أوروبا� ،أو الق�سم
الغربي �أي �أملانيا والدول الأخرى – ّ
ّ
ّ
ّ
إمكانياتها يف احلرب املفرو�ضة للعراق ،ولك ّنهم كانوا غري
�أق�سامها كل �
ّ
جاهزين لبيع �إيران يف �أب�سط الأمور.
و�إذا ّ
إ�سالمية من احل�صول منهم على
متكنت حكومة اجلمهور ّية ال
ّ
يقدمون ذلك مببالغ طائلة وم�شقّة
معينة ،فكانوا ّ
بع�ض الأ�شياء بطرق ّ
كبرية! �إنّ �أهدافهم كانت وا�ضحةً ،فالبحث كان حول الق�ضاء على الع ّزة
ين.
الوطنية التي �أوجدتها احلركة العظيمة والثوريّة لل�شعب الإيرا ّ
ّ
كان عليهم �أن ميلأوا الفراغ الذي �أوجدته الثورة يف �سلطة الثقافة
العاملي؛ هذا كان هدفهم وقد و�صلوا �إىل هذه
الغربية ونظام الت�س ّلط
ّ
ّ
(((6
ال�سيا�سة .

يف الدول الغربيّة

ّ
لل�رش
مظهرا
أمريكية لي�ست
ي�شك ب�أنّ حكوم ًة كال
هل هناك �شخ�ص
ّ
ّ
ً
�رش ح�صل يف العامل ال عالقة لهم به؟
والف�ساد؟ هل هناك عمل ّ
أمريكيون يبحثون عن م�صاحلهم يف
طوال �سنوات متمادية ،كان ال
ّ
الالتينية ،ويف ال�رشق الأو�سط ،ويف
�أفريقيا ،ويف �آ�سيا ،ويف �أمريكا
ّ
البحر ،ويف ال�صحراء ،وك ّلما �شعروا ب�أنّ م�صاحلهم تقت�ضي مقتل بع�ض
( ((6كالم للإمام اخلامنئي يف خطب َتي �صالة عيد الفطر ،بتاريخ 1382/9/5هـ�.ش.
املقد�س ،بتاريخ
( ((6كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمموعة من ف ّناين ومدراء الدفاع
ّ
1379/7/6هـ�.ش.
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يق�رصوا يف ذلك! ويف الوقت عينه ،ير ّددون �شعار الدفاع
الأ�شخا�ص مل
ّ
عن حقوق الإن�سان! هكذا هم �شياطني العامل(.((6
وال�سيا�سيني افتقا ًدا للرحمة،
ُيدار العامل اليوم ب�أيدي �أكرث القادة
ّ
وبوا�سطة �أ�شخا�ص ميزجون فيه بني عدم الرحمة والغدر واخليانة
والإعالم الكاذب ،ويف بع�ض الأحيان ا ّدعاء املعنو ّيات والدفاع عن
حقوق الإن�سان وال�شعوب!
أمريكية)
�إنّ تلك ال�سلطة اجلائرة والظاملة (الواليات امل ّتحدة ال
ّ
إن�سانية قد جعل ال�شعوب �أ�سري ًة
وذاك التظاهر بالدفاع عن الإن�سان وال ّ
ومقيد ًة(.((6
ّ

الغربي حقّروا املر�أة طوال القرون
نحن �أ�صحاب احلقوق ،ففي العامل
ّ
مدة
املا�ضية وح ّتى اليوم .انظروا �إىل �أوروبا والدول
الغربية ،كانوا ح ّتى ّ
ّ
مالي ًة م�ستق ّلة(.((6
ق�صرية مينعون املر�أة من �أن يكون لها حقوقًا ّ
اً
فمثل ،ح ّتى بداية القرن الع�رشين ،ومع كافّة اال ّدعاءات التي كانت
حت�صل ،ومع ك�شف احلجاب العجيب والغريب الذي كان يزداد يو ًما
اجلن�سي الذي ال نهاية له ،كانوا
بعد يوم يف الغرب ،ومع ذاك االختالط
ّ
يتخيلون �أنّ هذه الأمور ت�ؤ ّدي �إىل مزيد من االحرتام والتقدير للمر�أة،
ّ
( ((6كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من العلماء ،بتاريخ 1368/11/4هـ�.ش.
( ((6كالم للإمام اخلامنئي على �أعتاب �شهر رم�ضان املبارك ،بتاريخ 1369/12/22هـ�.ش.
امللكية كان مفقو ًدا يف احلقوق
ال�شيعي للمر�أة على م�ستوى
(�  ((6إنّ اال�ستقالل الذي �أعطاه الفقه
ّ
ّ
مدة قريبة[ ]،وهذا يعني
والرومية
اليونانية
واليابانية[ ]،حتى أ�نّه كان مفقو ًدا يف �أغلب الدول �إىل ّ
ّ
ّ
ّ
الت�رصف يف �أموالهم.
يحق لهم
�أنّهم كانوا يعاملون املر�أة كال�صغري واملجنون واملحجور الذين ال ّ
ّ
�شخ�صية الرجل وبقي الأمر ح ّتى العام
�شخ�صية املر�أة ذائب ًة ب�شكل كامل يف
ويف بريطانيا كانت
ّ
ّ
[1882هـ�.ش ].حيث رفع احلجر .ويف �إيطاليا ّمت رفع احلجر عنها يف قانون العام .1919
املتزوجة
وكذلك رفع احلجر عنها عام  1900يف �أملانيا وعام  1907يف �سوي�رساّ � .أما املر�أة
ّ
امللكية .ويف العام ّ 1938مت رفع
يف الربتغال وفرن�سا ،فما تزال تعاين من احلجر على حقّها يف
ّ
جزئيا عن املر�أة.
احلجر
ًّ
�شايكان� ،رشح القانون املد ّين الإيرا ّين ،ال�صفحة .362

31

حر!
اخلا�صة بها
تت�رصف بالرثوة
ومع ذلك ال ي�سمحون لها �أن
ٍ
ّ
ّ
ب�شكل ّ

ويف مقابل الزوج ،فهي ال متلك �أ ًّيا من حقوقها وثرواتها ،ف�إذا
الت�رصف فيها.
يحق لها
تزوجت انتقلت �أمالكها �إىل زوجها ،وال
ّ
ّ
ّ
امللكية والعمل بالتدريج يف �أوائل
حق
وا�ستمر الو�ضع ح ّتى ا�س ُتحدث ّ
ّ
ّ
القرن الع�رشين فكانت هذه الأمور ممنوع ًة عنها قبل ذلك؛ � اّإل �أ ّنهم بد�أوا
القيمية
وي�شددون يف هذه امل�س�ألة على النقطة املقابلة للم�سائل
ي� ّؤكدون
ّ
ّ
والواقعية(.((6
ّ

احلق يف
يت�صور النظام ال
الت�رصف يف العامل ،و�أنّ
أمريكي ب�أ ّنه �صاحب ّ
ّ
ّ
ّ
ح�رصي له! ه�ؤالء ال يح�سبون � ّأي ح�ساب لل�شعوب ،ح ّتى
حق
�إدارته ّ
ّ
ل�شعبهم ،و�إذا ّ
متكن املح ّلل من التحليل ب�شكل �صحيح ،ف�سي ّت�ضح أ� ّنهم ال
يعرتفون ب� ّأي قيمة للأنف�س الب�رش ّية.
�إنّ عنوان حقوق الإن�سان لي�س عندهم �سوى ّ
دكان وو�سيلة حرب؛
ي�شهرون لواءه بوجه ّ
كل دولة تخالفهم ذريع ًة ملواجهتها ع�سكر ًّيا �أو
لإيجاد ال�ضغوطات عليها.
حق
هناك الكثري من الدول والأنظمة يف العامل التي ال تعرتف ب� ّأي ّ
أمريكي ،وال
للإن�سان � اّإل �أ ّنهم يعي�شون ويتنفّ�سون يف ظالل النظام ال
ّ
يعرت�ض عليهم � ّأي �شخ�ص وال ي�س�ألهم �أحد �إن كان يف بلدهم �شيء من
حقوق الإن�سان� ،أو كانوا يعرتفون بوجود �آراء لأحد من الب�رش .وال�سبب
يف ذلك �أ ّنهم يدورون يف ذاك الفلك.
� ّأما �إذا كانت الدول وال�شعوب خمالف ًة لهم ،فيبد�أون مبمار�سة
�ضدهم .وهذا الأمر كان
ال�ضغوطات و�أنواع و�أ�شكال االتّهامات ّ
إ�سالمية منذ البداية .وبعد انت�صار الثورة ،كانوا
�ضد اجلمهور ّية ال
م�شهو ًدا ّ
ّ
ال�سيدة الزهراء (ع) ،بتاريخ 1370/10/4هـ�.ش.
( ((6كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة والدة ّ
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يثريون م�س�ألة حقوق الإن�سان ،وال�سجن ،و�أمثال هذا الكالم امل�ضحك
عند �أ�صحاب املعرفة ،والهدف منه خداع العوام و�إيجاد اال�ضطرابات،
فقد كانوا ب�شكل دائم ير ّددون :ال�سجون يف �إيران.

� ّأما ّ
املطلعون فيعلمون ،وميكنهم احلكم يف هذا الأمر ،حيث يدركون
ب�أنّ �سجون تلك الدول �أ�سو�أ بكثري من �سجون الدول املت� ّأخرة( ،((6فالأمر
إن�سانية(.((6
غري املوجود هناك هو حقوق الإن�سان ،والكرامة ال ّ
باجلاهلية ،ومن اخلط�إ �أن
�إنّ عامل اال�ستكبار مليء
يت�صور �أحد ب�أنّ
ّ
ّ
لتتوجه
قيمة واعتبار املر�أة يف �أن تتز ّين وت�ضع نف�سها �أمام �أعني الرجال
ّ
وت�شجعها على ذلك.
�إليها الأنظار امل�سمومة ولتتم ّتع بها
ّ
يروج
�إنّ الذي ّ
«حر ّية املر�أة» ،والذي ّ
يتحدث عنه الغرب حتت عنوان ّ
ّ
املنحطة ،يعتمد على جعل املر�أة يف معر�ض ر�ؤية
الغربية
له يف الثقافة
ّ
ّ
وليتلذذ ،فتكون الن�ساء و�سائل ملتعة الرجال.
جن�سيا،
الرجل ليتم ّتع بها
ًّ

الغربي
يوجهون اال ّدعاءات يف العامل
حر ّية املر�أة؟ �إنّ الذين ّ
هل هذه ّ
ّ
ّ
وال�ضال و�أ ّنهم من م�ؤ ّيدي حقوق الإن�سان ،يف احلقيقة
اجلاهل والغافل
ه�ؤالء ظاملني للمر�أة .فانظروا �إليها بعني �إن�سانٍ متعالٍ لي ّت�ضح تكاملها
وحريّتها ،وعلى �أ ّنها موجود متتلك القدرة لرتبية �أ�شخا�ص
وحقّها
ّ
يكونون �أ�سبا ًبا ل�صالح املجتمع ،لي ّت�ضح ما هو حقّها وكيف تكون
حر ّيتها.
ّ
متعدد ًة من الأ�ساليب املعادية للب�رش ّية من
أنواعا
( ((6ت�ستعمل ال�سلطات ال
ّ
أمريكية يف �سجونها � ً
ّ
قبيل :بودرة الفلفل ،واال�ستفادة من الأ�سلحة التي ت�ؤمل بع�ض �أع�ضاء البدن وت�ؤ ّدي �إىل فلجها
أمريكية هذه
الكهربائية .طب ًعا ،ت�ستعمل ال�سلطات ال
ب�شكل م�ؤقّت ،واال�ستفادة من ال�صدمات
ّ
ّ
ّ
نهائية ،بل و�سائل ت�ستخدم يف املراحل الأوىل.
حل
الأ�ساليب وغريها لي�س باعتبارها و�سيلة
ّ
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّه ،وبعد �إ�صدار قانون «اختبار الأدوية اجلديدة على ال�سجناء» ،ازدادت
�صحية كبرية على
إن�سانية ال�ستعمال هذه الأدوية ممّا �أ ّدى �إىل بروز �إ�شكاالت
ّ
احلاالت غري ال ّ
م�ستوى ال�رسطان.
( ((6كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من العلماء والف�ضالء ،بتاريخ 1370/10/19هـ�.ش.
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انظروا �إليها بعني ذاك العن�رص ال
أ�سا�سي لت�شكيل العائلة ،مع العلم �أنّ
ّ
الرجل واملر�أة ي�ساهمان م ًعا يف ت�شكيل العائلة وي�ؤ ّثران يف موجود ّيتها،
� اّإل �أنّ هدوء �أجواء العائلة وال�سكون واالطمئنان يف املنزل هو بربكة
املر�أة والطبيعة الن�سو ّية؛ عندها ي ّت�ضح لكم كيف تتكامل وما هي
حقوقها(.((6
وانظروا �إىل �أطراف العامل و�شاهدوا ماذا تفعل القوى الظاملة مع
امل�سلمني! ّنيتهم الأوىل هي الإبقاء على امل�سلمني يف حالة الغفلةّ ،
وكل من
يحاول تنبيههم ي�ستعملون معهم ّ
كل الو�سائل لإخراجه من ال�ساحة.
العاملية القيام به ،هم يرغبون
هذا �أق�صى ما يحاول اال�ستكبار والقوى
ّ
منبه و� ّأي موقظ ،ولهذا ال�سبب يخالفون
�أن ال يكون هناك � ّأي منذر �أو ّ
إ�سالمية ،فلي�س
إ�سالمية يف �إيرانّ � .أما خمالفتهم للجمهور ّية ال
اجلمهور ّية ال
ّ
ّ
يوجهونها لهذا النظام.
ب�سبب االتّهامات الكاذبة التي ّ

إ�سالمية ال تراعي حقوق الإن�سان،
يدعون ب�أنّ اجلمهور ّية ال
فعندما ّ
ّ
يهتمون حقيق ًة
وهو كالم خاطئ وكاذب وافرتاء حم�ض ،لي�س ذلك لأ ّنهم ّ
بحقوق الإن�سان �أو يعرتفون بقيمة للب�رش.
أمريكيني الذين رفعوا كذ ًبا لواء
الغربيني وال
نظن �أنّ
نحن ك ّنا ّ
ّ
ّ
الدفاع عن حقوق الب�رش ال يعرتفون ب� ّأي قيمة للب�رش يف �آ�سيا و�أفريقيا
الالتينية و�أمثالها ،و�أ ّنهم يعرتفون بقيمة �أنف�سهم فقط ،لكن
و�أمريكا
ّ
اتّ�ضح اليوم �أ ّنهم ال يعرتفون ب�أ ّية قيمة ل ّأي �إن�سان ،و�إذا اقت�ضت
ين يف
�شهواتهم ومنافعهم ف�إ ّنهم جاهزون للق�ضاء على � ّأي نوع �إن�سا ّ
أ� ّية منطقة كانت يف العامل.
ال�سيدة الزهراء (ع) ويوم املر�أة ،بتاريخ 1371/9/25هـ�.ش.
( ((6كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة والدة ّ

34

أمريكية
لقد �شاهدمت يف �أمريكا �أ ّنهم قتلوا جمموع ًة تقول احلكومة ال
ّ
متتلك «عقائد منحرفة»(ّ � .((7أما بالن�سبة لنا فمن غري الوا�ضح �إن كانت
يدعون ب�أن ال �إ�شكال يف
عقيدتهم �صحيح ًة �أو غري ذلك ،مع العلم �أ ّنهم ّ
العقائد واجلميع �أحرار يف ذلك!
أمريكية وامل�س�ؤولون
يف تلك الأ ّيام ،وقف رئي�س اجلمهور ّية ال
ّ
ملثليي اجلن�س! وعلى هذا الأ�سا�س ،فهل
ال
أمريكيون ليطالبوا بحقوق ّ
ّ
امتالك عقيدة منحرفة وخاطئة وباطلة يعترب جر ًما ليجتمع اجلميع للق�ضاء
على �أ�صحابها و�إحراقهم(((7؟!
نحن ال ندافع عن � ّأي �شخ�ص ،وال نعرف كيف كان �أفراد تلك
املجموعة التي قُتلت � ،اّإل �أ ّننا نرغب �أن ت ّت�ضح هذه امل�س�ألة للجميع ،ومن
جملة ذلك ل�شعبنا ،وهي وا�ضحة بحمد اهلل ،ح ّتى �أنّ �أ�صحاب الو�ساو�س
يدعون ت�أييدهم حقوق الإن�سان ،لي�سوا
�أ�صبحوا يدركون اليوم �أنّ الذين ّ
�صادقني يف ذلك.
هم كاذبون وقد بلغوا �أعلى الدرجات يف عدم املباالة اتجّ اه الإن�سان،
ف�إذا �أ�شكلوا على بلد وقالوا ب�أنّ حقوق الإن�سان ال تُراعى فيه ،فعلى
العاقلني فيه �أن يدقّقوا فيما يق�صدون وما هو الهدف من كالمهم(.((7

يتحدثون با�ستمرار عن
إ�سالمية والذين
�إنّ الغا�ضبني من اجلمهور ّية ال
ّ
ّ
الإرهاب ،وت�أييدنا له ،ونق�ض حقوق الإن�سان يف �إيران ،و�أمثال هذا الكالم
الفاقد للمعنى وامل�ضمون ،قلوبهم تنطق ب�أمور �أخرى .والذين يقولون
إرهابيون
ب�أنّ «�إيران ت�ؤيّد الإرهاب» يعلمون �أ ّنهم يكذبون و�أ ّنهم هم ال ّ
إرهابيني خ�شون ًة يف العامل ،و�أعني ال�صهاينة.
وي�ؤيّدون �أكرث ال ّ
ق�ضية .waco
(�  ((7إ�شارة �إىل ّ
وليّ
احلج ،بتاريخ 1372/2/8هـ�.ش.
( ((7كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء مت �أمور ّ
( ((7امل�صدر نف�سه.
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هم يعلمون �أنّ �إيران ال ت�ؤ ّيد الإرهاب ،و�إذا ا ّدعوا يف بع�ض الأوقات
يتم نق�ض حقوق الإن�سان» ،فهم يدركون
�أنّ «يف اجلمهور ّية ال
إ�سالمية ّ
ّ
�أ ّنهم يكذبون ،ويعلمون �أنّ كالمهم هذا ال معنى له .هم يدركون �أنّ �شي ًئا
ال يربطهم بحقوق الإن�سان!
فهل �شاهدمت كيف يحرقون الأ�شخا�ص يف �أمريكا؟ �أو ماذا يفعلون
أمريكيون! ماذا تعني حقوق الإن�سان له�ؤالء؟
بال�سود وهم مواطنون �
ّ
هم � اً
جمرد كالم وهو ظاهر
أ�صل ال يعتقدون بهذه احلقوق ،وما يقولونه ّ
العمل! � ّأما باطنه فهو �شيء �آخر(.((7
أمريكي
يتحدث با�ستمرار عن حقوق الإن�سان ،وال
أوروبي الذي
ال
ّ
ّ
ّ
الذي يعترب نف�سه مركز التعاي�ش ،ما زالوا ح ّتى اليوم ميار�سون التفرقة
العن�رصيّة يف داخلهم.

القومية
تعر�ض ال�شباب �أتباع النزعة
يف الدول ال
ّ
ّ
أوروبية ،عندما ّ
إفراطية للآخرين يف ال�شوارع والأزقّة ،كانوا ي�رضبونهم ويقتلونهم
ال ّ
يف و�ضح النهار .ويف �أمريكا ،ال ي�شعر الأ�سود والأبي�ض وح ّتى �أتباع
الأديان املختلفة ،ومن جملتهم امل�سلمني ،مع �أنّ عددهم كبري يف �أمريكا،
الدينية يف بلدنا(.((7
بالهدوء واالطمئنان الذي ت�شعر به الأق ّل ّيات
ّ

ً
�ضد
فبمجرد ح�صول �أمر ،ولو كان
ب�سيطا ،تنه�ض املجلاّ ت للكتابة ّ
ّ
بلدا يف العامل ك�إيران
امل�سلمني والإ�سالم ،وعندها يرتعدون� ،أم هل �شاهدمت ً
مبحبة و�سالم(((7؟!
يعي�ش فيه اجلميع كالأخوة ً
جنبا �إىل جنب بع�ضهم ّ
( ((7كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من �أهايل نو�شهر ،بتاريخ 1372/2/18هـ�.ش.
الدينية يف �إيران يف �أف�ضل الظروف ،ولها مم ّثلني يف جمل�س ال�شورى (للزرد�شت
( ((7تعي�ش الأق ّل ّيات
ّ
للم�سيحيني
واحد،
ل
ث
مم
ني
والكلداني
ني
ي
آ�شور
ل
ا
ني
للم�سيحي
واحد،
ل
ث
مم
لليهود
مم ّثل واحد،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وللم�سيحيني الأرامنة يف ال�شمال مم ّثل واحد) ،وهم �أحرار يف
واحد،
ل
ث
مم
اجلنوب
الأرامنة يف
ّ
ّ
الدينية وامل�شاركة يف الأعمال التي جتري يف كنائ�سهم.
منا�سباتهم
ّ
( ((7كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من �أهايل �أرومية ،بتاريخ 1375/6/27هـ�.ش.
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الغربية
من ناحية �أخرى� ،إنّ من جملة احليل التي تلج�أ �إليها الدول
ّ
الدميقراطية .ففي
م�س�ألة حقوق الإن�سان كذلك يلج�أون �إىل م�س�ألة
ّ
فل�سطينية،
دفاعا عن فتاة
بريطانيا ،تلفّظ �أحد مم ّثلي املجل�س بكلمة واحدة ً
ّ
واحلر ّية!
الدميقراطية
يدعون
ثم ّ
فتم �إخراجه من احلزب ومن املجل�س؛ ّ
ّ
ّ
ّ

حتدثت من منرب �صالة اجلمعة هذا
يف ال�سنوات الأوىل النت�صار الثورةّ ،
(((7
و�أ�رشت �إىل املنا�ضلني يف �إيرلندا ّ
وذكرت با�سم «بابي �ساندز» – هو
ا�سم �شارع يف طهران الآن – الذي توفيّ يف ال�سجن بعد خم�سة و�س ّتني
يو ًما من االعت�صام عن الطعام ،وتبعه �شخ�ص ثانٍ و�أعتقد �أنّ ثال ًثا وراب ًعا
الربيطانيني املدافعني عن حقوق الإن�سان والداعمني
فعلوا ذلك � ،اّإل �أنّ
ّ
يتفرجون! �إنّ ّ
كل ما
لالعت�صامات
ّ
والتح�صنات يف خمتلف الأماكن كانوا ّ
(((7
يقوم به ه�ؤالء ال�سادة يف الدفاع عن حقوق الإن�سان هو ا ّدعاء !
كما �أنّ الأ�شخا�ص املعروفني يف العامل باخلداع والكذب والتزوير،
إ�سالمية بذلك ،كان خبثهم وعدا�ؤهم للنوع
وي ّتهمون اجلمهور ّية ال
ّ
الب�رشي �أو�ضح من �ضوء النهار ،واجلميع ي�شاهدون ذلك يف خمتلف
ّ
إ�سالمية بنق�ض حقوق الإن�سان،
امليادين .هم ي ّتهمون اجلمهور ّية ال
ّ
مدعي هذه احلقوق.
ويظهرون حتت عنوان ّ

أمريكي املفت�ضح الذي �أقام ال�سجون يف خمتلف �أنحاء العامل،
كما �أنّ ال
ّ
ومن جملة ذلك يف العراق و�أفغان�ستان ،وتذكر الأخبار قبل �أ ّيام �أنّ �أمريكا
متتلك ع�رشين �سج ًنا �شبي ًها ب�سجن �أبو غريب( ،((7وكذلك املجموعة التي
إيرلندي ،وع�ضو جمل�س العموم يف بريطانيا ،بد أ�
اجلمهوري ال
( ((7بابي �ساندز ،ع�ضو اجلي�ش
ّ
ّ
ال�سيا�سيني .توفيّ بعد  65يوم من
ال�سجناء
حقوق
رعاية
عدم
على
ا
االعت�صام عن الطعام اعرتا�ضً
ّ
عدة ،وكان يبلغ فيها
الطعام
عن
االعت�صام
ة
عملي
يف
عليه
أغمي
ذلك يف �سجن «ميز»� .
مرات ّ
ّ
ّ
م�رصا على طلباته ح ّتى غلبه املوت.
من العمر � 27سنة .كان ًّ
( ((7كالم للإمام اخلامنئي يف خطب َتي �صالة اجلمعة ،بتاريخ 1382/11/24هـ�.ش.
( ((7متتلك ّ
ال�رسيّة ،و�أغلبها موجود
منظمة الـ� CIAأكرث من � 3800سجن معروف ،عدا عن ال�سجون ّ
أمريكي ،التي نُ�رشت عام � ،2006أنّ 7
حتت الأر�ض يف �أمريكا .وت�شري بع�ض تقارير الق�ضاء ال
ّ
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احلاكمية على العامل ،والتي هي مظهر �أكرب
تدعي اليوم �أ ّنها حتمل لواء
ّ
ّ
يدعون
الفجائع واملخالفة حلقوق الإن�سان ،ومظهر
الوح�شية الكاملةّ ،
ّ
�أي�ضً ا دفاعهم عن نف�س احلقوق!
انظروا هل هناك انحطاط للب�رش ّية �أكرث من �أن ي�أتي اليوم الذي يكون
ويتحدثون
وح�شي ًة وامت�صا�صً ا للدماء يدعمون حقوق الإن�سان
�أكرث النا�س
ّ
ّ
إ�سالمية وين�سبون �إليها ّ
كل ما ي�أتي على �أل�سنتهم بهتا ًنا
�ضد اجلمهور ّية ال
ّ
ّ
(((7
وزورا .
ً

الغربية ب�إنتاج وتوزيع وا�ستعمال �أ�سلحة الدمار ال�شامل
تقوم الدول
ّ
وامليكروبية ويوجدون فجائع كبرية �أمثال هريو�شيما(،((8
الكيميائية
ّ
ّ
ثم
وحلبجة ،ويف اخلطوط
إيرانيني يف احلرب املفرو�ضةّ ،
الدفاعية لل ّ
ّ
يرفعون �شعار �ضبط �أ�سلحة الدمار ال�شامل.
يتحدثون
ثم
ه�ؤالء �أنف�سهم يقفون داعمني ملافيات املواد
ّ
ّ
املخدرة ّ
العلمي وت�رسية العلم �إىل
التوجه
عن مواجهة هذه املواد؛ يرفعون لواء
ّ
ّ
العلمي والإبداع يف العامل
التطور
�أنحاء العامل ،وعندما ت�صل امل�س�ألة �إىل
ّ
ّ
إ�سالمية
ال�سلمية يف الدول ال
إ�سالمي ،والو�صول �إىل الإجنازات النوو ّية
ال
ّ
ّ
ّ
كبريا.
ذنبا ً
يعتربون ذلك ً
واحدا من بني ّ
كل
ماليني �شخ�ص �
أمريكي � ّإما أ�نّهم �سجناء �أو �أنّهم حتت املراقبة .وهذا يعني �أنّ
ً
ّ
ّ
ّ
�
ف
العامل،
ان
�سك
من
%5
يبلغ
أمريكا
�
ان
�سك
عدد
كان
إذا
�
و
ا.
مراقب
أو
�
ا
ن
�سجي
� 42شخ�ص � ّإما
إنّ
ً
ً
ال�سجون فيه تبلغ  %25من �سجون العامل.
اجلامعي ،بتاريخ
للجهاد
ة
العلمي
الهيئة
أع�ضاء
�
من
( ((7كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع
ّ
ّ
1383/4/1هـ�.ش.
أمريكية معروفة با�سم انوالكي من
�
ة
حربي
طائرة
كت
حتر
،1945
عام
آب
�
( ((8الإثنني ،ال�ساد�س من
ّ
ّ
ّ
�صباحا نحو اليابان،
دقيقة
ع�رش
وخم�سة
الثامنة
ال�ساعة
يف
ني
ي
أخر
�
َني
ت
طائر
جزيرة تينيان برفقة
ً
َ
حيث �ألقت �أربع قنابل حتتوي على  60كيلوغرام من اليورانيم عن ارتفاع  9480مرت على
علو  548مرتّ .
�شكلت الأمواج العظيمة
مدينة هريو�شيما ،وانفجرت القنابل بعد  43ثانية على ّ
طن من الـ.TNT
قو ًة هائل ًة تعادل انفحار � 20ألف ّ
التي انطلقت من القنابل ّ
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حق التعليم،
�إ ّنهم
ّ
احلر ّيات وعن حقوق الأق ّل ّيات وعن ّ
يتحدثون عن ّ
هن ملتزمات باحلجاب،
وي�سلبون ّ
حق التعليم من الفتيات امل�سلمات لأ ّن ّ
حر ّية الر�أي والعقيدة ،ويعتربون احلديث
ويعلو �رصاخهم وحديثهم حول ّ
والكتابية
ال�صهيونية جرمي ًة( ،((8وال ي�سمحون بن�رش الآثار الفكر ّية
حول
ّ
ّ
إ�سالمية البارزة ،ح ّتى �أ ّنهم ال ي�سمحون بن�رش الوثائق التي ّمت احل�صول
ال
ّ
أمريكي يف طهران يف �أمريكا.
التج�س�س ال
عليها من وكر
ّ
ّ
ثم يقيمون ع�رشات معتقالت
يكرثون الكالم حول حقوق الإن�سانّ ،
التعذيب �أمثال غوانتنامو( ((8و�أبو غريب(� ،((8أو أ� ّنهم يختارون ال�سكوت
الذي ّ
يدل على الر�ضا عند وجود هكذا فجائع منقطعة النظري.
يتحدثون عن احرتامهم لكافّة املذاهب � اّإل �أ ّنهم يدافعون عن �سلمان
ّ
(((8
يتوجهون يف �إذاعة احلكومة
ر�شدي ،
ّ
املرتد واملهدور الدم ،ال بل ّ
(((8

(((8

(((8
(((8

مثال ذلك نقد ودرا�سة الهولوكو�ست ،الذي يعترب من �أبرز عقائد ال�صهاينة ،حيث يعترب ذلك
جر ًما .وقد دفعت ّ
كل من ّ
املنظمات اليهوديّة عام � 1990إىل �إ�صدار قانون يف فرن�سا يعترب ّ
ي�شك
العاملية الثانية جرميةًّ ،
وكل من يقرتف هذا الذنب ي�سجن
احلرب
يف
يهودي
يف قتل �س ّتة ماليني
ّ
ّ
أوروبية �أ�صدرت القانون
ل
ا
الدول
بع�ض
�
إىل
�
إ�شارة
ل
ا
وجتدر
وال�سنة.
ال�شهر
ملدة ترتاوح بني
أنّ
ّ
ّ
ُ
ال�شخ�صيات بتهمة �أفكار املحرقة ومن �أبرزهم روجيه غارودي،
بع�ض
دينت
�
أ
وقد
ذلك.
بعد
عينه
ّ
مارك وبر ،فردريك توبن ،ديفيد ايرونك ،و�آرمان �آمادرو�س.
أمريكية يف �ساحل غوانتنامو جنوب �رشق جزيرة
يقع �سجن غوانتنامو يف القاعدة البحريّة ال
ّ
أمريكية على نقل �أع�ضاء القاعدة �إىل هذا
ل
ا
ات
القو
كوبا .بعد احتالل �أفغان�ستان ،عملت ّ
ّ
ثم بد أ� العدد يت�ضاءل بالتدريج ،وقد اعترب جورج بو�ش
ال�سجن .بلغ عدد ال�سجناء بداي ًة الألفّ ،
عملية مواجهة الإرهاب.
�سجن غوانتنامو جز ًءا من ّ
�صدام
يقع �سجن �أبو غريب على بعد  32كيلومرت غرب العا�صمة بغداد .ا�شتهر هذا ال�سجن �أ ّيام ّ
أمريكي
بحق املعار�ضني ال�شيعة .وبرز ال�سجن مع االحتالل ال
ملا كان ميار�سه من تعذيب و�إعدام ّ
ّ
العراقيني.
للعراق ،حيث ا�ستخدمته لتعذيب ال�سجناء
ّ
هندي الأ�صل.
ين
 �أحمد �سلمان ر�شدي (املولود بتاريخ  19حزيران  ،)1947كاتب بريطا ّ
ّ
عا�ش يف مببي يف عائلة م�سلمة .يعمل والده يف التجارة .انتقل �إىل جامعة كمربيدج يف بريطانيا
الربيطانية� .أ�صدر الإمام اخلميني (قده) فتوى قتل �سلمان ر�شدي
اجلن�سية
حاليا
ّ
ّ
للدر�س .يحمل ًّ
بتاريخ 1989/2/14هـ�.ش .بعد �إ�صداره كتاب الآيات ال�شيطانيّة ،وما زالت هذه الفتوى على
ن�ص فتوى الإمام فعلى النحو التايل�« :إنّا هلل و�إنّا �إليه راجعون� ،أعلن امل�سلمون
قوتها .و� ّأما ّ
ّ
ّ
دون وطبع وو ّزع بدافع
الغيارى يف �أنحاء العامل ب�أنّ م�ؤلف كتاب (الآيات
ال�شيطانية) الذي ّ
ّ
معاداة الإ�سالم والر�سول والقر�آن ،وكذلك النا�رشين ّ
املطلعني على فحوى الكتابُ ،يحكم
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إ�سالمية(.((8
املقد�سات ال
�ضد ّ
الربيطانية بكالم مليء بالكفر ّ
ّ
ّ

هل الذي يدافع عنه الغرب يندرج حقيق ًة يف حقوق الإن�سان؟ عندما
مقد�ساتهم ،ف�إنّ قادة حقوق
يتم ت�ضييع �أكرث من مليار م�سلم وتهان ّ
ّ
ي�شجعون على ذلك!
بل
ال
ال�سكوت
يختارون
إن�سان
ال
ّ
�أنتم ت�شاهدون اليوم �أنّ كافّة الأجهزة اال�ستكبار ّية وعمالءهم
وامل�أجورين الذين يكتبون معهم ،قد ا�صطفّوا للدفاع عن الإن�سان الفاقد
قدم للنا�س كتاب الآيات ال�شيطانيّة( ،((8هم يدافعون عن
للقيمة ،والذي ّ
املرتد وامللحد� ،أي �سلمان ر�شدي .فهل هذا دفاع عن
هذا الإن�سان
ّ
حقوق الإن�سان؟!
ملاذا ال
يتم �إهدار حقوق مليونيَ
ّ
يتحدثون عن حقوق الإن�سان عندما ّ
ُخرب �أماكن عبادتهم من خالل جمموعة من اجلهلة
م�سلم
ّ
هندي ،وت َّ
(((8
يتعر�ض
ّ
يحركهم �أعداء الإ�سالم وامل�سلمني ؟! وملاذا ّ
املتع�صبني الذي ّ
ماليني الأ�شخا�ص يف البو�سنة والهر�سك لأق�سى العقوبات الظاملة
وترتكب املجازر بحقّهم ،وميوت الأطفال و ُيق�ضى على الن�ساء ،ويعدم
احلد الأكرث
املر�ضى ،ال يدافعون عن حقوق الإن�سان� ،أو أ� ّنهم يكتفون يف ّ
بالكالم؟! فلو كانوا من املدافعني حقيق ًة عن هذه احلقوق فلماذا ميوتون
يف هذه احلاالت(((8؟!

(((8
(((8
(((8
(((8

عليهم بالإعدام[ ].و�أطلب من امل�سلمني الغيارى املبادرة �إىل �إعدام ه�ؤالء على وجه ال�رسعة �أينما
مقد�سات امل�سلمني[ ].و�إنّ ّ
كل من ُيقتل
وجدوهم كي ال يجر�ؤ �أحد بعد ذلك على الإ�ساءة �إىل ّ
�شهيدا �إن �شاء اهلل .و�إذا كان بو�سع �أحد �أن يعرث على م�ؤ ّلف الكتاب غري
يف هذا الطريق يعترب
ً
�أنّه ال ميلك القدرة على �إعدامه[ ]،فليطلع الآخرين على مكانه كي ينال جزاء �أعماله .وال�سالم
عليكم ورحمة اهلل وبركاته .روح اهلل املو�سوي اخلميني يف  25بهمن 1367هـ�.ش».
احلج ،بتاريخ 1383/10/29هـ�.ش.
ر�سالة الإمام القائد �إىل م�ؤمتر ّ
الق�ص�صي الرابع ل�سلمان ر�شدي ،املليء بالأكاذيب والإهانات املوجهة للإ�سالم
الكتاب
ّ
والر�سول الأكرم ،وكان الإمام قد �أ�صدر حكم �إعدام ر�شدي بتاريخ .1988/2/14
يف �إ�شارة �إىل تخريب م�سجد بابري .يف ال�ساد�س من كانون ال ّأول عام  ،1992هاجم بع�ض
الهنود املتطرفّني م�سجد بابري وقاموا بتخريبه .وقد قُتل �أربعة �أ�شخا�ص يف احلادثة.
ال�سيدة الزهراء ويوم املر�أة ،بتاريخ 1371/9/25هـ�.ش.
كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة والدة ّ
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يتعر�ضون لل�ضغط والظلم
منذ �سنوات بعيدة ،كان ال�سود يف �أمريكا ّ
والتمييز .يف العام � 1371أو 1372هـ�.ش� .أ ّيام رئا�سة بو�ش الأب،
تعر�ض له ال�سود ،وجدت حالة ع�صيان
وب�سبب الظلم الوا�ضح الذي ّ
أمريكية ،وحيث �أنّ ال�رشطة كانت عاجز ًة عن
كبرية يف بع�ض الواليات ال
ّ
املواجهة ،لذلك دخل اجلي�ش ال�ساحة.
ويف زمان رئي�س اجلمهور ّية الالحق� ،أُحرق �أكرث من ثمانني �شخ�صً ا
م�سيحية خمالفة ل�سيا�سات احلكومات
من فرقة الدواد ّيني – وهي فرقة
ّ
أمريكية – الذين اجتمعوا يف �أحد املنازل وقد �أنذرتهم ال�رشطة باخلروج
ال
ّ
فلم يفعلوا � ،اّإل �أنّ ه�ؤالء مل ّ
يرف لهم جفن! فهذا هو دفاعهم عن حقوق
الإن�سان!

ويف زمان رئا�سة بو�ش الإبن ،كانوا ُيلقون القنابل فوق ر�ؤو�س النا�س
ويرتكبون الفجائع الكبرية يف املدن �شمال �أفغان�ستان عندما احت ّلوها،
ووجهوا الر�صا�ص �إىل ال�سجناء
توجهوا �إىل �سجن ّ
ومل يكتفوا بذلك ،بل ّ
حتدث عنها العامل(.((8
ّمما �أدى �إىل حدوث جمزرة ّ
يدعون ب�أنّ �إيران ت�سعى المتالك
كما �أنّ امل�س�ؤولني ال
أمريكيني الذين ّ
ّ
النووي ،يعلمون ب�أ ّنهم كاذبون ،والذين ي�ستمعون �إليهم
ال�سالح
ّ
وي�صفّقون لهم يف املحافل يعلمون ذلك �أي�ضً ا ،وهم كذلك عندما
يتحدثون عن حقوق الإن�سان.
ّ
يتحدث رئي�س جمهور ّية �أمريكا حول ق�ضايا العراق وغريه،
فعندما
ّ
الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،فهو يعلم �أ ّنه كاذب ،والذي ال
وي�شري �إىل
ّ
ّ
َ
املخاطبني
والدميقراطية ،وكذلك حال
يفكرون به هو حقوق الإن�سان
ّ
الذين ي�ستمعون وي�صفّقون لهم.
الر�ضوي ،بتاريخ 1384/1/1هـ�.ش.
( ((8كالم للإمام اخلامنئي يف �صحن احلرم
ّ

41

�إنّ �أهدافهم وا�ضحة عندهم ،وهو الت�س ّلطّ � .أما حقوق الإن�سان
فال ّ
أهم ّية عندهم .لقد �شاهدمت ما ح�صل يف في�ضانات
حظ لها من ال ّ
أمريكية ما بو�سعها من
تقدم احلكومة ال
كاترينا( ((9يف �أمريكا ،حيث مل ّ
ّ
امل�ساعدات لأنّ ال�شعب من ال�سود .هذا لي�س � اّإل كالم ر ّدده ال�شعب
وحتدث به و�رصخ من �أجله.
ال
أمريكي – عدا عن ال�سود – ّ
ّ
أخ�ص يف غوانتانامو ،ويف �أبو غريب،
ت�رصفاتهم مع ال�سجناء ،بال ّ
� ّأما ّ
العراقي ،ومع الن�ساء والأطفال املوجودين يف منازلهم،
ومع ال�شعب
ّ
كل ذلك ّ
ّ
يدل على �أنّ حقوق الإن�سان عندهم لي�ست � اّإل �أ�سطورة ،فهم
يعلمون �أ ّنهم كاذبون(.((9
أمريكي الذي قاد �أغلب االغتياالت طوال ال�سنوات
�إنّ النظام ال
ّ
املا�ضية ،قاد �أي�ضً ا �أكرث حاالت العداء للحكومات امل�ستق ّلة يف �آ�سيا
ارجتاعا والتي
اجلنوبية ،ودافع عن �أكرث احلكومات
و�أفريقيا و�أمريكا
ً
ّ
و�صلت باالنقالبات ،و�أر�سل �أكرث الأ�سلحة م�ساهم ًة يف القتل والدمار
إرهابيني �أو أ� ّنه ر ّباهم
�إىل �أنحاء خمتلفة من العامل ،وفتح املجال لأخطر ال ّ
حتت ظالله.
وهو الذي قتل �أكرب مقدار من الأ�شخا�ص غري الع�سكريّني ،و�ساهم يف
الفل�سطيني ،من حقوقه
مظلوميةً� ،أي ال�شعب
حرمان �أكرث �شعوب العامل
ّ
ّ
وقدم �أكرث امل�ساعدات �إىل �أكرث الأنظمة �إجرا ًما� ،أي
إن�سانية
الطبيعيةّ ،
ّ
ال ّ
اجلبار
ين ،وحافظ لع�رشات ال�سنني على النظام
النظام ال�صهيو ّ
ّ
البلهوي ّ
ين يف املجاالت
�ضد ال�شعب الإيرا ّ
والفا�سد ،وارتكب �أكرب اخليانات ّ
أمريكية �إىل خ�سائر
(�  ((9أ ّدى �إع�صار ح�صل يف � 29آب  2005جنوب �رشق الواليات امل ّتحدة ال
ّ
أخ�ص يف والية لويزانا .قُتل يف احلادث حوايل الألف �شخ�ص ،وبلغت اخل�سائر املئة
كبرية ،بال ّ
�سد مدينة نيواورليان� ،سالت املياه الغزيرة لتغمر ن�صف املدينة .وقد
انفجار
وبعد
مليار دوالر.
ّ
�أ ّدت احلادثة �إىل توجيه انتقادات حا ّدة �إىل �سيا�سة جورج بو�ش.
( ((9كالم للإمام اخلامنئي يف خطب َتي �صالة اجلمعة ،بتاريخ 1384/7/29هـ�.ش.
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ين
االقت�صاد ّية والع�سكر ّية
وال�سيا�سية ،الآن ه�ؤالء ي ّتهمون النظام الإيرا ّ
ّ
ّ
واحلر بت�أييد الإرهاب ونق�ض حقوق الإن�سان و�إنتاج
وامل�ستقل
ال�شعبي
ّ
ّ
(((9
�أو بيع ال�سالح .
لواء الدفاع عن حقوق
الدنيا هي دنيا الظلم واخلداع .لقد حمل َ
أمريكية.
الإن�سان �أكرب �أعداء هذه احلقوق ،وعلى ر�أ�سهم احلكومة ال
ّ
انظروا ماذا يفعلون يف بلدهم مع ال�سود! هذا لي�س حدي ًثا عن املا�ضي
وعن اخلم�سني �سنة واملئة �سنة ال�سابقة ليقولوا ب�أ ّننا اليوم �أ�صلحنا �أنف�سنا.
هذه امل�س�ألة تعود �إىل الوقت احلا�رض� ،إىل املدن الكبرية يف �أمريكا،
وح ّتى الآن مل ّ
احلر ّية
حتل م�س�ألة التمييز
العن�رصي يف البلد الذي ّ
ّ
يدعي ّ
وحقوق الإن�سان .ما زال الأ�سود ال ي�أمن على احلياة يف ذاك املجتمع!
ال�رشطي وي�رضبه �إىل
يتعر�ض له
بع�ض الأحيان ،و�إذا اقت�ضى الأمر ،قد ّ
ّ
حدود القتل بجرم �أ ّنه �أ�سود اللون!
يدعون حقوق الإن�سان! وهم يغم�ضون �أعينهم عن
ه�ؤالء الذين ّ
ين الأعزل
الوح�شية للدولة
اجلرائم
�ضد ال�شعب اللبنا ّ
ال�صهيونية الغا�صبة ّ
ّ
ّ
– يف �صيدا وغريها – ماذا فعلوا؟ الق�صف ،اخلطف ،والقتلّ .
كل ذلك
جرائم.
وجميع هذه الأعمال – مبفهوم �أولئك ال�سادة – عبارة عن حركات
مناه�ضة حلقوق الإن�سان� .أال ي�شعر املنادون بهذه احلقوق �أنّ ما يح�صل
م�ضحي ومظلوم ونادى
فل�سطيني
حترك
ّ
يف فل�سطني خمالف لها .و�إذا ّ
ّ
وال�سيا�سية ،ويتغافلون عن كافّة اجلرائم
إعالمية
وثار ،تثور �أجهزتهم ال
ّ
ّ
ين!
بحق ال�شعب
الفل�سطيني واللبنا ّ
التي تُرتكب ّ
ّ
يرفع اليوم هكذا �أ�شخا�ص لواء حقوق الإن�سان� ،ألي�ست هذه الدنيا

( ((9كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة م�سرية  22من بهمن ،بتاريخ 1380/11/23هـ�.ش.
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دنيا خداع؟ دنيا الكذب والتزوير؟! يف ال�سابق كانوا يقولون ب�أنّ ال�سيا�سة
تزوير � ،اّإل انّ ا ّدعاء حقوق الإن�سان عند ه�ؤالء هو التزوير؛ �أ�سا�س عملهم
يقوم على ذلك ولي�ست ال�سيا�سة فقط(.((9
لقد ت�صفّحت وطالعت تاريخ �أوروبا �إىل حدود كبرية .ه�ؤالء ال�سادة
أوروبيني �أوجدوا على ال ّ
عاملي َتني
ال
أقل يف هذه املئة �سنة الأخرية حر َبني ّ
ّ
�سببوا وقوع حر َبني يف � ّ
أقل من قر َنني ،و�إنّ
مليئ َتني باملفا�سد .هم الذين ّ
العاملي َتني تعود لع�رشات ال�سنوات املا�ضية.
�أل�سنة نريان احلر َبني
ّ

الكيميائي يف العراق
ويف زمانناَ ،من الذي �أوجد معامل ال�سالح
ّ
الذي �أ ّدى �إىل هذه اجلنايات؟ ه�ؤالء ال�سادةَ .من الذي بنى الأ�سا�س
النووي ل�صناعة القنابل النوو ّية يف العراق والتي �أرادوا �إيجادها لتهديد
ّ
(((9
املنطقة؟ هم َمن فعل ذلك .
ي�ضيعون حقوق
�إنّ الذين
ّ
يتحدثون عن دعمهم حلقوق الإن�سان ّ
ثم ّ
أمريكيون ،والذين تربطهم عالقات �صداقة
�شعب بغم�ضة عني ،هم ال
ّ
واحلر ّية وحقوق
للدميوقراطية
البدائية
قو ّية مع الأنظمة الفاقدة للأ�س�س
ّ
ّ
ّ
يوجهون النقد �إليهم.
الإن�سان يف بلدانهم ،فال ّ

كما �أنّ تلك البلد التي ال يوجد فيها برملان وال ح�ضور للنا�س
عيبا من وجهة نظر امل�س�ؤولني
على امل�ستوى
ال�سيا�سي ،ظاهرة ال ُت َع ّد ً
ّ
أمريكيني ،هم يعار�ضون الإ�سالم لأ ّنهم يف احلقيقة يواجهونه هو(.((9
ال
ّ

ارجتاعا وا�ستبدا ًدا على ه�ؤالء الأ�شخا�ص
تعتمد �أكرث احلكومات
ً
وي�ستغيثون بهم للق�ضاء على الب�رش .انظروا �إىل العامل؛ � ّأي الدول ال متتلك
املحررين
امل�ضحني وذلك مبنا�سبة الذكرى ال�سنو ّية لدخول
( ((9كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من
ّ
ّ
إ�سالمي ،بتاريخ 1376/5/29هـ�.ش.
�إىل الوطن ال
ّ
ّ
( ((9كالم للإمام اخلامنئي على �أعتاب يوم العامل ويوم املعلم ،بتاريخ 1376/2/10هـ�.ش.
( ((9كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من العلماء ،بتاريخ 1368/11/4هـ�.ش.
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�شكليا و�صور ًّيا؟ هناك بع�ض الدول – ال
جمل�س �شورى ح ّتى ولو كان
ًّ
الفار�سي
حاجة لذكر �أ�سمائها ف�أنتم تعرفونها �أمثال دول حا�شية اخلليج
ّ
– التي تُدار من دون �أدنى م�شاركة لآراء النا�س.
حكوماتهم هي حكومات فرد ّية باملطلق ،ال وجود عندهم
لالنتخابات وللربملان ،وبالتايل فال�شعوب هناك ال ت�شارك يف اختيار مم ّثل
�إىل جمل�س التقنيني �أو رئي�س اجلمهور ّية .هناك فرد �أو عائلة ت�س ّلطت على
النا�س والرثوات والنفط يف هذه الدول ،ال بل وميار�سون ّ
كل ما يحلو لهم
يوجهونها للنا�س.
من قتل ،و�سجن ،وتعذيب ،وباقي الإهانات التي ّ
التقدم
هذه الدول املعروفة باالختناق واالرجتاع واالبتعاد عن
ّ
املهتمة بحقوق الإن�سان ،وهذه الأعني
ال�سيا�سي الذي �شهده العامل ،وغري
ّ
ّ
أمريكيني و�أمريكا هي �أكرب مدافع عنهم.
هي نور �أعني ال
ّ
توجه
فلم ال ّ
فهل ت�ؤ ّيد �أمريكا حقوق الإن�سان؟ لو كان الأمر كذلك َ
�صغريا لهذه الدول الظاملة والفا�سدة والالمبالية جتاه
نقدا
اعرتا�ضً ا �أو ً
ً
الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،وملاذا ال ّ
تذكرهم ب�أنّ حقوق الإن�سان
ّ
(((9
مهملة يف بلدانهم ؟!
وتدعي �أنّ م�سائل حقوق
يف الدول ال
متطور ًة ّ
أوروبية التي تعترب نف�سها ّ
ّ
(((9
أهم ّية كبرية لديها – �أي فرن�سا وبريطانيا
الإن�سان و�آراء النا�س ذات � ّ
( ((9كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من �أهايل م�شهد زائري الإمام الر�ضا (ع) ،بتاريخ
1369/1/2هـ�.ش.
( ((9تعود � ّأول حادثة يف فرن�سا حول احلجاب يف املدار�س �إىل العام ّ .1989مت �إخراج ثالثة طالبات
املتو�سطة ،وذلك بوا�سطة مدير املدر�سة .يف ذاك الوقت دعا ليونيل جو�سبان
حمجبات من املدر�سة
ّ
ّ
الفرن�سي �آنذاك خمالفي احلجاب �إىل الهدوء ،و�أعلن ب�أنّ املدر�سة ال ميكنها
والتعليم
الرتبية
وزير
ّ
�إخراج � ّأي �شخ�ص � ،اّإل �أنّه امتنع عن �إ�صدار � ّأي حكم قاطع يف هذا اخل�صو�ص و�أوكل الأمر �إىل
ثم �أ�صدرت �شورى الدولة قرارها ف�أودعت امل�س�ألة مدراء املدار�س .وبذلك،
�شورى الدولةّ .
القبعة اليهود ّية،
(الكيبا،
ة
الديني
عقائده
يظهر
الذي
التلميذ
إخراج
�
مدير
يحق ل ّأي
�أ�صبح ّ
ّ
ّ
العلمانية .جتدر الإ�شارة �إىل �أنّه بني الأعوام 1989
ال�صليب ،احلجاب) ،وذلك ملخالفته مبادئ
ّ
و 2003مل يالحظ � ّأي حالة �إخراج من املدار�س لأ�شخا�ص حملوا ال�صليب ،بينما ازدادت
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التجول باحلجاب
– مل ُي�سمح فيها لبع�ض الن�ساء والفتيات امل�سلمات
ّ
لهن بالذهاب �إىل املدار�س!
ال
إ�سالمي ومل ي�سمحوا فيها ّ
ّ

هنا يعتربون الإجبار والإلزام جائز وال يجدون فيه � ّأي عيب �أو نق�ص،
إلزاميا ترتفع
ولكن عندما ت�أتي اجلمهور ّية ال
ّ
إ�سالمية وجتعل احلجاب � ًّ
�أ�صواتهم باالعرتا�ض ،و�إذا كان هناك �إ�شكال يف �إلزام الن�ساء ب�شكل من
يتوجه �إىل �إلزام احلجاب لأ ّنه
اللبا�س ،ف�إنّ الإ�شكال
متوجه �إليهم �أكرث ّمما ّ
ّ
�أقرب �إىل ال�سالمة .وعلى ال ّ
أمرين بعني واحدةّ � ،أما
أقل ينبغي النظر �إىل ال َ
الغرب فال يفعل ذلك(.((9
الغربيني
املتنوعة جائز عند
�إنّ �إلزام و�إجبار النا�س على �أ�ساليب احلياة ّ
ّ
مرارا �أنّ الغرب ميتلك عالقات
يناف الثقافة
ما مل ِ
الغربية .وقد ّ
حتدثنا ً
ّ
ح�سن ًة مع بع�ض الدول واحلكومات الفاقدة لل ّأو ّليات من الأ�ساليب
الدميقراطية!
ّ
الفار�سي� ،ستجدون اً
دول ال انتخابات فيها،
انظروا �إىل منطقة اخلليج
ّ
وال جمل�س ت�رشيع ،ومل ميار�س النا�س حقّهم يف اختيار رئي�س اجلمهور ّية،
وراثي ،وذلك �شبيه بالأ�ساليب التي كانت رائج ًة يف
بل ُينتخب ب�شكل
ّ
عهد دقيانو�س!
املحجبات.
وترية �إخراج الفتيات
ّ
قوته ح ّتى العام  ،2003حيث ك ّنا نالحظ ح�ضور بع�ض الفتيات
على
القانون
ا�ستمر هذا
ّ
ّ
املحجبات من املدرا�س
املحجبات يف املدار�س .ولكن ،ومنذ العام  ،2003بد�أت حالة �إخراج
ّ
ّ
إخراجهن منها ،ويف �شهر كانون الثاين من العام � ،2003أ ّلف
ت�أخذ طاب ًعا ت�صيعيد ًّيا ،فازداد �
ّ
خا�ص ًة تر�أّ�سها �شخ�ص ا�سمه ا�ستازي كانت مت ّثل
رئي�س جمهوريّة فرن�سا جاك �شرياك هيئ ًة
ّ
العلمانية يف املدار�س .يف كانون ال ّأول من
تطبيق
الدولة يف مو�ضوع الإ�رشاف على ح�سن
ّ
ّ
الدينية،
ة
ي
الهو
على
يدل
ما
كل
حمل
مبنع
ق�ضت
التي
العام � ،2003أ�صدرت الهيئة تو�صياتها
ّ
ّ
واقرتحت �إ�صدار قانون يف هذا ال�ش�أن .وبعد �أربعة �أ ّيام ،وافق جاك �شرياك على املقرتح حيث
بد أ� العمل به بعد موافقة املجل�س.
( ((9كالم للإمام اخلامنئي يف خطب َتي �صالة اجلمعة ،بتاريخ 1969/1/10هـ�.ش.

46

كذلك القوانني ال تو�ضع بوا�سطة الربملان ومم ّثلي ال�شعب ،بل الأمري
ح�سا�سية من قبل
وال�سلطان هما اللذان ي�ضعانها ،و َمل ذلك؟ مل جند � ّأي
ّ
احلريّات
والتجمعات
الغربية
الدول
ّ
ّ
ّ
احلقوقية التي ت� ّأ�س�ست للدفاع عن ّ
(((9
وحقوق الإن�سان !
ف�إذا كنتم ت�ؤيّدون حقوق الإن�سان ،فلماذا مل تعرت�ضوا على الأنظمة
وامل�ستبدة واخلبيثة التي ال وجود فيها لرائحة
االرجتاعية والظاملة
ّ
ّ
الدميقراطية ،والتي مل ت�ضع يف يوم من الأ ّيام ،وعلى �سبيل املثال� ،صندوقًا
ّ
إ�سالمية فقط
ل
ا
ة
ي
اجلمهور
إىل
�
اعرتا�ضكم
هون
توج
وملاذا
لالنتخاب؟!
ّ
ّ
ّ
احلر ّية وم�شاركة النا�س يف �أمور البلد ويف خمتلف امل�سائل،
وهي مظهر ّ
حرة ،والتي يتواجد فيها النا�س يف ال�شوارع
والتي ت�شهد ً
دائما انتخابات ّ
ليتحدثوا مبا يريدون ولري ّددوا ال�شعارات التي
العامة
والأزقّة
ّ
والتجمعات ّ
ّ
يريدونها(((10؟!
�إنّ املت�سلطني يقبلون الأ�شخا�ص الرا�ضني بت�س ّلطهم ،و�إذا قامت الدولة
اخلارجية و�سيا�ستها
بو�ضع نفطها وثرواتها و�أمنها واقت�صادها وعالقاتها
ّ
حتت �سلطة املت�س ّلط ،وطلبت منه �إبداء الر�أي وكانت مطيعةً ،فهذا الذي
ُي�سرَ ّ به املت�س ّلط وبنا ًء عليه يقبل ذاك البلد.
�سيان �إذا كانت تلك الدولة عادل ًة �أو ظاملة ،تراعي حقوق
الأمر عنده ّ
دميوقراطية �أم ال ،وهل
الإن�سان �أو ال تفعل ذلك ،وهل يف ذاك البلد
ّ
و�صل ا�سم الربملان �إىل م�سامع ذاك ال�شعب �أم �أ ّنه مل ي�صل.
انظروا �إىل منطقة ال�رشق الأو�سط .كيف هو و�ضع الدول املقبولة
تطورت هذه الدول من
واملعرتف بها عند املت�س ّلط ال
أمريكي؟ وهل ّ
ّ
والدميقراطية؟ وهل يفهمون
وال�سيا�سية وحقوق الإن�سان
الناحية الفكر ّية
ّ
ّ
( ((9امل�صدر نف�سه.
( ((10كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من �أع�ضاء التعبئة ،بتاريخ 1369/9/7هـ�.ش.
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الدميقراطية؟ �أو تعرف �شعوبهم معنى االنتخابات؟ وهل
أ�سا�سا معنى
� ً
ّ
هناك متنفّ�س؟

املهم
أمريكي.
هامة مل�س�ؤويل البلد املت�س ّلط �أي ال
هذه الأمور غري ّ
ّ
ّ
كاف .و� ّأما �إذا مل ي�ست�سلم
�أن ت�ست�سلم هذه الدول لذاك املت�س ّلط وهذا ٍ
قوميتها للمت�س ّلط ،ف�إ ّنها تكون
البلد �أو اجلماعة �أو امل� ّؤ�س�سة ،مهما كانت ّ
معر�ض ًة لل�رضبات يف ّ
كل مكان �أمكن ذلك.
ّ
انظروا �إىل اخلالفات! و�إىل ال�صداقات والعداوات! و�شاهدوا العداء
ال�سلطوي ال ميانع من ارتكاب � ّأي
إ�سالمية! �إنّ النظام
لنظام اجلمهور ّية ال
ّ
ّ
�ضد الدولة وال�شعب الذين ال ي�ست�سلمون للمت�س ّلط(.((10
جرمية ّ

يف فل�سطني

العاملي للقد�س(ّ � ،((10
مر ًة
مع �إطاللة اليوم
أذكر امل�سلمني الغيارى يف العامل ّ
ّ
الفل�سطيني املظلوم.
ؤولية الدفاع الأكيدة عن ال�شعب
�أخرى مب�س� ّ
ّ

اليوم ،وبينما تقوم ال�شعوب يف �أوروبا بنق�ض االتّفاقات النا�شئة عن
مقدم ًة على
حاكميتها و�إرادتها
حق
احلرب
الوطنية َّ
العاملية الثانية ،وتعترب ّ
ّ
ّ
ّ
من كانوا فاحتني بالأم�س ،نحن نرى ال�ضغوطات تزداد يو ًما بعد يوم على
الفل�سطيني ،ويزداد الظلم واالعتداء من ناحية الغا�صبني (الكيان
ال�شعب
ّ
ر�سمي.
ر�سمي �أو غري
ين) واملدافعني عنه� ،سواء ب�شكل
ال�صهيو ّ
ّ
ّ
الفل�سطيني ال�صائم يف منزله ،ويف �أ ّيام �شهر رم�ضان
يعاين ال�شعب
ّ
املبارك ،من �أنواع و�أ�شكال ال�صعوبات التي ميار�سها الغا�صب .لقد
( ((10كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من الطلاّ ب والتالميذ ،بتاريخ 1374/8/10هـ�.ش.
(�  ((10أعلن الإمام اخلميني (قده) اجلمعة الأخرية من �شهر رم�ضان املبارك يو ًما للقد�س .وقد �أعلن عن
ت�رصيحا عن دفاعه عن
ذلك يف ال�ساد�س ع�رش من مرداد عام 1358هـ�.ش .فكان �إعالنه هذا
ً
القانونية لل�شعب امل�سلم يف فل�سطني .وما زال امل�سلمون يف �إيران وخارجها يخرجون
احلقوق
ّ
أييدا للقد�س وفل�سطني.
يوم اجلمعة الأخرية من �شهر رم�ضان ت� ً
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الفل�سطيني،
امتزجت ال�شوارع يف الأرا�ضي املحت ّلة بدماء ال�شباب
ّ
الدميقراطية
تدعي
وامتلأت ال�سجون بهم ،بينما الدول
الغربية – التي ّ
ّ
ّ
وحقوق الإن�سان كذ ًبا – مل يظهر منها �أدنى اعرتا�ض ،ال بل تقوم �أحيا ًنا
بالدفاع عن النظام الغا�صب املعتدي وت�شجيعه(.((10
ال�صهيونية لرتتفع
يكفي �أن ت�سقط بع�ض ال�صواريخ يف الأرا�ضي
ّ
العاملي يف �أنحاء العامل وليعلنوا عن م�ساندتهم
�أ�صوات �إعالم اال�ستكبار
ّ
املرات ،ال بل
لل�صهاينة والدفاع عنهم! وقد ح�صل �أكرث من هذا مئات ّ
ين ،فلماذا �سكتوا؟! وهل هذا
�آالف املرات ،لل�شعب
الفل�سطيني واللبنا ّ
ّ
(((10
هو معنى الدفاع عن حقوق الب�رش يف الغرب !!
ال�صهيونية
الغربية من يقوم بالتمهيد للجرائم
هل هناك غري الدول
ّ
ّ
ال�صهيونية واحد ًة
مدة ارتكبت احلكومة
املربرات لها؟ قبل ّ
اليومية وايجاد ّ
ّ
ّ
(((10
حتركت
من �أكرب اجلرائم (جمزرة قانا) �أمام �أعني �أولئك ال�سادة ،فهل ّ
وتفوهوا بكلمة ا�ستنكار واحدة؟! معاذ اهلل! �إنّ وجودهم ممتزج
�شفاههم ّ
(((10
بنق�ض حقوق الإن�سان �إىل هذا امل�ستوى .
فبمجرد ح�صول حادثة يف منطقة ال�رشق الأو�سط ت�شغل الر�أي العا ّم
ّ
أمريكية وغريها
العراقية على الكويت و�إح�ضار القوات ال
– �أمثال احلملة
ّ
ّ
(((10
الفار�سي
�إىل منطقة اخلليج
ال�سامة واخلبيثة
– تظهر تلك الأفاعي
ّ
ّ
(((10
(((10
(((10

(((10
(((10

العاملي ،بتاريخ 1369/1/24هـ�.ش.
نداء الإمام القائد مبنا�سبة يوم القد�س
ّ
علي (ع)  ،بتاريخ 1369/11/10هـ�.ش.
إمام
ل
كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة والدة ا
ّ
تعر�ض لبنان بكامل مدنه وقراه يف الفرتة الواقعة بني � 10إىل  26ني�سان  1996لهجوم
ّ
جريحا� .أ ّدت
�شهيدا و329
إ�رسائيلي 146
ل
ا
الهجوم
نتيجة
وكانت
.
ع�سكري
إ�رسائيلي
�
ً
ّ
ً
ّ
ّ
ال�صهيونية يف هذه احلرب مركز
ات
القو
هاجمت
كبرية.
ة
مالي
خ�سائر
لبنان
ل
حتم
إىل
�
ة
العملي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عمدي ،ما �أ ّدى �إىل قتل وجرح � 102شخ�صً ا
الدولية يف قانا وذلك ب�شكل
قوات الطوارئ
ّ
ّ
ّ
من الأ�شخا�ص الآمنني الذين جل�أوا �إىل املكان.
كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة يوم العامل ويوم املع ّلم ،بتاريخ 1376/2/10هـ�.ش.
العراقية بتاريخ  11مرداد 1369هـ�.ش )1990( .الكويت .كان ذلك
القوات
هاجمت ّ
ّ
يف ّ
العراقي .أ� ّدى احتالل العراق للكويت �إىل ن�شوء
البعث
وحزب
ح�سني
ام
�صد
ظل نظام
ّ
ّ
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ين) فتتعامل بهذا النحو مع امل�سلمني
ذات الر�ؤو�س ال�سبع (الكيان ال�صهيو ّ
الذين اغت�صب هذا الكيان منازلهم.
إ�سالمية ال�سكوت
يتحرك العامل؟ وملاذا اختارت ال�شعوب ال
ّ
فلماذا ال ّ
يف مقابل كافّة هذه اجلرائم واجلنايات؟ على � ّأي �شيء ت�ستند �إ�رسائيل
القوة وال�سلطة التي تتم ّتع بها �أمريكا والتي
والكيان ال�صهيو ّ
ين؟ وما هي ّ
إ�سالمية مرعوبني �إىل هذا
وال�سيا�سيني يف الدول ال
جتعل امل�س�ؤولني
ّ
ّ
امل�ستوى؟!
ينبغي على ال�شعوب �أن ترفع ر�أ�سها و�أن تخرج من ال�سبات الذي
تغرق فيه� .إنّ هذه ال�شعوب ت�شاهد اليوم ّ
املنظمات املعروفة ح�سب
العنوان �أ ّنها من املدافعة عن حقوق الإن�سان ،و�أ ّنها الجتر�ؤ على ارتكاب
� ّأي خط�أ ،و�أنّ كافّة ا ّدعاءاتها هي كذب(.((10
ين وكافّة ال�شعوب �أن تكون يقظةً ،لأنّ
كما ينبغي على ال�شعب الإيرا ّ
العدو ّ
متعددة ،ومن جملة ذلك ا�سم حقوق
يفكر بالعداء حتت �أ�سماء ّ
ّ
الإن�سان ،لتوجيه �رضبة �إىل الثورة والإ�سالم.

�إنّ دفاع �أمريكا عن حقوق الإن�سان هو م�ضحك ومبكي لل�شعوب
واملظلومني يف العامل .فمن جهة م�ضحك لأنّ �أمريكا هي يف الدرجة
تدعي الدفاع عنها! فمن هم دعاة
الأوىل لنق�ض حقوق الإن�سان مع �أ ّنها ّ
تلوثت �أيديهم اليوم بدماء ال�شعب
حقوق الإن�سان يف �أمريكا؟ هم الذين ّ
الفل�سطيني.
ّ
�إنّ الذي يبقى من ال�سنوات املا�ضية يف �رشق العامل وغربه – يف
�أفريقيا و�آ�سيا ويف �أماكن �أخرى – �أ ّنهم ق�ضوا على ال�شعوب وقتلوهم
مرب ًرا حل�ضورها الدائم يف املنطقة .وعندما مل تفلح
دولية ،اتّخذتها احلكومة ال
أمريكية ّ
ّ
�أزمة ّ
العراقية.
القوات
القوات ال
ال�ضغوطات
أمريكية عام  1991لإخراج ّ
الدولية تدخّ لت ّ
ّ
ّ
ّ
املحررين ،بتاريخ 1369/8/2هـ�.ش.
( ((10كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من
ّ
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ين ،وبدعم من
وا�ستهز�ؤوا بحقوق الإن�سان .لقد ترك الكيان ال�صهيو ّ
و� الأو�ضاع و�أكرثها
الفل�سطيني يعي�ش �أ�س أ
�أمريكا وحلفائها ،ال�شعب
ّ
فظاعةً ،ح ّتى �أنّ دماء ال�شعب وال�شهداء يف فل�سطني هي يف �أعناق
يتحدثون عن حقوق الإن�سان! �أال يدعو
أمريكيني .ه�ؤالء الأ�شخا�ص
ال
ّ
ّ
هذا �إىل ال�ضحك واال�ستهزاء(((10؟!
الوح�شي لل�صهاينة املعتدين على غري امل�س ّلحني
كما �أنّ الهجوم
ّ
بحق املظلومني ّ
يدل على أ� ّنهم
يف جنوب لبنان وارتكاب املجازر
ّ
قوات حزب اهلل( ((11امل�ؤمنة وال�شجاعة
يعي�شون حالة عجز يف مواجهة ّ
وامل�ضحية.
ّ
العدو امل�س ّلح ب�شكل كامل ،واملدعوم من �أمريكا
لقد ظهر عجز
ّ
ب�شكل �رصيح ،وذلك �أمام �رضبات �شباب حزب اهلل امل�س ّلحني وقبل � ّأي
ف�صب غ�ضبه على الن�ساء والأطفال.
�شيء ب�سالح الإميان والت�ضحية،
ّ
�إنّ ال�صهاينة الغا�صبني يرتكبون املجازر �أمام �أعني العامل ،ويغتالون
ّ
ويخربون القرى،
بال�سكان،
ويخطفون ،ويق�صفون املناطق الآهلة
ّ
تدعي دعم حقوق
ويهجرون النا�س ،بينما ن�شاهد امل� ّؤ�س�سات التي ّ
ّ
(((11
الإن�سان ّ
وكل ذلك بدم بارد .
أعم من اال�ستكبار وعلى ر�أ�سه �أمريكا
�إنّ هدف الأعداء
العامليني – � ّ
ّ
املتفرقني – من خمالفة ثورتنا هو مواجهة الإ�سالم.
�أو الأعداء ال�صغار
ّ
ه�ؤالء يعار�ضون الإ�سالم لأ ّنه يدعو �إىل قطع �أيدي املعتدين ،ولأ ّنه ي�ؤ ّدي
امل�رشدة التي اجتمعت على ذخائر هذا البلد،
�إىل تزلزل �أقدام الكالب
ّ
( ((10كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من �أع�ضاء التعبئة ،بتاريخ 1369/9/7هـ�.ش.
( ((11هو ا�سم ّ
ال�شيعي والت� ّأ�سي
املنظمة التي ت� ّأ�س�ست يف لبنان عام  1980باال�ستفادة من املذهب
ّ
ّ
ّ
ال�شعبية �أمثال
التعاليم
من
وباال�ستلهام
مة،
املنظ
هذه
نت
متك
وقد
ة.
إيراني
ل
ا
ة
إ�سالمي
بالثورة ال
ّ
ّ
ّ
ين للبنان.
ال�شهادة والوالية واملقاومة ،من �إنهاء االحتالل ال�صهيو ّ
ين على جنوب لبنان ،بتاريخ 1371/3/4هـ�.ش.
( ((11نداء الإمام القائد مبنا�سبة الهجوم ال�صهيو ّ
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ولأ ّنهم يعتربونه معاديًا حلقوق الإن�سان ،لأ ّنهم يريدون �إ�سقاط الإ�سالم
من الأعني ،مع العلم �أ ّنه هو من حمل لواء حقوق الإن�سان.
�رشدهم
فماذا تعني بر�أيهم هذه احلقوق؟ �أال ُيعترب
الفل�سطينيون الذين ّ
ّ
ب�رشا؟ �أال يكون لهم حقوقًا؟
ال�صهاينة اخلبثاء يف ال�شتاء البارد من بيوتهم ً
العاملي
تن�ص املا ّدة البارزة يف الإعالن
�أال ت�صدق حقوق الب�رش عليهم؟ �أال ّ
ّ
يتحدث عنه ه�ؤالء ال�سادة – على �أنّ ّ
كل
حلقوق الإن�سان( – ((11والذي
ّ
احلر ّية يف اختيار م�سكنه؟
حر يف منزله وله ّ
�شخ�ص ّ
فلماذا دخلوا منازلهم و�أخرجوا �أ�صحابها من داخل بيوتهم؟!
�ألي�ست فل�سطني اً
للفل�سطينيني؟ وهل هذه حقوق الإن�سان؟ �أال
منزل
ّ
ب�رشا؟ �أو ال�شباب امل�ؤمنون الذين كانت جرميتهم
ُيعترب
الفل�سطينيون ً
ّ
ب�رشا؟ وكذلك امل�سلمون يف البو�سنة والهر�سك
�أ ّنهم ي�ؤ ّيدون الإ�سالم ً
الذين يدافعون عن �أرواحهم وعن منازلهم ووطنهم وا�ستقاللهم ،والذين
ب�رشا ولديهم حقوقًا؟ وهل هناك
ار�س عليهم هذه ال�ضغوطات� ،ألي�سوا ً
تمُ َ
ّ
مدعي حقوق
يف العامل اليوم من ال
يتمكن من معرفة و�إدراك كذب ّ
الإن�سان(((11؟
هناك ّ
وم�سميات
منظمات �صغرية وكبرية يف العامل ،وحتت عناوين
ّ
ومتنوعة ،وقد كمنت يف كافّة زوايا العامل ،تبحث عن الدول
متعددة
ّ
ّ
فورا م�س�ألة تعمل
التي ال تربطها عالقات ح�سنة ب�أمريكا ،لت�ضع لها ً
�أبواقها على تردديها �أال وهي م�س�ألة «نق�ض حقوق الإن�سان».
الفل�سطينية؟! لقد قتلت احلكومة
الق�ضية
ملاذا �أ�صابهم اخلفقان يف
ّ
ّ
الفل�سطينيني وهم
الغا�صبة اخلبيثة وال�صهاينة �أعداء الب�رش مئات ال�شباب
ّ
يف حال ال�سجود وال�صيام .يقتلون مئات الأ�شخا�ص ويجرحون املئات
العاملي حلقوق الإن�سان.
(�  ((11إ�شارة �إىل املا ّدة  12من الإعالن
ّ
( ((11كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من �أهايل قم ،بتاريخ 1371/10/19هـ�.ش.
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الآخرين ،وعندما يخرج النا�س �إىل ال�شوارع غا�ضبني قد �أحكموا
واحدا هدفًا ل�سالحهم
واحدا
قب�ضاتهم ،يجعلهم اجلنود ال�صهاينة
ً
ً
ويقومون بقتلهم.
� ّأما امل� ّؤ�س�سات املدافعة عن حقوق الإن�سان فهي يف حالة خفقان
و�سكوت! وما ُيقال يف �أح�سن احلاالتّ :
الفالنية �أدانت هذا
املنظمة
ّ
الفل�سطينيون من هذه
العمل! فماذا يعني «�أدانت»؟! وماذا ينتفع
ّ
الكلمة؟! لو كانت ّ
املدعية حلقوق الإن�سان �صادقةً ،لوجب
املنظمات ّ
عليها جميعها �أن تنه�ض ،و�أن تثري ال�ضجيج يف العامل ،وحما�رصة احلكومة
لك
ال
يحق ِ
إ�رسائيلية ،وتهديد الدول املدافعة عن �إ�رسائيل وتقول لها« :ال ّ
ّ
م�ساعدة هذه احلكومة الدمو ّية الفا�سقة املجرمة» .ولك ّنها مل تفعل �أ ًّيا من
هذه الأمور.
العربية وللأ�سف ،ق�صرّ ت �أي�ضً ا يف هذا املو�ضوع ،فلم
� ّأما الدول
ّ
و� منذ لك أ� ّنهم مل يعلنوا
يوقفوا املحادثات ب�شكل كامل ،ال بل والأ�س أ
العزاء العا ّم! لقد ق�صرّ وا حقيق ًة(!((11

تتحدث و�سائل
أمريكية ،مع كافّة ا ّدعاءاتها ،التي
�إنّ احلكومة ال
ّ
ّ
�إعالمها وامل� ّؤ�س�سات التابعة لها ب�شكل دائم حول �رضورة قيادة العامل
وحقوق الإن�سان وغري ذلك ،هذه احلكومة هي التي ت�ساند الكيان
ين.
ال�صهيو ّ
بالتعجب من وقاحة بع�ض رجال ال�سيا�سة
يف احلقيقة ،الإن�سان ي�صاب
ّ
أمريكية
امل�ستكربين يف العامل الذين ال يدركون معنى العدالة كالدولة ال
ّ
دفاعا عن العدالة ،فهل قاموا بعمل
التي ال تدرك ذلك ،وتعترب هذا الأمر ً
ترافق مع العدالة؟
( ((11كالم للإمام اخلامنئي يف خطبتي �صالة اجلمعة  21رم�ضان ،بتاريخ 1371/10/14هـ�.ش.
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هم يعتربون هذه اجلرائم حر ًبا عادل ًة وحر ًبا على الإرهاب ،مع العلم
و�ضوحا� .إنّ جبني
أ�شدها
إرهابية و� ّ
ً
�أ ّنهم يدافعون عن �أكرب اجلرائم ال ّ
الب�رش ّية لينحني حقيق ًة من اخلجل(.((11
إن�سانية ت�صبح
�إنّ هذا الع�رص ي�صبح معق ًّدا يو ًما بعد يوم ،والعالقات ال ّ
�صعب ًة ومعقّد ًة يو ًما بعد يوم ،ولي�س من ال�سهل �إعمال العدالة و�إقامة
احلقّ � .أما الهدف فهو �سعادة النا�س والق�ضاء على الفقر والتمييز ،و�إزالة
ّ
جذور الف�ساد من املجتمع.
حتدثت احلكومات اجلائرة يف العامل
فلو كان الأمر غري ذلك ،ملا ّ
�ضد حقوق
عن حقوق الإن�سان ،مع العلم �أ ّنهم مار�سوا �أقبح الأعمال ّ
الإن�سان.
كيميائيا ،مع العلم أ� ّنهم
�سالحا
لقد احت ّلوا العراق بجرمية امتالكه
ً
ًّ
�شجعوه! وعندما
هم الذين �أعطوه ال�سالح
الكيميائي! وهم الذين ّ
ّ
العراقي هذا ال�سالح كانت �أعينهم ال ترى ذلك! هل
ا�ستعمل النظام
ّ
ه�ؤالء عادلون؟! هل ه�ؤالء من املدافعني عن حقوق الإن�سان؟! ه�ؤالء
إن�سانية؟! يريدون �إ�شعال العامل حتت ا�سم احلرب
ال يدركون �شي ًئا من ال ّ
على الإرهاب.
املقد�سة ،حت�صل �أب�شع �أنواع الإرهاب!
� ّأما يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ّ
ّ
فال ّ
ي�شجعون على ذلك ،ويدافعون عنه ،ويعتربون
يرف لهم جفن ال بل ّ
ت�ستحق �أن يق ّلدها الإن�سان(((11؟!
ذلك �رضور ًّيا! فهل هذه احلكومات
ّ
( ((11كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة يوم العامل و�أ�سبوع املع ّلم ،بتاريخ 1381/2/11هـ�.ش.
( ((11كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء م�س�ؤويل النظام مبنا�سبة مبعث الر�سول الأكرم (�ص) ،بتاريخ
1381/7/13هـ�.ش.
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ين – �أي �شارون(– ((11
تُبارك احلكومة ال
أمريكية للمجرم ال�صهيو ّ
ّ
لأ ّنه قتل �أحمد يا�سني( ،((11ولأ ّنه اغتال ال�شهيد الرنت�سي( !((11فما هو
إ�رسائيلية تدافع
تقدمه على هذا العمل! الدليل �أنّ احلكومة ال
الدليل الذي ّ
ّ
عن نف�سها.
عجيب! هل يكون غري هذا منطق ديكتاتور ّيي العامل عندما يقمعون
ّ
ال�سيا�سية
ويعذبونهم؟! �إنّ كافّة الوجوه
خمالفيهم ويق�ضون عليهم
ّ
النج�سة واخلبيثة يف العامل واملعروفون باخلباثة والديكتاتور ّية يق�ضون
على خمالفيهم بهذا املنطق ،يقولون نحن ندافع عن وجودنا.
�أمريكا تقول ب�أنّ �إ�رسائيل تدافع عن وجودها ،ولكن هل كان ب�إمكان
ال�شيخ �أحمد يا�سني العجوز املقعد �أن يقوم بعمل غري ما يقوم به بالل�سان
والفكر؟
�سجل التاريخ له �إ�صداره الأوامر بارتكاب جمزرة �صربا و�شاتيال التي
( ((11هو جرنال �صهيو ّ
ين جمرمّ .
مدة ال تتجاوز � 36ساعة.
يف
وذلك
ني،
واللبناني
ني
الفل�سطيني
من
�شخ�ص
قُتل فيها 3500
ّ
ّ
ّ
ين ،و� ّأ�س�س فرق الإعدام التي
رئي�سا حلكومة
العدو ال�صهيو ّ
ّ
�أ�صبح �شارون يف العام ً 2001
الفل�سطينيني �أمثال �أحمد يا�سني و�آخرين .منذ اخلام�س من كانون الثاين 2006
اغتالت القادة
ّ
�أ�صيب �شارون بغيبوبة ما زال يعاين منها ح ّتى الآن.
(�  ((11أحمد ا�سماعيل يا�سني ( )2002-1937معروف بال�شيخ �أحمد يا�سني ،م� ّؤ�س�س حركة
إ�سالمية حما�س .اع ُتقل عام  1983بتهمة حيازة الأ�سلحة وت�أ�سي�س ّ
منظمة
املقاومة ال
ّ
ملدة � 13سنةّ � .أ�س�س يف العام  1987يف غ ّزة
ع�سكر ّية معادية لإ�رسائيلُ .حكم عليه بال�سجن ّ
ال�صهيونية عام 1991
القوات
إ�سالميني حركة املقاومة ال
مع بع�ض ال
إ�سالمية حما�س .اتّهمته ّ
ّ
ّ
ّ
وحكم
أمني
ّ
وع�سكريُ ،
بالتخطيط الختطاف وقتل جنود �صهاينة ،وت�أ�سي�س حما�س وجهاز � ّ
عليه بال�سجن امل�ؤ ّبد ي�ضاف �إليها � 15سنة �سجن� .أُطلق �رساحه بعد � 11شهر يف � 11أبان
ّ
الفل�سطينية،
ومنظمة التحرير
ال�صهيونية
عملية تبادل بني احلكومة
1376هـ�.ش .يف �إطار
ّ
ّ
ّ
ا�رسائيليني اتُّهما مبحاولة اغتيال خالد م�شعل رئي�س املكتب
ني
جا�سو�س
حيث ّمت �إطالق
َ
َّ
ال�سيا�سي حلما�س .قُتل فجر يوم الإثنني  3فروردين 1383هـ�.ش .بعد �أداء �صالة الفجر يف
ّ
ال�صهيونية.
املروحيات
م�سجد غ ّزة بعد ا�ستهدافه ب�صاروخ �أطلقته
ّ
ّ
( ((11عبد العزيز الرنتي�سي ( )2004-1947واحد من قادة حما�س .اغتاله ال�صهاينة يوم الإثنني
 29فروردين 1383هـ�.ش )2004/4/17( .يف قطاع غ ّزة.
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حر ّية الر�أي والبيان � ،اّإل أ� ّنهم يجعلونه
�أنتم تقولون ب�أ ّنكم ت�ؤ ّيدون ّ
�شهيدا ،وبو�ش يبارك! انظروا �إىل � ّأي مدى بلغت الوقاحة! هل يقبل
ً
العامل بهذا؟ على الإطالق.
الغربيني ال يقبلون ذلك والر�أي العا ّم كذلك .هذا يعني فقدان
ح ّتى �أنّ
ّ
ال�سيا�سية؛ �أي �أ ّنهم �أ�صبحوا يفتقدون املنطق ،و�إنّ ما يقولونه
ّانية
ّ
احلق ّ
املنطقية يف العامل .وقد ح�صل هذا العمل
�أ�صبح غري مقبول عند الأفكار
ّ
بعينه يف العراق.
أخريا يف العراق واملواجهات
ومن هنا بد�أت الأحداث التي ح�صلت � ً
التي ن�شبت يف النجف وكربالء والب�رصة واملناطق الأخرى ،ت�صاعدت
أمريكيني
أمريكيون ن�رشيّ ًة لأ ّنها ت�سيء �إىل ال
هذه املواجهات عندما �أغلق ال
ّ
ّ
حلريّة الر�أي والتعبري؟
وتكتب يف معار�ضتهم� .أال تقولون ب�أ ّنكم م�ؤيّدون ّ
حريّة الفكر والقلم والبيان؟ فلماذا
وهل ّ
تدعون كذ ًبا �أ ّنكم تدعمون ّ
�ضد املحت ّلني الذين يعتدون
�أوقفتم �صحيف ًة عن ال�صدور؟ لأ ّنها كتبت ّ
على منازل النا�س؟
أمريكيون
ثم يح�صل ما يح�صل من قتل وقمع عقب هذه احلادثة .ال
ّ
ّ
مربر لوجودهم يف العراق .قالوا �أتينا
والربيطانيون ال ميلكون اليوم � ّأي ّ
ّ
ملحاربة الإرهاب وللدفاع عن حقوق الإن�سان؟! املر�أة والطفل ،الرجل
وال�شاب يف العراق ي�شعرون يف منازلهم ويف �أوطانهم �أنّ الغريب قد
ت�س ّلط عليهم ال بل وميار�س الظلم بحقّهم.
يف البداية� ،سكتوا عن ال�سبب الذي دفعهم للح�ضور ،ولكن عندما
العامة تعلن معار�ضتها يف �أمريكا ،خرج رئي�س اجلمهور ّية
بد�أت الأفكار ّ
أمريكية اجلاهل ليعلن ب�أ ّننا �إذا ح�صلنا على نفط العراق ف�سن�ستغني عن
ال
ّ
ين!
نفط البلد الفال ّ
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هذا يعني �أ ّنه اعرتف ب�أ ّنه �أتى �إىل العراق لأجل النفط ،ومل ي� ِأت لأجل
والدميقراطية؛ لأجل م�صالح ال�رشكات الذين
الدفاع عن حقوق الإن�سان
ّ
�أتى بهم �إىل هذا البلد .لقد ف�شل هذا املنطق يف العامل ح ّتى لو خاف
البع�ض وامتنع عن الكالم.
�إنّ النظام الذي يعربد يف العامل بنا ًء على هذا املنطق ،وي�رضب ميي ًنا
اً
و�شمال ،حمكوم بالزوال والف�شل .لقد بد�أت �أمريكا احلركة نحو زوال
كثريا ،و�ست�شهد �شعوب العامل هذا
نظامها
اال�ستكباري ،وقد ّ
ّ
تقدمت ً
الأمر.
مفر لديهم ،كالثعلب الذي
لقد غرق ال
ّ
أمريكيون يف العراق وال ّ
علق ذيله يف امل�صيدة؛ ي�رضب ب�أظافره وي�رصخ ومي ّزق ب�أ�سنانه ّ
كل ما ي�أتي
�أمامهّ � .أما طريق اخلال�ص ف� ّإما ال�ضغط وبالتايل اقتالع الذيل من الأ�سا�س،
�أو البقاء على هذا الو�ضع.
لقد غرقوا يف الوحل .وهكذا هو حال ال�صهاينة يف فل�سطني املظلومة،
وهذا هو حالهم يف العراق املظلوم .ويف النهاية �ستتغ ّلب قدرة املظلوم
على قدرة الظامل(.((12
أوروبيني العا�شقني حلقوق الإن�سان �إىل هذا امل�ستوى ،والذين
�إنّ ال
ّ
تغلي قلوبهم على حقوق الإن�سان ،جتري �أمام �أعينهم جرائم الكيان
ين � ،اّإل �أ ّنهم يف الكثري من احلاالت يختارون ال�سكوت �أو يعملون
ال�صهيو ّ
على م�ساعدة الظامل!
التعجب! و�أمريكا �شيء �آخر ،هي
�إنّ الو�ضع حقيق ًة يدعو �إىل
ّ
أمريكية غارقة ح ّتى املرفق يف
�رشيكة يف اجلرمية .و�أيدي احلكومات ال
ّ
مقر ًرا �أن تقوم حمكمة باحلكم يف م�س�ألة
دماء
ّ
الفل�سطينيني .و�إذا كان ّ
والعمال ،بتاريخ 1383/2/12هـ�.ش.
( ((12كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من املع ّلمني
ّ
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الفل�سطينيني ،ف�إنّ امل ّتهم فيها لن يكون �شارون مبفرده ،بل �ستكون �أمريكا
ّ
وبو�ش و�أعوانهم م ّتهمني �أي�ضً ا بالدرجة الأوىل.
الدولية ،م�س�ألة الأمم
وبغ�ض النظر عنهم ،ف�إنّ امل�س�ألة هي املحافل
ّ
ّ
أوروبية الذين يبالغون يف احلديث عن حقوق
امل ّتحدة ،والدول ال
ّ
الإن�سان � ،اّإل �أ ّنهم يف احلقيقة ال يعرفون �شي ًئا من ذلك وال يعرتفون باحرتام
إ�سالمية التي
لها .كما �أنّ امل�س�ألة تتع ّلق بدول �أخرى �أي�ضً ا� ،أي الدول ال
ّ
التعجب(.((12
يدعو �سكوتها �إىل
ّ

فلماذا يقتل �أولئك الأطفال الأبرياء ،وتلك الأج�سام ال�ضعيفة ّ
املعذبة،
وتلك القلوب التي �أ�صابتها الوح�شة وما هو ذنبها ،وملاذا تكون قلوب
ّ
املتعط�شني للدماء وب�أيدي حامي
� ّأمهاتهم و�آبائهم ب�أيدي ال�صهاينة
أمريكي املغرور واملجنون.
ال�صهاينة �أي ال
ّ

هل هناك منطق وا�ستدالل ي�ؤ ّيد ق�صف لبنان ب�شكل متوا�صل وارتكاب
الكثري من اجلرائم ،وتخريب بلد وارتكاب املجازر الكبرية كمجزرة
مدعو احل�ضارة والأمم امل ّتحدة والدول
قانا .هذه اجلنايات التي يقف ّ
تدعي حقوق الإن�سان مكتويف الأيدي �أمامها(.((12
وامل ّنظمات التي ّ
يرتكبون جميع هذه اجلرائم داخل الأرا�ضي املحت ّلة؛ تُق�صف ّ
كل يوم
املروحيات �إىل القرى يف لبنان لتخطف
اللبنانيني العاد ّية ،وحت�رض
منازل
ّ
ّ
�أ�شخا�صً ا وت�أخذهم �إىل ال�سجن! �إنّ هذه الأعمال جتري �أمام �أعني ه�ؤالء
يتفوهون بكلمة ،وال ّ
يرف لهم جفن على
ال�سادة ال
أوروبيني! وال ّ
ّ
الإطالق(.((12
( ((12كالم للإمام اخلامنئي يف خطب َتي �صالة اجلمعة ،بتاريخ 1383/8/15هـ�.ش.
ال�صهيونية ،بتاريخ 1385/5/11هـ�.ش.
( ((12بيان الإمام القائد يف �إدانة اجلرائم
ّ
( ((12كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة يوم العامل ويوم املع ّلم ،بتاريخ 1376/2/10هـ�.ش.
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فلماذا يغت�صبون يف فل�سطني �أرا�ضي �شعب �شرُ ّد من منازله وما زالوا
الفل�سطينية ،وملاذا
املخيمات
اليوم يالحقونهم وم�ؤ ّيديهم يف لبنان ويف
ّ
ّ
ي�سكت الأ�شخا�ص املدافعون عن حقوق الإن�سان؟ ه�ؤالء كاذبون
وخمادعون!
الغربية خمالفة حلقوق الإن�سان،
حقوق الإن�سان طبق طريقة الثقافة
ّ
هي حقوق الظاملني لآحاد الب�رش� .إ ّنها يف احلقيقة لي�ست حقوقًا
للإن�سان(.((12
الغربية م�ؤ ّيد ًة حلقوق الإن�سان حقًّا ،لتلفّظت
فلو كانت الدول
ّ
عبا�س
ال�سيد ّ
بكلمة اعرتا�ض واحدة �أمام �شهادة ال�شهيد العزيز املرحوم ّ
إ�رسائيلي ،وذلك
املو�سوي( ((12برفقة زوجته وطفله بوا�سطة �صاروخ �
ّ
اللبنانية � ،اّإل �أ ّنهم مل يعرت�ضوا! والبع�ض كان �شديد
داخل الأرا�ضي
ّ
الوقاحة ف�أ ّيد هذه احلركة .ه�ؤالء ال يدينون اعتداء �إ�رسائيل على لبنان �أو
الفل�سطيني امل�سلم(.((12
على ال�شعب
ّ

يدعي �شخ�ص ب�أ ّننا م�ؤ ّيدون حلقوق الإن�سان ،فهذا لي�س نهاية
�أن ّ
أمريكيني هو
ق�ضية حقوق الإن�سان من قبل امل�س�ؤولني ال
ّ
الق�ضية� .إنّ طرح ّ
ّ
ّ
مبثابة دكان وو�سيلة ملزيد من الفائدة� ،إذ �إ ّنهم ال يعتقدون بهذه احلقوق.
ال�سيدة الزهراء (ع) ويوم املر�أة ،بتاريخ
( ((12كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة والدة
ّ
1371/9/25هـ�.ش.
النبي �شيث ،وهي من توابع بعلبك يف لبنان .در�س يف احلوزات
قرية
يف
( ((12ولد يف العام 1952
ّ
العلمية يف �صور والنجف و� ّأ�س�س مع بع�ض العلماء احلركة اجلهاد ّية املعروفة با�سم حزب اهلل
ّ
العامة حلزب اهلل� .شارك يف ال�ساد�س ع�رش
مع انت�صار الثورة ال
إ�سالمية يف �إيران .تولىّ الأمانة ّ
ّ
من �شباط عام  1992يف الذكرى ال�سنو ّية ل�شهادة ال�شيخ راغب حرب يف جب�شيت ويف
�سيارته أ� ّدى �إىل �شهادته
املروحيات
تتبعته
ال�صهيونية التي �أطلقت �صاروخً ا باتجّ اه ّ
ّ
ّ
طريق العودة ّ
و�شهادة زوجته وابنه.
( ((12كالم للإمام اخلامنئي على �أعتاب �شهر رم�ضان املبارك ،بتاريخ 1370/12/14هـ�.ش.
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ال�صهيونية �أمام
ه�ؤالء جمموعة من الأ�شخا�ص متار�س احلكومة
ّ
بحق ال�شعب
�أعينهم يف فل�سطني � ّ
أ�شد �أنواع ال�ضغط والقتل والتعذيب ّ
ب�رشا
الفل�سطيني ،وهم غري جاهزون ح ّتى لإدانتها� .ألي�س
الفل�سطينيون ً
ّ
ّ
(((12
وت�شملهم حقوق الإن�سان ؟!
العاملي والدول اال�ستعمار ّية ،ومن البداية وح ّتى
لقد �أوجد اال�ستكبار
ّ
ين الغا�صب ،ليكون و�سيلة �ضغط على الدول
اليوم ،النظام ال�صهيو ّ
إ�سالمية يف املنطقة ،ويعملون ليبقى هذا اخلنجر
ثم ال
العربية ،ومن ّ
ّ
ّ
إ�سالمي ،واليوم مت�سك �أمريكا
مغرو�سا يف خا�رصة العامل ال
امل�سموم
ً
ّ
 ال�شيطان الأكرب  -بزمام هذا الكلب املع َّلم.متكرر،
الدولية ب�شكل
�إ ًذا ال عجب �أن تر�ضى �أمريكا بنق�ض القوانني
ّ
ّ
املتكرر على الدول
ونق�ض حقوق الإن�سان وب�أب�شع �صورها ،واالعتداء
ّ
وعمليات االغتيال واخلطف ب�شكل وا�ضح ،و�إعداد وتطوير
املجاورة،
ّ
(((12
ق�ضي ًة عظيم ًة يف ّ
كل
ال�سالح ّ
الذر ّي و�أمثالها ،حيث يعترب هذا الأمر ّ
واحدة من الدول التي ال تربطها مع �أمريكا والدول الكربى الأخرى
أخ�ص
الرعية ،فال تعرت�ض ال�شبكات اال�ستكبار ّية
رابطة
العاملية بال ّ
ّ
ّ
ال�شيطان الأكرب على هكذا �أعمال(.((12
هل ّ
الغربيون من اال ّدعاء ب أ� ّنهم
وال�سيا�سيون
يتمكن ه�ؤالء الأ�شخا�ص
ّ
ّ
يتحدثون
يفهمون حقوق الإن�سان ،فكيف بالدفاع عنها؟! هم عندما
ّ
عن الدول املخالفة لهذه احلقوق جتري هذه الكلمة من �أل�سنتهم وك أ� ّنهم
الر�ضوي ،بتاريخ
( ((12كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من �أهايل م�شهد وزائري احلرم
ّ
1369/1/20هـ�.ش.
ين هو واحد من الدول التي مل توافق على الـ ،NTPفهي متتلك ما ال ّ
يقل عن
( ((12النظام ال�صهيو ّ
ّ
يتهدد املنطقة.
 300ر�أ�س
نووي حيث ت�شكل بذلك �أكرب خطر ّ
ّ
حجاج بيت اهلل احلرام ،بتاريخ 1370/3/26هـ�.ش.
( ((12نداء الإمام القائد �إىل ّ
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يتناولون احللوى! ي ّتهمون ّ
كل من �أرادوا بنق�ض حقوق الإن�سان �أو بعدم
مراعاتها ،وك�أ ّنهم هم الذين � ّأ�س�سوا هذه احلقوق!

ماذا تفهمون �أنتم من حقوق الإن�سان؟! �أنتم الذين �سمحتم بهذه
العن�رصي.
ين
�ضد ال�شعب
الفل�سطيني وتدعمون هذا النظام ال�صهيو ّ
اخليانة ّ
ّ
ّ
يحق لكم �أنتم احلديث عن حقوق للإن�سان؟! �إنّ رئي�س اجلمهور ّية
فكيف ّ
احلرة
أمريكية ،بهذا العمل( ،((13قد دفع ال�شعوب ال
ال
ّ
ّ
إ�سالمية وال�شعوب ّ
طالبة العدالة يف العامل �إىل مزيد من الكراهية له(.((13
يتحدثون عن ت�أييدهم حقوق الإن�سان ،لو كانوا �صادقني
و�إنّ الذين
ّ
الفل�سطيني .فهل
يف ذلك ،لوجب عليهم احلديث عن حقوق لل�شعب
ّ
تعر�ض هو
تعرفون ً
تعر�ض للتعذيب كما ّ
�شعبا يف هذه ال�سنوات الأخرية ّ
له وعانى امل�صائب وفقد �أع ّزاءه ،و ّمت التغافل عن حقوقه.

ملاذا �إذا ح�صلت �إحدى هذه امل�صائب يف زاوية من العامل لبع�ض النا�س،
خرج الأ�شخا�ص الذين تلتهب قلوبهم حلقوق الإن�سان ودفعوا ب�أنف�سهم
تعر�ض لها
�إىل الأمام للحديث والعمل ،ولك ّنهم تغافلوا عن تلك التي ّ
ال�شعب
الفل�سطيني(((13؟!
ّ
الفل�سطينية،
الق�ضية
تكمن امل�ؤامرة الكبرية يف �أ ّنهم يقلبون احلقيقة يف
ّ
ّ
تتحدث
والوطني،
ين
فمن يعمل لأجلها� ،أي لأجل منزله وحقّه الإن�سا ّ
ّ
ّ
إعالمية املتع ّلقة
عنه و�سائل �إعالم اال�ستكبار يف العامل والأجهزة ال
ّ
إرهابي!
وال�صهيونية على �أ ّنه �
باال�ستكبار
ّ
ّ
وجهه جورج بو�ش «الوالد» يف الأمم امل ّتحدة �إىل فل�سطني ،حيث اعترب
( ((13احلديث املهني الذي ّ
إرهابيا معاديًا حلقوق الإن�سان.
�
ا
�شعب
ال�شعب
الفل�سطيني ً
ًّ
ّ
املقد�س و�أ�سبوع الوحدة ،بتاريخ
( ((13كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة �أ�سبوع الدفاع
ّ
1370/7/3هـ�.ش.
ّ
( ((13كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء امل�شاركني يف م�ؤمتر فل�سطني الدويل ،بتاريخ
1370/7/27هـ�.ش.
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وامل�صيبة الكربى هي �أنّ هذه امل�صائب تنزل على ر�أ�س �شعب مع
يدعي ت�أييد حقوق
قبول وت�أييد العامل املتح�ضرّ ! لقد وقف العامل الذي ّ
إلهية
إن�سانية وال ّ
الإن�سان �إىل جانب ال�شخ�ص املتغافل عن كافّة احلقوق ال ّ
وامل�رشوعة لل�شعب(.((13
ين يف جنوب لبنان؟ اً
قليل ما مي�ضي �أ�سبوع �أو
ماذا يفعل الكيان ال�صهيو ّ
يوم وال تُق�صف فيه تلك املنطقة و ُيقتل عدد من النا�س القرو ّيني املظلومني
يف جنوب لبنان من دون �أن يكونوا قد ارتكبوا � ّأي جرمية.
لقد ماتت ّ
منظمات حقوق الإن�سان ،هم ال يتلفّظون ولو بكلمة
واحدة ،ولكن لو مل ُي�سمح لأربعة �أ�شخا�ص من يهود رو�سيا باخلروج
رو�سي
والرحيل �إىل �إ�رسائيل ،لعال ال�ضجيج يف العامل عن �سبب منع مواطن
ّ
العاملية –
إ�رسائيلية ،ولعال �ضجيج و�سائل الإعالم
من التحاقه بالدولة ال
ّ
ّ
ال�صهيونية منها – وت�ؤ ّيدها ّ
يدعون
طب ًعا
منظمات حقوق الإن�سان الذين ّ
ّ
هذه احلقوق(!((13
واللبنانيني
الفل�سطينيني
املهجرين
ال�سيا�سية ال
يف الأحكام
أمريكية ،ف�إنّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الذين يحاربون من ّ
إرهابيني � ،اّإل �أنّ
احتل منازلهم ب�شكل ظامل ،عبارة عن � ّ
اللبنانية ع�سكر ًّيا ب�شكل
�أولئك ال�صهاينة الذين ي�ستهدفون القرى واملدن
ّ
الفل�سطينيني ب�أنواع القرون الو�سطى
يتعر�ضون لل�سجناء
ّ
دائم ،والذين ّ
الفل�سطينية ويبنون مكانها �أماكن
من التعذيب ،والذين يهدمون البيوت
ّ
لل�صهاينة ،ي�ستحقّون امل�ساعدات التي تبلغ املليارات!!
إ�سالمية ،الذي هو من �أقوى مظاهر
�إنّ نظا ًما كنظام اجلمهور ّية ال
ّ
الد�ستوري فيه
الرتابط بني ال�شعب وامل�س�ؤولني ،والذي ُوجد القانون
ّ
للحاكمية و�أ�صل النظام من خالل �آراء و�إرادة
أ�سا�سية
ّ
وكافّة الأركان ال ّ
( ((13امل�صدر نف�سه.
( ((13كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من العوائل ،بتاريخ 1370/9/13هـ�.ش.

62

ولكن �أكرث احلكومات
دميوقراطي؛
وانتخاب ال�شعب ،هو نظام غري
ّ
ّ
الفرديّة ا�ستبدا ًدا ،التي مل يخترب �شعبها على مدى �سنوات طويلة االنتخاب
ملرة واحدة ،هذا ال�شعب الذي مل ي�شارك يف اختيار احلكومة واحلاكم
ّ
والقانون ،هي حكومات مقبولة خالية من النق�ص .وال يجوز للجمهور ّية
النووي ،ال بل
تعتد على � ّأي بلد �آخر امتالك ال�سالح
ال
إ�سالمية التي مل ِ
ّ
ّ
ويجوز منعها من ا�سترياد القطع للطائرات التي ا�شرتتها �سابقًا ،بينما ال
الفار�سي ب�أنواع الأ�سلحة واملقاتالت
�إ�شكال يف �إغراق منطقة اخلليج
ّ
ين بال�سالح
غري ال�رضور ّية ،وكذلك ال مانع من تزويد الكيان ال�صهيو ّ
النووي ،ال بل ويعترب ذلك �رضور ًّيا!
ّ
إعالمية
أمريكي وال�شبكات ال
إعالمي ال
يف املنطق ال
ال�صهيونية ،ف�إنّ
ّ
ّ
ّ
ّ
�إعدام ّجتار الهريوئني يف �إيران نق�ض حلقوق الإن�سان ،ولكن ال �إ�شكال
ين وق�صف القرى و�إعدام الآمنني الذين هربوا
يف خطف ال�شعب اللبنا ّ
من قراهم .وم�ساعدة امل�سلمني املظلومني يف منطقة البلقان( ((13يخالف
ع�سكري يف كافّة الدول بوا�سطة
الدولية � ،اّإل �أنّ �إقامة انقالب
القرارات
ّ
ّ
(((13
(((13
ّ
الدولية!
منظمة  CIAواملو�ساد ال يخالف القرارات
ّ
العراقية يف ق�صف �أهايل حلبجه واجلبهات
كذلك م�ساعدة احلكومة
ّ
ولكن م�ساعدة ال�شعب
الكيميائية ال ُيعترب جرميةً،
إيرانية بالأ�سلحة
ّ
ّ
ال ّ

يحدها من ال�رشق البحر الأ�سود ،ومن الغرب بحر اليونان
(� ((13شبه جزيرة يف جنوب �رشق �آ�سيا ّ
املتو�سط ،ومن ال�شمال جبال الألب .والبلقان
أبي�ض
ل
ا
البحر
والبحر الأدرياتيكي ،ومن اجلنوب
ّ
ي�شتمل على اليونان� ،ألبانيا ،بلغاريا ،البو�سنة والهر�سك ،كرواتيا� ،أ�سلوفانيا ،مقدونية� ،رصبيا،
ّ
ال�سكان يف
متتد على م�ساحة تبلغ  728000كيلو مرت مر ّبع ،ويبلغ عدد
ومونتنفرو .وهي ّ
دول البلقان  53مليون �شخ�صً ا.
أمريكية ومركزها والية فريجينيا .تتولىّ هذه ّ
(ّ ((13
املنظمة جمع املعلومات حول
منظمة الأمن ال
ّ
أمريكية .ومن �أبرز
ل
ا
احلكومة
إىل
�
تقاريرها
م
وتقد
أجانب
ل
ا
أفراد
ل
وا
وال�رشكات
احلكومات
ّ
ّ
وظائفها �إدارة االغتياالت واالنقالبات يف خمتلف دول العامل.
ّ
ولىّ
ؤولية
�
م�س
تت
.1951
العام
أوائل
ال�صهيونيةّ � .أ�س�سها ديفيد بن غوريون �
أمنية
( ((13ا�سم
ّ
ّ
للمنظمة ال ّ
ين .يقال �أنّ
أخ�ص خارج الكيان ال�صهيو ّ
�رسيّة بال ّ
جمع املعلومات وحتليلها والقيام ب�أعمال ّ
املركزي للمو�ساد يف تل �أبيب.
املكتب
ّ
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أمريكي
العراقي الذي يق�ضي فيه �سنو ًّيا � 500ألف طفل على �أثر احل�صار ال
ّ
ّ
(((13
بحد ذاتها .
هو جرمية ّ

يف العراق
�إنّ الدول
الغربية تذكر ا�سم حقوق الإن�سان مع الكذب واخلداع! و�إنّ
ّ
ّ
يت�شكل فيها ح ّتى الآن
بع�ض الدول التي ت�ستفيد �أمريكا من نفطها مل
ملرة واحدة .وال وجود يف هذه
جمل�س واحد منتخب من ال�شعب ولو ّ
الدول حلاكم وال لرئي�س جمهور ّية منتخب من النا�س � ،اّإل �أنّ �أمريكا ال
الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف تلك الدول! ملاذا؟
تذكر �شي ًئا عن
ّ
ذلك لأنّ م�صاحلها تقت�ضي ذلك ،كانوا يتعاونون �إىل �آخر احلدود
�ضد �إيران ،حيث كان
�صدام احلرب ّ
ي�شن ّ
مع نظام ّ
�صدام ،عندما كان ّ
ّ
احتل الكويت وقام بتهديد م�صاحلهم،
ذلك وفق م�صاحلهم ،وعندما
ظالـما وجمر ًما وال ميكن الوثوق به! �أمل
�صدام
حاربوه .عند ذلك �أ�صبح ّ
ً
يكن كذلك يف ال�سابق(.((13
العدو ال يرغب بتو�ضيح �أهدافه ومقا�صده
كما �أ ّنه من
البديهي �أنّ
ّ
ّ
إن�سانية
اخليانية وال
إجرامية لل�شعوب .لذلك يرفع �شعارات ال�صداقة ال ّ
ّ
ّ
اّ
والدميقراطية وغريها� .إل �أنّ هذا الكذب واخلداع
وحقوق الإن�سان
ّ
اً
طويل لأنّ �أ�صحاب ال�سلطة وامل�ستكربين تف�ضحهم
ي�ستمر
ال ميكنه �أن
ّ
�أعمالهم يف العامل.
أمريكيون �رصاح ًة
حتدث فيها ال
الق�ضية
لقد �شاهدمت
العراقية التي ّ
ّ
ّ
ّ
ملدة �سن َتني على
وقالوا نحن نريد �أن ن�أتي �إىل العراق بحاكم �
أمريكي ّ
ّ
حجاج بيت اهلل احلرام ،بتاريخ 1377/12/28هـ�.ش.
( ((13نداء الإمام القائد �إىل ّ
ّ
( ((13كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من ال�شباب يف م�صلى طهران الكبري ،بتاريخ
1379/2/1هـ�.ش.
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ال ّ
أمريكي ،وملا �أرادوه من �أعماق قلوبهم،
أقل ،وهذا �إف�شاء ملا يف �ضمري ال
ّ
ومل يكونوا لري�ضوا ب� ّ
أقل من ذلك.
عراقي ،يريدون و�ضع �شعب وبلد
هم ال يقتنعون بالإتيان ب�أجري
ّ
واملالية دفع ًة واحد ًة يف حلقوم
إن�سانية واملا ّديّة
ّ
وجمموعة من امل�صادر ال ّ
العاملية ،فهم ال ير�ضون ب� ّ
أقل من
ال�صهيونية ومراكز ال�سلطة
ال�رشكات
ّ
ّ
(((14
ذلك ،هذه هي طلباتهم .
أمورا جمهولةً،
�إنّ اجلرائم التي ارتكبت يف العراق ّ
بحق ال�شعب لي�ست � ً
انظروا �إليها! لقد م�ضت �سنوات طويلة على احلرب يف فيتنام( ((14و ّمت
أمريكيون يف تلك
ن�سيان الكثري من الأمور � ،اّإل �أنّ اجلرائم التي ارتكبها ال
ّ
�ضد ذاك ال�شعب ال ميكن �أن تن�سى.
احلرب ّ
لقد �صنعوا الكثري من الأفالم حول ذلك وذكروا الكثري من الق�ص�ص
حيا يف �أذهان النا�س ويف الوجدان
�أي�ضً ا! �إنّ االعتداء على النا�س يبقى ًّ
العا ّم يف الدنيا.

حق احلياة .لقد جاء ه�ؤالء ال�سادة حتت
�إنّ �أعلى حقوق النا�س هو ّ
احلق بوا�سطة الق�صف،
ثم �سلبوهم هذا ّ
عنوان املدافعني عن هذه احلقوقّ ،
(((14
ووجهوا
و�ألقوا �أكرث من �ألف �صاروخ كروز
و�آالف القنابل الثقيلة ّ
الديوانية ،احل ّلة،
املدفعية وبطرق خمتلفة �إىل الب�رصة ،النا�رص ّية،
نريان
ّ
ّ
بغداد ،واملدن الأخرى.
ال�رشقية ،بتاريخ
( ((14كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من �أهايل �آذربيجان
ّ
1381/11/28هـ�.ش.
ال�شمالية وجنوب �رشق
فيتنام
يف
ة
ال�شيوعي
انت�شار
دون
ؤول
�
احل
بهدف
( ((14بد�أت حرب فيتنام
ّ
ّ
ا�ستمرت احلرب ح ّتى العام ،1975
جون�سون،
رئا�سة
زمان
يف
1959
�آ�سيا ،وذلك العام
ّ
فيتنامي .حملت هذه احلرب خ�سائر بلغت املليارات
ماليني
3
من
أكرث
�
و�أ ّدت �إىل مقتل
ّ
أمريكي.
بالإ�ضافة �إىل مقتل  58000وجرح � 300ألف �
ّ
ّ
التحكم به ح ّتى حلظة و�صوله للهدف.
(� ((14صاروخ كروز هو �صاروخ ت�ستعمله الطائرات ميكن
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�أال يعي�ش النا�س يف هذه املدن؟ نحن ندرك ما معنى الق�صف لأ ّننا
تعر�ضنا له ،ولل�صواريخ يف طهران ويف دزفول ويف املدن الأخرى .كان
ّ
املحجبة التي ترتدي القناع
العربية
أمريكي يقوم بتفتي�ش املر�أة
اجلندي ال
ّ
ّ
ّ
ّ
متفجرة!
والعباءة خوفًا من �أ ّنها حتمل موا ّد ّ
وحلر ّيته .ه�ؤالء
هل هذه هي حقوق الإن�سان ،وهل هذا احرتام له
ّ
يدعون فقط! وال ميكن االنتهاء من هذه الأمور باالعتذار� .رضبوا
كاذبون ّ
عذرا ،لقد �أخط�أنا! وهكذا الأمر يف �أفغان�ستان ،يلقون القنابل
ثم قالواً :
ّ
ثم يقولون نف�س الكالم .فهل متحى اجلرائم
على جماعة فيق�ضون عليها ّ
«عذرا لقد �أخط�أنا»(((14؟!
بهذه العبارة:
ً
الربيطانيون معروفون يف الدنيا بالت�ساهل والت�سامح ،وبع�ض الزبدة
ّ
اً
وثقافيا عندنا يفتخرون ب�أ ّنهم �أ�صبحوا مثلهم �أهل للت�سامح
فكر ًّيا
ًّ
والت�ساهل.

ين يف العراق! كانوا يدخلون ب�أ�سلحتهم
لقد �شاهدنا الت�سامح الربيطا ّ
ويخربون حياتهم الآمنة ،وقد جعلوا الأطفال يبكون من
بيوت النا�س
ّ
ال�شعبية – يف بغداد
ووجهوا نريان بنادقهم �إىل التظاهرات
اخلوف،
ّ
ّ
دميقراطيتهم،
واملو�صل واملدن الأخرى التي مل ت�صلنا �أخبارها – هذه هي
ّ
وحمبتهم للب�رش ورعايتهم حلقوق الإن�سان؛ هذه �ساحة
وهذا هو ت�ساحمهم ّ
للعربة ويجب �إدراكها(.((14
الغربية بخباثة كاملة ب�أ ّننا قلقون من نفوذ �إيران يف
تدعي الدول
ّ
ّ
الع�سكري
حق ي�سمح لأمريكا وبريطانيا باحل�ضور
العراق ،فهل هناك ّ
ّ
العراقية؟
ع�سكري يف املدن
يف العراق؟ �أو بتعيني حاكم
ّ
ّ
( ((14كالم للإمام اخلامنئي يف خطب َتي �صالة اجلمعة ،بتاريخ 1382/1/22هـ�.ش.
والعمال ،بتاريخ 1382/2/10هـ�.ش.
( ((14كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء املع ّلمني
ّ
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الدميقراطية
أفغانية كذب ا ّدعاءات
لقد �أثبتت ال�ساح َتني
ّ
العراقية وال ّ
ّ
أمريكيون �أنف�سهم حاملي لوائها .و�أ�صبح
وحقوق الإن�سان التي يعترب ال
ّ
وا�ضحا �أ ّنهم ال يعتقدون بال�شعب وال بالأمم وال ب�آراء النا�س وال
ً
بحقوقهم.
�إنّ الأمر الذي يعتقدون به هو ملء جيوب ال�رشكات الداعمة
أمريكية؛ �أي �رشكات النفط و�رشكات الأ�سلحة والأجهزة
للحكومة ال
ّ
أمريكية وبع�ض احلكومات الأخرى
املالية العظيمة التي تدير احلكومة ال
ّ
ّ
(((14
من خلف ال�ستار .
يت�رصف املحت ّلون وال�سلطويّون مع النا�س يف
�أنتم ت�شاهدون كيف
ّ
إرهابيني ،بينما يف الواقع هم يرتكبون
العراقّ .
يدعون �أ ّنهم يالحقون ال ّ
بحق ال�شعب .هل ميكن مواجهة الإرهاب من خالل
املجازر
العامة ّ
ّ
مرارا ومن خالل ق�صف الف ّلوجة ومدينة ال�صدر
ق�صف املدن
العراقية ً
ّ
و�سامراء واملدن الأخرى؟
ّ
إرهابيني؟! وهل الأطفال
وهل هذا معنى مواجهة الإرهاب وال ّ
املجردات من ال�سالح والأفراد الذين ال ذنب لهم
الربيئون والن�ساء
ّ
إرهابيون؟! وهل ي�ؤ ّدي هذا الأمر �إىل الق�ضاء على الإرهاب �أو �إىل
هم � ّ
الت�شجيع عليه؟
ّ
إرهابية تعمل حتت �إدارة الأجهزة
ند ِع �أنّ
و�إذا مل ّ
املنظمات ال ّ
يدعي هذا الأمر فهو
أمريكية وال
املخابراتية ال
إ�رسائيلية – ح ّتى �أنّ من ّ
ّ
ّ
ّ
عبثي – فعلى ال ّ
أقل ميكننا القول �إنّ االعتداء والظلم
ال
ّ
يتحدث ب�أمر ّ
( ((14كالم للإمام اخلامنئي يف الذكرى الرابعة ع�رش لرحيل الإمام اخلميني (قده) ،بتاريخ
1382/3/14هـ�.ش.
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واملجازر والتطاول والغفلة عن حقوق ال�شعب يف بلده ،ك ّلها �أمور
وت�شجع على ازدياد الإح�سا�س
�شعبية،
ت�شجع على بروز مقاومات
ّ
ّ
ّ
بالإرهاب بني ال�شعوب(.((14

يف �أفريقيا اجلنوبية
ّ
ح�سا�سيةً ،حيث تعترب
اجلنوبية واحدة من �أكرث مناطق العامل
لعل �أفريقيا
ّ
ّ
أهم ّية
الطيب» يف �أفريقيا
اجلنوبية .هذا املكان احلائز على � ّ
ّ
�أوج «الأمل ّ
واالقت�صادي.
ال�سيا�سي
كبرية على م�ستوى التجيي�ش وعلى امل�ستوى
ّ
ّ

مدة( ،((14جاءت جمموعة من البي�ض �إىل ذاك املكان و�أ�صبحت
قبل ّ
حاكم ًة عليه ،ا�ستغ ّلوا جهل العوام من النا�س فا�ستولوا على احلكومة
القيمة كالأملا�س والذهب وباقي املعادن
وعلى �إدارة البلد ،ومت ّلكوا املعادن ّ
الأخرى ،واحتفظوا بال�سود �ضمن �رشوط ال تطيقها � اّإل احليوانات،
تدعي حقوق
مع العلم �أنّ �أمريكا وبريطانيا والعديد من الدول
الغربية ّ
ّ
اجلنوبية!
جد ّية يف �أفريقيا
الإن�سان � ،اّإل �أ ّنها مل تبادر �إىل اتّخاذ � ّأي حركة ّ
ّ
كيفية حكومة جنوب �أفريقيا خالل زيارتي
لقد �شاهدت
ً
منوذجا عن ّ
لبلد جماور لهذا البلد – طب ًعا ّ
متكن هذا البلد من احل�صول على ا�ستقالله

التخرج لك ّل ّية ال�ضباط ،بتاريخ 1383/7/15هـ�.ش.
( ((14كالم للإمام اخلامنئي يف حفل
ّ
الطيب وبنوا م�ستعمرات لهم.
( ((14و�صل الهولنديّون �أوا�سط القرن ال�سابع ع�رش �إىل منطقة الأمل ّ
ين يف تلك املنطقة ف� ّأ�س�سوا العديد من املدن .ويف الن�صف
ومنذ العام  ،1841بد�أ النفوذ الربيطا ّ
الثاين من القرن التا�سع ع�رش ،بد�أت جمموعات من املهاجرين اجلدد بالتوافد �إىل املنطقة .ومبا
الربيطانيني واملهاجرين ،لذلك ن�شبت
�أنّ الهولند ّيني الذين �سكنوا املنطقة بداي ًة خالفوا دخول
ّ
حرب بني الطرفَني �أ ّدت �إىل ا�ست�سالم الهولند ّيني .وبعد العام  ،1931ح�صلت املنطقة
مدة طويلة من الظلم
على ا�ستقاللها ،حيث تدار بوا�سطة البي�ض وب�أ�سلوب
عن�رصي .وبعد ّ
ّ
والتع�سف والن�ضالّ ،
متكنت املنطقة من احل�صول على ا�ستقاللها يف العام  1994وعادت
ّ
ال�سلطة �إىل ال�سود حيث ا�ستلم الرئا�سة نل�سون مانديلاّ .
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يت�رصف
العن�رصي – وكيف كان
و�إخراج البي�ض �أ�صحاب التمييز
ّ
ّ
احلقيقيني وجرميتهم
البي�ض املالكون حينها مع النا�س مالكي الأرا�ضي
ّ
�أ ّنهم �سود فقط .كم كانوا ميار�سون عليهم ال�ضغط والعذاب والإهانات
والتحقري(.((14
اً
رجال بي�ضً ا
قد ت�شاهدون يف التلفزيون بع�ض املناظر التي تبينّ �أنّ
من ال�رشطة ي�رضبون النا�س ال�سود يف جنوب �أفريقيا ،فهل بر�أيكم هذه
حقوق الإن�سان؟
�إنّ حقوق الإن�سان عبارة عن خداع ،و�إنّ �أمريكا والكثري من القوى
الكربى ال تعتقد من الأ�سا�س بهذه احلقوق� .إ ّنهم يكذبون ،و�إنّ طرح
هذه امل�س�ألة هي من �أجل اخلديعة وو�سيلة لل�ضغط على � ّأي بلد يريدون �أن
املعنيني بها،
ي ّتهمونه بنق�ض هذه احلقوقّ ،
ويقدمون �أنف�سهم على �أ ّنهم ّ
وحتت عنوان حقوق الإن�سان ُيدخلون اجلي�ش �إىل بلد ما لتغيري احلكومة
فيه(!((14

يف ك�شمري وميامنار
حترك
�إذا ك ّنا ن�شاهد الأجهزة التي ّ
تدعي الدفاع عن حقوق الإن�سان ال ّ
جف ًنا عندما ت�شاهد ب أ� ّم �أعينها كيف ُيقتل ع�رشات امل�سلمني املظلومني يف
ك�شمري( ،((15فذلك لأنّ النا�س هناك م�سلمون .فهل هذه احلقوق معتربة
� اّإل فيما يتع ّلق بامل�سلمني!
( ((14كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من �أهايل م�شهد وزائري الإمام الر�ضا (ع) ،بتاريخ
1369/1/2هـ�.ش.
( ((14امل�صدر نف�سه.
( ((15وقعت يف القرن الأخري ثالثة حروب بني باك�ستان والهند يف منطقة ك�شمري ،وذلك يف
الأعوام  1947و 1965و ،1999وكان امل�س ّلحون هم ال�ضحايا الوحيدون لهذه احلرب.
ويبلغ عدد ّ
غالبيتهم من امل�سلمني.
�سكان منطقة ك�شمري  13مليون ن�سمة ّ
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� ّأما ّ
منظمة الأمم امل ّتحدة( ((15وجلنة حقوق الإن�سان( ،((15فهما ينتظران
الأ�شخا�ص الذين ال تربطهم عالقات ح�سنة مع �أمريكا فيمار�سان ال�ضغط
تتحرك �شفاههم يف مقابل
عليهم حتت عنوان حقوق الإن�سان! ه�ؤالء ال
ّ
(((15
أمرا مل يح�صل !
�أحداث ك�شمري وفل�سطني ،وك�أنّ � ً
�إذا قام �شخ�ص ب�إطالق النار على قطيع من الأغنام فقتل منه ثالثني
�أو �أربعني ر� ًأ�سا ،لوجدنا الأ�شخا�ص الذين ي�شاهدون احلادث ي�ستغربون
وي�ستنكرون ولعال �صدامهم حول ما ّ
حل باحليوانات.
وجهوا النار �إىل م�س ّلحي ك�شمري فقتلوا
ويف �إحدى التظاهراتّ ،
مدعي حقوق الإن�سان يف العامل ن�سوا ما ح�صل
الع�رشات � ،اّإل �أنّ كافّة ّ
أمرا مل يح�صل(!((15
وك�أنّ � ً

هذا هو و�ضع امل�سلمني امل�ست�ضعفني واملحرومني يف ميامنار ،حيث
يعي�ش �آالف الأ�شخا�ص منهم اليوم يف �أ�سو�إ الظروف يف بنغالد�ش(.((15
لقد ذهب مم ّثلونا �إىل تلك املنطقة ونقلوا عنها �أخبار تزيل النوم من
الأعني!

احلقيقية! �أال يعلو �رصاخ
كم هو العامل غري مبالٍ اليوم بحقوق الإن�سان
ّ
�شخ�ص يف الدنيا! ف�أن يعمد عدد من امل�س ّلحني �إىل �إخراج ع�رشات �آالف
بحق الأطفال والن�ساء
امل�سلمني من بيوتهم ب�أ�سلوب ب�شع ويرتكبون جمازر ّ

(((15
(((15

(((15
(((15
(((15

�ضمت ّ
منظمة الأمم امل ّتحدة ،هي ّ
ّ
املنظمة عند ت�أ�سي�سها 51
دولية ت� ّأ�س�ست عام ّ .1945
منظمة ّ
دولةً ،وبلغ عدد الدول املنت�سبة لها عام  192 2006دولة.
ُوجدت جلنة حقوق الإن�سان يف العام  1946على �أ�سا�س املا ّدة  ،68ومن خالل ال�شورى
أهم مراكز الت�رشيع يف
االقت�صاديّة
واالجتماعية للأمم امل ّتحدة .وتعترب هذه اللجنة واحد ًة من � ّ
ّ
ولكن ما
الأمم امل ّتحدة ،حيث تن�شط يف �سبيل االرتقاء مب�س�ألة الدفاع عن حقوق الإن�سان.
ّ
الغربية.
أ�سا�سي ب�سبب تدخّ ل الدول
ي� َؤ�سف له �أنّ اللجنة انحرفت عن عملها ال
ّ
ّ
كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عائالت ال�شهداء ،بتاريخ 1369/3/2هـ�.ش.
امل�صدر نف�سه.
بعد �إ�صدار قانون العام 1370هـ�.ش .القا�ضي ب�إعادة النظم والقانون وحتويل ميامنار �إىل دولة
بحق امل�سلمني البالغ عددهم
م�ستق ّلة ،بد�أت ال�ضغوطات الع�سكر ّية التي مار�ستها دولة ميامنار ّ
ا�ضطر الكثريين منهم �إىل املهاجرة �إىل بنغالد�ش يف ظروف �صعبة.
مليونيَ �شخ�ص ممّا
ّ

70

والرجال ،وينهبون �أموالهم وال ّ
يفكر ال�شخ�ص � اّإل يف الفرار والنجاة
حتدثت ،وال
بنف�سه ،هذا وك�أنّ �شي ًئا يف الدنيا مل يح�صل ،فال الأمم امل ّتحدة ّ
جلنة حقوق الإن�سان عال �رصاخها ،وال ال�صليب الأحمر الدو ّ
يل(� ((15شعر
تدعي كذ ًبا الدفاع
ؤولية ،ومل
تتحدث امل�ؤمترات وامل� ّؤ�س�سات التي ّ
ّ
بامل�س� ّ
ب�رشا!
عن حقوق الإن�سان وال�صلح؛ ك�أنّ ه�ؤالء لي�سوا ً
ّ
ويدل هذا الأمر على مقدار �إهمالهم وعدم اعتنائهم بالإن�سان ،و�إنّ
�سيا�سية،
ما يذكرونه من تعابري حول حقوق الإن�سان ما هي � اّإل حركات
ّ
لينالوا �شخ�صً ا يف مكان ما بوا�سطتها يعملون على �إعالء �أ�شخا�ص
و�إ�ضعاف دول و�إخراج �شعب من ال�ساحة(.((15
يفرت�ضون �أنّ م�شاكل م�سلمي ميامنار ك�أ ّنها مل تكن .ملاذا؟! ما هي
جرميتهم؟! جرميتهم �أ ّنهم م�سلمون� .إ ّنهم �أعداء الإ�سالم ويخافون منه.
اليوم و�صلت الأمور �إىل م�ستوى �أ ّنهم �أ�صبحوا يحاربون الإ�سالم عل ًنا!
إ�سالمية! اجلزائر بلد
ي�رصخون يف اجلزائر ب�أ ّنهم يحاربون امليول ال
ّ
إ�سالمي ،عندما يتلفّظون بهذه الأمور هناك ،فهل تتوقّعون �شي ًئا من
�
ّ
إ�سالمية واملعادية للإ�سالم(((15؟!
الدول غري ال
ّ

يف البو�سنة والهر�سك
�شاهد � ّأي ر ّدة فعل يف مقابل الأحداث التي ح�صلت يف البو�سنة
ال ُي َ
والهر�سك (�أي القتل العا ّم وورود ال�رصب املغو ّ
يل �إىل مدينة �رسبرنيت�سا
(ّ ((15مت ت�أ�سي�س ال�صليب الأحمر يف الثالث والع�رشين من ت�رشين ال ّأول عام  1863بح�ضور 16
إن�سانية ،عدم وجود غايات ،عدم االنحياز،
ً
بلدا .وتعمل هذه امل� ّؤ�س�سة طبق �أ�صول وهي :ال ّ
وال�شمولية .وما ي�ؤ�سف له �أنّ هذه امل� ّؤ�س�سة فقدت
الوحدة،
ة،
عي
التطو
اخلدمات
ة،
التبعي
عدم
ّ
ّ ّ
ّ
الأ�صول التي تعمل يف �إطارها بعد تدخّ ل الدول والقوى اال�ستكبار ّية.
( ((15كالم للإمام اخلامنئي على �أعتاب �شهر رم�ضان املبارك ،بتاريخ 1370/12/14هـ�.ش.
( ((15امل�صدر نف�سه
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التي وقعت فيها جرائم من العيار الأعلى ،وذلك مقابل �أعني الدول
الغربية املا ّد ّية).
وال�شعوب
ّ
يدعون ب�أ ّنهم مت�ألمّون لنق�ض حقوق الإن�سان يف منطقة من العامل! هل
ّ
هذا �صحيح؟! �أال يعترب قتل �آالف الأ�شخا�ص من الن�ساء والأطفال و�إبادة
مدينة فيها �آالف الأ�شخا�ص وتخريب البيوت وت�رشيد العائالت نق�ضً ا
حلقوق الإن�سان(((16(((15؟!
ثم بعد
ق�ضية البو�سنة والهر�سك ّ
لقد ُوجدت كافّة هذه الفجائع يف ّ
�سي ًئا – لأنّ باقي اجلرائم قد حت�صل خارج �أوروباّ � ،أما
ذلك �أ�صبح الو�ضع ّ
هذه اجلرمية فهي حت�صل يف �أوروبا – لذلك بد أ� يعلو �رصاخهم ،ومع ذلك
يقدموا اً
وحقيقيا.
�صحيحا
عمل
مل ّ
ً
ًّ

ال�رصبيني .واملجرمون
اليوم ما زال امل�سلمون يعي�شون حتت �ضغط
ّ
الذين قتلوا �آالف الأ�شخا�ص �أو دفنوهم �أحيا ًء �أو �أ ّنهم ماتوا يف ال�سجون
يتجولون يف �أوروبا وال مينعهم � ّأي �شخ�ص من
من اجلوع ،ه�ؤالء
ّ
ذلك(!((16
الداخلية يف
�إنّ الأحداث التي تقع يف البو�سنة والهر�سك ،واحلرب
ّ
بحق امل�سلمني
قره باغ ومنطقة القوقاز( ،((16واملجازر الدمو ّية والقا�سية ّ
(((15

(((16
(((16
(((16

ين ،عن ا�ستقاللها يف ت�رشين ال ّأول عام  .1991واعرتف
 �أعلنت البو�سنة� ،ضمن بيان برملا ّ
ال�رصبي على
الهجوم
�
أ
بد
،1992
العام
ويف
.1992
عام
أوروبي بها يف ني�سان
االتحّ اد ال
ّ
ّ
البو�سنة .ويف ال�ساد�س ع�رش من ني�سان � ،1993أ�صدرت الأمم امل ّتحدة القرار رقم  819الذي
ال�رصبية راتكوميالدتي�ش الذي ارتكب مع جنوده
اعترب �رسبرنيت�سا منطق ًة �آمنةً .قاد احلمالت
ّ
ً
�ضحيتها � 8آالف �شخ�ص من الآمنني عند
راح
ة
كبري
يف احلادي ع�رش من متوز  1995جمزر ًة
ّ
�إخالئهم املدينة.
أمنية ،بتاريخ 1374/4/21هـ�.ش.
ل
ا
القوى
أ�سبوع
�
مبنا�سبة
اخلامنئي
كالم للإمام
ّ
كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من العائالت ،بتاريخ 1370/9/13هـ�.ش.
ال�سوفياتي
حترك اللواء  336التابع لالتحّ اد
�صباح ال�ساد�س والع�رشين من �شباط عام ّ ،1992
ّ
اجلبلية ،وهاجم مدينة خوجايل
وامل�ستقر يف منطقة خان كندي ،نحو منطقة قره باغ
ال�سابق،
ّ
ّ
التي يبلغ عدد ّ
آذربيجانيني ،حيث عمل املهاجمون الأرامنة
�سكانها � 7آالف �شخ�ص من ال
ّ
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يف �سارايغو يف قلب �أوروبا املتح�ضرّ ة ،ك ّلها جرائم خ�شنة �إىل م�ستوى
�أ ّنها ّ
تذكر الإن�سان باملجازر التي ارتكبت يف �أوروبا يف القرون الو�سطى
الدينية والعن�رص ّية.
�أثناء احلروب
ّ
والفارق �أنّ ال�رصب اليوغ�سالف اليوم ي�ستعينون لأجل الق�ضاء على
امل�سلمني ب�أدوات وو�سائل ع�سكر ّية جديدة! ومع ذلك ،فالدول التي
حترك �ساك ًنا
ّ
تتدخل يف الدول الأخرى حتت عنوان حقوق الإن�سان مل ّ
�أمام هذه اجلرائم.
تدخلوا يف
أوروبية يف هذه املنطقة
ثم �إنّ �أمريكا والدول ال
ّ
ّ
ّ
تلك اجلمهور ّيات ملنع وقوع هكذا جرائم عندما مل يكن امل�سلمون
موجودين.
كذلك يف منطقة القوقاز ،امتنعت الدول التي ميكنها �أن متنع قتل
إ�صالحية
التدخل ،ال بل ت�آمروا على اجلهود ال
امل�سلمني يف قره باغ عن
ّ
ّ
إ�سالمية ،و�أثبتوا �أن ال عالقة تربطهم مب�صري ال ّأمة
التي بد�أتها اجلمهور ّية ال
ّ
التي ح�صلت حدي ًثا على اال�ستقالل(.((16
�أال يعترب ما ح�صل يف �رشق �أوروبا – البو�سنة والهر�سك – مناذج
�صارخ ًة ومفجع ًة لنق�ض حقوق الإن�سان؟! �أمل يذهب بع�ض الأ�شخا�ص
عما
التابعني مل� ّؤ�س�سات غري
حكومية �إىل تلك املناطق ّ
وقدموا تقارير ّ
ّ
وتعر�ض الأهايل ملجازر كبرية مل ي�سلم منها الكبري وال ال�صغري
على ت�سوية املدينة بالأر�ضّ .
وال املر�أة وال الطفل.
جراء ذلك � 613شخ�صً ا من الأهايل الآمنني ،ومن بني ه�ؤالء الأ�شخا�ص 106
وقُتل من ّ
امر�أةً ،و 83اً
طفل ،و 70عجو ًزا .وكذلك أ� ّدى احلادث �إىل �إ�صابة �أكرث من �ألف �شخ�ص
بدنية بليغة ،كان من بينهم  76اً
طفل .و ّمت �أ�رس حوايل � 1275شخ�صً ا وفُقد 100
بجروح ّ
�آخرين .وقتلت ثمانية عائالت بالكامل .و� ّأما الذنب الذي اقرتفه ه�ؤالء هو �أنّهم م�سلمون.
تتلخ�ص يف التمثيل باجلثث،
وقد �شهدت املعركة ممار�سات فا�ضح ًة ارتكبها املهاجمون ّ
منوذجا
خوجايل
مدينة
وكانت
واقتالع العيون ،وا�ستخراج ما يف البطون ،وتقطيع الأو�صال.
ً
بار ًزا لنق�ض حقوق الإن�سان.
حجاج بيت اهلل احلرام ،بتاريخ 1371/3/13هـ�.ش.
( ((16نداء الإمام القائد �إىل ّ

73

ً
ومهلكا؟! �أمل
�صعبا
يح�صل فيها؟! �أمل يخرب اجلميع ب�أنّ �شتاءهم كان
ً
املخيمات؟! ملاذا مل
يو�صفوا
ي�شاهد ال�صور! �أمل يب ّثوا الأفالم؟! و�أمل ّ
ّ
يقدموا اً
عمل �أكرب من الكالم؟! �أو يدخلوا
ّ
يتدخلوا ومل يدينوا؟ وملاذا مل ّ
جيو�شهم كما ح�صل يف الكويت عندما يكون الأمر يتع ّلق ب�سيا�ستهم وال
يكون للم�ست�ضعفني � ّأي عالقة؟!
تلك املنطقة ال ّ
بلدا وق�صفوا
ت�شكل م�شكل ًة لأمريكا .لقد دخلوا ً
مدفوعا من الدول الأخرى .فقد ال ي�سوءهم
وحاربوا وكان �أجرهم
ً
حتمل
خراب العراق! وال يزعجهم تخريب الكويت! ولكن هل ميكنهم ّ
هذه الأمور �إذا ح�صلت على حدودهم �أو ح�صلت يف بلدهم(((16؟

( ((16كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة  13من �أبان ،بتاريخ 1371/8/13هـ�.ش.
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خال�صة
حقيقيا .هناك
�إنّ ا ّدعاء حقوق الإن�سان يف العامل كثري � ،اّإل �أ ّنه لي�س ا ّدعا ًء
ًّ
وجهت �أكرب الإهانات �إليها!
دول ّ
تدعي دعمها لهذه احلقوق وهي التي ّ
حريّة البيان والفكر يف العامل ،و�آثارها
وهناك �أنظمة نه�ضت تدعو �إىل ّ
ّ
تدل على �أ ّنها �سبب �أكرب االختناقات وحاالت اال�ستبداد فيه(.((16
تقدمها اليوم الدول
نحن ال منتلك �أدنى اعتقاد باال ّدعاءات التي ّ
ّ
واملنظمات التابعة للقوى العظمى حول دعمها حلقوق الإن�سان� .إذ �إ ّننا
جمرد خداع وكذب وت�آمر .نحن نعتقد �أنّ الإرهاب قد ن�ش�أ
نعترب ذلك ّ
الغربية والقوى
أمريكي والعديد من احلكومات
يف �أح�ضان النظام ال
ّ
ّ
امل�ستبدة يف العامل(.((16
ّ
والبديهي �أن تعمد �أمريكا ودول جبهة اال�ستكبار الأخرى
الطبيعي
من
ّ
ّ
إعالمية وو�سائل الإعالم واالتّ�صال،
وكافّة التابعني لها ،من الأجهزة ال
ّ
�صب اهتمامهم على حتريف احلقائق يف �إيران ،و�إيجاد االنحراف
�إىل ّ
واحلر يف
العاملي ،واتّهام ال�شعب ال�شجاع والواعي
يف الر�أي العا ّم
ّ
ّ
إ�سالمية وامل�س�ؤولني ال�صاحلني والالئقني
�إيران والنظام املرتقّي والثورة ال
ّ
احلر ّية تارةً ،حتت عنوان حقوق الإن�سان ،وبو�صفهم تار ًة �أخرى
بنق�ض ّ
والتحجر و�أمثال ذلك(.((16
باالرجتاع
ّ
واملدنيني ،بتاريخ
( ((16كالم للإمام اخلامنئي يف جمع امل�س�ؤولني الع�سكر ّيني
ّ
1368/3/28هـ�.ش.
( ((16كالم للإمام اخلامنئي يف مرا�سم بيعة �شهداء ال�سابع من تري ،بتاريخ 1368/4/7هـ�.ش.
( ((16كالم للإمام اخلامنئي يف الذكرى ال�سنو ّية الأوىل لرحيل الإمام اخلميني (قده) ،بتاريخ
1369/3/10هـ�.ش.

75

الغربيني يكذبون عندما يقولون �أ ّنهم ال يعادون
�إنّ قادة الدول
ّ
الإ�سالم ،هم يف الواقع �أعداء الإ�سالم اللدودون .وهم يكذبون عندما
يدعون ت�أييدهم حقوق الإن�سان ،لأنّ �أكرب عدو للإن�سان وحلقوقه هو
ّ
هذه القوى اال�ستكبار ّية وال�شيطان الأكرب.
وهم يكذبون عندما يقولون �أ ّنهم ال ينوون معاداة ال�شعوب ،هم
يريدون �أن يجعلوا �شعوب املنطقة �أ�سري ًة لهم .وهم يكذبون �أي�ضً ا عندما
ير ّددون �أ ّنهم �أ�صدقاء لإيران ويرغبون ب�إقامة عالقات معها ،هم يريدون
�أن يحكموا �إيران كما كان يف املا�ضي(.((16
أمريكيون ت�أييدهم
يدعي ال
�إ ّنه ال يوجد �سخرية �أكرب و�أ�س أ
و� من �أن ّ
ّ
الفل�سطينيني ،و�إىل امل�ؤامرات
حقوق الإن�سان! انظروا �إىل و�ضع
ّ
�ضدهم .هل ميكن له�ؤالء �أن يكونوا م�ؤ ّيدين حلقوق
التي يحيكونها ّ
الإن�سان؟! �إنّ الدماء ت�سيل من قلوب ال�شعوب ،و�إنّ الواعني واليقظني
التمرد على القوى
يف الأمم ترغب �أفئدتهم بال�رصاخ والتك ّلم ورفع لواء
ّ
موجه �إىل ال�شعب
اال�ستكباريّة .هذا اللواء هو اليوم ب�أيديكم (اخلطاب ّ
ين) فحافظوا عليه(.((16
الإيرا ّ

إ�سالمية هو نق�ضها حلقوق
�إنّ الذي ال يعجبهم يف اجلمهور ّية ال
ّ
الإن�سانّ � ،أما الذي مينعهم عن الإعالن عن ذلك �رصاح ًة هو �أمور �أخرى
ال�سيا�سية ،مع �أنّ درا�سة �أقوال ّ
املنظرين وامل�ؤ ّلفني
لها عالقة مب�صاحلهم
ّ
عندهم تبينّ املق�صود ب�شكل وا�ضح.
الذي ال يعجب �أمريكا ّ
إ�سالمية
وكل م�ستكرب يف نظام اجلمهور ّية ال
ّ
هو �أمور:
إ�سالمي للجمهور ّية
� ّأو اًل :عدم الف�صل بني الدين وال�سيا�سة والأ�سا�س ال
ّ
إ�سالمية.
ال
ّ
( ((16كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عائالت ال�شهداء ،بتاريخ 1370/7/17هـ�.ش.
( ((16امل�صدر نف�سه.
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ال�سيا�سي لهذا النظام ،مبعنى عدم ا�ست�سالمه مقابل
ثانيا :اال�ستقالل
ً
ّ
ظلم القوى الكربى.
ثال ًثا :الإعالن عن طريق ّ
أ�سا�سي يف م�س�ألة فل�سطني ،والذي
احلل ال
ّ
فل�سطينية
ين الغا�صب وت�شكيل دولة
هو عبارة عن تفكيك النظام ال�صهيو ّ
ّ
وامل�سيحيون واليهود
الفل�سطينيني �أنف�سهم ،يعي�ش فيها امل�سلمون
ب�أيدي
ّ
ّ
جنبا �إىل جنب.
ً
إ�سالمية ،ومعار�ضة
وال�سيا�سي لكافّة الثورات ال
املعنوي
راب ًعا :الدعم
ّ
ّ
ّ
ال�ضغط على امل�سلمني يف � ّأي مكان من العامل.

خام�سا :الدفاع عن الإ�سالم والقر�آن والر�سول الأعظم (�ص) و�أنبياء
ً
املقد�سات ،كما ح�صل
اهلل تعاىل الآخرين ،ومواجهة م�ؤامرة الإ�ساءة �إىل ّ
مع كاتب الآيات ال�شيطانيّة مهدور الدم.
إ�سالمية
إ�سالمية وتعاون الدول ال
�ساد�سا :العمل يف �سبيل اتحّ اد ال ّأمة ال
ً
ّ
ّ
إ�سالمية الكبرية».
يف قالب «ال ّأمة ال
ّ

الغربية
التحميلية ،حيث ت�سعى الدول
الغربية
�ساب ًعا :رف�ض الثقافة
ّ
ّ
ّ
إ�سالمية يف الدول
وتع�صبها �إىل جعل ال�شعوب ال
انطالقًا من �ضيق نظرها
ّ
ّ
إ�سالمية يف العامل تقبلها وتر�ضى بها ،والإ�رصار على �إحياء الثقافة
ال
ّ
إ�سالمية.
إ�سالمية يف الدول ال
ال
ّ
ّ

إ�سالمية
اجلن�سي وت�صديره �إىل الدول ال
ثام ًنا :حماربة الف�ساد والتف ّلت
ّ
ّ
أخريا �أكرث �أ�شكاله انحرافًا
من قبل �أمريكا وبريطانيا ،التي �شهدت � ً
وابتعا ًدا عن احلياء ،فهي ت�سعى ،وبتخطيط م�سبق ،لإدخاله �إىل الدول
إ�سالمية.
ال
ّ
هذه هي الأمور التي تدفع �أمريكا والذين يدورون يف فلكها �إىل
إ�سالمية.
معاداة اجلمهوريّة ال
ّ
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البديهي �أ ّنهم �إذا �أعلنوا عن ذاك العداء �رصاحةً ،فذلك �سي�ؤ ّدي �إىل
ّ
إ�سالمية ،لذلك
إ�سالمية يف �أعني ال�شعوب ال
مزيد من اعتبار اجلمهوريّة ال
ّ
ّ
إ�سالمية يف �إعالمهم بالإرهاب و�أمثاله ويعلنون
فهم ي ّتهمون �إيران ال
ّ
يف حتليالتهم الكاذبة و�أخبارهم املجعولة �أ ّنها قد تخ ّلت عن �أ�صولها
وا�ست�سلمت لهم.
أمرين كذب حم�ض وهما نا�شئان من طبيعة اال�ستكبار اخلادعة،
ِ
وكال ال َ
إ�سالمية هي طريق الإمام ومبادئ الإ�سالم
لأنّ �أ�صول اجلمهور ّية ال
ّ
امل�س ّلمة التي ما زالت على رغم جهود الأعداء معترب ًة يف �إيران الإ�سالم،
وهي ما تزال ّ
إ�سالمية ،والتي لن تتخ ّلى
ال�سيا�سية وال
ت�شكل مبادئ حياتنا
ّ
ّ
عنها دولة �إيران و�شعبها يف حياتها يف ّ
دي الأ�صيل
ظل الإ�سالم
املحم ّ
ّ
مهما تط ّلب الأمر من ت�ضحيات ،و�ستبقى �أ�صول الإمام اخلميني (ر�ض)،
وعلى ر�أ�سها �أ�صل عدم الف�صل بني الدين وال�سيا�سة ،والوقوف �أمام
�ضغوطات املا ّد ّيني الذين يريدون انزواء الإ�سالم والقر�آن ،هي الأ�صول
إ�سالمية(.((17
احلية يف اجلمهور ّية ال
ّ
ّ

هناك الكثري من الأ�شخا�ص يف العامل – الذين تربطنا بهم عالقات
�رسا �إىل م�س�ؤولينا ويقولون� :إنّ �سبب عداء
�سيا�سية –
جتاريّة �أو
ّ
يتحدثون ًّ
ّ
وق�ضية �إ�رسائيل ،و�إنّ ّ
كل ما ُيقال
�أمريكا لكم هو م�س�ألة ال�رشق الأو�سط
ّ
الفالنية ،وحقوق املر�أة ،و�أمثال
حول حقوق الإن�سان ،واملحاكمات
ّ
أمريكي
إ�سالمية يف الإعالم ال
توجه �إىل اجلمهوريّة ال
هذه العبارات التي ّ
ّ
ّ
ين ما هو � اّإل كالم.
وال�صهيو ّ
أقروا
جمرد كالم � ،اّإل �أ ّنهم اليوم � ّ
ونحن نعلم �أنّ ما يقومون به هو ّ
بذلك(.((17
حجاج بيت اهلل احلرام ،بتاريخ 1372/2/28هـ�.ش.
( ((17نداء الإمام القائد �إىل ّ
( ((17كالم للإمام اخلامنئي يف حرم الإمام اخلميني (قده) ،بتاريخ 1375/1/4هـ�.ش.
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ه�ؤالء ال تلتهب قلوبهم حلقوق الإن�سان ،هم من �أكرب ناق�ضي هذه
احلقوق ،هم قاموا يف و�ضح النهار ب�إحراق ثمانني �شخ�صً ا يف �إحدى
واحدا بعد الآخر يف �إحدى املنازل ومل ّ
يرف لهم
أمريكية �أحيا ًء
املدن ال
ً
ّ
(((17
جفن ،فماذا تكون عالقتهم بالب�رش وبحقوق الإن�سان ؟
من جملة الأمور اخلاطئة يف كالمهم �أ ّنهم اجتمعوا ّ
وفكروا وقالوا
لنذهب ونطلب من دولة �إيران احرتام موازين حقوق الإن�سان!
ّ
كثريا يف ا�سم ملوقفهم وو�صف لعملهم هذا ،فلم �أجد كلم ًة
ففكرت ً
جدير ًة به �سوى «الوقاحة».
لقد كان ه�ؤالء ال�سادة وقحني يف تو�ضيح هذه املطالب وحقوق
أوروبية �أ ّنها من �أكرب ناق�ضي هذه احلقوق
الإن�سان! وقد امتازت الدول ال
ّ
طوال القرن الأخري(.((17
�إنّ الدول امل�ستكربة – �أمثال �أمريكا – هي �أكرب الداعمني لنق�ض هذه
احلقوق يف ّ
ثم ي�صبح ه�ؤالء من الدعاة لها ،بل ويجعلونها
كل �أنحاء العاملّ ،
ً
يوجهونه �إىل ال�شعوب والدول التي تخالفها! و�إذا نه�ض بع�ض
�سوطا ّ
ليتحدثوا حول حقوق الإن�سان مبا ير�ضيهم،
الأ�شخا�ص من هنا وهناك
ّ
(((17
العدو .
جدا ،وهذا يعني االنفعال يف مقابل
فهذه �سيا�سة خاطئة ًّ
ّ
لقد عمدت الأجهزة اال�ستكبار ّية يف ال�سنوات التي تلت انت�صار
ين و�إمامنا
الثورة �إىل اتّهام اجلمهور ّية ال
إ�سالمية يف �إيران وال�شعب الإيرا ّ
ّ
العظيم ب�أمور تتنا�سب معها .يقولون �أنتم تنق�ضون حقوق الإن�سان مع
العلم �أ ّنهم من �أكرب ناق�ضي هذه احلقوق(.((17
إ�سالمية ،التي هي
الغربية �إىل و�ضع اجلمهور ّية ال
كما حتاول الدول
ّ
ّ
(((17
(((17
(((17
(((17

امل�صدر نف�سه.
كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة يوم العامل ويوم املع ّلم ،بتاريخ 1376/2/10هـ�.ش.
كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عائالت القادة ال�شهداء يف طهران ،بتاريخ
1376/2/17هـ�.ش.
كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عا ّم مبنا�سبة عيد الفطر ،بتاريخ 1377/10/28هـ�.ش.
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عامليا ،يف موقع الدفاع ،وجعلها تفتقد
اليوم يف مظهر
ّ
جامعية الإ�سالم ًّ
االبتكار يف العمل يف �ساحة معار�ضة �أعدائها ،لذا مل ير ّددوا �شعارات
�شعبيا يف �صورة من النفاق والرياء ،مثال ذلك :حقوق الإن�سان،
مقبولة ًّ
احلر ّية ،مواجهة الإرهاب ،الدفاع عن حقوق املر�أة ،و�أمثال ذلك،
ّ
(((17
إ�سالمية بعدم االهتمام بهذه ال�شعارات .
وي ّتهمون اجلمهور ّية ال
ّ
يقدم �أ�سو�أ
هذا ،ويثري النظام ال
أمريكي م�س�ألة حقوق الإن�سان ،بينما ّ
ّ
ويدعي
�صورة لنق�ضها يف �سلوكه امل�ستكرب مع �شعوب العامل ال�ضعيفةّ ،
الدميقراطية
ويتحدث عن
إرهابيني،
ّ
ّ
حماربة الإرهاب يف حني �أ ّنه يدعم ال ّ
احلر ّية
وهو يدعم �أكرث الدول ا�ستبدا ًدا يف العامل ،وير ّددون �شعارات با�سم ّ
ين وما
وهم ال
ماهية النظام ال�صهيو ّ
ّ
حر يف �إف�شاء ّ
يتحملون �أدنى كالم ّ
ي�ؤ ّديه اليهود ال�صهاينة من ظلم.

إ�سالمية با�سم حقوق املر�أة ،ويعتدون
كما يحاربون اجلمهور ّية ال
ّ
ثم يعتربون
ويهينون وي�ستغ ّلون املر�أة ال
أمريكية يف عائلتها وعملهاّ .
ّ
ال�شعبية يف احلكومة ،بينما ي�ستعملون
�أنف�سهم حاملي لواء امل�شاركة
ّ
ّ
كل و�سائلهم ملواجهة ال�شعب امل�سلم يف � ّأي حكومة وجد فيها ،ال بل
ويدعمون ّ
�ضدهم(.((17
كل امل�ؤامرات الع�سكر ّية
وال�سيا�سية ّ
ّ
�إنّ الدولة الوحيدة يف العامل التي تواجه مع �شعبها ال�سلطة االقت�صاد ّية
إ�سالمية يف �إيران
والثقافية لال�ستكبار هي دولة اجلمهوريّة ال
وال�سيا�سية
ّ
ّ
ّ
ّ
العاملية
القوى
مراكز
يف
خ�صومة
من
ت�شاهدونه
ما
كل
�
و
و�شعبها.
إنّ
ّ
�ضد �إيران ،هو لأجل هذاّ .
مربرات كحقوق
ّ
وكل ما عداه ما هو � اّإل ّ
الإن�سان ،والكالم الذي ير ّددونه يف �إعالمهم يف الداخل ،كذلك امليل
الدميقراطية و�إ�شاعتها ،ما هو � اّإل كذب.
�إىل
ّ
الق�ضية� ،إذ �إنّ �أجهزة ال�سلطة يف العامل ال ميكنها �أن
هذا هو �أ�صل
ّ
حجاج بيت اهلل احلرام ،بتاريخ 1377/2/28هـ�.ش.
( ((17نداء الإمام القائد �إىل ّ
( ((17امل�صدر نف�سه.
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والثقافية واالقت�صاد ّية
ال�سيا�سية
ترى دولة تواجه مع �شعبها ال�سلطة
ّ
ّ
لال�ستكبار(.((17
ال�سيا�سية م�سموع ًة
العدو ،من خالل �إعالمه� ،إىل جعل الأجواء
ي�سعى
ّ
ّ
بالرغم من �أنّ �أ�سو�أ حاالت نق�ض حقوق الإن�سان تقوم بها قوى اال�ستكبار
يف العامل و�أتباعها و�أياديها يف الدنيا ،وهم ال ي�أبون ممار�سة ّ
كل من �ش�أنه
نق�ض حقوق الإن�سان يف جميع �أعمالهم!
فما هو هدفهم من اتّهامنا والإ�ساءة �إلينا؟ يكمن الهدف يف ت�سميم
ت�سمم ّ
كل
والثقافية
الأجواء الفكر ّية
وال�سيا�سية يف البلد لي�ؤ ّدي ذلك �إىل ّ
ّ
ّ
من يتنفّ�س يف هذه الأجواء(.((17
ين ال ميتلك حالة حرب مع � ّأي �شخ�ص ابتدا ًء � ،اّإل �أ ّنه
�إنّ ال�شعب الإيرا ّ
التدخل والت�س ّلط .هو ينفر من ال�سلطة التي تعمل على �إهمال م�صالح
يكره
ّ
الدميقراطية
�شعب مقابل م�صاحلها غري امل�رشوعة ،ومن الذين يرفعون لواء
ّ
ين املعادي
واحلر ّية وحقوق الإن�سان � ،اّإل �أ ّنهم يدافعون عن النظام ال�صهيو ّ
ّ
الوح�شي مع
بالكامل حلقوق الإن�سان ،والذي يتعامل بهذا الأ�سلوب
ّ
الأ�رسى ومع ال�شعب يف �أفغان�ستان(.((18
والدميقراطية الذي
اجلميع يعلم �أنّ �شعار الدفاع عن حقوق الإن�سان
ّ
ير ّدده قادة البيت الأبي�ض هو كذب وخداع و�سقوط .فهل هناك َمن ال
إ�سالمي من وجهة
ين والنظام ال
يعلم �أنّ اجلرم الذي اقرتفه ال�شعب الإيرا ّ
ّ
نظر اال�ستكبار هو �أ ّنهم واجهوا �أ�صحاب الأطماع والأجانب ب�شجاعة
و�رصاحة(((18؟
(((17
(((17
(((18
(((18

كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من �أهايل �آراك ،بتاريخ 1379/8/24هـ�.ش.
كالم للإمام اخلامنئي يف جمع من �أهايل قم ،بتاريخ 1379/10/19هـ�.ش.
الهوائية ،بتاريخ 1380/11/18هـ�.ش.
القوة
كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع ّ
ّ
كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة م�سرية  22بهمن ،بتاريخ 1380/11/23هـ�.ش.
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أمريكيون بالكامل يف العامل من �أعني ال�شعوب ب�سبب
لقد �سقط ال
ّ
ين .و�إنّ � ّأي دولة
�سلوكهم غري املعقول يف الدفاع عن النظام ال�صهيو ّ
ت ّتخذ موقفًا حقًّا �ستكون مرفو�ض ًة من وجهة نظر �أمريكا.
إ�سالمية هو ب�سبب
�إنّ البع�ض الذين يحملون على اجلمهوريّة ال
ّ
املواقف املحقّة؛ ولأنّ اجلمهور ّية ال ي�ؤ ّثر فيها اخلوف ،وال تخاف من
أمريكيون ،وال
�أمريكا ،تعمل لأجل ما تريد وال تنفّذ ما يريده القادة ال
ّ
تتخ ّلى عن ا�ستقاللها.
إ�سالمية،
�ضد اجلمهور ّية ال
يف املا�ضي ،عندما كانوا يريدون احلديث ّ
ّ
ير ّددون �شعار �أ ّنها ال تراعي حقوق الإن�سان .اليوم �أ�صبح ّ
كل �شيء
القوة والظلم(.((18
ً
وا�ضحا ،هم يخالفونها لأ ّنها مل ولن ت�ست�سلم ملنطق ّ
إ�سالمية هي
أهم م�سائل ال�شعوب ال
�إنّ امل�س�ألة التي هي واحدة من � ّ
ّ
والدولية املعتدية يف املنطقة .ويعترب ذلك
الوطنية
ح�ضور القوى غري
ّ
ّ
كبريا ل�شعوب هذه املنطقة ،فبالأم�س مار�سوا ال�ضغط على ال�شعب
بال ًء ً
مربر �آخر.
يهددون ال�شعب
الأفغا ّ
مربر ما ،واليوم ّ
العراقي حتت ّ
ين حتت ّ
ّ
فماذا ّ
حل ب�شعار خمالفة احلرب ،وال�صلح ،وحقوق الإن�سان ،والدفاع
أمريكية
يحق ل�شعوب العامل اليوم اعتبار ال�سلطة ال
عن
الدميقراطية؟! �أال ّ
ّ
ّ
فا�شيني( ((18ومناذج
أمريكيني
امل�ستكربة �سلط ًة كاذب ًة وامل�س�ؤولني ال
ّ
ّ
ال�شخ�صيات الهتلر ّية يف هذا الزمان؟!
ّ

( ((18كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة يوم العامل و�أ�سبوع املع ّلم ،بتاريخ 1381/2/11هـ�.ش.
احلكومية التي وجدت بني الأعوام 1922
تاريخي ي�شري �إىل نوع من الأنظمة
الفا�شية مفهوم
(((18
ّ
ّ
ّ
التو�سع
نتيجة
هي
ة
ي
النظر
الناحية
من
ة
والفا�شي
مو�سوليني.
أ�سها
�
ير
وكان
إيطاليا،
�
يف
و1943
ّ
ّ
ّ
والفا�شية والناز ّية �شكالن من �أ�شكال ديكتاتور ّية
أوروبية.
إمربيالية ال
النظري للعن�رصيّة وال
ّ
ّ
ّ
ّ
ر�ؤو�س الأموال الكبرية.
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يتحدثون �رصاح ًة ويقولون �إنّ م�صاحلنا تقت�ضي احتالل العراق ،وهذا
ّ
يتحدث به هتلر( ((18عندما كان يقول ب�أنّ الأملان يحتاجون �إىل
ما كان
ّ
ف�ضاء
حياتي( ،((18لذلك كان يهاجم الدول املحيطة به(.((18
ّ

يوجهون اللوم يف
الأعداء ال يريدون االعرتاف بخ�سارتهم � ،اّإل �أ ّنهم ّ
الدولية ،على �أنواعها ،للثورة والنظام ال
ال�سيا�سية
املحافل
إ�سالمي؛ �أنّ
ّ
ّ
ّ
ق�ضية فل�سطني،
إ�سالمي ،ومواقفه
موقف وموقع النظام ال
ال�سيا�سية يف ّ
ّ
ّ
إ�سالمي ،والت�س ّلح ،وحقوق الإن�سان ،مينع حتقّق
و�أفغان�ستان ،والعامل ال
ّ
العاملية ،وهذا �سببه �صمود �شعبنا.
الكثري من �أهداف اال�ستكبار
ّ
متحرر بالكامل ،وقد ح�صلنا على هذا
إ�سالمي هو نظام
النظام ال
ّ
ّ
�ضده(.((18
التحرر من الإ�سالم ،ولهذا هم يعادون الإ�سالم ويعملون ّ
ّ

و�إنّ لواء حقوق الإن�سان اليوم هو ب�أيدي �أمريكا وبريطانيا وبع�ض
حتول معهم �إىل �شيء م�ضحك ال
الدول الأخرى من هذا القبيل ،حيث ّ
بل و�سخرية!
(((18

(((18

(((18
(((18

الوطني
اال�شرتاكي
العمال
 �أدولف هتلر ( 20ني�سان  30 -1889ني�سان  )1945قائد حزب ّ
ّ
ّ
عد ًة من
يف �إملانيا ،وقائد �أملانيا من العام � 1933إىل العام  .1945جمع هتلر مراتب قياديّ ًة ّ
ين ،ورئي�س احلكومة ،ورئي�س الواليات ،وهو واحد من �أكرب
�أبرزها ال�صدر الأعظم الأملا ّ
الديكتاتور ّيني يف العامل .قاد هتلر ،وب�شكل مبا�رش� ،أملانيا الناز ّية ،وتولىّ الإ�رشاف على جمازر
جماعية وت�رشيد املاليني .انتحر بعد �أن �أدرك ف�شل جي�ش الرايخ الثالث قبل و�صول
وحمارق
ّ
قوات اجلي�ش الأحمر.
ّ
جغرا ّ
احلياتي »Lebensraum
ين ،هو فردريك رات�سل ،وهو الذي ذكر مفهوم «الف�ضاء
يف �أملا ّ
ّ
احلياتي
يف كتاب له بعنوان اجلغرافيا ال�سيا�سيّة ( ،)1896ويف كتاب �آخر له حمل عنوان الف�ضاء
ّ
م�ستمر على الف�ضاء
( .)1901ويعتقد ب�أنّ التاريخ هو �ساحة �رصاع
احلياتي ،مع العلم �أنّ
ّ
ّ
ال�سيا�سي ،فهو اجلغرا ّ
يف
عده
ب
احلياتي
الف�ضاء
�سيا�سيّ � .أما الذي �أعطى
نظر ّيته مل حتمل � ّأي ُبعد
ُ
ّ
ّ
ّ
ين الآخر كارل هاو�س هوفر  ،Karl Haushofaفكانت هذه النظر ّية واحد ًة من الأعمدة
الأملا ّ
أيديولوجية لأدولف هتلر.
ل
ا
ة
أ�سا�سي
ّ
ال ّ
كالم للإمام اخلامنئي يف جمع �أهايل زاهدان ،بتاريخ 1381/12/4هـ�.ش.
كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من �شباب حمافظة �سي�ستان وبلوج�ستان ،بتاريخ
1381/12/6هـ�.ش.
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أمريكيني،
ق�ضية �سجن �أبو غريب وغوانتنامو ال
اليوم �أ�صبحت
َّ
ّ
والربيطانيني،
أمريكيني
والتعاطي مع ال�شعوب بوا�سطة امل�س ّلحني ال
ّ
ّ
احلديث الدائم لل�شعوب التي ال تتظاهر اعرتا�ضً ا يف الوقت احلا�رض،
آثارا عميق ًة �ستظهر يف يوم من
� اّإل �أنّ هذه الأحداث ترتك يف قلوبهم � ً
الأ ّيام(.((18

�إنّ �أعداء الإ�سالم مبتلون بفقر يف الفكر والوعي ،فال ميكنهم تقدمي
إ�سالمي ،وال ميلكون املذهب والفكر املتعايل الذي ميكنه
ذلك يف العامل ال
ّ
إ�سالمية ،وال ميكنهم تقدمي ذلك؛ لذلك يرفعون
جذب قلوب النخب ال
ّ
لواء حقوق الإن�سان ومعار�ضة الإرهاب ،جلذب الأفراد الغافلني ،مع
أمريكيني وال�صهاينة وامل�ستكربين من �أكرب الناق�ضني حلقوق
العلم �أنّ ال
ّ
الإن�سان(.((18

إ�سالمي ال يحتاج �إىل و�صفة مغلوطة قد نق�ضها
كما �أنّ العامل ال
ّ
الدميقراطية م�أخوذة
عدة يف م�س�ألة حقوق الإن�سان� ،إذ �إنّ
مرات ّ
ّ
الغرب ّ
من حاقّ تعاليم الإ�سالم ،ورعاية حقوق الب�رش من �أبرز تعاليمه �أي�ضً ا.
لذا يجب اقتبا�س العلم من �أهله يف � ّأي مكان كان ،ولكن يجب �أن ال
ً
تلميذا ب�شكل دائم ،بل عليه اال�ستعانة با�ستعداداته
إ�سالمي
يبقى العامل ال
ّ
(((19
للإبداع واالبتكار و�إنتاج العلم .
احلقيقي حلقوق
قدم املعنى
ويف هذا ال�سياق� ،إنّ ما ح�صل يف لبنان ّ
ّ
أمريكي ،و�أ�شار �إىل ال�رشق الأو�سط الذي �أرادته
الإن�سان من وجهة نظر ال
ّ
�أمريكا(.((19
(((18
(((18
(((19
(((19

كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من �أهايل قم مبنا�سبة ثورة  19من دي ،بتاريخ
1383/10/19هـ�.ش.
إ�سالمية ،بتاريخ
ل
ا
الدول
و�سفراء
النظام
ؤويل
�
م�س
من
جمع
لقاء
يف
كالم للإمام اخلامنئي
ّ
1384/2/6هـ�.ش.
حجاج بيت اهلل احلرام ،بتاريخ 1384/10/19هـ�.ش.
نداء الإمام القائد �إىل ّ
ال�صهيونية ،بتاريخ 1385/5/11هـ�.ش.
ر�سالة الإمام القائد يف �إدانة جرائم
ّ

84

ينبغي اليوم �أن ال ّ
ال�صليبية هي التي تقبع خلف
ي�شك �أحد �أنّ الدوافع
ّ
للدميقراطية وحقوق الإن�سان التي تنادي بها �أمريكا
الظواهر اخلادعة
ّ
أجنبية.
وكافّة القوى ال ّ

نظن �أنّ تلك الق�ساوة التي ظهرت يف البو�سنة
كما �أ ّنه من الب�ساطة �أن ّ
العي�سوي.
ويف �أماكن �أخرى جمبولة بالإميان
ّ
كل ما ي�شري �إىل الإ�سالم ّ
ه�ؤالء الذين يخالفون ّ
إ�سالمي
وكل نب�ض �
ّ
احلقيقية ،بل
متحرك ،ال يعتقدون بامل�سيح عليه ال�سالم وال بتعاليمه
ّ
ّ
ّ
يهدد
ي�ؤمنون مب�صاحلهم و�أهوائهم وخ�صوماتهم الالمتناهية لكل من ّ
�سلطتهم الظاملة!

امللوثة بالدماء ّ
�ضد
متكنت اليوم من ح�شد
امل�سيحيني ّ
�إنّ �أيديهم ّ
ّ
امل�سيحية باعتباره دي ًنا وعقيد ًة و�إميا ًنا يعادي
الإ�سالم ،ورفعت لواء
ّ
الإ�سالم بكامل وجوده(.((19
العاملي ال�شعوب املنا�ضلة مبختلف �أنواع االتّهامات
كما ي ّتهم الإعالم
ّ
ليخرجهم من ال�ساحة .و«حقوق الإن�سان» هي واحدة فقط من تلك
�ضد الدولة التي
االتّهامات ،فهي كالأداة بيد القوى
العاملية ت�ستعملها ّ
ّ
تخالفها.
�شعبا �أي�ضً ا بنق�ض حقوق الب�رش ودعم الإرهاب ،و�أنتم
وقد ي ّتهمون ً
إ�سالمية!
يوجهونها اليوم للجمهور ّية ال
ت�شاهدون هذه االتّهامات التي ّ
ّ
ي ّتهمونها بنق�ض حقوق الإن�سان ،و�أمورٍ من هذا القبيل ،وهي اتّهامات
وال�سيا�سيني.
�صنعتها الأذهان اخلبيثة لأولئك املح ّللني
ّ
( ((19كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من �شباب حمافظة �سي�سيتان وبلوج�ستان ،بتاريخ
1381/12/6هـ�.ش.
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هناك من يجل�س من الأ�شخا�ص وي�صنعون االتّهامات لل�شعوب
والدول ،من �أمثال حقوق الإن�سان التي هي �أدوات ب�أيديهم(.((19
و�إنّ الذي يريده امل�ستكربون يف العامل ،وعلى ر�أ�سهم �أمريكا من
الدول النامية ودول العامل الثالث وغريها ،هو ا�ست�سالم الأجهزة احلاكمة
أمريكية.
على هذه الدول لل�سيا�سات ال
ّ

هم يقبلون احلكومة امل�ست�سلمة لهم ،ح ّتى لو كانت مليئ ًة بالعيوب
يتحدثون بعدم رعاية حقوق الإن�سان يف
يف ذاك البلد ،ح ّتى �أ ّنهم ال
ّ
�صوري فال ي�شريون
جمرد جمل�س ت�رشيع
ّ
ذاك البلد الذي �إن كان ال ميتلك ّ
الدميقراطية هناك ،وال يقولون ب�أنّ احلكومة فيه حكومة
�إىل عدم وجود
ّ
عائلية� ،أو �أنّ حقوق الإن�سان مهدورة هناك.
ّ

املعيار عند ه�ؤالء هو ا�ست�سالم احلكومات والدول ب�شكل كامل
لأمريكا ،ف�إذا ح�صل هذا الأمر� ،أ�صبحت الدولة وامل�س�ؤولون ،من وجهة
أمريكيني ،مقبولني ال يعرتيهم � ّأي �إ�شكال .وبالتايل ،فمن
نظر القادة ال
ّ
�ضدهم(.((19
ال�رضوري ممار�سة ال�ضغط عليهم وتوجيه الإعالم ّ
ّ

( ((19كالم للإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من �أهايل قم مبنا�سبة ثورة  19دي ،بتاريخ
1383/10/19هـ�.ش.
( ((19كالم للإمام اخلامنئي مبنا�سبة يوم العامل و�أ�سبوع املع ّلم ،بتاريخ 1381/2/11هـ�.ش.
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سلسلــة أدبيـّــات النهوض
-1

العبادة والعبود ّية يف الر�ؤيا وال�سلوك عند الإمــام اخلميني

ح�سن يحيى بدران

-2

إ�سالميـــــــة
عـــــــا�شوراء وخطـــــاب املقــــاومـــــة ال
ّ

علي مهدي زيتون
ّ

-3

املظلوميــــــــة �إىل النـهو�ض
احل�سينيـــــة من
ال�شعائـــــر
ّ
ّ

�شفيــــق جــــرادي

-4

على �ضفـــاف الفــــرات

ال�سيد
�إبراهيم �أمني ّ

-5

جمتمـــــــــع املقـــــــاومـة

نعيــــــــم قــــــا�سم

-6

ال�شيخ عبد احلميــد بن بــــــادي�س

�إليـــــا�س جـــوادي

-7

إ�سالمية يف �إيران :ظروف الن�ش�أة والقيم القياد ّية
الثورة ال
ّ

حممــدي
منو�شهــــر ّ

-8

ال�سيد ح�سن ن�رص اهلل
اخلطاب عند ّ

�أحمــــــد ماجـــــد

-9

احلداثــــــــة واملقاومـــــة

طه عبـــد الرحمن

 -10الإمــــام ونهج االقتـــدار

�شفيــــق جــــرادي

الوطني
احلر ّية  -العدالة  -اال�ستقالل
 -11قيم النهو�ضّ :
ّ

مطهــري
مرت�ضــى ّ
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