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متهيد

كُث احلديث يف املحافل الدولّية وال��سائل الإعالمّية عّما ُي�سّمى بحق�ق 

للدفاع  الب�رش  الق�سايا حامالاً هم�م  لهذه  البع�س  ت�سّدى  الإن�سان، وقد 

عنها. وبالرغم من كّل ما قيل وُيقال، فاإّن هذا امل�سطلح يحتاج بدايةاً اإىل 

م حّتى الآن تعريف دقيق حلق�ق الإن�سان يك�ن مقب�لاً  تعريف، اإذمل ُيقدَّ

عند العم�م، وهذا الأمر ه� بحّد ذاته م�سكلة هاّمة على م�ست�ى التنظيم 

الدويّل.

اإّن التعريف الذي ُطرح ميكنه اأن يك�ن �س�رةاً كّلّيةاً ومبهمةاً عن ماهّية 

هذه احلق�ق. على كّل الأح�ال، لقد ق�ّسمت الكتابات احلق�قّية املعا�رشة 

حق�ق الإن�سان اإىل ثالث مق�لت م�ستقّلة:

1. احلق�ق املدنّية وال�سيا�سّية.

2. احلق�ق القت�سادّية، والجتماعّية، والثقافّية.

3. احلق�ق اجلمعّية والفرديّة.

ت�سويغ الفكرة

تعترب حق�ق الإن�سان يف الع�رش الراهن واحدةاً من اأهّم امل�ا�سيع يف جمال 

احلق�ق الدولّية املعا�رشة، حيث تظهر احل�سا�سّية املتزايدة اإزاء رعاية هذه 

احلق�ق. وت�سري ال�ثائق الدولّية املختلفة اإىل جه�د قد ُبذلت لتدوينها، 

متابعة  وظيفتها  ومنّظمات  م�ؤ�ّس�سات  الدول  من  الكثري  يف  ت  �سَ واأُ�سِّ

اإن�ساء وزارة حتمل عن�ان »حق�ق  الدول  هذا امل��س�ع، ومّت يف بع�س 

الإن�سان«.
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كما اأّنه يف الأمم املّتحدة مّت تاأ�سي�س �س�رى لهذه احلق�ق، وذلك يف 

فكانت   – املّتحدة  الأمم  ملنّظمة  ال�سابق  العاّم  الأمني   – اأنان  ك�يف  اأّيام 

هذه ال�س�رى مبثابة اأحد اأركان هذه الأمم، واأ�سبحت، اإىل جانب جمل�س 

الأمن، مبثابة هرَمني اأ�سا�سيَّني لتطبيق قرارات الأمم املّتحدة، عدا عن اأّنها 

متتلك خيارات اأو�سع مّما كان يتمّتع به ال�سلف )جلنة حق�ق الإن�سان(.

ثّم بداأت ال�سغ�طات والّتهامات الغربّية تطال الث�رة الإ�سالمّية منذ 

ال�سن�ات الأوىل لنت�سارها عام 1357هـ.�س.، بقيادة الإمام اخلميني، 

ا لهم �سّد اجلمه�ريّة  من الذين جعل�ا من م�ساألة حق�ق الإن�سان م�ستم�سكاً

الإ�سالمّية التي كان لها اهتمام خا�ّس بالتعاليم والقيم الإ�سالمّية.

اهلل  اآية  ال�سالح  وخلفه  الإمام  خطابات  فاإّن  تقّدم،  مّما  الرغم  وعلى 

ح�ل  لإيران  املبدئّية  بامل�اقع  مليئة  تعاىل  اهلل  حفظه  اخلامنئي  العظمى 

حق�ق الإن�سان يف الإ�سالم وح�ل ما يجري يف هذا الإطار يف الغرب.

ومبا اأّن هذه املطالب قد ُطرحت يف فرتات زمنّية خمتلفة، ويف م�اجهة 

م�سائل متعّددة، ومل يجِر العمل على تقدمي م�اقف الإمام القائد ب�سكل 

»م�ؤ�ّس�سة  قّررت  لذلك  الإن�سان،  حق�ق  ق�سايا  ح�ل  ومن�سجم  منّظم 

ن�ّس  اإعداد  عاتقها  اأن حتمل على  الإ�سالمّية«  للث�رة  الثقافّية  الدرا�سات 

الأمر  ت�ىّل  وقد  القائد.  الإمام  نظر  وجهة  من  الإن�سان  حقوق  عن�ان  حتت 

م�سطفى  ال�سّيد  ذلك  على  ويعاونه  حمّمدي،  من�جهر  الدكت�ر  جناب 

امل��س�ي.

اآليّة العمل

ينبغي اأثناء مطالعة هذا الكتاب اللتفات اإىل النقاط الآتية:

دون  من   
ّ
منطقي ب�سكل  امل�ستخرجة  املطالب  نظم  على  عملنا   .1

املطالب  وتاأّخر  تقّدم  برعاية  قمنا  لذلك  زمانها،  اإىل  اللتفات 

حتت العن�ان ال�احد.
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ا على الأمانة يف نقل املطالب، حر�سنا على اأن ل تتجاوز  2. وحفاظاً

اأ�سكال تاأويل  اأّي �سكل من  ال�سياغة حدود ال�سكل وامتنعنا عن 

وتف�سري الن�ّس.

3. ومبا اأّن املطالب التي اعتمدنا عليها قد وردت يف حما�رشات خمتلفة 

ا  بحيث قد ل جند تف�سيالاً لبع�سها، لذلك قّدمنا يف الهام�س تعريفاً

ا لبع�س املفاهيم امل�ستعملة. وت��سيحاً

4. اإّن العمل الذي بني اأيدينا ه� عبارة عن جه�د اأّولّية كان هدفها 

حق�ق  م�ساألة  يف  القائد  الإمام  م�اقف  وت��سيح  ا�ستخراج 

الإن�سان. وناأمل اأن يبادر املحّقق�ن اأ�سحاب العالقة بهذا البحث 

اإىل اخلط�ات الالحقة واإفادة امل�ؤ�ّس�سة باآرائهم واأفكارهم.

موؤ�ّس�سة الدرا�سات الثقافيّة للثورة الإ�سالميّة

حفظ ون�رش اآثار اآية اهلل العظمى اخلامنئي ُمّد ظّله العايل

خريف العام 1368هـ.�س.
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حقوق الإن�سان يف الإ�سالم

ُتعترب حق�ق الإن�سان واحلّرّيات الفردّية املطروحة يف الإ�سالم وبالأ�سل�ب 

ا من  الذي اعتمده اأكث رقيًّا، حّتى اأّن عدالتنا الجتماعّية هي اأكث تطّ�راً

املعروفة  الدول  يف  م�ج�د  ه�  ومّما   
)1(

بال�سرتاكّية ُيعرف  الذي  العامل 

، وهذا ما يذعن له العامل. واإّن هذا الإعالم وهذه الإذاعات 
)2(

بالدميقراطّية

ة ل��سائل  )1( ال�سرتاكّية عبارة عن عقيدة �سيا�سّية، واقت�ساديّة، واجتماعّية، هدفها اإلغاء امللكّية اخلا�سّ

الإنتاج، واإيجاد امللكّية الجتماعّية عليها. اإّن الن�رش الذي حّققته جمم�عة الب�ل�سفيك يف احلزب 

ال�سرتاكّية  احلركة  ظه�ر  اإىل  اأّدى  اأكت�بر،  ث�رة  يف  وذلك   ،
ّ
الرو�سي  

ّ
الدميقراطي  

ّ
ال�سرتاكي

ا ما عن ال�سرتاكّية(، التي و�سلت يف الكثري من البلدان  الدميقراطّية )ذات الربامج املختلفة ن�عاً

الأوروبّية اإىل ال�سلطة.

)2( متتاز م�ساألة حق�ق الإن�سان يف الإ�سالم عنها يف الغرب مبا يلي:

وهذا  الإلهّية.  الإرادة  على  يعتمد  الدينّية  املبادئ  اأ�سا�س  على  القائم   
ّ
احلق�قي النظام  هذا  اإّن   .1

هذه  قبلنا  فاإذا  لعباده.  والتكاليف  احلق�ق  هذه  اأراد  الذي  ه�  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأّن  يعني 

انطالقاًا  لي�س  عليها،  ُيقِبل�ن  العباد  فاإّن  تعاىل(،  اهلل  اإىل  والتكاليف  احلق�ق  )اإرجاع  احلقيقة 

العمل  اأّن  من  انطالقاًا  اإليها  يبادرون  بل  فقط،  اللذائذ  عن  والبتعاد  وال�سفاء  الإخال�س  من 

بالتكاليف واأداء احلق�ق و�سيلة للتكامل والقرب من اهلل تعاىل، وهذا ه� اأعلى الأهداف يف 

ا تفتقده كاّفة املذاهب احلق�قّية وال�سيا�سّية. ا كبرياً هذه احلياة. وُيعترب هذا الأمر امتيازاً

للكمال  طالبة  �سخ�سّية  احلقيقة  يف  ه�   
ّ
ديني اأ�سا�س  على  القائمة  احلق�ق  اإجراء  عامل  اإّن   .2

الإن�سايّن.

3. ُتعترب املبادئ الفطرّية والعقلّية، والعقائد، والأحكام الإ�سالمّية مبثابة امل�سادر الأ�سا�سّية للحق�ق 

والتكاليف الب�رشيّة.

وفل�سفّية،  ووجدانّية،  وعلمّية،  اإلهّية،  نظر  وجهة  من  الإ�سالمّية،  الإن�سان  حق�ق  مبادئ  اإّن   .4

وفطريّة، ل تقبل املقارنة مع مبادئ حق�ق الإن�سان يف الغرب على الإطالق. واأّما اأبرز هذه 

املبادئ يف الإ�سالم فعبارة عن:

الب�رش/  كاّفة  وج�د  اإىل  اأّدت  التي  وامل�سيئة  احلكمة  يف  الت�ساوي  اخلالق/  يف  الت�ساوي 

املاهّية  يف  الت�ساوي  الإن�سايّن/  الن�سل  حركة  من�ساأ  يف  الت�ساوي  الأوىل/  املاّدة  يف  الت�ساوي 

واخل�سائ�س العاّمة/ الت�ساوي يف الهدف الأعلى الذي يت�ساوى الب�رش يف اأماكن ال��س�ل اإليه/ 

الت�ساوي يف م�سري احلركة نح� ذاك الهدف/ الت�ساوي يف الكرامة واحليثّية الذاتّية/ الت�ساوي 

 الختيارّي/ الت�ساوي يف ك�ن الب�رش مت�ساوين 
ّ
يف امتالك ا�ستعداد ال��س�ل اإىل الكمال القيمي

اأمام التكاليف واحلق�ق.

5. وكما تالحظ�ن يف ما ذكر من ق�سايا حتت عن�ان الت�ساوي، فاإّن الأنظمة الغربّية ما تزال قا�رشةاً 
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واملجاّلت التي تتلّقى الأم�ال لتتحّدث وتكتب، ولتكّرر عبارة الرجتاع 

.
)3(

ب�سكل دائم، هي اأم�ر غري جديرة بالذكر والهتمام

املفاهيم  ت�سبح  اأن  من  للب�رشّية  اأكرب  م�سيبة  اأّي  ي�جد  ل  اأّنه  وكما 

والقيم الإن�سانّية األع�بةاً باأيدي املتالعبني بال�سيا�سة اخلبثاء يف الغرب؛ فهم 

يّتهم�ن اإيران الإ�سالمّية بانتهاك حق�ق الإن�سان فقط لأّنها، كاأّمة، تدافع 

واإّل  املظل�مة.  ال�سع�ب  تدافع عن  واأّنها، كث�رة،  فل�سطني،  عن �سعب 

. وملاذا تدافع 
)4(

فما هي القرابة التي تربطها بال�سعب يف اأفريقيا اجلن�بّية

خبيثة  الذين حتكمهم حك�مات  العامل  بلدان  خمتلف  املظل�مني يف  عن 

، حيث ل 
)6(

، ل بل هي حك�مات فا�سّية
)5(

تّدعي الدميقراطّية يف الظاهر

يجروؤ النا�س فيها على اللتزام مبظاهرهم الإ�سالمّية؟

ا بالقيم املتعالية. واحلقيقة اأّن  ا متعّلقاً ا �رشيفاً اأمام هذه الأفكار، بالأخ�ّس اعتبار الإن�سان م�ج�داً

.
ّ
هذا المتياز ه� من اخل�سائ�س القطعّية لنظام حق�ق الإن�سان يف الدين الإ�سالمي

بتاريخ  امل�سّلحة،  للقّ�ات  العاّمة  القيادة  مدراء  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )3( كالم 

1368/12/21هـ.�س.

الإن�سان  بحق�ق  يتعّلق  فيما  والغرب  الإ�سالم  بني  امل�سرتكة  اخلم�سة  الأ�س�ل  اإّن 

)احلفاظ على احلياة، والكرامة الإن�سانّية، وحّق التعليم والرتبية، وحّق احلّريّة، وحّق 

مّما ه�   
ّ
الإ�سالمي  

ّ
النظام احلق�قي ا يف  ا وظه�راً اأكث و�س�حاً القان�ن(  اأمام  امل�ساواة 

.
ّ
 الغربي

ّ
عليه الأمر يف النظام احلق�قي

حمّمد تقي جعفري، حقوق الب�رش العامليّة من وجهة نظر الإ�سالم والغرب، ال�سفحة 175.

)4( يف مرحلة احلكم العن�رشّي، اأ�سبحت م�ساألة الأبارتايد واحدةاً من ال�ج�ه ال�ساغطة والظاملة التي 

دفعت الكثريين للهجرة نح� اأوروبا.

)5( احلك�مات التي ُتدار على اأ�سا�س الدميقراطّية )حك�مة ال�سعب على ال�سعب(.

)6( احلك�مات التي ُتدار على اأ�سا�س الفا�سّية.

 1922 الأع�ام  بني  راجت  التي  احلكم  اأنظمة  من  ن�ع  اإىل  ي�سري   
ّ
تاريخي مفه�م  الفا�سّية 

اإىل 1943 يف اإيطاليا بزعامة م��س�ليني. والفا�سّية والنازيّة هما �سكالن من اأ�سكال ديكتات�رّية 

الق�مّية  النظريّة  الت��سعة  ح�سيلة  هي  النظرّية،  الناحية  من  والفا�سّية،  الكبرية.  الأم�ال  روؤو�س 

والإمربيالّية الأوروبّية، ومن الناحية الجتماعّية، هي ح�سيلة الأزمات القت�سادّية والجتماعّية 

التي ظهرت بعد احلرب العاملّية الأوىل، اأي اأّنها �سقطت بعد اخل�سارة التي منيت بها يف احلرب 

العاملّية الثانية.
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اأنتم ت�ساهدون ما يح�سل يف فرن�سا حيث ل ي�سمح�ن للفتاة امل�سلمة 

الأمنّية  الق�ى  تق�م  حيث  اأمريكا  يف  يح�سل  وما   !
)7(

احلجاب بارتداء 

بالتعّر�س بال�رشب للم�سلمني ب�سبب قيامهم بالفرائ�س الدينّية، فيح�سل 

اأعني اجلميع، ملاذا ت�سّل�ن يف املطار! ملاذا نهّب كّلما �سمعنا  اأمام  ذلك 

اإىل  ن�رشع  اأن  مّنا  يقت�سي  تكليفنا  باأّن  فن�سعر  ي�ستغيث  مظل�م  �س�ت 

امل�ساعدة اأو على الأقّل نقل �س�ته اإىل اخلارج؟ كّل هذا ه� ب�سبب اأوامر 

.
)9()8(

الإ�سالم التي تق�سي باحلفاظ على حق�ق الب�رش

واحلك�مة  الإ�سالم  ظّل  يف  تتحّقق  الإن�سان  حق�ق  اإّن  نق�ل  نحن 

إِيَّاُه}.  إَِلّ  َتْعُبُدْوا  َأَلّ  َأَمَر  للِه  إَِلّ  ْكُم  اْلُ {إِِن  تعاىل:  اهلل  يق�ل  الإ�سالمّية حيث 

اأّول حادثة يف فرن�سا ح�ل احلجاب يف املدار�س اإىل العام 1989، حيث مّت اإخراج ثالثة  )7( تع�د 

طالبات حمّجبات من املدر�سة املت��ّسطة وذلك ب�ا�سطة مدير املدر�سة. يف ذاك ال�قت دعى لي�نيل 

 اآنذاك، خمالفي احلجاب اإىل الهدوء، واأعلن اأّن املدر�سة 
ّ
ج��سبان، وزير الرتبية والتعليم الفرن�سي

ل ميكنها اإخراج اأّي �سخ�س، اإّل اأّنه امتنع عن اإ�سدار اأّي حكم قاطع يف هذا اخل�س��س، واأوكل 

املدار�س.  مدراء  امل�ساألة  فاأودعت  قرارها  الدولة  �س�رى  اأ�سدرت  ثّم  الدولة.  �س�رى  اإىل  الأمر 

وبذلك اأ�سبح يحّق لأّي مدير اإخراج التلميذ الذي يظهر عقائده الدينّية )الكيبا، قّبعة اليه�دّي، 

اأّنه بني الأع�ام 1989  اإىل  ال�سليب، احلجاب( وذلك ملخالفته مبادئ العلمانّية. جتدر الإ�سارة 

و2003 مل يالحظ اأّية حالة اإخراج من املدار�س لأ�سخا�س حمل�ا ال�سليب، بينما ازدادت وترية 

اإخراج الفتيات املحّجبات.

ا�ستمّر هذا القان�ن على قّ�ته حّتى العام 2003، حيث كّنا نالحظ ح�س�ر بع�س الفتيات 

املحّجبات يف املدار�س. ولكن، ومنذ العام 2003، بداأت حالة اإخراج املحّجبات من املدار�س 

ا ت�سعيديًّا فازداد اإخراجهّن منها، ويف �سهر كان�ن الثاين من العام 2003، األّف رئي�س  تاأخذ طابعاً

ةاً برئا�سة �سخ�س ا�سمه ا�ستازي كانت متّثل الدولة يف  جمه�ريّة فرن�سان جاك �سرياك هيئةاً خا�سّ

م��س�ع الإ�رشاف على ح�سن تطبيق العلمانّية يف املدار�س. يف كان�ن الأّول من العام 2003، 

اأ�سدرت ت��سياتها التي ق�ست مبنع حمل كّل ما يدّل على اله�ّية الدينّية. واقرتحت اإ�سدار قان�ن 

به بعد م�افقة  العمل  بداأ  املقرتح حيث  اأّيام وافق جاك �سرياك على  اأربعة  ال�ساأن، وبعد  يف هذا 

املجل�س.

)8( بناءاً على التعاليم الإ�سالمّية، فال يج�ز لل�سخ�س اأن يك�ن غري مباٍل فيما يتعّلق باملظل�مني. ويف 

هذا الإطار جاء عن الر�س�ل الأكرم )�س(: »من �سمع رجالاً ينادي يا للم�سلمني ومل يجبه فلي�س 

مب�سلم«؛ الكليني، الكايف، اجلزء 2، ال�سفحة 164.

)9( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من اأع�ساء التعبئة، بتاريخ 1369/9/7هـ.�س.
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ا  لي�ست حقًّ النا�س  فاحلاكمّية على  ينفي كّل حاكمّية ظاملة،  هذا احلكم 

النا�س  قبله  وقد  املقب�لة  املعايري  بع�س  ميتلك  كان  اإذا  اإّل  �سخ�س؛  لأّي 

.
)10(

لذلك

نحن من م�ؤيّدي حق�ق الإن�سان، والإ�سالم ي�ؤيّد ذلك اإذ ل ي�جد اأّي 

مذهب غريه يعتقد بالقيمة والكرامة الإن�سانّية املتعالية. واإّن اأ�سل »تكرمي 

ا  دائماً عنها  احلديث  يجري  التي  الإ�سالمّية  الأ�س�ل  اأحد  ه�  الإن�سان« 

.
)11(

عند ذكر الإ�سالم

اأو  الإن�سان  حق�ق  ليعّلم�نا  الغربّيني  جميء  لننتظر  جنل�س  لن  نحن 

لي��س�نا بحفظ هذه احلق�ق! نحن كّنا من البداية وما زلنا من م�ؤيّدي 

حق�ق الب�رش، اإّل اأّن الذي ميكن الدفاع عنه ه� حق�ق الإن�سان يف ظّل 

مدنّية  وجزائّية،  ق�سائّية   – اأحكام  من  يت�سّمن  ومبا  اإّنه  حيث  الإ�سالم، 

)10( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة عيد املبعث ال�رشيف، بتاريخ 1370/11/13هـ.�س.

)11( ما ه� ثابت يف الإ�سالم وج�د ن�َعني من الكرامة الإن�سانّية وهما عبارة عن:

جنايةاً  اأو  خيانةاً  يرتكب�ا  مل  ما  الب�رش  كاّفة  بها  يتمّتع  التي  الطبيعّية  واحليثّية  الذاتّية  الكرامة   .1

باأنف�سهم ت�ؤّدي اإىل �سلب كرامتهم، وفيما يلي ن�سري اإىل بع�س اأدّلتها:

ْمَنا َبِنْي آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفْي  1.اأ. من جملة ذلك ما جاء يف الآية 70 من �س�رة الإ�رشاء، {َولََقْد َكَرّ

.{ ْلَناُهْم َعَلى َكِثْيٍر ِمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضْيلاً ِيَّباِت َوَفَضّ الَْبِرّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمْن الَْطّ
بناءاً على هذا الدليل القاطع وال�رشيح، فينبغي على كاّفة الأفراد اعتبار هذه الكرامة 

الذاتّية،  الكرامة  واأّما من�ساأ هذه  قبالها.  باأّنهم مكّلف�ن  يعتقدوا  باأّنها حّق لالآخرين واأن 

فه� العالقة الإلهّية الهاّمة والقيمة التي تربط اهلل تعاىل بالإن�سان. وهذا ما ي�ستفاد من الآية 

ال�رشيفة {َونََفْخُت ِفْيِه ِمْن ُرْوَحي}، ولهذا ال�سبب ا�ستحّق الإن�سان �سج�د املالئكة له.

1.ب. ينقل حمّمد بن جعفر العقبي عن اأمري امل�ؤمنني )ع( ق�له: »اأّيها النا�س اإّن اآدم مل يلد 

ا ول اأمةاً واإّن النا�س كّلهم اأحرار«. عبداً

ال�ج�د  امل�ج�دة يف  الإيجابّية  والق�ى  ال�ستعدادات  ا�ستعمال  نتيجة  التي حت�سل  الكرامة   .2

اكت�سابّية  فهي  الكرامة  هذه  اأّما  واخلريات.  والكمال  الر�سد  م�سري  يف  واحلركة  الإن�سايّن 

واختياريّة حيث تتعّلق القيمة النهائّية واملتعالية لالإن�سان بهذه الكرامة. واأّما مالك امتياز هذه 

الكرامة فه� اعتمادها على اأ�سا�س التق�ى:

2.اأ. {يَا َأُيَّها الَْنّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إَِنّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه َأتَْقاُكْم}؛ 

�س�رة احلجرات، الآية 13.

2.ب. »اخللق كّلهم عيال اهلل واأحّبهم اإليه اأنفعهم لهم«.
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– ه� الذي دافع عن هذه احلق�ق، يف  وحق�ق عاّمة وم�سائل �سيا�سّية 

اأو  يعتربونه  وما  الغربّيني،  عند  م�ج�د  ه�  مبا  ذلك  يح�سل  مل  حني 

.
)12(

ا – بحق�ق لالإن�سان يطلق�ن عليه هم – خداعاً

اإىل  امل�سه�رة  ر�سالته   )ع(، يف 
ّ
الإمام علي املجال، يكتب  ويف هذا 

مالك الأ�سرت، اأّنك يجب اأن تك�ن معهم كذا وكذا واأن ل تك�ن عليهم 

اإّما اأخ لك يف الدين واإّما نظري  ا �سارياًا. ثّم يعّقب »فاإّنهم �سنفان،  �سبعاً

. بناءاً على ذلك، فاإّن املطروح يف دفاع اأمري امل�ؤمنني 
)13(

لك يف اخللق«

)ع( عن املظل�م، ويف اإحقاق حق�ق الإن�سان، لي�س الإ�سالم؛ بل امل�سلم 

.
)14(

وغريه ميتلك هذا احلّق

فانظروا اإىل هذا املنطق املتعايل والل�اء العظيم الذي رفعه الإمام اأمري 

امل�ؤمنني )ع( يف التاريخ! الآن تاأتي جمم�عة يف العامل تتحّدث عن حق�ق 

حق�ق  يحفظ�ن  ل  ه�ؤلء  حم�س،  ورياء  كذب  ذلك  اأّن  اإّل  الإن�سان، 

)12( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء )ع( وي�م املراأة، بتاريخ 1371/9/25هـ.�س.

ا �سارياًا تغتننم  )13( »واأ�سعر قلبك الرحمة للرعّية، واملحّبة لهم واللطف بهم، ول تك�نّن عليهم �سبعاً

اأبي  بن   
ّ
علي الإمام  اخللق«؛  يف  لك  نظري  واإّما  الدين،  يف  لك  اأخ  اإّما  �سنفان،  فاإّنهم  اأكلهم، 

طالب، نهج البالغة، الر�سالة 53.

التمييز  على  القائم  والفكر   ،Racism العن�رشّية  على  القائم  الفكر  رف�س  يعني  وهذا 

 Internationalism وه� تاأييد للك�نّية والعاملّية ،Elitism والفكر القائم على النخبة ،Apartheid
وCosmopolitanism، حيث ي�سبح كاّفة ال�سع�ب بحكم الإخ�ة.

 
ّ
)14( من جملة ذلك ما جاء يف الر�سالة التا�سعة ع�رش من نهج البالغة، وهي ر�سالة كتبها الإمام اإىل علي

بن اأبي �سلمة وايل البحرين. يتعّر�س الإمام يف الر�سالة اإىل �سكاية بع�س امل�رشكني )الأقّلّية الدينّية( 

من اأ�سل�ب احلكم القائم هناك. هنا يت�ّجه الإمام اإىل واليه متحدثاًا:

ا وجف�ة، ونظرت  اأّما بعد فاإّن دهاقني اأهل بلدك �سك�ا منك غلظةاً وق�س�ةاً واحتقاراً

فلم اأرهم اأهالاً لأن يدن�ا ل�رشكهم ول اأن يق�س�ا ويجف�ا لعهدهم، فالب�س لهم جلباباًا 

من اللني ت�س�به بطرف من ال�سّدة، وداول لهم بني الق�س�ة والراأفة، وامزج لهم بني 

التقريب والإدناء، والإبعاد والإق�ساء اإن �ساء اهلل.

اإذا دّققنا يف ر�سالة الإمام اأمري امل�ؤمنني )ع( وجدنا قب�ل الإمام )ع( لهم على رغم ك�نهم 

اإّن دفاع  للب�رش.  الإن�سانّية  الدفاع عن احلق�ق  م�رشكني لأّنهم ب�رش، والإمام )ع( م�س�ؤول عن 

النف�ذ  اأ�سحاب  من  يك�ن�ا  فقد  نافذين،  لأّنهم  اأو  م�رشكني  ك�نهم  من  ينطلق  ل  )ع(  الإمام 

ال�سابقني الذين فقدوا ذلك بعد حك�مة الإ�سالم. يدافع الإمام )ع( عن املنزلة الإن�سانّية، اإذ ل 

ميكن �سلب حّق احلياة منهم لأّنهم غري م�سلمني.
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الإن�سان يف اأّي مكان حّتى يف بلدانهم، فكيف يق�م�ن بذلك يف اأرجاء 

 هي التي اأو�سحها وعمل 
ّ
املعم�رة! اإّن حق�ق الإن�سان مبعناها احلقيقي

.
)16()15(

بها الإمام )ع(

، دين الرحمة 
)17(

واإّن دين الإ�سالم ه� دين الدفاع عن الإن�سانّية وقيمها

واملروءة، دين ترويج الأخّ�ة الإن�سانّية، معياره يف احلق�ق الجتماعّية: 

 .
)18(

»لن تقّد�س اأّمة ل ي�ؤخذ لل�سعيف فيها حّقه من الق�ّي غري متعتع«

ا وخالياًا من الظلم والق�س�ة  ا فارغاً فلن يك�ن هذا يف جمتمع ميتلك �سخ�ساً

وميكنه اأن ياأخذ حّقه من الق�ّي من دون اأّي اإ�سكال.

 ال�سحيح، وهذه 
ّ
هذا ه� نداء الإ�سالم، وهذا ه� املجتمع الإ�سالمي

اإليه  هي حق�ق الإن�سان من وجهة نظره، وهذا ه� النداء الذي جذب 

ال�سع�ب. فهل تعلم�ن مكاناًا يف العامل ُيدار بهذا النح�؟ وهل ي�جد اأّي 

هذا  تطرح  مّدعاة  اإن�سان  حق�ق  واأّي   ،
)20(

ليربالّية واأّي   ،
)19(

دميقراطّية

الأمر وتتحّرك لل��س�ل اإليه؟ ما ي�ؤ�َسف له اأّنهم يعمل�ن يف النقطة املقابلة 

.
)21(

لذلك

 )ع( مع ذاك العج�ز الن�رشايّن، 
ّ
)15( من املهّم، يف هذا الإطار، ال�ستماع وبدّقة اإىل تعاطي الإمام علي

ة ُنقلت يف تهذيب الأحكام: وهي ق�سّ

�ساهد الإمام )ع( العج�ز الأعمى يجل�س على الطريق ف�ساأل عنه وَمن يك�ن، فقيل 

له: يا اأمري امل�ؤمنني، ن�رشايّن. فقال )ع(: ا�ستعملتم�ه حّتى اإذا كرب وعجز منعتم�ه؟ 

اأنفق�ا عليه من بيت املال.

وعندما ي�سمع اأمري امل�ؤمنني )ع( اأّن جي�س معاوية قد اأغار على مكان فانتزع اجلن�د اخللخال 

ا  من رجل املراأة من اأهل الذّمة، هنا نرى الإمام )ع( تتحّرك م�ساعره ويق�ل: »فل� اأّن امراأاً م�سلماً

ا«. ا ما كان به مل�ماً مات من بعد هذا اأ�سفاً

)16( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبَتي �سالة اجلمعة يف 21 رم�سان، بتاريخ 1380/9/16هـ.�س.

)17( يق�ل الر�س�ل الأكرم )�س( يف هذا ال�ساأن: »اإّنا بعثت لأمتّم مكارم الأخالق«.

)18( حمّمد باقر املجل�سي، بحار الأنوار، اجلزء 74، ال�سفحة 259.

القام��س  يف  والليربالّية  احلّرّية.  اأي   Liber من  وه�  لتينّية  جذور  اإىل  يع�د  الليربالّية  )19( م�سطلح 

 عبارة عن نظرّية تفر�س احلفاظ على درجات من احلّرّية لكّل م�ؤ�ّس�سة تهّدد احلّريّة.
ّ
ال�سيا�سي

 يق�م على اأ�سا�س 
ّ
)20( ُطرحت الدميقراطّية للمّرة الأوىل يف الي�نان. والدميقراطّية هي نظام �سيا�سي

حكم ال�سعب ولي�س حكم املل�ك والأ�رشاف.

)21( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة املبعث النب�ّي ال�رشيف، بتاريخ 1381/7/13هـ.�س.
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)قده(  اخلميني  الإمام  ال�سيا�سّية  املدر�سة  م�سّخ�سات  اأبرز  من  وكان 

، حيث كان يخاطب يف كلماته وروؤاه  الذي كان ميتلك روؤيةاً دولّيةاً عاملّيةاً

ا�ستمع هذا  لقد  الإيرايّن فقط.  ال�سعب  الب�رشيّة جمعاء، ولي�س  ال�سيا�سّية 

ال�سعب بكّل وج�ده لنداء الإمام، والتزم به، وجاهد لأجله ومتّكن يف النهاية 

من احل�س�ل على عّزته وا�ستقالله.

اإّن املدر�سة ال�سيا�سّية لالإ�سالم تريد اخلري وال�ستقالل والعّزة والإميان 

لكاّفة ال�سع�ب الإ�سالمّية، ل بل للب�رشيّة باأجمعها، وهذه ر�سالة تقع على 

عاتق الإن�سان امل�سلم. اأّما الفارق بني الإمام )قده( والذين يّدع�ن اأّنهم 

اأن  تريد  لالإمام ل  ال�سيا�سّية  املدر�سة  اأّن  فه� يف  ر�سالة عاملّية،  اأ�سحاب 

والأ�سلحة  والدّبابة  املدفع  خالل  من  وعقائدها  فكرها  اإىل  الأّمة  تدع� 

العامل هي ن�رش  باأّن ر�سالتهم يف  والتعذيب، يف حني يّدعي الأمريكّي�ن 

حق�ق الإن�سان والدميقراطّية.

فهل يك�ن طريق ن�رش الدميقراطّية عرب اإلقاء القنبلة الذّريّة يف هريو�سيما؟ 

اأمريكا  يف  والنقالبات  احلرب،  واإ�سعال  والدّبابة،  املدفع،  ب�ا�سطة  اأو 

الالتينّية واأفريقيا؟! فالي�م ن�ساهد كّل هذا الظلم واخلداع واجلنايات يف 

ال�رشق الأو�سط، هم يريدون ن�رش حق�ق الإن�سان ور�سالتهم العاملّية بهذه 

ال��سائل!

يف  اجلديد  وكالمه  اأفكاره  فيقّدم  لالإ�سالم،   
ّ
ال�سيا�سي املذهب  اأّما 

 وعطر 
ّ
ف�ساء الذهن الب�رشّي، فينت�رش يف كاّفة الأرجاء كما الن�سيم الربيعي

وروده فيها. واإّن الذين ميتلك�ن ذائقةاً �سليمةاً يدرك�ن ذلك وي�ستفيدون 

منه، كما نرى يف العديد من دول العامل.

يق�ل الفل�سطينّي�ن اإّننا ح�سلنا من خالل كالم الإمام وندائه على حياة 

جديدة ونه�سنا به، واللبنانّي�ن يق�ل�ن اأّننا تعّلمنا در�س الن�رش على اجلي�س 

ال�سهي�يّن واإخراجه من بالدنا من مدر�سة الإمام. ويعتقد امل�سلم�ن يف 
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امل�سلمة  املفّكرون، والنخب  امل�سلم�ن،  – ال�سباب  العامل  نقطة من  اأّي 

– اأّن فت�حاتنا الفكرّية يف املجالت ال�سيا�سّية تع�د اإىل الإمام ومدر�سته 
الفكريّة.

لقد �سعرت ال�سع�ب الإ�سالمّية بالعّزة من خالل ا�سم الإ�سالم. وهذه 

ا  خمت�سًّ لي�س  وهذا  الب�رش،  م�سائل  اإىل  الإمام  ملدر�سة  الدولّية  الروؤية  هي 

اأ�سا�سّية  . لذلك فم�ساألة فل�سطني بالن�سبة لنا هي م�ساألة 
ّ
بالعامل الإ�سالمي

لأّن م�سائب الأّمة الإ�سالمّية م�ؤملة لنا.

 هي م�سائل اأ�سا�سّية لل�سعب الإيرايّن 
ّ
واإّن ما يح�سل يف العامل الإ�سالمي

وللذين تت�ق قل�بهم اإىل ا�سم وذكر اإمامنا العظيم. ه�ؤلء ل ميكنهم اأن 

امل�ستكرب  العامل  يعمل  ال�سبب  لهذا  امل�سائل،  هذه  جتاه  لمبالني  يك�ن�ا 

ذلك  يفعل�ن  هم  امل�سلمة.  ال�سع�ب  بحّق  اجلرائم  اأكرب  ارتكاب  على 

ويريدون من ال�سع�ب امل�سلمة الأخرى اأن ل ترى، واأن ل تفهم، واأن 

يرى  الإيرايّن  ال�سعب  اإّن  ا.  اأي�ساً تعرت�س  ل  اأن  منها  ويريدون  تقّرر،  ل 

ويفهم ويعرت�س ويّتخذ امل�اقف، ول يك�ن غري مباٍل جتاه م�سائل العامل 

.
)22(

ّ
الإ�سالمي

 ومقب�ل. فقبل 
ّ
واإّن كالمنا ح�ل الق�سّية الفل�سطينّية ه� كالم منطقي

العرب  القادة  اأكث  – وه�   
)23(

النا�رش عبد  كان جمال  ال�سنني  ع�رشات 

حمب�بّيةاً – ينادي يف �سعاراته باأّننا �سنلقي غا�سبي فل�سطني. وبعد �سن�ات 

بتاريخ  اخلميني،  الإمام  لرحيل  ع�رش  اخلام�سة  الذكرى  مرا�سم  يف  اخلامنئي  لالإمام  )22( كالم 

1383/3/14هـ.�س.

)23( ولد جمال عبد النا�رش يف 15 من كان�ن الثاين عام 1918، وت�يّف يف 28 اأيل�ل عام 1970. 

ت�ىّل قيادة م�رش من العام 1954 اإىل حني وفاته. وا�ستهر جمال عبد النا�رش بني العرب بنزعته 

الق�مّية.

الأع�ام 1950  بني  ا  وا�سعاً اإقبالاً  فقد لقت  وفاته  بعد  التي ظهرت  النا�رشينّي  اأّما حركة 

فيمكن  ال�سيا�سّية،  اأعماله  اأبرز  اأّما  العرب.  بني  ح�س�رها  لها  الي�م  حّتى  زال  وما  و1960، 

الإ�سارة اإىل حرب الأيّام ال�سّتة بني العرب واإ�رشائيل، ومعاهدة قناة ال�س�ي�س.
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 – وه� من اأكره ال�ج�ه العربّية – 
)24(

من ذلك كان يعلن �سّدام ح�سني

اأّننا نريد اإحراق ن�سف اأرا�سي فل�سطني.

نحن ل نقبل ِكاَل الكالَمني لأّنه، وبناءاً على اأ�س�لنا الإ�سالمّية، فلي�س 

 اإلقاء اليه�د يف البحر ول اإحراق اأر�س فل�سطني، 
ّ
من املعق�ل ول املنطقي

على حق�قه،   
ّ
الفل�سطيني ال�سعب  ب�رشورة ح�س�ل  يتمح�ر كالمنا  اإّنا 

لأّن البلد له؛ فل�سطني للفل�سطينّيني الذين يحّددون م�سريها.

وهنا تكمن �ساحة الختبار لكّل من يدعم حق�ق ال�سع�ب والدول 

الإن�سان.  وحق�ق  الدميقراطّية  مّدعي  واّدعاء  �سدق  فيها  يتبنّي  حيث 

 – من امل�سلمني اأو امل�سيحّيني 
ّ
ففل�سطني يجب اأن تع�د لل�سعب الفل�سطيني

التاريخ واجلغرافيا.  به  ي�سهد  ما  يقّرر م�سريها وهذا  – الذي  اليه�د  اأو 

ويجب اأن ت��سع هذه الأم�ر اأمام اأعني �سع�ب العامل وُيعنَيّ م�سري هذه 

. الدولة يف ا�ستفتاء عاّم، لت�سبح دولةاً �رشعّيةاً

اأمثال  فل�سطني  اجلرائم يف  ارتكب�ا  الذين  ُيجازى  الدولة،  هذه  ففي 

 وباقي املجرمني الذين اجتمع�ا يف فل�سطني من بلدان خمتلفة، 
)25(

�سارون

.
ّ
وهذا ه� الكالم املنطقي

)24( �سّدام ح�سني عبد املجيد التكريتي )28 ني�سان 1937 - 30 كان�ن الثاين 2006(. ت�ىّل بني 

الأع�ام 1979 و2003 رئا�سة جمه�رّية العراق، فكان ديكتات�رها واملتعّط�س للحرب. ُيعترب 

اأ�سا�س  البارزين. وتق�م مبادئ هذا احلزب على   
ّ
العراقي البعث  اأع�ساء حزب  اأبرز  ا من  واحداً

ا اأ�سا�سيًّا يف انقالب العام 1968 الذي  الق�مّية العربّية والبناء القت�سادّي وال�سرتاكّية. لعب دوراً

 
ّ
اأّدى اإىل حك�مة البعث الط�يلة. تخّلى �سّدام عن احلكم عام 2003 بعد الهج�م الأمريكي

وحلفائه على العراق. اعتقلته القّ�ات الأمريكّية بتاريخ 13 كان�ن الأّول 2003. ح�كم من 

قبل املحكمة العراقّية، وحكم عليه بتاريخ 5 ت�رشين الثاين عام 2006 بالإعدام، وُنّفذ احلكم 

يف 30 كان�ن الأول 2006.

)25( ولد عام 1928 يف كفر مالل يف فل�سطني، ع�س� الهاغانا وم�ؤ�ّس�س اجلناح الع�سكرّي 101 

يف ال�سفة الغربّية وقطاع غّزة. دخل الكني�ست عام 1973 واأ�ّس�س حزب »�سل�م زي�ن« عام 

وقد  للدفاع )1983-1981(،  ا  ووزيراً للزراعة )1981-1977(،  ا  وزيراً اأ�سبح   .1976

ا لل�سناعة  اأ�رشف بنف�سه على قتل الف�سطينّيني يف خمّيم �سربا و�ساتيال عام 1982، واأ�سبح وزيراً

التحتّية  البنى  ووزير   ،)1992-1990( لالإ�سكان  ا  ووزيراً  ،)1990-1984( والتجارة 

ا لل�زراء منذ العام 2001. )1996-1999(، ورئي�ساً
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الي�م هناك ماليني الفل�سطينّيني الالجئني يف الدول الأخرى والذين 

باأيدي  فهي  اأرا�سيهم  اأّما  �سّيئة؛  ظروف  حتت  املخّيمات  يف  يعي�س�ن 

اأ�سخا�س اآخرين، اإّن هذا لي�س معق�لاً ولي�س منطقيًّا، فاإذا م�سى خم�س�ن 

ا على الق�سّية، فاإّن ذلك ل يجعل هذه الق�سّية  اأو خم�س وخم�س�ن عاماً

.
)26(

مت�ت فال ت�ستهين�ا باجلرمية

)26( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة عيد الفطر، بتاريخ 1984/8/13.
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حقوق الإن�سان يف اجلمهوريّة الإ�سالميّة

ُتعترب اإيران من الدول الداعمة حلق�ق الإن�سان ومن الذين يهتّم�ن بها، 

ول عالقة لها مبا تق�له اللجنة الفالنّية يف الأمم املّتحدة اأو املنّظمة الدولّية 

الكذائّية.

هي تدعم حق�ق الإن�سان ب�سبب تعاليم الإ�سالم، فاإّن ذلك من جملة 

كان�ا  �س�اءاً  وكذباًا  ا  خداعاً اإّل  لي�س  الغربّي�ن  يطرحه  ما  وتعترب  اأ�س�له، 

يدافع�ن عن حق�ق الب�رش اأو عن حق�ق املراأة. فامل�ستبّدون وامل�ستكربون 

والذين  املظل�مني  الب�رش  يهتّم�ن حلق�ق  والذين ل  العامل  واملحتّل�ن يف 

الدول  اأرا�سي  حمتّل�  ال�سعيفة، وكذلك  ال�سع�ب  م�سالح  على  يق�س�ن 

ال�سعيفة، ه�ؤلء جميعهم يرفع�ن الي�م ل�اء الدفاع عن حق�ق الإن�سان 

واملراأة!

ومن ال�ا�سح اأّن ال�سع�ب امل�سلمة ل ميكنها الثقة به�ؤلء، املهّم ه� اأن 

تتابع الن�ساء امل�سلمات، بالأخ�ّس الفتيات ال�ساّبات والطالبات، والن�س�ة 

 
ّ
الإ�سالمي املنهج  وال�سيا�سّية،  والجتماعّية  العلمّية  بالأم�ر  امل�ستغالت 

. بجّدّية واأن ي�ل�ه اأهّمّيةاً كاملةاً

اإّن الرتبية الإ�سالمّية والث�رّية للمراأة امل�سلمة تدع� اإىل الفخر واملباهاة 

يف اجلمه�رّية الإ�سالمّية، اإذ اإّننا نتباهى بن�س�تنا امل�سلمات لأنهّن م�سدر 

فخر لنا بالأخ�ّس عند م�ساركتهّن يف املظاهرات، فعندما تت�ّجه الكامريات 

ا لتلك الن�س�ة املحّجبات بالكامل وبع�سهّن ياأخذن اأطفالهّن  لتلتقط �س�راً

معهّن حيث يرغنب بامل�ساركة واّتخاذ م�اقف �سيا�سّية على رغم الظروف 

القا�سية يف احل�س�ر، اأو يف امل�ساركة يف �سالة اجلمعة، اأو احلركة لأداء 

، وعند الإقبال على �سناديق القرتاع.
ّ
تكليف عبادّي اأو �سيا�سي
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جمال  يف  عالية  مدارج  اإىل  اجلامعات  يف  و�سلن  الل�اتي  الن�س�ة  اإّن 

حت�سيل العلم اأو الل�اتي ح�سلن على املراتب الأوىل والثانية يف المتحانات 

عالياًا  الإ�سالمّية  اجلمه�ريّة  راأ�س  يرفعن  فاإّنهّن  يظهرون  عندما  العاّمة، 

ويجعل�نها تفتخر بهّن.

هذا ن�ع من الفخر لأحكام الإ�سالم املنرية حيث تعي�س هذه الن�س�ة 

من  العامل  يحيط  ما  مع  احلياتّية  اأعمالها  نح�  وتندفع  املرحلة  هذه  يف 

لتثبت نف�سها ب�سجاعة  تاأتي املراأة امل�سلمة  اإعالم خاطئ ومنحرف. هنا 

.
)27(

وا�ستقالل راأي، وهذا من بركات الإ�سالم

واإّن الدول الغربّية ت�ّجه خمتلف اأن�اع التهم اإىل اإيران الإ�سالم؛ يعّبئ�ن 

املنّظمات التابعة لهم يف العامل حتت عن�ان حق�ق الإن�سان والدفاع عن 

الإ�سالمّية  اجلمه�ريّة  ليّتهم�ا  الفالنّية،  واملجم�عة  الفاليّن  ال�سخ�س 

بنق�س ذلك!

يف احلقيقة، هل ي�جد يف العامل اإن�ساٌن واٍع ل ينظر اإىل هذا الكالم 

نظرة ا�ستهزاء؟! اإّن علينا اأن ل نبايل بالق�ى التي يك�ن وج�دها باأكمله 

معادياًا حلق�ق الإن�سان، كاأمريكا املليء تاريخها الأخري – الذي نذكره 

بنق�س حق�ق  يّتهم�نا  ال�سع�ب، ه�ؤلء  الب�رشيّة و�سّد  �سّد  – باجلرائم 
.

)28(
الإن�سان، فال نعطيهم اأيّة اأهّمّية تذكر

 واأحكام الإ�سالم، 
ّ
اإّن حق�ق الإن�سان تتحّقق يف ظّل العدل الإ�سالمي

 للجمه�ريّة الإ�سالمّية. اإذ يجب التدقيق يف م�ساألة 
ّ
ويف اجلهاز الق�سائي

حق�ق الإن�سان، وذلك ب�سكٍل واٍع ولي�س من خالل املعايري وال�س�ابط 

الكاذبة التي يقّدمها الغرب الي�م؛ بل من خالل معايري الإ�سالم.

)27( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء )ع(، بتاريخ 1371/9/25هـ.�س.

)28( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة عيد املبعث، بتاريخ 1370/11/13هـ.�س.
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فمن املمكن اأن ن�ساهد بع�س م�ارد نق�س حق�ق الإن�سان يف بع�س 

زوايا جمتمعنا ب�ا�سطة اأفراد من النا�س اأو ب�ا�سطة بع�س الأجهزة، لذلك 

ينبغي الدفاع ب�ا�سطة ال�سلطة الق�سائّية، والإ�سالم يعرتف ب�ج�د حق�ق 

حّتى للمجرمني.

بالإعدام،  عليه  ا  حمك�ماً اإن�ساناًا  ي�ّبخ  اأن  مثالاً  ل�سخ�س  يج�ز  فال 

اإ�سدار احلكم عليه هنا ظلم وهتك حلّقه ويجب احل�ؤول  بعد  فالت�بيخ 

دونه. هذا ه� التعاطي العادل، فكيف بال�سجني واملّتهم املالحق، اأم كيف 

مَبن مل تثبت التهمة �سّده، بل يحتمل اأن يك�ن بريئاًا! ينبغي رعاية حق�ق 

.
)29(

الإن�سان واحلّق الذي حّدده اهلل تعاىل لكّل فرد من اأفراد الإن�سان

اإّن �سبب ت�جيه التهم اإىل اجلمه�ريّة الإ�سالمّية والّدعاء باأّنها ل تراعي 

حق�ق الإن�سان ه� اإجراء احلدود الإ�سالمّية وتطبيقها، فقد جاء يف القراآن 

، حتمل الآية يف 
الكرمي: {تِْلَك ُحُدْوُد اللِّه َوَمْن يََتَعَدّ ُحُدْوَد اللِّه َفَقْد َظَلَم نَْفَسُه})30(

.
)31(

ا من اهلل تعاىل للذي يتعّدى حدوده طّياتها تهديداً

كما اأّن الغربّيني يّدع�ن باأّن »اإيران تفّرط بحق�ق الإن�سان« وعندما 

ا«، ياأت�ن بفهر�س ويق�ل�ن:  نق�ل لهم: »هات�ا دليلكم واذكروا ن�ذجاً

»اأنتم اأعدمتم ه�ؤلء«. فمن هم ه�ؤلء الأ�سخا�س؟ هم مهّرب� الهريوئني 

مّرة،  من  اأكث  ي�ستحّق�نه  الذين  بالإعدام  املحكم�م�ن  اأي  وامل�رفني، 

ا حلق�ق الب�رش؟ فهل يعترب هذا نق�ساً

الدليل  »ماه�  ن�ساأل  وعندما  اإرهابّية«.  دولة  »اإيران  يق�ل�ن:  هم 

الذي ت�ستندون اإليه لتق�ل�ا ذلك؟«، يق�ل�ن: »انظروا ماذا يفعل النا�س 

بتاريخ   ،
ّ
الق�سائي اجلهاز  واأع�ساء  الق�ساء  من  جمع  يف  اخلامنئي  لالإمام  )29( كالم 

1371/10/23هـ.�س.

)30( �س�رة الطالق، الآية 1.

بتاريخ  )قده(،  اخلميني  الإمام  لرحيل  اخلام�سة  الذكرى  مبنا�سبة  اخلامنئي  لالإمام  )31( كالم 

1373/3/14هـ.�س.
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ومّما ل  ا،  بكّل ذلك؟ طبعاً اإيران  فما عالقة  ولبنان«. جّيد،  فل�سطني  يف 

ا�ستيقظ�ا  قد  وفل�سطني  لبنان  يف  النا�س  من  جمم�عةاً  هناك  اأّن  فيه  �سّك 

وا�ستلهم�ا من الث�رة الإ�سالمّية.

هذه املجم�عة تق�ل: »ملاذا اأتيتم باإ�رشائيل الغا�سبة وال�سهاينة الذين ل 

وطن لهم واأوجدمت دولتها وجعلتم�ها م�سّلطةاً على لبنان وفل�سطني؟«. 

ما عالقة هذا امل��س�ع باإيران؟! وهل اإذا نه�س البع�س للدفاع عن وطنه 

؟!
)32(

فاإّن عمله يك�ن اإرهاباًا واأّن اإيران هي التي ت�سّدر الإرهاب

)32( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبَتي �سالة اجلمعة، بتاريخ 1373/11/14هـ.�س.
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حقوق الإن�سان الغربيّة

فيما يتعّلق باإيران

نحن ن�ساأل يف هذا املجال: َمن هي الدول التي كانت تدافع عن مرحلة 

الختناق لع�رشات ال�سنني يف ظّل النظام البهل�ّي الذي حكم اإيران؟ هل 

هناك دول فعلت ذلك غري اأمريكا وبريطانيا؟ يف ذاك الزمان كان هذين 

البلَدين يرعيان الدفاع عن حق�ق الإن�سان وعن احلّرّيات!

الأبارتيد(،  مرحلة  )يف  اجلن�بّية  اأفريقيا  كانت  املرحلة،  تلك  ويف 

املحتّلة ترزح حتت  الأفريقّية والآ�سي�ّية، والأرا�سي  الدول  والعديد من 

ا.  �سلطة ال�سهاينة اخلبيثة التي هي من اأ�س�اأ الأنظمة واأ�رّشها ظلماً

فمن هي الدول التي كانت تدعم تلك احلك�مات، ومن الذي حفظ 

جن�ب  تق�سف  كانت  التي  اإ�رشائيل  يدعم  كان  الذي  ومن  وج�دها؟! 

لبنان وتدّمر مراكز اجتماع الأطفال وتخّرب وترتكب اأب�سع اجلرائم؟! 

ل� مل تدعم اأمريكا اإ�رشائيل، هل كان باإمكانها ال�ستمرار بال�ج�د؟ يف 

.
)33(

ال�اقع اأمريكا هي التي كانت تق�سف جن�ب لبنان

كذلك الق�ى العاملّية التي تّدعي حق�ق الإن�سان وخمالفة الإرهاب، 

، وما زال قادة النظام 
)34(

افُت�سَحت يف ق�سّية ال�سابع من تري عام 1360

)33( كالم لالإمام اخلامنئي يف مرا�سم بيعة قادة الدرك وق�ى الأمن، بتاريخ 1368/3/28هـ.�س.

)34( بعد ا�ستهداف اآية اهلل اخلامنئي يف ال�ساد�س من تري عام 1360هـ.�س.، اأقيمت جل�سة عند ال�ساعة 

احلزب  مكتب  �سال�ن  عام 1360هـ.�س. يف  تري  من  ال�سابع  الأحد يف  ليل  والن�سف  الثامنة 

 ال�اقع يف حمّلة �رشج�سمه يف طهران. ح�رش اجلل�سة ممّثلي املجل�س وبع�س 
ّ
اجلمه�رّي الإ�سالمي

اأع�ساء احلك�مة وكان البحث يدور ح�ل الت�سّخم اإّل اأّن بع�س الأ�سخا�س اأرادوا احلديث ح�ل 

اأن  ينبغي  »نحن  فيها:  قال  بعبارات  به�ستي  ال�سهيد  حتّدث  هنا  اجلمه�رّية.  رئا�سة  انتخابات 

�سعبنا«،  مب�سري  يتالعب�ا  ل  واأن  �سخ�سّياتنا  لنا  ي�سنع�ا  اأن  للم�ستعمرين  اأخرى  مّرةاً  ن�سمح  ل 

وكانت هذه هي العبارات الأخرية التي خرجت من فهمه. وفجاأة دّوى انفجار رهيب حتّ�ل 
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 والعديد من الدول الأوروبّية، وحّتى الي�م، يّدع�ن خمالفتهم 
ّ
الأمريكي

م�ساألة،  هي  وال�رشاخ  وال�س��ساء  الإعالم  م�ساألة  اأّن  اإّل  لالإرهاب! 

وال�قائع ال�ا�سحة للنا�س اأ�سحاب املعرفة والب�سرية على م�ست�ى العامل 

.
)35(

م�ساألة اأخرى

الإرهابّية  املجم�عات  من  الكثري  اأّن  يعلم  ل  من  هناك  هل  اأّنه  كما 

داخل اإيران – حّتى بع�س الي�سارّيني منهم – يتّم تغذيتها بامل�سادر املالّية 

للدول الغربّية واأمريكا وما زال الأمر على هذا النح� حّتى الي�م؟!

حّتى  واأدرك  الكاذبة،  الّدعاءات  هذه  الإيرايّن  ال�سعب  فهم  لقد 

الأوروبّية  الدول  من  والكثري  اأمريكا  اأّن  للفهم  ا�ستعدادهم  الأفراد  اأهل 

لها  عالقة  ل  اإّنها  الإن�سان،  حق�ق  عن  املدافعة  ة  املتح�رشّ واملجتمعات 

!
)36(

بحق�ق الإن�سان واأّنها ل متار�س اأ�سعف دفاع عنها

تنق�س�ن  الذين  واأنتم  وال�ستكبار،  الظلم  قادة  الغربّية  الدول  اأنتم 

حق�ق  وبلجنة  املّتحدة  بالأمم  ت�ستهزئ�ن  الذين  اأنتم  الإن�سان.  حق�ق 

الإن�سان وباملفاهيم الإن�سانّية، وجعلتم اجلميع األع�بةاً باأيديكم.

اأّننا كّنا جاهزين  اإىل م�ست�ى  الإن�سان وحق�قه عندنا كبرية  قيمة  اإّن 

عمالء  حكم  لقد  ب�سببها.  العامل  يف  ال�ستكبارّية  الق�ى  كاّفة  مل�اجهة 

فقتل�ا  ل�سن�ات ط�يلة،  البلد  الأخرى هذا  ال�ستكباريّة  اأمريكا والدول 

بعده �سال�ن الجتماعات ويف اأقّل من ثانية اإىل ك�مة من الرتاب. وقد اأّدى الأمر اإىل ا�ست�سهاد 

ا من ق�ى الث�رة الفّعالة والهاّمة وعلى راأ�سها ال�سهيد به�ستي، حيث كانت  اثنني و�سبعني �سخ�ساً

اأيدي املنافقني دخيلة يف امل�ساألة. كان اأعداء النظام يعتقدون باأّن الق�ساء على امل�س�ؤولني �سيجعل 

اأو�ساع البلد م�سطربةاً و�سيق�سي على الث�رة، اإّل اأّنها كانت اأ�سّد �سالبةاً ومل يح�سل اأّي تزلزل 

يف اأركان النظام. حتّدث الإمام اخلميني بعد هذه احلادثة، وقال: »لقد فقد ال�سعب الإيرايّن يف 

ا بعدد �سهداء كربالء. كان به�ستي �س�كةاً يف اأعني اأعداء الإ�سالم«. هذه احلادثة 72 �سخ�ساً

كالم لالإمام اخلامنئي على اأعتاب �سهر رم�سان املبارك، بتاريخ 1370/12/14هـ.�س.

)35( كالم لالإمام اخلامنئي يف مرا�سم بيعة عائالت �سهداء ال�سابع من تري، بتاريخ 1368/4/7هـ.�س.

)36( امل�سدر نف�سه.
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مئات ل بل اآلف الأفراد من اأبناء هذا ال�سعب يف هذه ال�س�ارع واأراق�ا 

ا لهذه احل�ادث يف بع�س الأماكن الأخرى  دماءهم، والي�م ن�ساهد �سبيهاً

اأّن  اإّل  باملظل�مني  مليئة  ف�سج�نهم  اأمريكا،  عمالء  ذلك  ينّفذ  حيث 

!
)37(

اأ�س�اتهم ل ترتفع  يف املحافل الدولّية

عن حق�ق  مدافعني  ل�ستم  الغربّية(  الدول  اإىل  م�ّجه  )اخلطاب  اأنتم 

وال�سع�ب.  الدول  على  وت�سّلطكم  التدّين  عدم  ت�ؤّيدون  اأنتم  الإن�سان، 

اأنتم منزعج�ن لقطع اأيديكم عن اإيران الدولة ال�ا�سعة ولأّنكم اأ�سبحتم 

الإ�سالمّية  الث�رة  اأنتم متلك�ن عداءاً دم�يًّا مع  الدول.  �سائر  مهّددين يف 

لأّنها متّكنت من الق�ساء على عمالئكم يف ايران، اأنتم حاقدون على هذه 

الث�رة!

ما  اأ�سالاً  اأنتم  تدرك�ن  فهل  ذريعة،  اإّل  فما هي  الإن�سان  اأّما حق�ق 

ه� الإن�سان وما هي حق�قه؟ ينبغي على ال�سعب الإيرايّن اأن يعرف كاّفة 

الإ�سالم  اأعداء  هم  وَمن  ال�ستكبار  من  ال�ا�سع  الطيف  وهذا  العداوات 

يعرف�ن  البلد  هذا  يف  القاطعة  فالأكثّية  اهلل  وبحمد  اأّنه  كما  والث�رة؛ 

.
)38(

ويدرك�ن ذلك

تعاىل قد  اهلل  اأّن  ل�  اعلم�ا  الدين.  يعار�س�ن  الغربّية(  )الدول  ه�ؤلء 

الذليل  البهل�ّي حمّمد ر�سا  – اجلاّلد  به  باهلل ون�ستجري  – والعياذ  اأمهل 

 مئة مّرة لطّبق ما 
)39(

لرتكاب اأكرب من حادثة ال�سابع ع�رش من �سهري�ر

)37( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من قّ�ات التعبئة، بتاريخ 1369/9/7هـ.�س.

)38( امل�سدر نف�سه.

)39( يف ال�ساعات الأوىل من ي�م اجلمعة 17 �سهري�ر عام 1357هـ.�س.، اأعلن الل�اء غال معلي اوي�سي 

احلك�مة الع�سكرّية وذلك من خالل الإذاعة، اإذ مل يكن النا�س على علم باحلك�مة الع�سكريّة، 

ا للتعبري عن  فخرج�ا اإىل ال�س�ارع للي�م الرابع بعد �سالة الفجر، كان ذلك قبل ال�ساد�سة �سباحاً

غ�سبهم على اأعمال النظام الظاملة، فتحّركت اجلماهري يف ال�س�ارع فكانت كال�سي�ل. جتّمع�ا 

يف �ساحة جاله )�ساحة ال�سهداء حاليًّا(، ثّم عمد اجلن�د اإىل ت�جيه نريان بنادقهم اإىل اجلم�ع. 

ا، واأّن  ا و205 جريحاً وقد اأعلن النظام حينها اأّن عدد �سهداء حادثة 17 �سهري�ر ه� 85 �سخ�ساً

اأهايل طهران ه� م�ؤامرة خارجّية! مل يكن بالإمكان اإح�ساء عدد �سحايا حادثة ال�سابع  جتّمع 
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ي�سبه اخلام�س ع�رش من خرداد ولقتل اآلف الأ�سخا�س من هذا ال�سعب، 

الكاذبة كلمة  احلق�قّية  املنّظمات  اأمريكا هذه ومن هذه  ي�سدر من  ومل 

واحدة تدينه.

الأهداف  �سبيل  يف  يتحّرك�ن  الذين  النا�س  قتل  يعار�س�ن  ل  ه�ؤلء 

الدينّية، بل ي�سّجع�ن على هكذا اأعمال! فلماذا هذا الأمر؟ يع�د ال�سبب 

خلدمة  جاء  لأّنه  الإ�سالم،  بالأخ�ّس  للدين،  عدائهم  لعمق  ذلك  يف 

اأمريكا  �سلطة  يعار�س  وه�  الت�سّلط،  يخالف  ولأّنه  املظل�مة  ال�سع�ب 

.
)40(

واأمثالها، وي�ؤّيد ا�ستقالل ال�سع�ب املظل�مة

اأنتم ت�ساهدون اأّن م�ساألة حق�ق الإن�سان عادت من جديد لتتحّدث 

الكذائّية  واللجنة  الفالنّية  الفاليّن واملجم�عة  البلد  بداأ  لقد  الأف�اه.  بها 

 .
)41(

باإ�سهار ِحراب حق�ق الإن�سان �سّد اجلمه�ريّة الإ�سالمّية

اعرتف�ا  والذين  الإن�سان،  قل�بهم حلق�ق  الراف�سة  الأ�سخا�س  ه�ؤلء 

 ولي�س كّل اإن�سان، وه�ؤلء اجلاهزون للق�ساء على 
ّ
بحّق الإن�سان الغربي

والأمان  ال�سعادة  حتقيق  اأجل  من  الغربّيني  غري  من  الأ�سخا�س  ماليني 

�سّد  الإن�سان  حق�ق  �سعار  يرفع�ن  الذين  الكاذب�ن  وهم  لأنف�سهم، 

اجلمه�ريّة الإ�سالمّية.

اخلليج  يف  البيئّية  الفجائع  اأن�اع  خمتلف  اإيجاد  على  يعمل�ن  هم 

ل  هم  ة.  اخلا�سّ بيئتهم  يف  الأعمال  بهذه  للقيام  وجاهزون   ،
ّ
الفار�سي

الدنيا  ال��سع يف  الإن�سان ول� كان�ا كذلك لختلف  يفّكرون بحق�ق 

وملا  ال�سع�ب،  وبني  بينهم  واملاأك�ل  الآكل  لعالقة  وج�د  هناك  ولكان 

قام�ا مبمار�سة هذه ال�سغ�طات على ال�سع�ب ال�سعيفة.

ع�رش من �سهري�ر يف �ساحة ال�سهداء وال�س�ارع املحيطة بها، اإّل اأّنه جتاوز الأربعة اآلف فكانت 

اأكرب جرمية يف تاريخ الث�رة وعرفت باجلمعة ال�س�داء.

)40( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ي�م العامل وي�م املعّلم، بتاريخ 1370/2/11هـ.�س.

)41( كالم لالإمام اخلامنئي يف الدورة ال�سابعة مل�ؤمتر اجلمعة العاّم، بتاريخ 1370/6/25هـ.�س.
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لقد افُت�سح اأمر �سعار »الدفاع عن حق�ق الإن�سان«، فمن الأف�سل اأن 

ليرّددوه ثانيةاً لأّن الدنيا لن ت�سغي اإليهم ولن يهتّم بهم اأحد. عليهم اأن 

ل يع�دوا ليكّرروا اأّن »م�ساألة حق�ق الإن�سان مطروحة يف العامل«، واأّن 

على عاتقهم التزامات اجّتاه ال�سعب الإيرايّن.

اإّنهم اأعداء حق�ق  َمن هم ه�ؤلء الذين يطرح�ن حق�ق الإن�سان؟! 

مكرّبات  احلياء؛  يفتقدون  وقح�ن  اأّنهم  اإّل  لها،  والناق�سني  الإن�سان 

ال�س�ت باأيديهم، يّتهم�ن كّل �سخ�س يريدونه، كاأن يقف اإن�سان فا�سق 

فاجر منحرف �سّيئ العمل ليّتهم الأ�سخا�س الطاهرين بالف�سق والفج�ر 

وعدم الطهارة! 

اأّما  العامل،  وو�سع  الإن�سان  حق�ق  م�ساألة  يف  ال��سع  ه�  هذا  الي�م 

ا مّتفقني ومّتحدين يف  املكان ال�حيد الذي يقف فيه ال�سعب والدولة معاً

.
)42(

م�اجهة هذه ال�سيا�سة الظاملة ه� يف بلدكم العزيز اإيران الإ�سالمّية

الأنظمة  ت�سنعها  اإيران  اإىل  ت�ّجه  التي  الب�رش  حق�ق  نق�س  تهمة  اإّن 

التي  اأو  الإن�سان  حق�ق  ت�سييع  يف  واملحرّية  الط�يلة  الأيادي  �ساحبة 

ب�ا�سطة  الإيرانّية  الرّكاب  نقل  طائرة  اإ�سقاط  ُيعترب  األ  لذلك.  مّهدت 

ال�س�د يف  بحّق  ميار�س  الذي  والظلم   ،
)43(

ّ
الفار�سي اخلليج  ف�ق  اأمريكا 

امل�رشّي  النظام  وعن  اجلزائر،  يف  النقالَبني  عن  والدفاع   ،
)44(

اأمريكا

)42( بيانات الإمام القائد مبنا�سبة الثالث ع�رش من اآبان، بتاريخ 1371/8/13هـ.�س.

عام  تري  من  ع�رش  الثاين  الأحد  ي�م   655 رقم  رحلتها  يف   A-300 الإيربا�س  طائرة  )43( حتّركت 

ا من بندر عّبا�س نح� دبي، وكان يرتاأّ�س طاقمها  ال�ساعة 9:45 �سباحاً 1367هـ.�س. ح�ايل 

البارجة  اأر�سلت  طريان(.  �ساعة  اآلف   7 تبلغ  م�سابقة  ميلك  )الذي  ر�سائيان  حم�سن  الكابيتني 

عليها  اأطلقت  ثّم  للطائرة.  تهديدات  عّدة  الإيرانّية،  املياه  يف  امل�ج�دة  وين�سنز،  الأمريكّية 

، وكان على متنها 66 
ّ
�ساروَخني من ن�ع SM2 مّما اأّدى اإىل �سق�طها يف مياه اخلليج الفار�سي

ي�غ��سالفيا،  من  خمتلفة  جن�سّيات  اإىل  تع�د  ا  �سخ�ساً و46  امراأة  و52  ع�رش  الثانية  دون  طفالاً 

، ومن جملتهم امللحق الع�سكرّي 
ّ
والك�يت، واأفغان�ستان، والهند، واإيطاليا، وال�سارقة، ودبي

الباك�ستايّن يف اإيران. وبعد ذلك، نال قائد البارجة الكابينت راجرز من القادة الأمريكّيني ميدالّية 

على عمله هذا.

)44( يف التا�سع ع�رش من ني�سان عام 1993، هاجمت �رشطة الـFBI يف ال�ليات املّتحدة مركز فرقة 



24

ذلك،  واأمثال  اأمريكا،  الب�رشيّة يف  املجم�عات  بع�س  واإحراق  الفا�سد، 

ا حلق�ق الب�رش؟ ا حلرمي الإن�سانّية ونق�ساً حتطيماً

والتي  ال�سكل،  بهذا  الإن�سان  حق�ق  ت�سّيع  التي  الدول  هذه  هل 

تر�سى  اأّنها  اأو  الأماكن،  بع�س  الإن�سان يف  اإهدار حق�ق  اجّتاه  تبايل  ل 

بذلك وت�سّجع عليه، هل هم منزعج�ن لنق�س حق�ق الإن�سان يف اإيران 

الإ�سالم؟!

اأمريكا  قادة  جملتهم  ومن  الّتهامات،  يلق�ن  الذين  اأّن  احلقيقة 

احلالّيني، الذين جلاأوا حديثاًا اإىل هذه املعركة الإعالمّية ال�سدئة والقدمية 

ينطق�ن بكالم ه�  اأّنهم  ا  يعلم�ن جّيداً ال�سجيج الأخري،  واأوجدوا هذا 

.
)45(

هراء

)مرحلة  املرحلة  تلك  يف  تعترب  كانت  التي  الدول  تلك  اإىل  انظروا 

اأّي  يف  ال�سي�عّية  �سلطة  كانت  العاملّية!  الق�ى  من  املفرو�سة(  احلرب 

ال�سلطة  . وكانت 
ّ
العراقي للنظام  العامل هي الداعمة الأ�سا�سّية  مكان من 

ا. الع�سكرّية واملالّية وال�سيا�سّية الأمريكّية تدعم هذا النظام اأي�ساً

 الذي اأظهر قبح و�س�ء وج�ه قادته ومبختلف ال��سائل 
ّ
النظام العراقي

والأدوات الإعالمّية، والذي تتحّدث الأل�سنة بفجائعه و�سّيئاته ال�سادرة 

املاهّية، ومن  النظام وبهذه اخل�س��سّيات وبهذه  اأعمال قادته. هذا  عن 

املدن  على  واحلرب   ،
)46(

حلبجه اأمثال  اجلرائم  بع�س  اإيجاد  خالل 

الداوديّني التي كان يراأ�سها ك�ر�س دي�يد يف مدينة فاك� Waco يف ولية تك�سا�س، واأحرق�ا 80 

ا من اأع�ساء الفرقة وقتل�هم. �سخ�ساً

)45( نداء الإمام القائد اإىل حّجاج بيت اهلل احلرام، بتاريخ 1372/2/28هـ.�س.

 
ّ
 ال�سالح الكيميائي

ّ
 العراقي

ّ
)46( يف الرابع والع�رشين من ا�سفند 1366هـ.�س.، ا�ستعمل النظام البعثي

اأكث من 7  اآلف �سخ�س وجرح  ما ليقل عن 5  اإىل مقتل  اأّدى  مّما  الأكراد يف حلبجه،  �سّد 

اآلف. مع العلم اأّن العراق من جملة الدول التي وافقت على معاهدة 1925 يف جنيف، التي 

من  اأن�اع  ثالثة   
ّ
العراقي النظام  ا�ستعمل  وقد  وامليكروبّية.  الكيميائّية  الأ�سلحة  ا�ستعمال  متنع 

الغازات: غاز اخلردل، غاز الأع�ساب )تاب�ن-�سارين اأو �س�مان(، وال�سيان�رجن.
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، وغري ذلك، ول�سن�ات 
)48(

، وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائّية
)47(

والقرى

واملدافعني  الإن�سان  بحق�ق  املنادون  ال�سادة  ه�ؤلء  ي�ؤيّده  كان  مت�الية، 

!
)49(

عن ال�سع�ب واملخالفني ل�ستعمال الأ�سلحة الكيميائّية وغريها

احلرب، حادثة خ�سنة غري مطل�بة، ولكن يف النهاية يجب اأن يك�ن 

لها قاعدةاً وقان�ناًا. يف احلرب، هناك مروءة وعدمها، وقد ا�ستعمل النظام 

و�سّد  الإيرايّن  �سعبنا  �سّد  املروءة  عدمية  الأ�ساليب  اأكث  املعتدي   
ّ
البعثي

ط�يلة  وملّدة  عديدةاً  ا  مراراً املدن  وع�رشات  طهران  ُق�سفت  لقد  �سبابنا. 

بال�س�اريخ بعيدة املدى، وا�ستعمل�ا الأ�سلحة الكيميائّية يف اجلبهات.

مل يكن ذلك ملّرة واحدة، ولي�س ملّرَتني اأو �سهر اأو �سهَرين، بل ل�سن�ات 

 
ّ
متمادية، لعّل ذلك ا�ستمّر ملّدة خم�س �سن�ات اأو �سّت، ا�ستعمل النظام البعثي

 يف احلرب بني اإيران والعراق. فَمن الذي اأعطاهم هذه 
ّ
ال�سالح الكيميائي

الأ�سلحة؟ وهل فعل ذلك اإّل الدول التي تتحّدث ح�ل حق�ق الإن�سان؟! 

؟
)51()50(

ّ
هل قّدم �سخ�س اآخر هذه الأ�سلحة اإىل النظام البعثي

)47( حرب املدن عبارة عن العتداءات الع�سكرّية على الأماكن ال�سكنّية وغري الع�سكريّة، وتهدف 

الق�سف  النا�س والدولة. وحت�سل هذه احلرب عادةاً على �سكل   على 
ّ
النف�سي ال�سغط  اإىل زيادة 

. وقد ا�سُتعمل هذا امل�سطلح لأّول مّرة يف حرب العراق �سّد اإيران وبعد هج�م 
ّ
 واملدفعي

ّ
اله�ائي

 على املدن والأهايل الآمنني.
ّ
النظام البعثي

)48( تعترب اإيران يف طليعة الدول املت�رّشرة من احلرب الكيميائّية التي نفّذها العراق �سّد اإيران، حيث 

قّدمت اأكث من 100 األف �سحّية. وت�سري التقارير اإىل اأّن غاز الأع�ساب اأّدى اإىل وفاة نح� 20 

األف جندّي اإيرايّن، ومن بينهم 90 �سخ�س يعان�ن من هذه احلمالت. ما زال هناك 500 �سخ�س 

يحتاج�ن ب�سكل دائم اإىل العالج، وحّتى الآن ما زال هناك 1000 �سخ�س يف امل�ست�سفيات.

)49( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من التعبئة، بتاريخ 1375/8/30هـ.�س.

)50( بناءاً على تقرير العراق اإىل الأمم املّتحدة، كان العراق يح�سل على امل�اد الأّولّية ال�رشورّية لإنتاج 

وبريطانيا، وفرن�سا، وجمه�رّية  الغربّية،  واأملانيا  اأمريكا،  ال�رشكات يف   من 
ّ
الكيميائي ال�سالح 

ال�سني ال�سعبّية. ويف كان�ن الأّول 2002، ك�سف العراق يف تقرير من 1200 �سفحة اأ�سماء 

ال�رشكات ال�رشقّية والغربّية واأ�سماء الأ�سخا�س الذين �ساهم�ا يف اإي�سال 17602 طن من امل�اد 

الكيميائّية ط�ال عقَدين من الزمن اإىل العراق. وكان �سهم الدول من امل�اد الأّولّية لنتاج الأ�سلحة 

الكيميائّية كالتايل: 4515 طّن من �سنغاف�را، 4261 طّن من ه�لندا، 2400 طّن من م�رش، 

 Exomet الهندّية  ال�رشكة  الفدرالّية. و�ساهمت  اأملانيا  الهند، و1207 طّن من  2343 طّن من 

اخلليج  واأر�سلت �رشكة  العراق.  اإىل  لذلك  ال�رشورّية  امل�اد  ت�سدير 2292 طّن من  plastic يف 
التي يراأ�سها اأحد اأمراء دول اخلليج 4500 طّن من امل�اد ال�رشوريّة للغاز vx وال�سارين واخلردل 

اإىل العراق.

بتاريخ  العظيمة،  القد�س  طريق  مناورة  يف  امل�ساركني  اجتماع  يف  اخلامنئي  لالإمام  )51( كالم 
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من اخلطاأ اأن نتحّدث ح�ل م�سائل حق�ق الإن�سان مبا ير�سي الدول 

الإن�سان  حلق�ق  قيمة  باأّية  يعرتف�ن  ل  الذين  الأ�سخا�س  ه�ؤلء  الغربّية. 

ا ي�رشب�ن به الآخرين!  للكلمة، اإّنا جعل�ا ذلك �َس�طاً
ّ
باملعنى ال�اقعي

اإّن اأمريكا، املنادية الأ�سا�سّية بحق�ق الإن�سان يف العامل، كانت تعترب 

الدولة العراقّية من املدافعني عن الإرهاب قبل بداية احلرب.

امل�سّح�ن من  املجاهدون  الأع�ام 1361 و1362هـ.�س. متّكن  يف 

 على م�اجهتنا 
ّ
تركيع العدّو واإخراجه اإىل ما وراء احلدود، فاأُجرب العدّو البعثي

 واأ�سلحة الدمار ال�سامل، فارتكب جرائم حرب.
ّ
بال�سالح الكيميائي

اجلبهة  دعم  عليها  باأّن  الأمريكّية  احلك�مة  �سعرت  ال�قت،  هذا  يف 

م�اجهة  يف  اخليايّن  بدورها  القيام  من  البعثّية  الدولة  لتتمّكن  العراقّية 

الدولة  فيه  ا�ستعملت  الذي  العام  ويف  الإ�سالمّية.  اجلمه�رّية  نظام 

، رفع�ا ا�سم العراق من لئحة الدول الداعمة 
ّ
العراقّية ال�سالح الكيميائي

!
)52(

لالإرهاب! هكذا يك�ن دعمهم حلق�ق الإن�سان

حق�ق  فيه  يتهّياأ  والذي  الغربّي�ن،  ي�سّ�ره  الذي  اجلّذاب  العامل  اإّن 

الإن�سان واحلّريّة، �ساهدناه يف حياتنا ط�ال مرحلة احلكم البهل�ّي؛ يف 

الأمريكّي�ن  كان  الإن�سان.  الدميقراطّية وحق�ق  معنى  فهمنا  الي�م  ذاك 

الظلم  ويف   ،
)53(

ال�سافاك اأوكار  اإيجاد  يف  البهل�ّي  النظام  مع  يتعاون�ن 

1376/2/3هـ.�س.

)52( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء عائالت �سهداء حمافظة طهران، بتاريخ 1376/2/17هـ.�س.

)53( ال�سافاك )منّظمة الأمن وال�ستخبارات يف البلد( بداأت املنّظمة عملها اأواخر العام 1335هـ.�س.، 

وي�ستمل قان�ن تاأ�سي�س ال�سافاك على ثالثة بن�د:

ا لرئي�س  1. ال�سافاك جزء من رئا�سة ال�زراء يعنّي ال�ساه رئي�سه. ويعترب رئي�س ال�سافاك م�ساعداً

ال�زراء.

واكت�ساف   
ّ
الق�مي الأمن  على  للحفاظ  ال�رشورّية  املعل�مات  جمع  ال�سافاك  م�س�ؤولّية   .2

اجل�ا�سي�س واحل�س�ل على معل�مات ح�ل الذين ينق�س�ن الق�انني املتعّلقة بالأعمال املعادية 

لل�سلطة والتعّر�س لل�ساه وويّل العهد.

3. ُيعترب اأع�ساء ال�سافاك مبثابة ق�ساة يف الأم�ر اجلنائّية التي تدور يف دائرة عملهم، ويحاكم�ن 

الأ�سخا�س  معرفة  لل�سافاك  الأ�سا�سّية  امل�س�ؤولّية  الع�سكريّة.  املحاكم  ق�انني  طبق  املّتهمني 
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والتعذيب واأ�ساليب الإجرام التي كانت تطال ال�سباب والنا�س!

هذه هي الليربالّية الدميقراطّية التي يعدون بها �سع�ب العامل والتي ترّوج 

لها اإذاعاتهم وتدع� �سع�ب العامل الثالث لالإ�رشاع يف اللتحاق بها!

كان�ا يخاطب�ننا يف جملة من كان�ا يخاطب�ن، لقد جّربنا واختربنا 

احلك�مة  قرب  عن  مل�سنا  لقد   . جمه�لاً الأمر  يكن  ومل  حياتنا،  يف  هذا 

اأظافرها  من  تتقاطر  الدماء  كانت  التي  البهل�ّية  ال�س�داء  الديكتات�رّية 

والف�ساد ميل�ؤها من راأ�سها اإىل اأخم�س قدميها والتي كانت ترتكب كاّفة 

ن�سي  فهل  عليها؛  وبالعتماد  ومب�ساعدتها  اأمريكا  ظّل  اجلرائم يف  تلك 

؟
)54(

ال�سعب الإيرايّن هذه الأ�سياء

؛ لقد اأ�رشع�ا 
)55(

 اجلامعة
ّ
لقد ت�رّشعت الأجهزة الأجنبّية يف م�ساألة حي

املخالفني لل�ساه والق�ساء عليهم.

ا كبرياًا يف تاأ�سي�س  ولقد لعبت الأجهزة الأمنّية يف كّل من اأمريكا واإ�رشائيل وبريطانيا دوراً

لل�زراء(،  ا  رئي�ساً اأ�سبح ه�يدا  لها )عندما  ن�سريي  رئا�سة  اأثناء  املنّظمة  ال�سافاك. ومتّكنت هذه 

ومب�ساعدة اآلف املخربين واجلن�د، من مراقبة كاّفة املحافل وامل�ؤ�ّس�سات واملراكز والأفراد املظّن 

بل  ال�سحف، ل  كاّفة  لل�سافاك ح�س�ر يف  لذلك كان   .
ّ
باأ�سل�ب وح�سي والتعامل معهم  بهم 

كان ال�سافاك ه� الذي يكتب الفتتاحّيات. يف تلك املرحلة، اأ�سبح كّل �سخ�س ي�سّك يف اأقرب 

النا�س اإليه، زرع�ا امليكروف�نات يف غرف الفنادق، وكان�ا يراقب�ن كاّفة الكتب والر�سائل التي 

تاأتي من اخلارج. وبداأاً من العام 1350هـ.�س.، كان لل�سافاك ح�س�ر لفت ووا�سح بالأخ�ّس 

بعد ت�سكيل اللجنة امل�سرتكة مل�اجهة التخريب. وقد متّكن ال�سافاك من اإرعاب الكثري من القادة 

الدينّيني والنخب املثّقفة. واعتمد ال�سافاك �سيا�سة اإ�سكات املخالفني يف الداخل واخلارج وذلك 

بختيار،  تيم�ر  هم:  الأ�سخا�س  من  عدد  ال�سافاك  رئا�سة  ت�ىّل  بالأم�ال.  اإغراقهم  خالل  من 

باكروان، ن�سريي، مقّدم.

ا عليه، ثّم ُقتل  عمد ال�ساه اإىل عزل بختيار عام 1340هـ.�س.، بعد اأن �سعر اأّنه اأ�سبح خطراً

بيد ال�سافاك يف العراق. وُعزل باكروان بعد تعّر�س ال�ساه لعملّية اغتيال مل يكتب لها النجاح 

يف ال�احد والع�رشين من فروردين 1344هـ.�س. يف ق�رش مرمر. ثّم و�سل ن�سريي اإىل رئا�سة 

ال�سافاك، وه� الذي قاد احلملة الع�سكريّة يف حادثة اخلام�س ع�رش من خرداد. ومبا اأّن ال�ساه كان 

ب مكانه مقّدم. اعُتقل ه�ؤلء الثالثة  يحتاج للت�سحية ب�سخ�سّية من اأتباعه، عزل ن�سريي ون�سّ

بعد انت�سار الث�رة الإ�سالمّية ومتّت حماكمتهم وحكم عليهم بالإعدام.

)54( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من اأع�ساء احلر�س الث�ري، بتاريخ 1381/6/24هـ.�س.

الثقافّية  اللجنة  اأوائل تري عام 1378هـ.�س. يف  قان�ن املطب�عات«  تاأييد لئحة »اإ�سالح  )55( بعد 

يف املجل�س اخلام�س، وقيام �سحيفة �سالم بن�رش الر�سالة ال�رّشيّة التي اأر�سلتها وزارة الأمن، ومن 



28

عن  ا  دائماً يتحّدث�ن  الذين  ه�ؤلء  امل�اقف.  اّتخاذهم  ويف  �رشورهم  يف 

حق�ق الإن�سان، اأ�ساروا اإىل جمم�عة من الأراذل والأوبا�س الذين نزل�ا 

اأو  النا�س  و�سيارات  البن�ك  وي�رشق�ن  الزجاج،  يك�رشون  ال�س�ارع  اإىل 

ال�سعب  عن�ان  حتت  اإليهم  اأ�ساروا  التقاطعات،  ويفلق�ن  امل�ؤ�ّس�سات، 

اّت�سح معنى »الإ�سالح« عند  الإ�سالحّية! وعلى هذا  الإيرايّن والق�ى 

العتبار  بعني  ياأخذوا  مل  عنه!  يبحث�ن  الذي  الإ�سالح  ه�  ه�ؤلء! هذا 

ال�سعب الإيرايّن الذي ح�رش يف الثالث والع�رشين من تري!

اأّنهم  على  �سّدهم  ال�سعب  خرج  الذين  الأ�سخا�س  عن  حتّدث�ا  لقد 

�سدر  مبا  يتلّفظ�ا  ومل  لي�َمني  �سمت�ا  ل�  ذلك.  يف  اأخطاأوا  لقد  الأّمة! 

عنهم، ملا ا�سطّروا اإىل اخلجل مّما قام�ا به! فاأغلبهم كان�ا يتحّدث�ن.

، تبادرت اإىل اأذهانهم 
ّ
ه�ؤلء الذين كان�ا يخا�سم�ن النظام الإ�سالمي

 الذي كان يق�ل »ل اأريد 
ّ
اأم�ر ف�رّشح�ا بها، حّتى اأّن الرئي�س الأمريكي

نف�سه!  على  ال�سيطرة  من  يتمّكن  مل  النظام«  خمالفي  يثري  مبا  اأحتّدث  اأن 

خمتلف  يف  ال�سهاينة  عمالء  املخّلة!  الق�ى  عن  دفاعه  واأعلن  فتحّدث 

ا مل  الربملانات الأوروبّية وغري الأوروبّية ويف بع�س الدول املجاورة اأي�ساً

.
)56(

يتمّكن�ا من عدم التعليق

قبل نه�سة اأهايل ورامني، يف اخلام�س ع�رش من خرداد عام 1342، 

عمل الكثريون على جعل النا�س يعي�س�ن حالة الياأ�س؛ كان�ا يق�ل�ن لهم 

ل فائدة مّما تق�م�ن به، وكانت الظ�اهر ت�ؤيّد كالمهم.

 ،
)57(

اآباد باقر  ج�رش  ف�ق  امل�ؤمنني  ال�سباب  من  جمم�عة  دماء  اأُريقت 

 اجلامعة، وذلك يف 7 من تري. 
ّ
ثّم ت�قيف ال�سحيفة، قام ح�ايل 300 طالب بالتجّمع يف حي

ثّم تدّخل بع�س الأراذل والأوبا�س باأوامر من اخلارج. وقد انتهت امل�سكلة بعد املظاهرة الكبرية 

التي دعا اإليها الإمام القائد يف 23 من تري.

)56( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبَتي �سالة اجلمعة، بتاريخ 1378/5/8هـ.�س.

بعد  1342هـ.�س.،  خرداد  من  ع�رش  اخلام�س  فجر  )قده(  الإمام  اعتقال  خرب  انت�سار  )57( مبجّرد 
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فلم يتحّرك �سمري مّدعي حق�ق الإن�سان واحلّريّة �سّد النظام البهل�ّي. 

ويف ذاك الي�م، ُقتل عّدة اآلف من ال�سباب يف طهران وقم حيث وّجه 

يتفّ�ه مّدع� حق�ق الإن�سان الكاذبني  اإليهم، فلم  النار  البهل�ّيني  عمالء 

.
)58(

وال�قحني باأدنى اإدانة للنظام البهل�ّي

اإّن احلك�مة الأمريكّية التي تّدعي الدميقراطّية ترتكب كاّفة هذه اجلرائم 

يف العامل �سّد الدمي�قراطّيات واحلك�مات ال�سعبّية؛ هذا النظام الذي اأوجد 

�سّد  ت�سيلي  يف  الع�سكرّي  النقالب  وقاد   ،
)59(

اإيران يف  مرداد  من   28

، ونّفذ ع�رشات النقالبات يف اأمريكا 
)60(

احلك�مة القان�نّية يف ذاك البلد

ودافع  ال�سعبّية،  احلك�مات  �سّد  اأخرى  مناطق  ويف  واأفريقيا،  الالتينّية، 

ل�سن�ات ط�يلة عن الديكتات�ريّات اأمثال ديكتات�ريّة »حممد ر�سا بهل�ي« 

يف اإيران، والي�م ما زالت تدافع عن الديكتات�رّيات امل�ست�سلمة لها.

لقد ف�سح رئي�س جمه�ريّة اأمريكا )ج�رج ب��س الإبن( الآمال القدمية 

الذين كان�ا يخف�ن هذه الآمال، و�رّشح بها،  للم�ستكربين الأمريكّيني 

فاأعلن باأّنه يريد احتالل ال�سع�ب والت�سّلط على م�سادرها ملا يف ذلك من 

م�سلحة غري م�رشوعة لأمريكا.

املحا�رشات التي األقاها والتي تهّجم فيها على اإ�رشائيل ونظام ال�ساه، خرجت اجلماهري ي�م 15 

من خرداد يف قم، وطهران، وم�سهد، وورامني، و�سرياز، ترّدد �سعارات معار�سةاً لل�ساه وتعلن 

دعمها لالإمام )قده(. وقد فتح اجلن�د النار باجّتاه التظاهرات ال�سعبّية، وا�ستمّرت ملّدة ي�َمني بعد 

ذلك فقتل وجرح الآلف من الأ�سخا�س. ولعّل املجازر واجلرائم التي ارتكبت يف ورامني كان 

اأكرب واأف�سح ما ح�سل.

)58( كالم لالإمام اخلامنئي يف جمع من اأهايل ورامني، بتاريخ 1382/3/22هـ.�س.

اإيران  »اإّن النقالب يف  انقالب 28 مرداد:  ا يف  الذي لعب دوراً )59( يق�ل كرميت وزفلت وه� 

الـCIA يف الأ�سهر الأخري  اأجنبّية وهي عملّية من تنظيم منظمة  �رّشيّة �سّد دولة  اأّول عملّية  ه� 

لدولة ترومن )الرئي�س الثالث والثالث�ن لل�ليات املّتحدة الأمريكّية(«. واّدعى روزفلت اأّنه اأقام 

اأوا�سط العام 1953 ثالثة اأ�سابيع يف طهران ليق�د النقالب.

)60( يف احلادي ع�رش من اأيل�ل 1973، مّت اإ�سقاط حك�مة الدكت�ر �سلفادور اآلنده رئي�س جمه�رّية 

ت�سيلي املنتخب من ال�سعب وذلك ب�ا�سطة انقالب ع�سكرّي قاده بين��سه مب�ساعدة الـCIA، وقد 

ُقتل �سلفادور اآلنده ب�سكل م�سك�ك فيه.
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الكبري  الإيرايّن  ال�سعب  واأّن  تركع  ل  ال�سع�ب  اأّن  اأمريكا  فلتعلم 

واملجاهد واملنا�سل واملقاوم و�ساحب اجلذور قد وقف قدوةاً يف و�سط 

.
)61(

ال�سع�ب

اإّن اأوروبا التي تّدعي دفاعها عن حق�ق الإن�سان وتتحّدث عن ذلك 

دول  وباقي  احلالّية  ي�غ��سالفيا  اأي  منها   
ّ
ال�رشقي الق�سم  �س�اء   – باأدب 

 اأي اأملانيا والدول الأخرى – قّدمت بكّل 
ّ
 اأوروبا، اأو الق�سم الغربي

ّ
�رشقي

اأق�سامها كّل اإمكانّياتها يف احلرب املفرو�سة للعراق، ولكّنهم كان�ا غري 

جاهزين لبيع اإيران يف اأب�سط الأم�ر.

على  منهم  احل�س�ل  من  الإ�سالمّية  اجلمه�ريّة  حك�مة  متّكنت  واإذا 

وم�سّقة  طائلة  مببالغ  ذلك  يقّدم�ن  فكان�ا  معّينة،  بطرق  الأ�سياء  بع�س 

، فالبحث كان ح�ل الق�ساء على العّزة  كبرية! اإّن اأهدافهم كانت وا�سحةاً

ال�طنّية التي اأوجدتها احلركة العظيمة والث�ريّة لل�سعب الإيرايّن.

الثقافة  �سلطة  الث�رة يف  اأوجدته  الذي  الفراغ  ميالأوا  اأن  عليهم  كان 

هذه  اإىل  و�سل�ا  وقد  هدفهم  كان  هذا  ؛ 
ّ
العاملي الت�سّلط  ونظام  الغربّية 

.
)62(

ال�سيا�سة

يف الدول الغربيّة

لل�رّش  ا  مظهراً لي�ست  كالأمريكّية  حك�مةاً  باأّن  ي�سّك  �سخ�س  هناك  هل 

والف�ساد؟ هل هناك عمل �رّش ح�سل يف العامل ل عالقة لهم به؟

ط�ال �سن�ات متمادية، كان الأمريكّي�ن يبحث�ن عن م�ساحلهم يف 

ويف  الأو�سط،  ال�رشق  ويف  الالتينّية،  اأمريكا  ويف  اآ�سيا،  ويف  اأفريقيا، 

البحر، ويف ال�سحراء، وكّلما �سعروا باأّن م�ساحلهم تقت�سي مقتل بع�س 

)61( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبَتي �سالة عيد الفطر، بتاريخ 1382/9/5هـ.�س.

بتاريخ  املقّد�س،  الدفاع  ومدراء  فّناين  من  جمم�عة  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )62( كالم 

1379/7/6هـ.�س.
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الأ�سخا�س مل يق�رّشوا يف ذلك! ويف ال�قت عينه، يرّددون �سعار الدفاع 

.
)63(

عن حق�ق الإن�سان! هكذا هم �سياطني العامل

للرحمة،  ا  افتقاداً وال�سيا�سّيني  القادة  اأكث  باأيدي  الي�م  العامل  ُيدار 

واخليانة  والغدر  الرحمة  عدم  بني  فيه  ميزج�ن  اأ�سخا�س  وب�ا�سطة 

عن  والدفاع  املعن�ّيات  اّدعاء  الأحيان  بع�س  ويف  الكاذب،  والإعالم 

حق�ق الإن�سان وال�سع�ب!

الأمريكّية(  املّتحدة  )ال�ليات  والظاملة  اجلائرة  ال�سلطة  تلك  اإّن 

وذاك التظاهر بالدفاع عن الإن�سان والإن�سانّية قد جعل ال�سع�ب اأ�سريةاً 

.
)64( ومقّيدةاً

 حّقروا املراأة ط�ال القرون 
ّ
نحن اأ�سحاب احلق�ق، ففي العامل الغربي

املا�سية وحّتى الي�م. انظروا اإىل اأوروبا والدول الغربّية، كان�ا حّتى مّدة 

.
)65(

ق�سرية مينع�ن املراأة من اأن يك�ن لها حق�قاًا مالّيةاً م�ستقّلة

التي كانت  ، حّتى بداية القرن الع�رشين، ومع كاّفة الّدعاءات  فمثالاً

ا  ي�ماً يزداد  الذي كان  والغريب  العجيب  حت�سل، ومع ك�سف احلجاب 

 الذي ل نهاية له، كان�ا 
ّ
بعد ي�م يف الغرب، ومع ذاك الختالط اجلن�سي

للمراأة،  والتقدير  اإىل مزيد من الحرتام  ت�ؤّدي  الأم�ر  اأّن هذه  يتخّيل�ن 

)63( كالم لالإمام اخلامنئي يف جمع من العلماء، بتاريخ 1368/11/4هـ.�س.

)64( كالم لالإمام اخلامنئي على اأعتاب �سهر رم�سان املبارك، بتاريخ 1369/12/22هـ.�س.

ا يف احلق�ق  امللكّية كان مفق�داً للمراأة على م�ست�ى   
ّ
ال�سيعي الفقه  اأعطاه  الذي  ال�ستقالل  )65( اإّن 

ا يف اأغلب الدول اإىل مّدة قريبة]،[ وهذا يعني  الي�نانّية والرومّية واليابانّية]،[ حتى اأّنه كان مفق�داً

اأّنهم كان�ا يعامل�ن املراأة كال�سغري واملجن�ن واملحج�ر الذين ل يحّق لهم الت�رّشف يف اأم�الهم. 

ويف بريطانيا كانت �سخ�سّية املراأة ذائبةاً ب�سكل كامل يف �سخ�سّية الرجل وبقي الأمر حّتى العام 

العام 1919.  اإيطاليا مّت رفع احلجر عنها يف قان�ن  1882]هـ.�س.[ حيث رفع احلجر. ويف 

املتزّوجة  املراأة  اأّما  �س�ي�رشا.  اأملانيا وعام 1907 يف  وكذلك رفع احلجر عنها عام 1900 يف 

يف الربتغال وفرن�سا، فما تزال تعاين من احلجر على حّقها يف امللكّية. ويف العام 1938 مّت رفع 

احلجر جزئيًّا عن املراأة. 

�سايكان، �رشح القانون املديّن الإيرايّن، ال�سفحة 362.
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ة بها ب�سكٍل حّر! ومع ذلك ل ي�سمح�ن لها اأن تت�رّشف بالثوة اخلا�سّ

فاإذا  وثرواتها،  حق�قها  من  اأيًّا  متلك  ل  فهي  الزوج،  مقابل  ويف 

فيها.  الت�رّشف  لها  يحّق  ول  زوجها،  اإىل  اأمالكها  انتقلت  تزّوجت 

اأوائل  بالتدريج يف  امللكّية والعمل  ا�سُتحدث حّق  ال��سع حّتى  وا�ستمّر 

القرن الع�رشين فكانت هذه الأم�ر ممن�عةاً عنها قبل ذلك؛ اإّل اأّنهم بداأوا 

ي�ؤّكدون وي�سّددون يف هذه امل�ساألة على النقطة املقابلة للم�سائل القيمّية 

.
)66(

وال�اقعّية

 باأّنه �ساحب احلّق يف الت�رّشف يف العامل، واأّن 
ّ
يت�سّ�ر النظام الأمريكي

اأّي ح�ساب لل�سع�ب، حّتى  اإدارته حّق ح�رشّي له! ه�ؤلء ل يح�سب�ن 

ل�سعبهم، واإذا متّكن املحّلل من التحليل ب�سكل �سحيح، ف�سيّت�سح اأّنهم ل 

يعرتف�ن باأّي قيمة لالأنف�س الب�رشيّة.

اإّن عن�ان حق�ق الإن�سان لي�س عندهم �س�ى دّكان وو�سيلة حرب؛ 

اأو  ع�سكريًّا  مل�اجهتها  ذريعةاً  تخالفهم  دولة  كّل  ب�جه  ل�اءه  ي�سهرون 

لإيجاد ال�سغ�طات عليها.

باأّي حّق  التي ل تعرتف  العامل  الدول والأنظمة يف  الكثري من  هناك 

ول   ،
ّ
الأمريكي النظام  ظالل  يف  ويتنّف�س�ن  يعي�س�ن  اأّنهم  اإّل  لالإن�سان 

يعرت�س عليهم اأّي �سخ�س ول ي�ساألهم اأحد اإن كان يف بلدهم �سيء من 

حق�ق الإن�سان، اأو كان�ا يعرتف�ن ب�ج�د اآراء لأحد من الب�رش. وال�سبب 

يف ذلك اأّنهم يدورون يف ذاك الفلك.

مبمار�سة  فيبداأون  لهم،  خمالفةاً  وال�سع�ب  الدول  كانت  اإذا  اأّما 

كان  الأمر  وهذا  �سّدهم.  الّتهامات  واأ�سكال  واأن�اع  ال�سغ�طات 

ا �سّد اجلمه�رّية الإ�سالمّية منذ البداية. وبعد انت�سار الث�رة، كان�ا  م�سه�داً

)66( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء )ع(، بتاريخ 1370/10/4هـ.�س.
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يثريون م�ساألة حق�ق الإن�سان، وال�سجن، واأمثال هذا الكالم امل�سحك 

عند اأ�سحاب املعرفة، والهدف منه خداع الع�ام واإيجاد ال�سطرابات، 

فقد كان�ا ب�سكل دائم يرّددون: ال�سج�ن يف اإيران.

اأّما املّطلع�ن فيعلم�ن، وميكنهم احلكم يف هذا الأمر، حيث يدرك�ن 

، فالأمر 
)67(

باأّن �سج�ن تلك الدول اأ�س�اأ بكثري من �سج�ن الدول املتاأّخرة

.
)68(

غري امل�ج�د هناك ه� حق�ق الإن�سان، والكرامة الإن�سانّية

باأّن  اأحد  يت�سّ�ر  اأن  اخلطاإ  ومن  باجلاهلّية،  مليء  ال�ستكبار  عامل  اإّن 

قيمة واعتبار املراأة يف اأن تتزّين وت�سع نف�سها اأمام اأعني الرجال لتت�ّجه 

اإليها الأنظار امل�سم�مة ولتتمّتع بها وت�سّجعها على ذلك.

اإّن الذي يتحّدث عنه الغرب حتت عن�ان »حّريّة املراأة«، والذي يرّوج 

روؤية  معر�س  يف  املراأة  جعل  على  يعتمد  املنحّطة،  الغربّية  الثقافة  يف  له 

الرجل ليتمّتع بها جن�سيًّا، وليتلّذذ، فتك�ن الن�ساء و�سائل ملتعة الرجال.

 
ّ
هل هذه حّرّية املراأة؟ اإّن الذين ي�ّجه�ن الّدعاءات يف العامل الغربي

اجلاهل والغافل وال�ساّل واأّنهم من م�ؤيّدي حق�ق الإن�سان، يف احلقيقة 

تكاملها  ليّت�سح  متعاٍل  اإن�ساٍن  بعني  اإليها  فانظروا  للمراأة.  ظاملني  ه�ؤلء 

اأ�سخا�س  لرتبية  القدرة  متتلك  م�ج�د  اأّنها  وعلى  وحّريّتها،  وحّقها 

تك�ن  وكيف  حّقها  ه�  ما  ليّت�سح  املجتمع،  ل�سالح  اأ�سباباًا  يك�ن�ن 

حّرّيتها.

من  للب�رشّية  املعادية  الأ�ساليب  من  متعّددةاً  ا  اأن�اعاً �سج�نها  يف  الأمريكّية  ال�سلطات  )67( ت�ستعمل 

اإىل فلجها  اأع�ساء البدن وت�ؤّدي  قبيل: ب�درة الفلفل، وال�ستفادة من الأ�سلحة التي ت�ؤمل بع�س 

ا، ت�ستعمل ال�سلطات الأمريكّية هذه  ب�سكل م�ؤّقت، وال�ستفادة من ال�سدمات الكهربائّية. طبعاً

الأوىل.  املراحل  ت�ستخدم يف  و�سائل  بل  نهائّية،  حّل  و�سيلة  باعتبارها  لي�س  وغريها  الأ�ساليب 

ال�سجناء«، ازدادت  اإ�سدار قان�ن »اختبار الأدوية اجلديدة على  اأّنه، وبعد  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

اإ�سكالت �سحّية كبرية على  بروز  اإىل  اأّدى  مّما  الأدوية  الإن�سانّية ل�ستعمال هذه  احلالت غري 

م�ست�ى ال�رشطان.

)68( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من العلماء والف�سالء، بتاريخ 1370/10/19هـ.�س.
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 لت�سكيل العائلة، مع العلم اأّن 
ّ
انظروا اإليها بعني ذاك العن�رش الأ�سا�سي

ا يف ت�سكيل العائلة وي�ؤّثران يف م�ج�ديّتها،  الرجل واملراأة ي�ساهمان معاً

بربكة  ه�  املنزل  يف  والطمئنان  وال�سك�ن  العائلة  اأج�اء  هدوء  اأّن  اإّل 

هي  وما  تتكامل  كيف  لكم  يّت�سح  عندها  الن�س�ّية؛  والطبيعة  املراأة 

.
)69(

حق�قها

مع  الظاملة  الق�ى  تفعل  ماذا  و�ساهدوا  العامل  اأطراف  اإىل  وانظروا 

امل�سلمني! نّيتهم الأوىل هي الإبقاء على امل�سلمني يف حالة الغفلة، وكّل من 

يحاول تنبيههم ي�ستعمل�ن معهم كّل ال��سائل لإخراجه من ال�ساحة.

هذا اأق�سى ما يحاول ال�ستكبار والق�ى العاملّية القيام به، هم يرغب�ن 

اأن ل يك�ن هناك اأّي منذر اأو منّبه واأّي م�قظ، ولهذا ال�سبب يخالف�ن 

اجلمه�ريّة الإ�سالمّية يف اإيران. اأّما خمالفتهم للجمه�رّية الإ�سالمّية، فلي�س 

ب�سبب الّتهامات الكاذبة التي ي�ّجه�نها لهذا النظام.

باأّن اجلمه�رّية الإ�سالمّية ل تراعي حق�ق الإن�سان،  فعندما يّدع�ن 

وه� كالم خاطئ وكاذب وافرتاء حم�س، لي�س ذلك لأّنهم يهتّم�ن حقيقةاً 

بحق�ق الإن�سان اأو يعرتف�ن بقيمة للب�رش. 

ل�اء  كذباًا  رفع�ا  الذين  والأمريكّيني  الغربّيني  اأّن  نظّن  كّنا  نحن 

اآ�سيا واأفريقيا  للب�رش يف  باأّي قيمة  الب�رش ل يعرتف�ن  الدفاع عن حق�ق 

لكن  فقط،  اأنف�سهم  بقيمة  يعرتف�ن  واأّنهم  واأمثالها،  الالتينّية  واأمريكا 

اقت�ست  واإذا  اإن�سان،  لأّي  قيمة  باأّية  يعرتف�ن  ل  اأّنهم  الي�م  اّت�سح 

يف  اإن�سايّن  ن�ع  اأّي  على  للق�ساء  جاهزون  فاإّنهم  ومنافعهم  �سه�اتهم 

العامل. اأّية منطقة كانت يف 

)69( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء )ع( وي�م املراأة، بتاريخ 1371/9/25هـ.�س.
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لقد �ساهدمت يف اأمريكا اأّنهم قتل�ا جمم�عةاً تق�ل احلك�مة الأمريكّية 

اإن كانت  اأّما بالن�سبة لنا فمن غري ال�ا�سح   .
)70(

متتلك »عقائد منحرفة«

عقيدتهم �سحيحةاً اأو غري ذلك، مع العلم اأّنهم يّدع�ن باأن ل اإ�سكال يف 

العقائد واجلميع اأحرار يف ذلك!

وامل�س�ؤول�ن  الأمريكّية  اجلمه�رّية  رئي�س  وقف  الأيّام،  تلك  يف 

فهل  الأ�سا�س،  هذا  وعلى  اجلن�س!  ملثلّيي  بحق�ق  ليطالب�ا  الأمريكّي�ن 

ا ليجتمع اجلميع للق�ساء  امتالك عقيدة منحرفة وخاطئة وباطلة يعترب جرماً

؟!
)71(

على اأ�سحابها واإحراقهم

تلك  اأفراد  كان  كيف  نعرف  ول  �سخ�س،  اأّي  عن  ندافع  ل  نحن 

املجم�عة التي ُقتلت، اإّل اأّننا نرغب اأن تّت�سح هذه امل�ساألة للجميع، ومن 

جملة ذلك ل�سعبنا، وهي وا�سحة بحمد اهلل، حّتى اأّن اأ�سحاب ال��ساو�س 

اأ�سبح�ا يدرك�ن الي�م اأّن الذين يّدع�ن تاأييدهم حق�ق الإن�سان، لي�س�ا 

�سادقني يف ذلك.

هم كاذب�ن وقد بلغ�ا اأعلى الدرجات يف عدم املبالة اجّتاه الإن�سان، 

فعلى  فيه،  ُتراعى  ل  الإن�سان  حق�ق  باأّن  وقال�ا  بلد  على  اأ�سكل�ا  فاإذا 

.
)72(

العاقلني فيه اأن يدّقق�ا فيما يق�سدون وما ه� الهدف من كالمهم

اإّن الغا�سبني من اجلمه�ريّة الإ�سالمّية والذين يتحّدث�ن با�ستمرار عن 

الإرهاب، وتاأييدنا له، ونق�س حق�ق الإن�سان يف اإيران، واأمثال هذا الكالم 

يق�ل�ن  والذين  اأخرى.  باأم�ر  تنطق  قل�بهم  وامل�سم�ن،  للمعنى  الفاقد 

باأّن »اإيران ت�ؤيّد الإرهاب« يعلم�ن اأّنهم يكذب�ن واأّنهم هم الإرهابّي�ن 

وي�ؤيّدون اأكث الإرهابّيني خ�س�نةاً يف العامل، واأعني ال�سهاينة.

.waco 70( اإ�سارة اإىل ق�سّية(

)71( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء مت�يّل اأم�ر احلّج، بتاريخ 1372/2/8هـ.�س.

)72( امل�سدر نف�سه.
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هم يعلم�ن اأّن اإيران ل ت�ؤّيد الإرهاب، واإذا اّدع�ا يف بع�س الأوقات 

اأّن »يف اجلمه�رّية الإ�سالمّية يتّم نق�س حق�ق الإن�سان«، فهم يدرك�ن 

اأّنهم يكذب�ن، ويعلم�ن اأّن كالمهم هذا ل معنى له. هم يدرك�ن اأّن �سيئاًا 

ل يربطهم بحق�ق الإن�سان! 

اأو ماذا يفعل�ن  اأمريكا؟  فهل �ساهدمت كيف يحرق�ن الأ�سخا�س يف 

له�ؤلء؟  الإن�سان  حق�ق  تعني  ماذا  اأمريكّي�ن!  م�اطن�ن  وهم  بال�س�د 

هم اأ�سالاً ل يعتقدون بهذه احلق�ق، وما يق�ل�نه جمّرد كالم وه� ظاهر 

.
)73(

العمل! اأّما باطنه فه� �سيء اآخر

 
ّ
 الذي يتحّدث با�ستمرار عن حق�ق الإن�سان، والأمريكي

ّ
الأوروبي

التفرقة  ميار�س�ن  الي�م  حّتى  زال�ا  ما  التعاي�س،  مركز  نف�سه  يعترب  الذي 

العن�رشيّة يف داخلهم.

الق�مّية  النزعة  اأتباع  ال�سباب  تعّر�س  عندما  الأوروبّية،  الدول  يف 

ويقتل�نهم  ي�رشب�نهم  كان�ا  والأزّقة،  ال�س�ارع  يف  لالآخرين  الإفراطّية 

اأتباع  الأ�س�د والأبي�س وحّتى  ي�سعر  اأمريكا، ل  النهار. ويف  يف و�سح 

الأديان املختلفة، ومن جملتهم امل�سلمني، مع اأّن عددهم كبري يف اأمريكا، 

.
)74(

بالهدوء والطمئنان الذي ت�سعر به الأقّلّيات الدينّية يف بلدنا

ا، تنه�س املجاّلت للكتابة �سّد  فبمجّرد ح�س�ل اأمر، ول� كان ب�سيطاً

ا يف العامل كاإيران  امل�سلمني والإ�سالم، وعندها يرتعدون، اأم هل �ساهدمت بلداً

؟!
)75(

يعي�س فيه اجلميع كالأخ�ة جنباًا اإىل جنب بع�سهم مبحّبة و�سالم

)73( كالم لالإمام اخلامنئي يف جمع من اأهايل ن��سهر، بتاريخ 1372/2/18هـ.�س. 

)74( تعي�س الأقّلّيات الدينّية يف اإيران يف اأف�سل الظروف، ولها ممّثلني يف جمل�س ال�س�رى )للزرد�ست 

للم�سيحّيني  واحد،  ممّثل  والكلدانّيني  الآ�س�رينّي  للم�سيحّيني  واحد،  ممّثل  لليه�د  واحد،  ممّثل 

الأرامنة يف اجلن�ب ممّثل واحد، وللم�سيحّيني الأرامنة يف ال�سمال ممّثل واحد(، وهم اأحرار يف 

منا�سباتهم الدينّية وامل�ساركة يف الأعمال التي جتري يف كنائ�سهم.

)75( كالم لالإمام اخلامنئي يف جمع من اأهايل اأرومية، بتاريخ 1375/6/27هـ.�س.
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الغربّية  الدول  اإليها  التي تلجاأ  اإّن من جملة احليل  اأخرى،  من ناحية 

ففي  الدميقراطّية.  م�ساألة  اإىل  يلجاأون  كذلك  الإن�سان  حق�ق  م�ساألة 

ا عن فتاة فل�سطينّية،  بريطانيا، تلّفظ اأحد ممّثلي املجل�س بكلمة واحدة دفاعاً

فتّم اإخراجه من احلزب ومن املجل�س؛ ثّم يّدع�ن الدميقراطّية واحلّريّة!

يف ال�سن�ات الأوىل لنت�سار الث�رة، حتّدثت من منرب �سالة اجلمعة هذا 

 – ه� 
)76(

واأ�رشت اإىل املنا�سلني يف اإيرلندا وذّكرت با�سم »بابي �ساندز«

ا�سم �سارع يف طهران الآن – الذي ت�يّف يف ال�سجن بعد خم�سة و�سّتني 

ا  ا من العت�سام عن الطعام، وتبعه �سخ�س ثاٍن واأعتقد اأّن ثالثاًا ورابعاً ي�ماً

فعل�ا ذلك، اإّل اأّن الربيطانّيني املدافعني عن حق�ق الإن�سان والداعمني 

نات يف خمتلف الأماكن كان�ا يتفّرج�ن! اإّن كّل ما  لالعت�سامات والتح�سّ

!
)77(

يق�م به ه�ؤلء ال�سادة يف الدفاع عن حق�ق الإن�سان ه� اّدعاء

العامل باخلداع والكذب والتزوير،  املعروفني يف  اأّن الأ�سخا�س  كما 

للن�ع  وعداوؤهم  خبثهم  كان  بذلك،  الإ�سالمّية  اجلمه�ريّة  ويّتهم�ن 

خمتلف  يف  ذلك  ي�ساهدون  واجلميع  النهار،  �س�ء  من  اأو�سح  الب�رشّي 

الإن�سان،  حق�ق  بنق�س  الإ�سالمّية  اجلمه�ريّة  يّتهم�ن  هم  امليادين. 

ويظهرون حتت عن�ان مّدعي هذه احلق�ق.

 املفت�سح الذي اأقام ال�سج�ن يف خمتلف اأنحاء العامل، 
ّ
كما اأّن الأمريكي

ومن جملة ذلك يف العراق واأفغان�ستان، وتذكر الأخبار قبل اأيّام اأّن اأمريكا 

، وكذلك املجم�عة التي 
)78(

ا ب�سجن اأب� غريب متتلك ع�رشين �سجناًا �سبيهاً

بداأ  بريطانيا،  يف  العم�م  جمل�س  وع�س�  الإيرلندّي،  اجلمه�رّي  اجلي�س  ع�س�  �ساندز،  )76( بابي 

ا على عدم رعاية حق�ق ال�سجناء ال�سيا�سّيني. ت�يّف بعد 65 ي�م من  العت�سام عن الطعام اعرتا�ساً

ذلك يف �سجن »ميز«. اأغمي عليه يف عملّية العت�سام عن الطعام مّرات عّدة، وكان يبلغ فيها 

من العمر 27 �سنة. كان م�رشًّا على طلباته حّتى غلبه امل�ت.

)77( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبَتي �سالة اجلمعة، بتاريخ 1382/11/24هـ.�س.

)78( متتلك منّظمة الـCIA اأكث من 3800 �سجن معروف، عدا عن ال�سج�ن ال�رّشيّة، واأغلبها م�ج�د 

، التي ُن�رشت عام 2006، اأّن 7 
ّ
حتت الأر�س يف اأمريكا. وت�سري بع�س تقارير الق�ساء الأمريكي
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اأكرب  العامل، والتي هي مظهر  ل�اء احلاكمّية على  اأّنها حتمل  الي�م  تّدعي 

يّدع�ن  الكاملة،  ال�ح�سّية  الإن�سان، ومظهر  الفجائع واملخالفة حلق�ق 

ا دفاعهم عن نف�س احلق�ق! اأي�ساً

انظروا هل هناك انحطاط للب�رشّية اأكث من اأن ياأتي الي�م الذي يك�ن 

ا للدماء يدعم�ن حق�ق الإن�سان ويتحّدث�ن  اأكث النا�س وح�سّيةاً وامت�سا�ساً

�سّد اجلمه�رّية الإ�سالمّية وين�سب�ن اإليها كّل ما ياأتي على األ�سنتهم بهتاناًا 

.
)79(

ا وزوراً

اأ�سلحة الدمار ال�سامل  تق�م الدول الغربّية باإنتاج وت�زيع وا�ستعمال 

 ،
)80(

هريو�سيما اأمثال  كبرية  فجائع  وي�جدون  وامليكروبّية  الكيميائّية 

ثّم  املفرو�سة،  احلرب  يف  لالإيرانّيني  الدفاعّية  اخلط�ط  ويف  وحلبجة، 

يرفع�ن �سعار �سبط اأ�سلحة الدمار ال�سامل.

يتحّدث�ن  ثّم  املخّدرة  امل�اد  ملافيات  داعمني  يقف�ن  اأنف�سهم  ه�ؤلء 

اإىل  العلم  وت�رشية   
ّ
العلمي الت�ّجه  ل�اء  يرفع�ن  امل�اد؛  هذه  م�اجهة  عن 

 والإبداع يف العامل 
ّ
اأنحاء العامل، وعندما ت�سل امل�ساألة اإىل التطّ�ر العلمي

، وال��س�ل اإىل الإجنازات الن�ويّة ال�سلمّية يف الدول الإ�سالمّية 
ّ
الإ�سالمي

يعتربون ذلك ذنباًا كبرياًا.

ا من بني كّل   اإّما اأّنهم �سجناء اأو اأّنهم حتت املراقبة. وهذا يعني اأّن واحداً
ّ
ماليني �سخ�س اأمريكي

42 �سخ�س اإّما �سجيناًا اأو مراقباًا. واإذا كان عدد �سّكان اأمريكا يبلغ 5% من �سّكان العامل، فاإّن 

ال�سج�ن فيه تبلغ 25% من �سج�ن العامل.

بتاريخ   ،
ّ
اجلامعي للجهاد  العلمّية  الهيئة  اأع�ساء  من  جمع  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )79( كالم 

1383/4/1هـ.�س.

)80( الإثنني، ال�ساد�س من اآب عام 1945، حتّركت طائرة حربّية اأمريكّية معروفة با�سم ان�لكي من 

ا نح� اليابان،  جزيرة تينيان برفقة طائرَتني اأخرَيني يف ال�ساعة الثامنة وخم�سة ع�رش دقيقة �سباحاً

ارتفاع 9480 مرت على  الي�رانيم عن  قنابل حتت�ي على 60 كيل�غرام من  اأربع  األقت  حيث 

مدينة هريو�سيما، وانفجرت القنابل بعد 43 ثانية على علّ� 548 مرت. �سّكلت الأم�اج العظيمة 

.TNTالتي انطلقت من القنابل قّ�ةاً هائلةاً تعادل انفحار 20 األف طّن من الـ
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اإّنهم يتحّدث�ن عن احلّرّيات وعن حق�ق الأقّلّيات وعن حّق التعليم، 

وي�سلب�ن حّق التعليم من الفتيات امل�سلمات لأّنهّن ملتزمات باحلجاب، 

ويعل� �رشاخهم وحديثهم ح�ل حّرّية الراأي والعقيدة، ويعتربون احلديث 

، ول ي�سمح�ن بن�رش الآثار الفكرّية والكتابّية 
)81(

ح�ل ال�سهي�نّية جرميةاً

الإ�سالمّية البارزة، حّتى اأّنهم ل ي�سمح�ن بن�رش ال�ثائق التي مّت احل�س�ل 

 يف طهران يف اأمريكا.
ّ
عليها من وكر التج�ّس�س الأمريكي

يكثون الكالم ح�ل حق�ق الإن�سان، ثّم يقيم�ن ع�رشات معتقالت 

، اأو اأّنهم يختارون ال�سك�ت 
)83(

 واأب� غريب
)82(

التعذيب اأمثال غ�انتنام�

الذي يدّل على الر�سا عند وج�د هكذا فجائع منقطعة النظري.

يتحّدث�ن عن احرتامهم لكاّفة املذاهب اإّل اأّنهم يدافع�ن عن �سلمان 

احلك�مة  اإذاعة  يف  يت�ّجه�ن  بل  ل  الدم،  واملهدور  املرتّد   ،
)84(

ر�سدي

)81( مثال ذلك نقد ودرا�سة اله�ل�ك��ست، الذي يعترب من اأبرز عقائد ال�سهاينة، حيث يعترب ذلك 

ا. وقد دفعت املنّظمات اليه�ديّة عام 1990 اإىل اإ�سدار قان�ن يف فرن�سا يعترب كّل من ي�سّك  جرماً

، وكّل من يقرتف هذا الذنب ي�سجن  يف قتل �سّتة ماليني يه�دّي يف احلرب العاملّية الثانية جرميةاً

ملّدة ترتاوح بني ال�سهر وال�سنة. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن بع�س الدول الأوروبّية اأ�سدرت القان�ن 

عينه بعد ذلك. وقد اأُدينت بع�س ال�سخ�سّيات بتهمة اأفكار املحرقة ومن اأبرزهم روجيه غارودي، 

مارك وبر، فردريك ت�بن، ديفيد ايرونك، واآرمان اآمادرو�س.

�ساحل غ�انتنام� جن�ب �رشق جزيرة  الأمريكّية يف  البحريّة  القاعدة  �سجن غ�انتنام� يف  )82( يقع 

هذا  اإىل  القاعدة  اأع�ساء  نقل  على  الأمريكّية  القّ�ات  عملت  اأفغان�ستان،  احتالل  بعد  ك�با. 

ال�سجن. بلغ عدد ال�سجناء بدايةاً الألف، ثّم بداأ العدد يت�ساءل بالتدريج، وقد اعترب ج�رج ب��س 

�سجن غ�انتنام� جزءاًا من عملّية م�اجهة الإرهاب.

)83( يقع �سجن اأب� غريب على بعد 32 كيل�مرت غرب العا�سمة بغداد. ا�ستهر هذا ال�سجن اأيّام �سّدام 

 
ّ
ملا كان ميار�سه من تعذيب واإعدام بحّق املعار�سني ال�سيعة. وبرز ال�سجن مع الحتالل الأمريكي

للعراق، حيث ا�ستخدمته لتعذيب ال�سجناء العراقّيني.

الأ�سل.  هندّي  بريطايّن  كاتب   ،)1947 حزيران   19 بتاريخ  )امل�ل�د  ر�سدي  �سلمان  )84( اأحمد 

عا�س يف مببي يف عائلة م�سلمة. يعمل والده يف التجارة. انتقل اإىل جامعة كمربيدج يف بريطانيا 

للدر�س. يحمل حاليًّا اجلن�سّية الربيطانّية. اأ�سدر الإمام اخلميني )قده( فت�ى قتل �سلمان ر�سدي 

بتاريخ 1989/2/14هـ.�س. بعد اإ�سداره كتاب الآيات ال�سيطانيّة، وما زالت هذه الفت�ى على 

امل�سلم�ن  اأعلن  راجع�ن،  اإليه  واإّنا  هلل  »اإّنا  التايل:  النح�  فعلى  الإمام  فت�ى  ن�ّس  واأّما  قّ�تها. 

الذي دّون وطبع ووّزع بدافع  ال�سيطانّية(  باأّن م�ؤلّف كتاب )الآيات  العامل  اأنحاء  الغيارى يف 

ُيحكم  الكتاب،  فح�ى  على  املّطلعني  النا�رشين  وكذلك  والقراآن،  والر�س�ل  الإ�سالم  معاداة 
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.
)85(

الربيطانّية بكالم مليء بالكفر �سّد املقّد�سات الإ�سالمّية

هل الذي يدافع عنه الغرب يندرج حقيقةاً يف حق�ق الإن�سان؟ عندما 

حق�ق  قادة  فاإّن  مقّد�ساتهم،  وتهان  م�سلم  مليار  من  اأكث  ت�سييع  يتّم 

الإن�سان يختارون ال�سك�ت ل بل ي�سّجع�ن على ذلك!

وعمالءهم  ال�ستكبارّية  الأجهزة  كاّفة  اأّن  الي�م  ت�ساهدون  اأنتم 

واملاأج�رين الذين يكتب�ن معهم، قد ا�سطّف�ا للدفاع عن الإن�سان الفاقد 

، هم يدافع�ن عن 
الآيات ال�سيطانيّة)86( للنا�س كتاب  للقيمة، والذي قّدم 

عن  دفاع  هذا  فهل  ر�سدي.  �سلمان  اأي  وامللحد،  املرتّد  الإن�سان  هذا 

حق�ق الإن�سان؟!

ملاذا ل يتحّدث�ن عن حق�ق الإن�سان عندما يتّم اإهدار حق�ق ملي�يَن 

اجلهلة  من  جمم�عة  خالل  من  عبادتهم  اأماكن  ب  وُتخَرّ هندّي،  م�سلم 

يتعّر�س  ؟! وملاذا 
)87(

اأعداء الإ�سالم وامل�سلمني بني الذي يحّركهم  املتع�سّ

الظاملة  العق�بات  لأق�سى  والهر�سك  الب��سنة  يف  الأ�سخا�س  ماليني 

وترتكب املجازر بحّقهم، ومي�ت الأطفال وُيق�سى على الن�ساء، ويعدم 

املر�سى، ل يدافع�ن عن حق�ق الإن�سان، اأو اأّنهم يكتف�ن يف احلّد الأكث 

بالكالم؟! فل� كان�ا من املدافعني حقيقةاً عن هذه احلق�ق فلماذا مي�ت�ن 

؟!
)88(

يف هذه احلالت

عليهم بالإعدام].[ واأطلب من امل�سلمني الغيارى املبادرة اإىل اإعدام ه�ؤلء على وجه ال�رشعة اأينما 

وجدوهم كي ل يجروؤ اأحد بعد ذلك على الإ�ساءة اإىل مقّد�سات امل�سلمني].[ واإّن كّل من ُيقتل 

ا اإن �ساء اهلل. واإذا كان ب��سع اأحد اأن يعث على م�ؤّلف الكتاب غري  يف هذا الطريق يعترب �سهيداً

اأّنه ل ميلك القدرة على اإعدامه]،[ فليطلع الآخرين على مكانه كي ينال جزاء اأعماله. وال�سالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته. روح اهلل امل��س�ي اخلميني يف 25 بهمن 1367هـ.�س«.

)85( ر�سالة الإمام القائد اإىل م�ؤمتر احلّج، بتاريخ 1383/10/29هـ.�س.

لالإ�سالم  امل�جهة  والإهانات  بالأكاذيب  املليء  ر�سدي،  ل�سلمان  الرابع   
ّ
الق�س�سي )86( الكتاب 

والر�س�ل الأكرم، وكان الإمام قد اأ�سدر حكم اإعدام ر�سدي بتاريخ 1988/2/14.

)87( يف اإ�سارة اإىل تخريب م�سجد بابري. يف ال�ساد�س من كان�ن الأّول عام 1992، هاجم بع�س 

الهن�د املتطرّفني م�سجد بابري وقام�ا بتخريبه. وقد ُقتل اأربعة اأ�سخا�س يف احلادثة.

)88( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء وي�م املراأة، بتاريخ 1371/9/25هـ.�س.
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منذ �سن�ات بعيدة، كان ال�س�د يف اأمريكا يتعّر�س�ن لل�سغط والظلم 

الأب،  ب��س  رئا�سة  اأيّام  1372هـ.�س.  اأو   1371 العام  يف  والتمييز. 

ع�سيان  ال�س�د، وجدت حالة  له  تعّر�س  الذي  ال�ا�سح  الظلم  وب�سبب 

كبرية يف بع�س ال�ليات الأمريكّية، وحيث اأّن ال�رشطة كانت عاجزةاً عن 

امل�اجهة، لذلك دخل اجلي�س ال�ساحة.

ا  ويف زمان رئي�س اجلمه�رّية الالحق، اأُحرق اأكث من ثمانني �سخ�ساً

احلك�مات  ل�سيا�سات  م�سيحّية خمالفة  فرقة  – وهي  الدوادّيني  فرقة  من 

الأمريكّية – الذين اجتمع�ا يف اأحد املنازل وقد اأنذرتهم ال�رشطة باخلروج 

فلم يفعل�ا، اإّل اأّن ه�ؤلء مل يرّف لهم جفن! فهذا ه� دفاعهم عن حق�ق 

الإن�سان!

ويف زمان رئا�سة ب��س الإبن، كان�ا ُيلق�ن القنابل ف�ق روؤو�س النا�س 

احتّل�ها،  اأفغان�ستان عندما  �سمال  املدن  الكبرية يف  الفجائع  ويرتكب�ن 

ومل يكتف�ا بذلك، بل ت�ّجه�ا اإىل �سجن ووّجه�ا الر�سا�س اإىل ال�سجناء 

.
)89(

مّما اأدى اإىل حدوث جمزرة حتّدث عنها العامل

كما اأّن امل�س�ؤولني الأمريكّيني الذين يّدع�ن باأّن اإيران ت�سعى لمتالك 

اإليهم  ي�ستمع�ن  والذين  كاذب�ن،  باأّنهم  يعلم�ن  الن�وّي،  ال�سالح 

عندما  كذلك  وهم  ا،  اأي�ساً ذلك  يعلم�ن  املحافل  يف  لهم  وي�سّفق�ن 

يتحّدث�ن عن حق�ق الإن�سان.

فعندما يتحّدث رئي�س جمه�رّية اأمريكا ح�ل ق�سايا العراق وغريه، 

وي�سري اإىل الدميقراطّية وحق�ق الإن�سان، فه� يعلم اأّنه كاذب، والذي ل 

يفّكرون به ه� حق�ق الإن�سان والدميقراطّية، وكذلك حال املخاَطبني 

الذين ي�ستمع�ن وي�سّفق�ن لهم.

)89( كالم لالإمام اخلامنئي يف �سحن احلرم الر�س�ّي، بتاريخ 1384/1/1هـ.�س.
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الإن�سان  حق�ق  اأّما  الت�سّلط.  وه�  عندهم،  وا�سحة  اأهدافهم  اإّن 

في�سانات  يف  ح�سل  ما  �ساهدمت  لقد  عندهم.  الأهّمّية  من  لها  حّظ  فال 

 يف اأمريكا، حيث مل تقّدم احلك�مة الأمريكّية ما ب��سعها من 
)90(

كاترينا

ال�سعب  رّدده  كالم  اإّل  لي�س  هذا  ال�س�د.  من  ال�سعب  لأّن  امل�ساعدات 

 – عدا عن ال�س�د – وحتّدث به و�رشخ من اأجله.
ّ
الأمريكي

اأّما ت�رّشفاتهم مع ال�سجناء، بالأخ�ّس يف غ�انتانام�، ويف اأب� غريب، 

منازلهم،  يف  امل�ج�دين  والأطفال  الن�ساء  ومع   ،
ّ
العراقي ال�سعب  ومع 

كّل ذلك يدّل على اأّن حق�ق الإن�سان عندهم لي�ست اإّل اأ�سط�رة، فهم 

.
)91(

يعلم�ن اأّنهم كاذب�ن

ال�سن�ات  ط�ال  الغتيالت  اأغلب  قاد  الذي   
ّ
الأمريكي النظام  اإّن 

اآ�سيا  يف  امل�ستقّلة  للحك�مات  العداء  حالت  اأكث  ا  اأي�ساً قاد  املا�سية، 

والتي  ا  ارجتاعاً احلك�مات  اأكث  عن  ودافع  اجلن�بّية،  واأمريكا  واأفريقيا 

القتل والدمار  اأكث الأ�سلحة م�ساهمةاً يف  و�سلت بالنقالبات، واأر�سل 

اإىل اأنحاء خمتلفة من العامل، وفتح املجال لأخطر الإرهابّيني اأو اأّنه رّباهم 

حتت ظالله.

وه� الذي قتل اأكرب مقدار من الأ�سخا�س غري الع�سكريّني، و�ساهم  يف 

، من حق�قه 
ّ
، اأي ال�سعب الفل�سطيني حرمان اأكث �سع�ب العامل مظل�مّيةاً

ا، اأي  الإن�سانّية الطبيعّية، وقّدم اأكث امل�ساعدات اإىل اأكث الأنظمة اإجراماً

اجلّبار  البله�ّي  النظام  على  ال�سنني  لع�رشات  وحافظ  ال�سهي�يّن،  النظام 

املجالت  يف  الإيرايّن  ال�سعب  �سّد  اخليانات  اأكرب  وارتكب  والفا�سد، 

اإىل خ�سائر  اإع�سار ح�سل يف 29 اآب 2005 جن�ب �رشق ال�ليات املّتحدة الأمريكّية  )90( اأّدى 

كبرية، بالأخ�ّس يف ولية ل�يزانا. ُقتل يف احلادث ح�ايل الألف �سخ�س، وبلغت اخل�سائر املئة 

مليار دولر. وبعد انفجار �سّد مدينة ني�اورليان، �سالت املياه الغزيرة  لتغمر ن�سف املدينة. وقد 

اأّدت احلادثة اإىل ت�جيه انتقادات حاّدة اإىل �سيا�سة ج�رج ب��س.

)91( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبَتي �سالة اجلمعة، بتاريخ 1384/7/29هـ.�س.
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الإيرايّن  النظام  يّتهم�ن  ه�ؤلء  الآن  وال�سيا�سّية،  والع�سكرّية  القت�ساديّة 

 وامل�ستقّل واحلّر بتاأييد الإرهاب ونق�س حق�ق الإن�سان واإنتاج 
ّ
ال�سعبي

.
)92(

اأو بيع ال�سالح

حق�ق  عن  الدفاع  ل�اَء  حمل  لقد  واخلداع.  الظلم  دنيا  هي  الدنيا 

الأمريكّية.  احلك�مة  راأ�سهم  وعلى  احلق�ق،  هذه  اأعداء  اأكرب  الإن�سان 

املا�سي  لي�س حديثاًا عن  ال�س�د! هذا  بلدهم مع  يفعل�ن يف  انظروا ماذا 

وعن اخلم�سني �سنة واملئة �سنة ال�سابقة ليق�ل�ا باأّننا الي�م اأ�سلحنا اأنف�سنا.

اأمريكا،  الكبرية يف  املدن  اإىل  احلا�رش،  ال�قت  اإىل  تع�د  امل�ساألة  هذه 

البلد الذي يّدعي احلّريّة  العن�رشّي يف  التمييز  وحّتى الآن مل حتّل م�ساألة 

وحق�ق الإن�سان. ما زال الأ�س�د ل ياأمن على احلياة يف ذاك املجتمع! 

اإىل  وي�رشبه   
ّ
ال�رشطي له  يتعّر�س  قد  الأمر،  اقت�سى  واإذا  الأحيان،  بع�س 

حدود القتل بجرم اأّنه اأ�س�د الل�ن!

عن  اأعينهم  يغم�س�ن  وهم  الإن�سان!  حق�ق  يّدع�ن  الذين  ه�ؤلء 

اجلرائم ال�ح�سّية للدولة ال�سهي�نّية الغا�سبة �سّد ال�سعب اللبنايّن الأعزل 

– يف �سيدا وغريها – ماذا فعل�ا؟ الق�سف، اخلطف، والقتل. كّل ذلك 
جرائم.

وجميع هذه الأعمال – مبفه�م اأولئك ال�سادة – عبارة عن حركات 

مناه�سة حلق�ق الإن�سان. األ ي�سعر املنادون بهذه احلق�ق اأّن ما يح�سل 

ونادى  ومظل�م  م�سّحي   
ّ
فل�سطيني حتّرك  واإذا  لها.  خمالف  فل�سطني  يف 

وثار، تث�ر اأجهزتهم الإعالمّية وال�سيا�سّية، ويتغافل�ن عن كاّفة اجلرائم 

 واللبنايّن!
ّ
التي ُترتكب بحّق ال�سعب الفل�سطيني

األي�ست هذه الدنيا  اأ�سخا�س ل�اء حق�ق الإن�سان،  الي�م هكذا  يرفع 

)92( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة م�سرية 22 من بهمن، بتاريخ 1380/11/23هـ.�س.
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دنيا خداع؟ دنيا الكذب والتزوير؟! يف ال�سابق كان�ا يق�ل�ن باأّن ال�سيا�سة 

تزوير، اإّل اّن اّدعاء حق�ق الإن�سان عند ه�ؤلء ه� التزوير؛ اأ�سا�س عملهم 

.
)93(

يق�م على ذلك ولي�ست ال�سيا�سة فقط

لقد ت�سّفحت وطالعت تاريخ اأوروبا اإىل حدود كبرية. ه�ؤلء ال�سادة 

الأوروبّيني اأوجدوا على الأقّل يف هذه املئة �سنة الأخرية حرَبني عاملّيَتني 

مليئَتني باملفا�سد. هم الذين �سّبب�ا وق�ع حرَبني يف اأقّل من قرَنني، واإّن 

األ�سنة نريان احلرَبني العاملّيَتني تع�د لع�رشات ال�سن�ات املا�سية.

العراق  يف   
ّ
الكيميائي ال�سالح  معامل  اأوجد  الذي  َمن  زماننا،  ويف 

الأ�سا�س  بنى  الذي  َمن  ال�سادة.  ه�ؤلء  اجلنايات؟  هذه  اإىل  اأّدى  الذي 

الن�وّي ل�سناعة القنابل الن�ويّة يف العراق والتي اأرادوا اإيجادها لتهديد 

.
)94(

املنطقة؟ هم َمن فعل ذلك

اإّن الذين يتحّدث�ن عن دعمهم حلق�ق الإن�سان ثّم ي�سّيع�ن حق�ق 

�سداقة  تربطهم عالقات  والذين  الأمريكّي�ن،  هم  بغم�سة عني،  �سعب 

ق�ّية مع الأنظمة الفاقدة لالأ�س�س البدائّية للدمي�قراطّية واحلّريّة وحق�ق 

الإن�سان يف بلدانهم، فال ي�ّجه�ن النقد اإليهم. 

للنا�س  ح�س�ر  ول  برملان  فيها  ي�جد  ل  التي  البلد  تلك  اأّن  كما 

امل�س�ؤولني  نظر  وجهة  من  عيباًا  ُتَعّد  ل  ظاهرة   ،
ّ
ال�سيا�سي امل�ست�ى  على 

.
)95(

الأمريكّيني، هم يعار�س�ن الإ�سالم لأّنهم يف احلقيقة ي�اجه�نه ه�

الأ�سخا�س  ه�ؤلء  على  ا  وا�ستبداداً ا  ارجتاعاً احلك�مات  اأكث  تعتمد 

وي�ستغيث�ن بهم للق�ساء على الب�رش. انظروا اإىل العامل؛ اأّي الدول ل متتلك 

)93( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من امل�سّحني وذلك مبنا�سبة الذكرى ال�سن�ّية لدخ�ل املحّررين 

، بتاريخ 1376/5/29هـ.�س.
ّ
اإىل ال�طن الإ�سالمي

)94( كالم لالإمام اخلامنئي على اأعتاب ي�م العامل وي�م املعّلم، بتاريخ 1376/2/10هـ.�س.

)95( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من العلماء، بتاريخ 1368/11/4هـ.�س.
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– ل  الدول  جمل�س �س�رى حّتى ول� كان �سكليًّا و�س�ريًّا؟ هناك بع�س 

 
ّ
حاجة لذكر اأ�سمائها فاأنتم تعرف�نها اأمثال دول حا�سية اخلليج الفار�سي

– التي ُتدار من دون اأدنى م�ساركة لآراء النا�س.

عندهم  وج�د  ل  باملطلق،  فردّية  حك�مات  هي  حك�ماتهم 

لالنتخابات وللربملان، وبالتايل فال�سع�ب هناك ل ت�سارك يف اختيار ممّثل 

اإىل جمل�س التقنيني اأو رئي�س اجلمه�ريّة. هناك فرد اأو عائلة ت�سّلطت على 

النا�س والثوات والنفط يف هذه الدول، ل بل وميار�س�ن كّل ما يحل� لهم 

من قتل، و�سجن، وتعذيب، وباقي الإهانات التي ي�ّجه�نها للنا�س.

التقّدم  عن  والبتعاد  والرجتاع  بالختناق  املعروفة  الدول  هذه 

 الذي �سهده العامل، وغري املهتّمة بحق�ق الإن�سان، وهذه الأعني 
ّ
ال�سيا�سي

هي ن�ر اأعني الأمريكّيني واأمريكا هي اأكرب مدافع عنهم.

فهل ت�ؤيّد اأمريكا حق�ق الإن�سان؟ ل� كان الأمر كذلك فلَم ل ت�ّجه 

جتاه  والالمبالية  والفا�سدة  الظاملة  الدول  لهذه  ا  �سغرياً ا  نقداً اأو  ا  اعرتا�ساً

الإن�سان  حق�ق  باأّن  تذّكرهم  ل  وملاذا  الإن�سان،  وحق�ق  الدميقراطّية 

؟!
)96(

مهملة يف بلدانهم

يف الدول الأوروبّية التي تعترب نف�سها متطّ�رةاً وتّدعي اأّن م�سائل حق�ق 

 
)97(

الإن�سان واآراء النا�س ذات اأهّمّية كبرية لديها – اأي فرن�سا وبريطانيا

بتاريخ  )ع(،  الر�سا  الإمام  زائري  م�سهد  اأهايل  من  جمع  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )96( كالم 

1369/1/2هـ.�س.

)97( تع�د اأّول حادثة يف فرن�سا ح�ل احلجاب يف املدار�س اإىل العام 1989. مّت اإخراج ثالثة طالبات 

حمّجبات من املدر�سة املت��ّسطة، وذلك ب�ا�سطة مدير املدر�سة. يف ذاك ال�قت دعا لي�نيل ج��سبان 

 اآنذاك خمالفي احلجاب اإىل الهدوء، واأعلن باأّن املدر�سة ل ميكنها 
ّ
وزير الرتبية والتعليم الفرن�سي

اإخراج اأّي �سخ�س، اإّل اأّنه امتنع عن اإ�سدار اأّي حكم قاطع يف هذا اخل�س��س واأوكل الأمر اإىل 

املدار�س. وبذلك،  امل�ساألة مدراء  فاأودعت  قرارها  الدولة  �س�رى  اأ�سدرت  ثّم  الدولة.  �س�رى 

اليه�ديّة،  القّبعة  )الكيبا،  الدينّية  عقائده  يظهر  الذي  التلميذ  اإخراج  مدير  لأّي  يحّق  اأ�سبح 

ال�سليب، احلجاب(، وذلك ملخالفته مبادئ العلمانّية. جتدر الإ�سارة اإىل اأّنه بني الأع�ام 1989 

ازدادت  بينما  ال�سليب،  لأ�سخا�س حمل�ا  املدار�س  من  اإخراج  حالة  اأّي  يالحظ  مل  و2003 
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باحلجاب  التجّ�ل  امل�سلمات  والفتيات  الن�ساء  لبع�س  فيها  ُي�سمح  مل   –
 ومل ي�سمح�ا فيها لهّن بالذهاب اإىل املدار�س!

ّ
الإ�سالمي

هنا يعتربون الإجبار والإلزام جائز ول يجدون فيه اأّي عيب اأو نق�س، 

ترتفع  اإلزاميًّا  احلجاب  وجتعل  الإ�سالمّية  اجلمه�رّية  تاأتي  عندما  ولكن 

اأ�س�اتهم بالعرتا�س، واإذا كان هناك اإ�سكال يف اإلزام الن�ساء ب�سكل من 

اللبا�س، فاإّن الإ�سكال مت�ّجه اإليهم اأكث مّما يت�ّجه اإىل اإلزام احلجاب لأّنه 

اأقرب اإىل ال�سالمة. وعلى الأقّل ينبغي النظر اإىل الأمَرين بعني واحدة، اأّما 

.
)98(

الغرب فال يفعل ذلك

اإّن اإلزام واإجبار النا�س على اأ�ساليب احلياة املتنّ�عة جائز عند الغربّيني 

ميتلك عالقات  الغرب  اأّن  ا  مراراً الغربّية. وقد حتّدثنا  الثقافة  يناِف  مل  ما 

الأ�ساليب  من  لالأّولّيات  الفاقدة  واحلك�مات  الدول  بع�س  مع  ح�سنةاً 

الدميقراطّية!

، �ستجدون دولاً ل انتخابات فيها، 
ّ
انظروا اإىل منطقة اخلليج الفار�سي

ول جمل�س ت�رشيع، ومل ميار�س النا�س حّقهم يف اختيار رئي�س اجلمه�ريّة، 

، وذلك �سبيه بالأ�ساليب التي كانت رائجةاً يف 
ّ
بل ُينتخب ب�سكل وراثي

عهد دقيان��س!

وترية اإخراج الفتيات املحّجبات.

ا�ستمّر هذا القان�ن على قّ�ته حّتى العام 2003، حيث كّنا نالحظ ح�س�ر بع�س الفتيات 

املحّجبات يف املدار�س. ولكن، ومنذ العام 2003، بداأت حالة اإخراج املحّجبات من املدرا�س 

ا ت�سيعيديًّا، فازداد اإخراجهّن منها، ويف �سهر كان�ن الثاين من العام 2003، اأّلف  تاأخذ طابعاً

متّثل  كانت  ا�ستازي  ا�سمه  �سخ�س  تراأّ�سها  ةاً  خا�سّ هيئةاً  �سرياك  جاك  فرن�سا  جمه�ريّة  رئي�س 

من  الأّول  كان�ن  يف  املدار�س.  يف  العلمانّية  تطبيق  ح�سن  على  الإ�رشاف  م��س�ع  يف  الدولة 

العام 2003، اأ�سدرت الهيئة ت��سياتها التي ق�ست مبنع حمل كّل ما يدل على اله�ّية الدينّية، 

واقرتحت اإ�سدار قان�ن يف هذا ال�ساأن. وبعد اأربعة اأيّام، وافق جاك �سرياك على املقرتح حيث 

بداأ العمل به بعد م�افقة املجل�س.

)98( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبَتي �سالة اجلمعة، بتاريخ 1969/1/10هـ.�س.
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كذلك الق�انني ل ت��سع ب�ا�سطة الربملان وممّثلي ال�سعب، بل الأمري 

وال�سلطان هما اللذان ي�سعانها، ومَل ذلك؟ مل جند اأّي ح�سا�سّية من قبل 

تاأ�ّس�ست للدفاع عن احلّريّات  التي  الغربّية والتجّمعات احلق�قّية  الدول 

!
)99(

وحق�ق الإن�سان

فاإذا كنتم ت�ؤيّدون حق�ق الإن�سان، فلماذا مل تعرت�س�ا على الأنظمة 

لرائحة  فيها  وج�د  ل  التي  واخلبيثة  وامل�ستبّدة  والظاملة  الرجتاعّية 

الدميقراطّية، والتي مل ت�سع يف ي�م من الأيّام، وعلى �سبيل املثال، �سندوقاًا 

فقط  الإ�سالمّية  اجلمه�ريّة  اإىل  اعرتا�سكم  ت�ّجه�ن  وملاذا  لالنتخاب؟! 

اأم�ر البلد ويف خمتلف امل�سائل،  وهي مظهر احلّريّة وم�ساركة النا�س يف 

ا انتخابات حّرة، والتي يت�اجد فيها النا�س يف ال�س�ارع  والتي ت�سهد دائماً

والأزّقة والتجّمعات العاّمة ليتحّدث�ا مبا يريدون ولريّددوا ال�سعارات التي 

؟!
)100(

يريدونها

اإّن املت�سلطني يقبل�ن الأ�سخا�س الرا�سني بت�سّلطهم، واإذا قامت الدولة 

ب��سع نفطها وثرواتها واأمنها واقت�سادها وعالقاتها اخلارجّية و�سيا�ستها 

، فهذا الذي  حتت �سلطة املت�سّلط، وطلبت منه اإبداء الراأي وكانت مطيعةاً

ُي�رَشّ به املت�سّلط وبناءاً عليه يقبل ذاك البلد.

الأمر عنده �سّيان اإذا كانت تلك الدولة عادلةاً اأو ظاملة، تراعي حق�ق 

وهل  ل،  اأم  دمي�قراطّية  البلد  ذاك  يف  وهل  ذلك،  تفعل  ل  اأو  الإن�سان 

و�سل ا�سم الربملان اإىل م�سامع ذاك ال�سعب اأم اأّنه مل ي�سل.

املقب�لة  الدول  و�سع  ه�  كيف  الأو�سط.  ال�رشق  منطقة  اإىل  انظروا 

من  الدول  هذه  تطّ�رت  وهل  ؟ 
ّ
الأمريكي املت�سّلط  عند  بها  واملعرتف 

الناحية الفكريّة وال�سيا�سّية وحق�ق الإن�سان والدميقراطّية؟ وهل يفهم�ن 

)99( امل�سدر نف�سه.

)100( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من اأع�ساء التعبئة، بتاريخ 1369/9/7هـ.�س.
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وهل  النتخابات؟  معنى  �سع�بهم  تعرف  اأو  الدميقراطّية؟  معنى  ا  اأ�سا�ساً

هناك متنّف�س؟

املهّم   .
ّ
الأمريكي اأي  املت�سّلط  البلد  مل�س�ؤويل  هاّمة  غري  الأم�ر  هذه 

اإذا مل ي�ست�سلم  اأن ت�ست�سلم هذه الدول لذاك املت�سّلط وهذا كاٍف. واأّما 

البلد اأو اجلماعة اأو امل�ؤ�ّس�سة، مهما كانت ق�مّيتها للمت�سّلط، فاإّنها تك�ن 

معّر�سةاً لل�رشبات يف كّل مكان اأمكن ذلك.

انظروا اإىل اخلالفات! واإىل ال�سداقات والعداوات! و�ساهدوا العداء 

لنظام اجلمه�ريّة الإ�سالمّية! اإّن النظام ال�سلط�ّي ل ميانع من ارتكاب اأّي 

.
)101(

جرمية �سّد الدولة وال�سعب الذين ل ي�ست�سلم�ن للمت�سّلط

يف فل�سطني

، اأذّكر امل�سلمني الغيارى يف العامل مّرةاً 
)102(

 للقد�س
ّ
مع اإطاللة الي�م العاملي

 املظل�م.
ّ
اأخرى مب�س�ؤولّية الدفاع الأكيدة عن ال�سعب الفل�سطيني

الي�م، وبينما تق�م ال�سع�ب يف اأوروبا بنق�س الّتفاقات النا�سئة عن 

مةاً على  احلرب العاملّية الثانية، وتعترب حّق حاكمّيتها واإرادتها ال�طنّية مقَدّ

ا بعد ي�م على  من كان�ا فاحتني بالأم�س، نحن نرى ال�سغ�طات تزداد ي�ماً

، ويزداد الظلم والعتداء من ناحية الغا�سبني )الكيان 
ّ
ال�سعب الفل�سطيني

.
ّ
 اأو غري ر�سمي

ّ
ال�سهي�يّن( واملدافعني عنه، �س�اء ب�سكل ر�سمي

رم�سان  �سهر  اأّيام  ويف  منزله،  يف  ال�سائم   
ّ
الفل�سطيني ال�سعب  يعاين 

لقد  الغا�سب.  ميار�سها  التي  ال�سع�بات  واأ�سكال  اأن�اع  من  املبارك، 

)101( كالم لالإمام اخلامنئي يف جمع من الطاّلب والتالميذ، بتاريخ 1374/8/10هـ.�س.

ا للقد�س. وقد اأعلن عن  )102( اأعلن الإمام اخلميني )قده( اجلمعة الأخرية من �سهر رم�سان املبارك ي�ماً

ا عن دفاعه عن  ذلك يف ال�ساد�س ع�رش من مرداد عام 1358هـ.�س. فكان اإعالنه هذا ت�رشيحاً

احلق�ق القان�نّية لل�سعب امل�سلم يف فل�سطني. وما زال امل�سلم�ن يف اإيران وخارجها يخرج�ن 

ا للقد�س وفل�سطني. ي�م اجلمعة الأخرية من �سهر رم�سان تاأييداً
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 ،
ّ
الفل�سطيني ال�سباب  بدماء  املحتّلة  الأرا�سي  يف  ال�س�ارع  امتزجت 

الدميقراطّية  تّدعي  – التي  الغربّية  الدول  بينما  بهم،  ال�سج�ن  وامتالأت 

وحق�ق الإن�سان كذباًا – مل يظهر منها اأدنى اعرتا�س، ل بل تق�م اأحياناًا 

.
)103(

بالدفاع عن النظام الغا�سب املعتدي وت�سجيعه

لرتتفع  ال�سهي�نّية  الأرا�سي  يف  ال�س�اريخ  بع�س  ت�سقط  اأن  يكفي 

 يف اأنحاء العامل وليعلن�ا عن م�ساندتهم 
ّ
اأ�س�ات اإعالم ال�ستكبار العاملي

لل�سهاينة والدفاع عنهم! وقد ح�سل اأكث من هذا مئات املّرات، ل بل 

 واللبنايّن، فلماذا �سكت�ا؟! وهل هذا 
ّ
اآلف املرات، لل�سعب الفل�سطيني

!!
)104(

ه� معنى الدفاع عن حق�ق الب�رش يف الغرب

ال�سهي�نّية  للجرائم  بالتمهيد  يق�م  من  الغربّية  الدول  غري  هناك  هل 

الي�مّية وايجاد املرّبرات لها؟ قبل مّدة ارتكبت احلك�مة ال�سهي�نّية واحدةاً 

 اأمام اأعني اأولئك ال�سادة، فهل حتّركت 
)105(

من اأكرب اجلرائم )جمزرة قانا(

�سفاههم وتفّ�ه�ا بكلمة ا�ستنكار واحدة؟! معاذ اهلل! اإّن وج�دهم ممتزج 

.
)106(

بنق�س حق�ق الإن�سان اإىل هذا امل�ست�ى

فبمجّرد ح�س�ل حادثة يف منطقة ال�رشق الأو�سط ت�سغل الراأي العاّم 

– اأمثال احلملة العراقّية على الك�يت واإح�سار الق�ات الأمريكّية وغريها 
واخلبيثة  ال�ساّمة  الأفاعي  تلك  تظهر   –  

)107(

ّ
الفار�سي اخلليج  منطقة  اإىل 

، بتاريخ 1369/1/24هـ.�س.
ّ
)103( نداء الإمام القائد مبنا�سبة ي�م القد�س العاملي

 )ع( ، بتاريخ 1369/11/10هـ.�س.
ّ
)104( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ولدة الإمام علي

لهج�م   1996 ني�سان   26 اإىل   10 بني  ال�اقعة  الفرتة  يف  وقراه  مدنه  بكامل  لبنان  )105( تعّر�س 

اأّدت  ا.  جريحاً و329  ا  �سهيداً  146  
ّ
الإ�رشائيلي الهج�م  نتيجة  وكانت  ع�سكرّي.   

ّ
اإ�رشائيلي

العملّية اإىل حتّمل لبنان خ�سائر مالّية كبرية. هاجمت القّ�ات ال�سهي�نّية يف هذه احلرب مركز 

ا  قّ�ات الط�ارئ الدولّية يف قانا وذلك ب�سكل عمدّي، ما اأّدى اإىل قتل وجرح 102 �سخ�ساً

من الأ�سخا�س الآمنني الذين جلاأوا اإىل املكان.

)106( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ي�م العامل وي�م املعّلم، بتاريخ 1376/2/10هـ.�س.

ذلك  كان  الك�يت.  مرداد 1369هـ.�س. )1990(  بتاريخ 11  العراقّية  القّ�ات  )107( هاجمت 

اإىل ن�س�ء  العراق للك�يت  اأّدى احتالل   .
ّ
العراقي البعث  يف ظّل نظام �سّدام ح�سني وحزب 
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ذات الروؤو�س ال�سبع )الكيان ال�سهي�يّن( فتتعامل بهذا النح� مع امل�سلمني 

الذين اغت�سب هذا الكيان منازلهم.

فلماذا ل يتحّرك العامل؟ وملاذا اختارت ال�سع�ب الإ�سالمّية ال�سك�ت 

اإ�رشائيل  ت�ستند  �سيء  اأّي  على  واجلنايات؟  اجلرائم  هذه  كاّفة  مقابل  يف 

والكيان ال�سهي�يّن؟ وما هي القّ�ة وال�سلطة التي تتمّتع بها اأمريكا والتي 

هذا  اإىل  مرع�بني  الإ�سالمّية  الدول  يف  وال�سيا�سّيني  امل�س�ؤولني  جتعل 

امل�ست�ى؟!

الذي  ال�سبات  من  تخرج  واأن  راأ�سها  ترفع  اأن  ال�سع�ب  على  ينبغي 

ح�سب  املعروفة  املنّظمات  الي�م  ت�ساهد  ال�سع�ب  هذه  اإّن  فيه.  تغرق 

العن�ان اأّنها من املدافعة عن حق�ق الإن�سان، واأّنها لجتروؤ على ارتكاب 

.
)108(

اأّي خطاأ، واأّن كاّفة اّدعاءاتها هي كذب

، لأّن  كما ينبغي على ال�سعب الإيرايّن وكاّفة ال�سع�ب اأن تك�ن يقظةاً

ا�سم حق�ق  ذلك  متعّددة، ومن جملة  اأ�سماء  بالعداء حتت  يفّكر  العدّو 

الإن�سان، لت�جيه �رشبة اإىل الث�رة والإ�سالم.

اإّن دفاع اأمريكا عن حق�ق الإن�سان ه� م�سحك ومبكي لل�سع�ب 

الدرجة  اأمريكا هي يف  لأّن  م�سحك  فمن جهة  العامل.  واملظل�مني يف 

الأوىل لنق�س حق�ق الإن�سان مع اأّنها تّدعي الدفاع عنها! فمن هم دعاة 

حق�ق الإن�سان يف اأمريكا؟ هم الذين تلّ�ثت اأيديهم الي�م بدماء ال�سعب 

.
ّ
الفل�سطيني

يف   – وغربه  العامل  �رشق  يف  املا�سية  ال�سن�ات  من  يبقى  الذي  اإّن 

ال�سع�ب وقتل�هم  ق�س�ا على  – اأّنهم  اأخرى  اأماكن  واآ�سيا ويف  اأفريقيا 

ا حل�س�رها الدائم يف املنطقة. وعندما مل تفلح  اأزمة دولّية، اّتخذتها احلك�مة الأمريكّية مرّبراً

ال�سغ�طات الدولّية تدّخلت القّ�ات الأمريكّية عام 1991 لإخراج القّ�ات العراقّية.

)108( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من املحّررين، بتاريخ 1369/8/2هـ.�س.
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من  وبدعم  ال�سهي�يّن،  الكيان  ترك  لقد  الإن�سان.  بحق�ق  وا�ستهزوؤوا 

واأكثها  الأو�ساع  اأ�س�اأ  يعي�س   
ّ
الفل�سطيني ال�سعب  وحلفائها،  اأمريكا 

اأعناق  يف  هي  فل�سطني  يف  وال�سهداء  ال�سعب  دماء  اأّن  حّتى   ، فظاعةاً

الأمريكّيني. ه�ؤلء الأ�سخا�س يتحّدث�ن عن حق�ق الإن�سان! األ يدع� 

؟!
)109(

هذا اإىل ال�سحك وال�ستهزاء

امل�سّلحني  غري  على  املعتدين  لل�سهاينة   
ّ
ال�ح�سي الهج�م  اأّن  كما 

اأّنهم  على  يدّل  املظل�مني  بحّق  املجازر  وارتكاب  لبنان  جن�ب  يف 

 امل�ؤمنة وال�سجاعة 
)110(

يعي�س�ن حالة عجز يف م�اجهة قّ�ات حزب اهلل

وامل�سّحية.

اأمريكا  من  واملدع�م  كامل،  ب�سكل  امل�سّلح  العدّو  عجز  ظهر  لقد 

ب�سكل �رشيح، وذلك اأمام �رشبات �سباب حزب اهلل امل�سّلحني وقبل اأّي 

�سيء ب�سالح الإميان والت�سحية، ف�سّب غ�سبه على الن�ساء والأطفال.

ويغتال�ن  العامل،  اأعني  اأمام  املجازر  يرتكب�ن  الغا�سبني  ال�سهاينة  اإّن 

القرى،  ويخّرب�ن  بال�سّكان،  الآهلة  املناطق  ويق�سف�ن  ويخطف�ن، 

حق�ق  دعم  تّدعي  التي  امل�ؤ�ّس�سات  ن�ساهد  بينما  النا�س،  ويهّجرون 

.
)111(

الإن�سان وكّل ذلك بدم بارد

اإّن هدف الأعداء العاملّيني – اأعّم من ال�ستكبار وعلى راأ�سه اأمريكا 

الإ�سالم.  م�اجهة  ه�  ث�رتنا  خمالفة  من   – املتفّرقني  ال�سغار  الأعداء  اأو 

ه�ؤلء يعار�س�ن الإ�سالم لأّنه يدع� اإىل قطع اأيدي املعتدين، ولأّنه ي�ؤّدي 

البلد،  اجتمعت على ذخائر هذا  التي  امل�رّشدة  الكالب  اأقدام  تزلزل  اإىل 

)109( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من اأع�ساء التعبئة، بتاريخ 1369/9/7هـ.�س.

 والتاأ�ّسي 
ّ
)110( ه� ا�سم املنّظمة التي تاأ�ّس�ست يف لبنان عام 1980 بال�ستفادة من املذهب ال�سيعي

بالث�رة الإ�سالمّية الإيرانّية. وقد متّكنت هذه املنّظمة، وبال�ستلهام من التعاليم ال�سعبّية اأمثال 

ال�سهادة وال�لية واملقاومة، من اإنهاء الحتالل ال�سهي�يّن للبنان.

)111( نداء الإمام القائد مبنا�سبة الهج�م ال�سهي�يّن على جن�ب لبنان، بتاريخ 1371/3/4هـ.�س.
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اإ�سقاط الإ�سالم  ولأّنهم يعتربونه معادياًا حلق�ق الإن�سان، لأّنهم يريدون 

من الأعني، مع العلم اأّنه ه� من حمل ل�اء حق�ق الإن�سان.

فماذا تعني براأيهم هذه احلق�ق؟ األ ُيعترب الفل�سطينّي�ن الذين �رّشدهم 

ال�سهاينة اخلبثاء يف ال�ستاء البارد من بي�تهم ب�رشاًا؟ األ يك�ن لهم حق�قاًا؟ 

 
ّ
األ ت�سدق حق�ق الب�رش عليهم؟ األ تن�ّس املاّدة البارزة يف الإعالن العاملي

 – والذي يتحّدث عنه ه�ؤلء ال�سادة – على اأّن كّل 
)112(

حلق�ق الإن�سان

�سخ�س حّر يف منزله وله احلّريّة يف اختيار م�سكنه؟

بي�تهم؟!  داخل  من  اأ�سحابها  واأخرج�ا  منازلهم  دخل�ا  فلماذا 

األ  الإن�سان؟  حق�ق  هذه  وهل  للفل�سطينّيني؟  منزلاً  فل�سطني  األي�ست 

جرميتهم  كانت  الذين  امل�ؤمن�ن  ال�سباب  اأو  ب�رشاًا؟  الفل�سطينّي�ن  ُيعترب 

والهر�سك  الب��سنة  يف  امل�سلم�ن  وكذلك  ب�رشاًا؟  الإ�سالم  ي�ؤيّدون  اأّنهم 

الذين يدافع�ن عن اأرواحهم وعن منازلهم ووطنهم وا�ستقاللهم، والذين 

مُتاَر�س عليهم هذه ال�سغ�طات، األي�س�ا ب�رشاًا ولديهم حق�قاًا؟ وهل هناك 

حق�ق  مّدعي  كذب  واإدراك  معرفة  من  يتمّكن  ل  من  الي�م  العامل  يف 

؟
)113(

الإن�سان

العامل، وحتت عناوين وم�سّميات  منّظمات �سغرية وكبرية يف  هناك 

الدول  تبحث عن  العامل،  زوايا  كاّفة  وقد كمنت يف  ومتنّ�عة،  متعّددة 

تعمل  م�ساألة  ا  ف�راً لها  لت�سع  باأمريكا،  ح�سنة  عالقات  تربطها  ل  التي 

اأب�اقها على تردديها األ وهي م�ساألة »نق�س حق�ق الإن�سان«.

احلك�مة  قتلت  لقد  الفل�سطينّية؟!  الق�سّية  يف  اخلفقان  اأ�سابهم  ملاذا 

اأعداء الب�رش مئات ال�سباب الفل�سطينّيني وهم  الغا�سبة اخلبيثة وال�سهاينة 

يف حال ال�سج�د وال�سيام. يقتل�ن مئات الأ�سخا�س ويجرح�ن املئات 

 حلق�ق الإن�سان.
ّ
)112( اإ�سارة اإىل املاّدة 12 من الإعالن العاملي

)113( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من اأهايل قم، بتاريخ 1371/10/19هـ.�س.
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اأحكم�ا  قد  غا�سبني  ال�س�ارع  اإىل  النا�س  يخرج  وعندما  الآخرين، 

ل�سالحهم  هدفاًا  ا  واحداً ا  واحداً ال�سهاينة  اجلن�د  يجعلهم  قب�ساتهم، 

ويق�م�ن بقتلهم.

خفقان  حالة  يف  فهي  الإن�سان  حق�ق  عن  املدافعة  امل�ؤ�ّس�سات  اأّما 

هذا  اأدانت  الفالنّية  املنّظمة  احلالت:  اأح�سن  يف  ُيقال  وما  و�سك�ت! 

هذه  من  الفل�سطينّي�ن  ينتفع  وماذا  »اأدانت«؟!  يعني  فماذا  العمل! 

ل�جب   ، �سادقةاً الإن�سان  املّدعية حلق�ق  املنّظمات  كانت  ل�  الكلمة؟! 

عليها جميعها اأن تنه�س، واأن تثري ال�سجيج يف العامل، وحما�رشة احلك�مة 

الإ�رشائيلّية، وتهديد الدول املدافعة عن اإ�رشائيل وتق�ل لها: »ل يحّق لِك 

م�ساعدة هذه احلك�مة الدم�ّية الفا�سقة املجرمة«. ولكّنها مل تفعل اأيًّا من 

هذه الأم�ر.

فلم  امل��س�ع،  هذا  يف  ا  اأي�ساً ت  ق�رشّ ولالأ�سف،  العربّية  الدول  اأّما 

يعلن�ا  اأّنهم مل  ب�سكل كامل، ل بل والأ�س�اأ منذ لك  املحادثات  ي�قف�ا 

!
)114(

وا حقيقةاً العزاء العاّم! لقد ق�رشّ

و�سائل  تتحّدث  التي  اّدعاءاتها،  كاّفة  مع  الأمريكّية،  احلك�مة  اإّن 

العامل  قيادة  دائم ح�ل �رشورة  ب�سكل  لها  التابعة  وامل�ؤ�ّس�سات  اإعالمها 

الكيان  ت�ساند  التي  هي  احلك�مة  هذه  ذلك،  وغري  الإن�سان  وحق�ق 

ال�سهي�يّن.

يف احلقيقة، الإن�سان ي�ساب بالتعّجب من وقاحة بع�س رجال ال�سيا�سة 

امل�ستكربين يف العامل الذين ل يدرك�ن معنى العدالة كالدولة الأمريكّية 

ا عن العدالة، فهل قام�ا بعمل  التي ل تدرك ذلك، وتعترب هذا الأمر دفاعاً

ترافق مع العدالة؟

)114( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبتي �سالة اجلمعة 21 رم�سان، بتاريخ 1371/10/14هـ.�س.
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هم يعتربون هذه اجلرائم حرباًا عادلةاً وحرباًا على الإرهاب، مع العلم 

جبني  اإّن  ا.  و�س�حاً واأ�سّدها  الإرهابّية  اجلرائم  اأكرب  عن  يدافع�ن  اأّنهم 

.
)115(

الب�رشّية لينحني حقيقةاً من اخلجل

ا بعد ي�م، والعالقات الإن�سانّية ت�سبح  ا ي�ماً اإّن هذا الع�رش ي�سبح معّقداً

واإقامة  العدالة  اإعمال  ال�سهل  من  ولي�س  ي�م،  بعد  ا  ي�ماً ومعّقدةاً  �سعبةاً 

احلّق. اأّما الهدف فه� �سعادة النا�س والق�ساء على الفقر والتمييز، واإزالة 

جذور الف�ساد من املجتمع.

العامل  يف  اجلائرة  احلك�مات  حتّدثت  ملا  ذلك،  غري  الأمر  كان  فل� 

اأقبح الأعمال �سّد حق�ق  اأّنهم مار�س�ا  العلم  عن حق�ق الإن�سان، مع 

الإن�سان.

اأّنهم  العلم  مع  كيميائيًّا،  ا  �سالحاً امتالكه  بجرمية  العراق  احتّل�ا  لقد 

وعندما  �سّجع�ه!  الذين  وهم   !
ّ
الكيميائي ال�سالح  اأعط�ه  الذين  هم 

هل  ذلك!  ترى  ل  اأعينهم  كانت  ال�سالح  هذا   
ّ
العراقي النظام  ا�ستعمل 

ه�ؤلء  الإن�سان؟!  املدافعني عن حق�ق  من  عادل�ن؟! هل ه�ؤلء  ه�ؤلء 

ل يدرك�ن �سيئاًا من الإن�سانّية؟! يريدون اإ�سعال العامل حتت ا�سم احلرب 

على الإرهاب.

الإرهاب!  اأن�اع  اأب�سع  املقّد�سة، حت�سل  الفل�سطينّية  الأرا�سي  اأّما يف 

فال يرّف لهم جفن ل بل ي�سّجع�ن على ذلك، ويدافع�ن عنه، ويعتربون 

؟!
)116(

ذلك �رشوريًّا! فهل هذه احلك�مات ت�ستحّق اأن يقّلدها الإن�سان

)115( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ي�م العامل واأ�سب�ع املعّلم، بتاريخ 1381/2/11هـ.�س.

بتاريخ  )�س(،  الأكرم  الر�س�ل  مبعث  مبنا�سبة  النظام  م�س�ؤويل  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )116( كالم 

1381/7/13هـ.�س.
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 –  
)117(

�سارون اأي   – ال�سهي�يّن  للمجرم  الأمريكّية  احلك�مة  ُتبارك 

فما ه�   !
)119(

الرنت�سي ال�سهيد  اغتال  ، ولأّنه 
)118(

يا�سني اأحمد  قتل  لأّنه 

الدليل الذي تقّدمه على هذا العمل! الدليل اأّن احلك�مة الإ�رشائيلّية تدافع 

عن نف�سها.

عجيب! هل يك�ن غري هذا منطق ديكتات�ريّي العامل عندما يقمع�ن 

ال�سيا�سّية  ال�ج�ه  كاّفة  اإّن  ويعّذب�نهم؟!  عليهم  ويق�س�ن  خمالفيهم 

يق�س�ن  والديكتات�رّية  باخلباثة  واملعروف�ن  العامل  يف  واخلبيثة  النج�سة 

على خمالفيهم بهذا املنطق، يق�ل�ن نحن ندافع عن وج�دنا.

اأمريكا تق�ل باأّن اإ�رشائيل تدافع عن وج�دها، ولكن هل كان باإمكان 

ال�سيخ اأحمد يا�سني العج�ز املقعد اأن يق�م بعمل غري ما يق�م به بالل�سان 

والفكر؟

)117( ه� جرنال �سهي�يّن جمرم. �سّجل التاريخ له اإ�سداره الأوامر بارتكاب جمزرة �سربا و�ساتيال التي 

الفل�سطينّيني واللبنانّيني، وذلك يف مّدة ل تتجاوز 36 �ساعة.  ُقتل فيها 3500 �سخ�س من 

التي  الإعدام  فرق  واأ�ّس�س  ال�سهي�يّن،  العدّو  ا حلك�مة  رئي�ساً العام 2001  �سارون يف  اأ�سبح 

اغتالت القادة الفل�سطينّيني اأمثال اأحمد يا�سني واآخرين. منذ اخلام�س من كان�ن الثاين 2006 

اأ�سيب �سارون بغيب�بة ما زال يعاين منها حّتى الآن.

حركة  م�ؤ�ّس�س  يا�سني،  اأحمد  بال�سيخ  معروف   )2002-1937( يا�سني  ا�سماعيل  )118( اأحمد 

منّظمة  وتاأ�سي�س  الأ�سلحة  حيازة  بتهمة   1983 عام  اعُتقل  حما�س.  الإ�سالمّية  املقاومة 

ع�سكريّة معادية لإ�رشائيل. ُحكم عليه بال�سجن ملّدة 13 �سنة. اأ�ّس�س يف العام 1987 يف غّزة 

مع بع�س الإ�سالمّيني حركة املقاومة الإ�سالمّية حما�س. اّتهمته القّ�ات ال�سهي�نّية عام 1991 

 وع�سكرّي، وُحكم 
ّ
بالتخطيط لختطاف وقتل جن�د �سهاينة، وتاأ�سي�س حما�س وجهاز اأمني

اأبان  �سهر يف 11  بعد 11  �رشاحه  اأُطلق  �سجن.  �سنة  اإليها 15  ي�ساف  امل�ؤّبد  بال�سجن  عليه 

الفل�سطينّية،  التحرير  ومنّظمة  ال�سهي�نّية  احلك�مة  بني  تبادل  عملّية  اإطار  1376هـ.�س. يف 

املكتب  رئي�س  م�سعل  خالد  اغتيال  مبحاولة  اتُّهما  ا�رشائيلَيّني  جا�س��َسني  اإطالق  مّت  حيث 

 حلما�س. ُقتل فجر ي�م الإثنني 3 فروردين 1383هـ.�س. بعد اأداء �سالة الفجر يف 
ّ
ال�سيا�سي

م�سجد غّزة بعد ا�ستهدافه ب�ساروخ اأطلقته املروحّيات ال�سهي�نّية.

)119( عبد العزيز الرنتي�سي )1947-2004( واحد من قادة حما�س. اغتاله ال�سهاينة ي�م الإثنني 

29 فروردين 1383هـ.�س. )2004/4/17( يف قطاع غّزة.
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يجعل�نه  اأّنهم  اإّل  والبيان،  الراأي  حّريّة  ت�ؤّيدون  باأّنكم  تق�ل�ن  اأنتم 

يقبل  هل  ال�قاحة!  بلغت  مدى  اأّي  اإىل  انظروا  يبارك!  وب��س  ا،  �سهيداً

العامل بهذا؟ على الإطالق.

حّتى اأّن الغربّيني ل يقبل�ن ذلك والراأي العاّم كذلك. هذا يعني فقدان 

يق�ل�نه  ما  واإّن  املنطق،  يفتقدون  اأ�سبح�ا  اأّنهم  اأي  ال�سيا�سّية؛  احلّقانّية 

اأ�سبح غري مقب�ل عند الأفكار املنطقّية يف العامل. وقد ح�سل هذا العمل 

بعينه يف العراق.

ومن هنا بداأت الأحداث التي ح�سلت اأخرياًا يف العراق وامل�اجهات 

النجف وكربالء والب�رشة واملناطق الأخرى، ت�ساعدت  التي ن�سبت يف 

هذه امل�اجهات عندما اأغلق الأمريكّي�ن ن�رشيّةاً لأّنها ت�سيء اإىل الأمريكّيني 

وتكتب يف معار�ستهم. األ تق�ل�ن باأّنكم م�ؤيّدون حلّريّة الراأي والتعبري؟ 

فلماذا  والبيان؟  والقلم  الفكر  حّريّة  تدعم�ن  اأّنكم  كذباًا  تّدع�ن  وهل 

يعتدون  الذين  املحتّلني  لأّنها كتبت �سّد  ال�سدور؟  اأوقفتم �سحيفةاً عن 

على منازل النا�س؟

ثّم يح�سل ما يح�سل من قتل وقمع عقب هذه احلادثة. الأمريكّي�ن 

والربيطانّي�ن ل ميلك�ن الي�م اأّي مرّبر ل�ج�دهم يف العراق. قال�ا اأتينا 

ملحاربة الإرهاب وللدفاع عن حق�ق الإن�سان؟! املراأة والطفل، الرجل 

قد  الغريب  اأّن  اأوطانهم  منازلهم ويف  ي�سعرون يف  العراق  وال�ساب يف 

ت�سّلط عليهم ل بل وميار�س الظلم بحّقهم.

يف البداية، �سكت�ا عن ال�سبب الذي دفعهم للح�س�ر، ولكن عندما 

بداأت الأفكار العاّمة تعلن معار�ستها يف اأمريكا، خرج رئي�س اجلمه�ريّة 

الأمريكّية اجلاهل ليعلن باأّننا اإذا ح�سلنا على نفط العراق ف�سن�ستغني عن 

نفط البلد الفاليّن!
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هذا يعني اأّنه اعرتف باأّنه اأتى اإىل العراق لأجل النفط، ومل ياأِت لأجل 

الدفاع عن حق�ق الإن�سان والدميقراطّية؛ لأجل م�سالح ال�رشكات الذين 

خاف  ل�  حّتى  العامل  يف  املنطق  هذا  ف�سل  لقد  البلد.  هذا  اإىل  بهم  اأتى 

البع�س وامتنع عن الكالم.

مييناًا  املنطق، وي�رشب  بناءاً على هذا  العامل  يعربد يف  الذي  النظام  اإّن 

، حمك�م بالزوال والف�سل. لقد بداأت اأمريكا احلركة نح� زوال  و�سمالاً

هذا  العامل  �سع�ب  و�ست�سهد  كثرياًا،  تقّدمت  وقد  ال�ستكبارّي،  نظامها 

الأمر.

الذي  كالثعلب  لديهم،  مفّر  ول  العراق  يف  الأمريكّي�ن  غرق  لقد 

علق ذيله يف امل�سيدة؛ ي�رشب باأظافره وي�رشخ وميّزق باأ�سنانه كّل ما ياأتي 

اأمامه. اأّما طريق اخلال�س فاإّما ال�سغط وبالتايل اقتالع الذيل من الأ�سا�س، 

اأو البقاء على هذا ال��سع.

لقد غرق�ا يف ال�حل. وهكذا ه� حال ال�سهاينة يف فل�سطني املظل�مة، 

وهذا ه� حالهم يف العراق املظل�م. ويف النهاية �ستتغّلب قدرة املظل�م 

.
)120(

على قدرة الظامل

والذين  امل�ست�ى،  هذا  اإىل  الإن�سان  حلق�ق  العا�سقني  الأوروبّيني  اإّن 

الكيان  جرائم  اأعينهم  اأمام  جتري  الإن�سان،  حق�ق  على  قل�بهم  تغلي 

ال�سهي�يّن، اإّل اأّنهم يف الكثري من احلالت يختارون ال�سك�ت اأو يعمل�ن 

على م�ساعدة الظامل!

هي  اآخر،  �سيء  واأمريكا  التعّجب!  اإىل  يدع�  حقيقةاً  ال��سع  اإّن 

املرفق يف  الأمريكّية غارقة حّتى  واأيدي احلك�مات  �رشيكة يف اجلرمية. 

م�ساألة  يف  باحلكم  حمكمة  تق�م  اأن  ا  مقّرراً كان  واإذا  الفل�سطينّيني.  دماء 

)120( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من املعّلمني والعّمال، بتاريخ 1383/2/12هـ.�س.
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الفل�سطينّيني، فاإّن املّتهم فيها لن يك�ن �سارون مبفرده، بل �ستك�ن اأمريكا 

ا بالدرجة الأوىل. وب��س واأع�انهم مّتهمني اأي�ساً

الأمم  م�ساألة  الدولّية،  املحافل  هي  امل�ساألة  فاإّن  عنهم،  النظر  وبغ�ّس 

حق�ق  عن  احلديث  يف  يبالغ�ن  الذين  الأوروبّية  والدول  املّتحدة، 

الإن�سان، اإّل اأّنهم يف احلقيقة ل يعرف�ن �سيئاًا من ذلك ول يعرتف�ن باحرتام 

ا، اأي الدول الإ�سالمّية التي  لها. كما اأّن امل�ساألة تتعّلق بدول اأخرى اأي�ساً

.
)121(

يدع� �سك�تها اإىل التعّجب

فلماذا يقتل اأولئك الأطفال الأبرياء، وتلك الأج�سام ال�سعيفة املعّذبة، 

وتلك القل�ب التي اأ�سابتها ال�ح�سة وما ه� ذنبها، وملاذا تك�ن قل�ب 

حامي  وباأيدي  للدماء  املتعّط�سني  ال�سهاينة  باأيدي  واآبائهم  اأّمهاتهم 

 املغرور واملجن�ن.
ّ
ال�سهاينة اأي الأمريكي

هل هناك منطق وا�ستدلل ي�ؤيّد ق�سف لبنان ب�سكل مت�ا�سل وارتكاب 

كمجزرة  الكبرية  املجازر  وارتكاب  بلد  وتخريب  اجلرائم،  من  الكثري 

والدول  املّتحدة  والأمم  احل�سارة  مّدع�  يقف  التي  اجلنايات  هذه  قانا. 

.
)122(

واملّنظمات التي تّدعي حق�ق الإن�سان مكت�يف الأيدي اأمامها

يرتكب�ن جميع هذه اجلرائم داخل الأرا�سي املحتّلة؛ ُتق�سف كّل ي�م 

منازل اللبنانّيني العادّية، وحت�رش املروحّيات اإىل القرى يف لبنان لتخطف 

ا وتاأخذهم اإىل ال�سجن! اإّن هذه الأعمال جتري اأمام اأعني ه�ؤلء  اأ�سخا�ساً

على  جفن  لهم  يرّف  ول  بكلمة،  يتفّ�ه�ن  ول  الأوروبّيني!  ال�سادة 

.
)123(

الإطالق

)121( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبَتي �سالة اجلمعة، بتاريخ 1383/8/15هـ.�س.

)122( بيان الإمام القائد يف اإدانة اجلرائم ال�سهي�نّية، بتاريخ 1385/5/11هـ.�س.

)123( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ي�م العامل وي�م املعّلم، بتاريخ 1376/2/10هـ.�س.
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فلماذا يغت�سب�ن يف فل�سطني اأرا�سي �سعب �رُشّد من منازله وما زال�ا 

الي�م يالحق�نهم وم�ؤّيديهم يف لبنان ويف املخّيمات الفل�سطينّية، وملاذا 

كاذب�ن  ه�ؤلء  الإن�سان؟  حق�ق  عن  املدافع�ن  الأ�سخا�س  ي�سكت 

وخمادع�ن!

الإن�سان،  حلق�ق  خمالفة  الغربّية  الثقافة  طريقة  طبق  الإن�سان  حق�ق 

حق�قاًا  لي�ست  احلقيقة  يف  اإّنها  الب�رش.  لآحاد  الظاملني  حق�ق  هي 

.
)124(

لالإن�سان

لتلّفظت  ا،  حقًّ الإن�سان  حلق�ق  م�ؤيّدةاً  الغربّية  الدول  كانت  فل� 

بكلمة اعرتا�س واحدة اأمام �سهادة ال�سهيد العزيز املرح�م ال�سّيد عّبا�س 

وذلك   ،
ّ
اإ�رشائيلي �ساروخ  ب�ا�سطة  وطفله  زوجته  برفقة   

)125(
امل��س�ي

�سديد  كان  والبع�س  يعرت�س�ا!  مل  اأّنهم  اإّل  اللبنانّية،  الأرا�سي  داخل 

ال�قاحة فاأّيد هذه احلركة. ه�ؤلء ل يدين�ن اعتداء اإ�رشائيل على لبنان اأو 

.
)126(

 امل�سلم
ّ
على ال�سعب الفل�سطيني

نهاية  لي�س  فهذا  الإن�سان،  حلق�ق  م�ؤّيدون  باأّننا  �سخ�س  يّدعي  اأن 

الق�سّية. اإّن طرح ق�سّية حق�ق الإن�سان من قبل امل�س�ؤولني الأمريكّيني ه� 

مبثابة دّكان وو�سيلة ملزيد من الفائدة، اإذ اإّنهم ل يعتقدون بهذه احلق�ق.

بتاريخ  املراأة،  وي�م  )ع(  الزهراء  ال�سّيدة  ولدة  مبنا�سبة  اخلامنئي  لالإمام  )124( كالم 

1371/9/25هـ.�س.

 �سيث، وهي من ت�ابع بعلبك يف لبنان. در�س يف احل�زات 
ّ
)125( ولد يف العام 1952 يف قرية النبي

العلمّية يف �س�ر والنجف واأ�ّس�س مع بع�س العلماء احلركة اجلهادّية املعروفة با�سم حزب اهلل 

مع انت�سار الث�رة الإ�سالمّية يف اإيران. ت�ىّل الأمانة العاّمة حلزب اهلل. �سارك يف ال�ساد�س ع�رش 

جب�سيت ويف  راغب حرب يف  ال�سيخ  ل�سهادة  ال�سن�يّة  الذكرى  عام 1992 يف  �سباط  من 

ا باجّتاه �سّيارته اأّدى اإىل �سهادته  طريق الع�دة تتّبعته املروحّيات ال�سهي�نّية التي اأطلقت �ساروخاً

و�سهادة زوجته وابنه.

)126( كالم لالإمام اخلامنئي على اأعتاب �سهر رم�سان املبارك، بتاريخ 1370/12/14هـ.�س.
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اأمام  ال�سهي�نّية  احلك�مة  متار�س  الأ�سخا�س  من  جمم�عة  ه�ؤلء 

ال�سعب  ال�سغط والقتل والتعذيب بحّق  اأن�اع  اأ�سّد  فل�سطني  اأعينهم يف 

األي�س الفل�سطينّي�ن ب�رشاًا  ، وهم غري جاهزون حّتى لإدانتها. 
ّ
الفل�سطيني

؟!
)127(

وت�سملهم حق�ق الإن�سان

 والدول ال�ستعمارّية، ومن البداية وحّتى 
ّ
لقد اأوجد ال�ستكبار العاملي

الدول  على  �سغط  و�سيلة  ليك�ن  الغا�سب،  ال�سهي�يّن  النظام  الي�م، 

اخلنجر  هذا  ليبقى  ويعمل�ن  املنطقة،  يف  الإ�سالمّية  ثّم  ومن  العربّية، 

اأمريكا  مت�سك  والي�م   ،
ّ
الإ�سالمي العامل  خا�رشة  يف  ا  مغرو�ساً امل�سم�م 

- ال�سيطان الأكرب - بزمام هذا الكلب املعلَّم.

ا ل عجب اأن تر�سى اأمريكا بنق�س الق�انني الدولّية ب�سكل متكّرر،  اإذاً

ونق�س حق�ق الإن�سان وباأب�سع �س�رها، والعتداء املتكّرر على الدول 

املجاورة، وعملّيات الغتيال واخلطف ب�سكل وا�سح، واإعداد وتط�ير 

 واأمثالها، حيث يعترب هذا الأمر ق�سّيةاً عظيمةاً يف كّل 
)128(

ال�سالح الذّرّي

الأخرى  الكربى  والدول  اأمريكا  مع  تربطها  التي ل  الدول  من  واحدة 

بالأخ�ّس  العاملّية  ال�ستكبارّية  ال�سبكات  تعرت�س  فال  الرعّية،  رابطة 

.
)129(

ال�سيطان الأكرب على هكذا اأعمال

هل يتمّكن ه�ؤلء الأ�سخا�س وال�سيا�سّي�ن الغربّي�ن من الّدعاء باأّنهم 

يتحّدث�ن  عندما  عنها؟! هم  بالدفاع  فكيف  الإن�سان،  يفهم�ن حق�ق 

عن الدول املخالفة لهذه احلق�ق جتري هذه الكلمة من األ�سنتهم وكاأّنهم 

بتاريخ  الر�س�ّي،  احلرم  وزائري  م�سهد  اأهايل  من  جمع  يف  اخلامنئي  لالإمام  )127( كالم 

1369/1/20هـ.�س.

)128( النظام ال�سهي�يّن ه� واحد من الدول التي مل ت�افق على الـNTP، فهي متتلك ما ل يقّل عن 

300 راأ�س ن�وّي حيث ت�سّكل بذلك اأكرب خطر يتهّدد املنطقة.

)129( نداء الإمام القائد اإىل حّجاج بيت اهلل احلرام، بتاريخ 1370/3/26هـ.�س.
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يتناول�ن احلل�ى! يّتهم�ن كّل من اأرادوا بنق�س حق�ق الإن�سان اأو بعدم 

مراعاتها، وكاأّنهم هم الذين اأ�ّس�س�ا هذه احلق�ق!

بهذه  �سمحتم  الذين  اأنتم  الإن�سان؟!  حق�ق  من  اأنتم  تفهم�ن  ماذا 

 وتدعم�ن هذا النظام ال�سهي�يّن العن�رشّي. 
ّ
اخليانة �سّد ال�سعب الفل�سطيني

فكيف يحّق لكم اأنتم احلديث عن حق�ق لالإن�سان؟! اإّن رئي�س اجلمه�ريّة 

، قد دفع ال�سع�ب الإ�سالمّية وال�سع�ب احلّرة 
)130(

الأمريكّية، بهذا العمل

.
)131(

طالبة العدالة يف العامل اإىل مزيد من الكراهية له

واإّن الذين يتحّدث�ن عن تاأييدهم حق�ق الإن�سان، ل� كان�ا �سادقني 

. فهل 
ّ
يف ذلك، ل�جب عليهم احلديث عن حق�ق لل�سعب الفل�سطيني

تعرف�ن �سعباًا يف هذه ال�سن�ات الأخرية تعّر�س للتعذيب كما تعّر�س ه� 

له وعانى امل�سائب وفقد اأعّزاءه، ومّت التغافل عن حق�قه.

ملاذا اإذا ح�سلت اإحدى هذه امل�سائب يف زاوية من العامل لبع�س النا�س، 

خرج الأ�سخا�س الذين تلتهب قل�بهم حلق�ق الإن�سان ودفع�ا باأنف�سهم 

لها  تعّر�س  التي  تلك  تغافل�ا عن  للحديث والعمل، ولكّنهم  الأمام  اإىل 

؟!
)132(

ّ
ال�سعب الفل�سطيني

تكمن امل�ؤامرة الكبرية يف اأّنهم يقلب�ن احلقيقة يف الق�سّية الفل�سطينّية، 

، تتحّدث 
ّ
فمن يعمل لأجلها، اأي لأجل منزله وحّقه الإن�سايّن وال�طني

املتعّلقة  الإعالمّية  والأجهزة  العامل  يف  ال�ستكبار  اإعالم  و�سائل  عنه 

!
ّ
بال�ستكبار وال�سهي�نّية على اأّنه اإرهابي

)130( احلديث املهني الذي وّجهه ج�رج ب��س »ال�الد« يف الأمم املّتحدة اإىل فل�سطني، حيث اعترب 

 �سعباًا اإرهابيًّا معادياًا حلق�ق الإن�سان.
ّ
ال�سعب الفل�سطيني

بتاريخ  ال�حدة،  واأ�سب�ع  املقّد�س  الدفاع  اأ�سب�ع  مبنا�سبة  اخلامنئي  لالإمام  )131( كالم 

1370/7/3هـ.�س.

بتاريخ  الدويّل،  فل�سطني  م�ؤمتر  يف  امل�ساركني  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )132( كالم 

1370/7/27هـ.�س.
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مع  �سعب  راأ�س  على  تنزل  امل�سائب  هذه  اأّن  هي  الكربى  وامل�سيبة 

تاأييد حق�ق  يّدعي  الذي  العامل  لقد وقف   ! املتح�رشّ العامل  وتاأييد  قب�ل 

الإن�سان اإىل جانب ال�سخ�س املتغافل عن كاّفة احلق�ق الإن�سانّية والإلهّية 

.
)133(

وامل�رشوعة لل�سعب

ماذا يفعل الكيان ال�سهي�يّن يف جن�ب لبنان؟ قليالاً ما مي�سي اأ�سب�ع اأو 

ي�م ول ُتق�سف فيه تلك املنطقة وُيقتل عدد من النا�س القروّيني املظل�مني 

يف جن�ب لبنان من دون اأن يك�ن�ا قد ارتكب�ا اأّي جرمية.

بكلمة  ول�  يتلّفظ�ن  ل  هم  الإن�سان،  حق�ق  منّظمات  ماتت  لقد 

اأ�سخا�س من يه�د رو�سيا باخلروج  ُي�سمح لأربعة  ل� مل  واحدة، ولكن 

 
ّ
والرحيل اإىل اإ�رشائيل، لعال ال�سجيج يف العامل عن �سبب منع م�اطن رو�سي

من التحاقه بالدولة الإ�رشائيلّية، ولعال �سجيج و�سائل الإعالم العاملّية – 

ا ال�سهي�نّية منها – وت�ؤيّدها منّظمات حق�ق الإن�سان الذين يّدع�ن  طبعاً

!
)134(

هذه احلق�ق

يف الأحكام ال�سيا�سّية الأمريكّية، فاإّن املهّجرين الفل�سطينّيني واللبنانّيني 

الذين يحارب�ن من احتّل منازلهم ب�سكل ظامل، عبارة عن اإرهابّيني، اإّل اأّن 

اأولئك ال�سهاينة الذين ي�ستهدف�ن القرى واملدن اللبنانّية ع�سكريًّا ب�سكل 

ال��سطى  القرون  باأن�اع  الفل�سطينّيني  لل�سجناء  يتعّر�س�ن  والذين  دائم، 

من التعذيب، والذين يهدم�ن البي�ت الفل�سطينّية ويبن�ن مكانها اأماكن 

لل�سهاينة، ي�ستحّق�ن امل�ساعدات التي تبلغ املليارات!!

مظاهر  اأق�ى  من  ه�  الذي  الإ�سالمّية،  اجلمه�ريّة  كنظام  ا  نظاماً اإّن 

فيه  الد�ست�رّي  القان�ن  ُوجد  والذي  وامل�س�ؤولني،  ال�سعب  بني  الرتابط 

اآراء واإرادة  وكاّفة الأركان الأ�سا�سّية للحاكمّية واأ�سل النظام من خالل 

)133( امل�سدر نف�سه.

)134( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع من الع�ائل، بتاريخ 1370/9/13هـ.�س.
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احلك�مات  اأكث  ولكّن  ؛ 
ّ
دمي�قراطي غري  نظام  ه�  ال�سعب،  وانتخاب 

ا، التي مل يخترب �سعبها على مدى �سن�ات ط�يلة النتخاب  الفرديّة ا�ستبداداً

ال�سعب الذي مل ي�سارك يف اختيار احلك�مة واحلاكم  ملّرة واحدة، هذا 

والقان�ن، هي حك�مات مقب�لة خالية من النق�س. ول يج�ز للجمه�ريّة 

الإ�سالمّية التي مل تعتِد على اأّي بلد اآخر امتالك ال�سالح الن�وّي، ل بل 

ا، بينما ل  ويج�ز منعها من ا�سترياد القطع للطائرات التي ا�سرتتها �سابقاً

واملقاتالت  الأ�سلحة  باأن�اع   
ّ
الفار�سي اخلليج  منطقة  اإغراق  يف  اإ�سكال 

بال�سالح  ال�سهي�يّن  الكيان  تزويد  من  مانع  ل  وكذلك  ال�رشورّية،  غري 

الن�وّي، ل بل ويعترب ذلك �رشوريًّا!

 وال�سبكات الإعالمّية ال�سهي�نّية، فاإّن 
ّ
 الأمريكي

ّ
يف املنطق الإعالمي

اإعدام جّتار الهريوئني يف اإيران نق�س حلق�ق الإن�سان، ولكن ل اإ�سكال 

الذين هرب�ا  الآمنني  واإعدام  القرى  اللبنايّن وق�سف  ال�سعب  يف خطف 

 يخالف 
)135(

من قراهم. وم�ساعدة امل�سلمني املظل�مني يف منطقة البلقان

القرارات الدولّية، اإّل اأّن اإقامة انقالب ع�سكرّي يف كاّفة الدول ب�ا�سطة 

 ل يخالف القرارات الدولّية!
)137(

منّظمة CIA)136( وامل��ساد

كذلك م�ساعدة احلك�مة العراقّية يف ق�سف اأهايل حلبجه واجلبهات 

ال�سعب  م�ساعدة  ولكّن   ، جرميةاً ُيعترب  ل  الكيميائّية  بالأ�سلحة  الإيرانّية 

)135( �سبه جزيرة يف جن�ب �رشق اآ�سيا يحّدها من ال�رشق البحر الأ�س�د، ومن الغرب بحر الي�نان 

والبحر الأدرياتيكي، ومن اجلن�ب البحر الأبي�س املت��ّسط، ومن ال�سمال جبال الألب. والبلقان 

ي�ستمل على الي�نان، األبانيا، بلغاريا، الب��سنة والهر�سك، كرواتيا، اأ�سل�فانيا، مقدونية، �رشبيا، 

وم�نتنفرو. وهي متتّد على م�ساحة تبلغ 728000 كيل� مرت مرّبع، ويبلغ عدد ال�سّكان يف 

ا.  دول البلقان 53 ملي�ن �سخ�ساً

املعل�مات ح�ل  املنّظمة جمع  تت�ىّل هذه  الأمريكّية ومركزها ولية فريجينيا.  الأمن  )136( منّظمة 

احلك�مات وال�رشكات والأفراد الأجانب وتقّدم تقاريرها اإىل احلك�مة الأمريكّية. ومن اأبرز 

وظائفها اإدارة الغتيالت والنقالبات يف خمتلف دول العامل.

)137( ا�سم للمنّظمة الأمنّية ال�سهي�نّية. اأ�ّس�سها ديفيد بن غ�ري�ن اأوائل العام 1951. تت�ىّل م�س�ؤولّية 

اأّن  يقال  ال�سهي�يّن.  الكيان  بالأخ�ّس خارج  �رّشيّة  باأعمال  والقيام  املعل�مات وحتليلها  جمع 

املكتب املركزّي للم��ساد يف تل اأبيب.
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ّ
 الذي يق�سي فيه �سن�يًّا 500 األف طفل على اأثر احل�سار الأمريكي

ّ
العراقي

.
)138(

ه� جرمية بحّد ذاتها

يف العراق

اإّن الدول الغربّية تذكر ا�سم حق�ق الإن�سان مع الكذب واخلداع! واإّن 

الآن  فيها حّتى  يت�سّكل  مل  نفطها  من  اأمريكا  ت�ستفيد  التي  الدول  بع�س 

ملّرة واحدة. ول وج�د يف هذه  ال�سعب ول�  جمل�س واحد منتخب من 

الدول حلاكم ول لرئي�س جمه�ريّة منتخب من النا�س، اإّل اأّن اأمريكا ل 

تذكر �سيئاًا عن الدميقراطّية وحق�ق الإن�سان يف تلك الدول! ملاذا؟

احلدود  اآخر  اإىل  يتعاون�ن  كان�ا  ذلك،  تقت�سي  م�ساحلها  لأّن  ذلك 

اإيران، حيث كان  مع نظام �سّدام، عندما كان ي�سّن �سّدام احلرب �سّد 

م�ساحلهم،  بتهديد  وقام  الك�يت  احتّل  وعندما  م�ساحلهم،  وفق  ذلك 

ا ول ميكن ال�ث�ق به! اأمل  ا وجمرماً حارب�ه. عند ذلك اأ�سبح �سّدام ظالـماً

.
)139(

يكن كذلك يف ال�سابق

ومقا�سده  اأهدافه  بت��سيح  يرغب  ل  العدّو  اأّن   
ّ
البديهي من  اأّنه  كما 

الإن�سانّية  ال�سداقة  �سعارات  يرفع  لذلك  لل�سع�ب.  والإجرامّية  اخليانّية 

واخلداع  الكذب  هذا  اأّن  اإّل  وغريها.  والدميقراطّية  الإن�سان  وحق�ق 

ل ميكنه اأن ي�ستمّر ط�يالاً لأّن اأ�سحاب ال�سلطة وامل�ستكربين تف�سحهم 

اأعمالهم يف العامل.

�رشاحةاً  الأمريكّي�ن  فيها  حتّدث  التي  العراقّية  الق�سّية  �ساهدمت  لقد 

على  �سنَتني  ملّدة   
ّ
اأمريكي بحاكم  العراق  اإىل  ناأتي  اأن  نريد  نحن  وقال�ا 

)138( نداء الإمام القائد اإىل حّجاج بيت اهلل احلرام، بتاريخ 1377/12/28هـ.�س.

بتاريخ  الكبري،  طهران  م�سّلى  يف  ال�سباب  من  عدد  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )139( كالم 

1379/2/1هـ.�س.
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، وملا اأرادوه من اأعماق قل�بهم، 
ّ
الأقّل، وهذا اإف�ساء ملا يف �سمري الأمريكي

ومل يك�ن�ا لري�س�ا باأقّل من ذلك.

وبلد  �سعب  و�سع  يريدون   ،
ّ
عراقي باأجري  بالإتيان  يقتنع�ن  ل  هم 

الإن�سانّية واملاّديّة واملالّية دفعةاً واحدةاً يف حلق�م  امل�سادر  وجمم�عة من 

من  باأقّل  ير�س�ن  ل  فهم  العاملّية،  ال�سلطة  ومراكز  ال�سهي�نّية  ال�رشكات 

.
)140(

ذلك، هذه هي طلباتهم

 ، ا جمه�لةاً اإّن اجلرائم التي ارتكبت يف العراق بحّق ال�سعب لي�ست اأم�راً

 ومّت 
)141(

فيتنام اإليها! لقد م�ست �سن�ات ط�يلة على احلرب يف  انظروا 

ن�سيان الكثري من الأم�ر، اإّل اأّن اجلرائم التي ارتكبها الأمريكّي�ن يف تلك 

احلرب �سّد ذاك ال�سعب ل ميكن اأن تن�سى.

لقد �سنع�ا الكثري من الأفالم ح�ل ذلك وذكروا الكثري من الق�س�س 

النا�س ويف ال�جدان  اأذهان  يبقى حيًّا يف  النا�س  اإّن العتداء على  ا!  اأي�ساً

العاّم يف الدنيا.

ال�سادة حتت  لقد جاء ه�ؤلء  احلياة.  النا�س ه� حّق  اأعلى حق�ق  اإّن 

عن�ان املدافعني عن هذه احلق�ق، ثّم �سلب�هم هذا احلّق ب�ا�سطة الق�سف، 

 واآلف القنابل الثقيلة ووّجه�ا 
)142(

واألق�ا اأكث من األف �ساروخ كروز

احلّلة،  الدي�انّية،  النا�رشّية،  الب�رشة،  اإىل  خمتلفة  وبطرق  املدفعّية  نريان 

بغداد، واملدن الأخرى.

بتاريخ  ال�رشقّية،  اآذربيجان  اأهايل  من  جمع  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )140( كالم 

1381/11/28هـ.�س.

ال�سمالّية وجن�ب �رشق  فيتنام  ال�سي�عّية يف  انت�سار  فيتنام بهدف احل�ؤول دون  )141( بداأت حرب 

اآ�سيا، وذلك العام 1959 يف زمان رئا�سة ج�ن�س�ن، ا�ستمّرت احلرب حّتى العام 1975، 

املليارات  بلغت  خ�سائر  احلرب  هذه  حملت   .
ّ
فيتنامي ماليني   3 من  اأكث  مقتل  اإىل  واأّدت 

.
ّ
بالإ�سافة اإىل مقتل 58000 وجرح 300 األف اأمريكي

)142( �ساروخ كروز ه� �ساروخ ت�ستعمله الطائرات ميكن التحّكم به حّتى حلظة و�س�له للهدف.
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لأّننا  الق�سف  معنى  ما  ندرك  نحن  املدن؟  هذه  يف  النا�س  يعي�س  األ 

تعّر�سنا له، ولل�س�اريخ يف طهران ويف دزف�ل ويف املدن الأخرى. كان 

 يق�م بتفتي�س املراأة العربّية املحّجبة التي ترتدي القناع 
ّ
اجلندّي الأمريكي

والعباءة خ�فاًا من اأّنها حتمل م�اّد متفّجرة!

ه�ؤلء  وحلّرّيته.  له  احرتام  هذا  وهل  الإن�سان،  هذه هي حق�ق  هل 

كاذب�ن يّدع�ن فقط! ول ميكن النتهاء من هذه الأم�ر بالعتذار. �رشب�ا 

ا، لقد اأخطاأنا! وهكذا الأمر يف اأفغان�ستان، يلق�ن القنابل  ثّم قال�ا: عذراً

على جماعة فيق�س�ن عليها ثّم يق�ل�ن نف�س الكالم. فهل متحى اجلرائم 

؟!
)143(

ا لقد اأخطاأنا« بهذه العبارة: »عذراً

الزبدة  بالت�ساهل والت�سامح، وبع�س  الدنيا  الربيطانّي�ن معروف�ن يف 

للت�سامح  اأهالاً  مثلهم  اأ�سبح�ا  باأّنهم  يفتخرون  عندنا  وثقافيًّا  فكريًّا 

والت�ساهل. 

لقد �ساهدنا الت�سامح الربيطايّن يف العراق! كان�ا يدخل�ن باأ�سلحتهم 

النا�س ويخّرب�ن حياتهم الآمنة، وقد جعل�ا الأطفال يبك�ن من  بي�ت 

بغداد  يف   – ال�سعبّية  التظاهرات  اإىل  بنادقهم  نريان  ووّجه�ا  اخل�ف، 

وامل��سل واملدن الأخرى التي مل ت�سلنا اأخبارها – هذه هي دميقراطّيتهم، 

وهذا ه� ت�ساحمهم وحمّبتهم للب�رش ورعايتهم حلق�ق الإن�سان؛ هذه �ساحة 

.
)144(

للعربة ويجب اإدراكها

يف  اإيران  نف�ذ  من  قلق�ن  باأّننا  كاملة  بخباثة  الغربّية  الدول  تّدعي 

الع�سكرّي  باحل�س�ر  وبريطانيا  لأمريكا  ي�سمح  هناك حّق  فهل  العراق، 

يف العراق؟ اأو بتعيني حاكم ع�سكرّي يف املدن العراقّية؟

)143( كالم لالإمام اخلامنئي يف خطبَتي �سالة اجلمعة، بتاريخ 1382/1/22هـ.�س.

)144( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء املعّلمني والعّمال، بتاريخ 1382/2/10هـ.�س.
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الدميقراطّية  اّدعاءات  والأفغانّية كذب  العراقّية  ال�ساحَتني  اأثبتت  لقد 

وحق�ق الإن�سان التي يعترب الأمريكّي�ن اأنف�سهم حاملي ل�ائها. واأ�سبح 

ول  النا�س  باآراء  ول  بالأمم  ول  بال�سعب  يعتقدون  ل  اأّنهم  ا  وا�سحاً

بحق�قهم.

الداعمة  ال�رشكات  جي�ب  ملء  ه�  به  يعتقدون  الذي  الأمر  اإّن 

والأجهزة  الأ�سلحة  و�رشكات  النفط  �رشكات  اأي  الأمريكّية؛  للحك�مة 

املالّية العظيمة التي تدير احلك�مة الأمريكّية وبع�س احلك�مات الأخرى 

.
)145(

من خلف ال�ستار

يف  النا�س  مع  وال�سلط�يّ�ن  املحتّل�ن  يت�رّشف  كيف  ت�ساهدون  اأنتم 

العراق. يّدع�ن اأّنهم يالحق�ن الإرهابّيني، بينما يف ال�اقع هم يرتكب�ن 

خالل  من  الإرهاب  م�اجهة  ميكن  هل  ال�سعب.  بحّق  العاّمة  املجازر 

ال�سدر  ومدينة  الفّل�جة  ق�سف  خالل  ومن  ا  مراراً العراقّية  املدن  ق�سف 

و�سامّراء واملدن الأخرى؟

الأطفال  وهل  والإرهابّيني؟!  الإرهاب  م�اجهة  معنى  هذا  وهل 

لهم  ذنب  ل  الذين  والأفراد  ال�سالح  من  املجّردات  والن�ساء  الربيئ�ن 

اأو اإىل  اإرهابّي�ن؟! وهل ي�ؤّدي هذا الأمر اإىل الق�ساء على الإرهاب  هم 

الت�سجيع عليه؟

الأجهزة  اإدارة  حتت  تعمل  الإرهابّية  املنّظمات  اأّن  نّدِع  مل  واإذا 

فه�  الأمر  يّدعي هذا  من  اأّن  – حّتى  والإ�رشائيلّية  الأمريكّية  املخابراتّية 

والظلم  العتداء  اإّن  الق�ل  ميكننا  الأقّل  فعلى   –  
ّ
عبثي باأمر  يتحّدث  ل 

بتاريخ  )قده(،  اخلميني  الإمام  لرحيل  ع�رش  الرابعة  الذكرى  يف  اخلامنئي  لالإمام  )145( كالم 

1382/3/14هـ.�س.
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اأم�ر  كّلها  بلده،  يف  ال�سعب  حق�ق  عن  والغفلة  والتطاول  واملجازر 

الإح�سا�س  ازدياد  على  وت�سّجع  �سعبّية،  مقاومات  بروز  على  ت�سّجع 

.
)146(

بالإرهاب بني ال�سع�ب

يف اأفريقيا اجلنوبية

، حيث تعترب  لعّل اأفريقيا اجلن�بّية واحدة من اأكث مناطق العامل ح�سا�سّيةاً

اأوج »الأمل الطّيب« يف اأفريقيا اجلن�بّية. هذا املكان احلائز على اأهّمّية 

 والقت�سادّي.
ّ
كبرية على م�ست�ى التجيي�س وعلى امل�ست�ى ال�سيا�سي

اإىل ذاك املكان واأ�سبحت  البي�س  ، جاءت جمم�عة من 
)147(

قبل مّدة

احلك�مة  على  فا�ست�ل�ا  النا�س  من  الع�ام  جهل  ا�ستغّل�ا  عليه،  حاكمةاً 

وعلى اإدارة البلد، ومتّلك�ا املعادن القّيمة كالأملا�س والذهب وباقي املعادن 

احلي�انات،  اإّل  تطيقها  ل  �رشوط  �سمن  بال�س�د  واحتفظ�ا  الأخرى، 

الغربّية تّدعي حق�ق  الدول  اأمريكا وبريطانيا والعديد من  اأّن  العلم  مع 

الإن�سان، اإّل اأّنها مل تبادر اإىل اّتخاذ اأّي حركة جّدّية يف اأفريقيا اجلن�بّية!

ا عن كيفّية حك�مة جن�ب اأفريقيا خالل زيارتي  لقد �ساهدت ن�ذجاً

ا متّكن هذا البلد من احل�س�ل على ا�ستقالله  لبلد جماور لهذا البلد – طبعاً

)146( كالم لالإمام اخلامنئي يف حفل التخّرج لكّلّية ال�سباط، بتاريخ 1383/7/15هـ.�س.

)147( و�سل اله�لنديّ�ن اأوا�سط القرن ال�سابع ع�رش اإىل منطقة الأمل الطّيب وبن�ا م�ستعمرات لهم. 

ومنذ العام 1841، بداأ النف�ذ الربيطايّن يف تلك املنطقة فاأ�ّس�س�ا العديد من املدن. ويف الن�سف 

الثاين من القرن التا�سع ع�رش، بداأت جمم�عات من املهاجرين اجلدد بالت�افد اإىل املنطقة. ومبا 

اأّن اله�لندّيني الذين �سكن�ا املنطقة بدايةاً خالف�ا دخ�ل الربيطانّيني واملهاجرين، لذلك ن�سبت 

املنطقة  ح�سلت   ،1931 العام  وبعد  اله�لندّيني.  ا�ست�سالم  اإىل  اأّدت  الطرَفني  بني  حرب 

الظلم  مّدة ط�يلة من  وباأ�سل�ب عن�رشّي. وبعد  البي�س  ب�ا�سطة  تدار  ا�ستقاللها، حيث  على 

وعادت   1994 العام  يف  ا�ستقاللها  على  احل�س�ل  من  املنطقة  متّكنت  والن�سال،  والتع�ّسف 

ال�سلطة اإىل  ال�س�د حيث ا�ستلم الرئا�سة نل�س�ن ماندياّل.
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يت�رّشف  كان  وكيف   – العن�رشّي  التمييز  اأ�سحاب  البي�س  واإخراج 

احلقيقّيني وجرميتهم  الأرا�سي  مالكي  النا�س  مع  املالك�ن حينها  البي�س 

اأّنهم �س�د فقط. كم كان�ا ميار�س�ن عليهم ال�سغط والعذاب والإهانات 

.
)148(

والتحقري

ا  بي�ساً رجالاً  اأّن  تبنّي  التي  املناظر  بع�س  التلفزي�ن  يف  ت�ساهدون  قد 

اأفريقيا، فهل براأيكم هذه  النا�س ال�س�د يف جن�ب  من ال�رشطة ي�رشب�ن 

حق�ق الإن�سان؟

اإّن حق�ق الإن�سان عبارة عن خداع، واإّن اأمريكا والكثري من الق�ى 

اإّنهم يكذب�ن، واإّن طرح  الأ�سا�س بهذه احلق�ق.  تعتقد من  الكربى ل 

هذه امل�ساألة هي من اأجل اخلديعة وو�سيلة لل�سغط على اأّي بلد يريدون اأن 

اأّنهم املعنّيني بها،  يّتهم�نه بنق�س هذه احلق�ق، ويقّدم�ن اأنف�سهم على 

وحتت عن�ان حق�ق الإن�سان ُيدخل�ن اجلي�س اإىل بلد ما لتغيري احلك�مة 

!
)149(

فيه

يف ك�سمري وميامنار

اإذا كّنا ن�ساهد الأجهزة التي تّدعي الدفاع عن حق�ق الإن�سان ل حتّرك 

جفناًا عندما ت�ساهد باأّم اأعينها كيف ُيقتل ع�رشات امل�سلمني املظل�مني يف 

، فذلك لأّن النا�س هناك م�سلم�ن. فهل هذه احلق�ق معتربة 
)150(

ك�سمري

اإّل فيما يتعّلق بامل�سلمني!

بتاريخ  )ع(،  الر�سا  الإمام  وزائري  م�سهد  اأهايل  من  جمع  يف  اخلامنئي  لالإمام  )148( كالم 

1369/1/2هـ.�س.

)149( امل�سدر نف�سه.

يف  وذلك  ك�سمري،  منطقة  يف  والهند  باك�ستان  بني  حروب  ثالثة  الأخري  القرن  يف  )150( وقعت 

الأع�ام 1947 و1965 و1999، وكان امل�سّلح�ن هم ال�سحايا ال�حيدون لهذه احلرب. 

ويبلغ عدد �سّكان منطقة ك�سمري 13 ملي�ن ن�سمة غالبّيتهم من امل�سلمني.
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، فهما ينتظران 
)152(

 وجلنة حق�ق الإن�سان
)151(

اأّما منّظمة الأمم املّتحدة

الأ�سخا�س الذين ل تربطهم عالقات ح�سنة مع اأمريكا فيمار�سان ال�سغط 

عليهم حتت عن�ان حق�ق الإن�سان! ه�ؤلء ل تتحّرك �سفاههم يف مقابل 

!
)153(

ا مل يح�سل اأحداث ك�سمري وفل�سطني، وكاأّن اأمراً

الأغنام فقتل منه ثالثني  النار على قطيع من  باإطالق  قام �سخ�س  اإذا 

ا، ل�جدنا الأ�سخا�س الذين ي�ساهدون احلادث ي�ستغرب�ن  اأو اأربعني راأ�ساً

وي�ستنكرون ولعال �سدامهم ح�ل ما حّل باحلي�انات.

فقتل�ا  ك�سمري  م�سّلحي  اإىل  النار  وّجه�ا  التظاهرات،  اإحدى  ويف 

اأّن كاّفة مّدعي حق�ق الإن�سان يف العامل ن�س�ا ما ح�سل  اإّل  الع�رشات، 

!
)154(

ا مل يح�سل وكاأّن اأمراً

ميانار، حيث  امل�ست�سعفني واملحرومني يف  امل�سلمني  هذا ه� و�سع 

 .
)155(

يعي�س اآلف الأ�سخا�س منهم الي�م يف اأ�س�اإ الظروف يف بنغالد�س

من  الن�م  تزيل  اأخبار  عنها  ونقل�ا  املنطقة  تلك  اإىل  ممّثل�نا  ذهب  لقد 

الأعني!

كم ه� العامل غري مباٍل الي�م بحق�ق الإن�سان احلقيقّية! األ يعل� �رشاخ 

�سخ�س يف الدنيا! فاأن يعمد عدد من امل�سّلحني اإىل اإخراج ع�رشات اآلف 

امل�سلمني من بي�تهم باأ�سل�ب ب�سع ويرتكب�ن جمازر بحّق الأطفال والن�ساء 

)151( منّظمة الأمم املّتحدة، هي منّظمة دولّية تاأ�ّس�ست عام 1945. �سّمت املنّظمة عند تاأ�سي�سها 51 

، وبلغ عدد الدول املنت�سبة لها عام 2006 192 دولة. دولةاً

ال�س�رى  املاّدة 68، ومن خالل  اأ�سا�س  العام 1946 على  )152( ُوجدت جلنة حق�ق الإن�سان يف 

القت�ساديّة والجتماعّية لالأمم املّتحدة. وتعترب هذه اللجنة واحدةاً من اأهّم مراكز الت�رشيع يف 

ما  ولكّن  الإن�سان.  الدفاع عن حق�ق  مب�ساألة  الرتقاء  �سبيل  تن�سط يف  املّتحدة، حيث  الأمم 

 ب�سبب تدّخل الدول الغربّية.
ّ
ي�ؤ�َسف له اأّن اللجنة انحرفت عن عملها الأ�سا�سي

)153( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء عائالت ال�سهداء، بتاريخ 1369/3/2هـ.�س.

)154( امل�سدر نف�سه.

)155( بعد اإ�سدار قان�ن العام 1370هـ.�س. القا�سي باإعادة النظم والقان�ن وحت�يل ميانار اإىل دولة 

م�ستقّلة، بداأت ال�سغ�طات الع�سكريّة التي مار�ستها دولة ميانار بحّق امل�سلمني البالغ عددهم 

ملي�يَن �سخ�س مّما ا�سطّر الكثريين منهم اإىل املهاجرة اإىل بنغالد�س يف ظروف �سعبة.
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والنجاة  الفرار  يف  اإّل  ال�سخ�س  يفّكر  ول  اأم�الهم  وينهب�ن  والرجال، 

بنف�سه، هذا وكاأّن �سيئاًا يف الدنيا مل يح�سل، فال الأمم املّتحدة حتّدثت، ول 

 �سعر 
)156(

جلنة حق�ق الإن�سان عال �رشاخها، ول ال�سليب الأحمر الدويّل

بامل�س�ؤولّية، ومل تتحّدث امل�ؤمترات وامل�ؤ�ّس�سات التي تّدعي كذباًا الدفاع 

عن حق�ق الإن�سان وال�سلح؛ كاأّن ه�ؤلء لي�س�ا ب�رشاًا!

ويدّل هذا الأمر على مقدار اإهمالهم وعدم اعتنائهم بالإن�سان، واإّن 

ما يذكرونه من تعابري ح�ل حق�ق الإن�سان ما هي اإّل حركات �سيا�سّية، 

اأ�سخا�س  اإعالء  على  يعمل�ن  ب�ا�سطتها  ما  مكان  يف  ا  �سخ�ساً لينال�ا 

.
)157(

واإ�سعاف دول واإخراج �سعب من ال�ساحة

هي  ما  ملاذا؟!  تكن.  مل  كاأّنها  ميانار  م�سلمي  م�ساكل  اأّن  يفرت�س�ن 

جرميتهم؟! جرميتهم اأّنهم م�سلم�ن. اإّنهم اأعداء الإ�سالم ويخاف�ن منه. 

الي�م و�سلت الأم�ر اإىل م�ست�ى اأّنهم اأ�سبح�ا يحارب�ن الإ�سالم علناًا!

بلد  اجلزائر  الإ�سالمّية!  املي�ل  يحارب�ن  باأّنهم  اجلزائر  يف  ي�رشخ�ن 

من  �سيئاًا  تت�ّقع�ن  فهل  هناك،  الأم�ر  بهذه  يتلّفظ�ن  عندما   ،
ّ
اإ�سالمي

؟!
)158(

الدول غري الإ�سالمّية واملعادية لالإ�سالم

يف البو�سنة والهر�سك

الب��سنة  يف  ح�سلت  التي  الأحداث  مقابل  يف  فعل  رّدة  اأّي  ُي�ساَهد  ل 

اإىل مدينة �رشبرنيت�سا  املغ�يّل  ال�رشب  العاّم وورود  القتل  )اأي  والهر�سك 

)156( مّت تاأ�سي�س ال�سليب الأحمر يف الثالث والع�رشين من ت�رشين الأّول عام 1863 بح�س�ر 16 

ا. وتعمل هذه امل�ؤ�ّس�سة طبق اأ�س�ل وهي: الإن�سانّية، عدم وج�د غايات، عدم النحياز،  بلداً

عدم التبعّية، اخلدمات التطّ�عّية، ال�حدة، وال�سم�لّية. وما ي�ؤ�سف له اأّن هذه امل�ؤ�ّس�سة فقدت 

الأ�س�ل التي تعمل يف اإطارها بعد تدّخل الدول والق�ى ال�ستكباريّة.

)157( كالم لالإمام اخلامنئي على اأعتاب �سهر رم�سان املبارك، بتاريخ 1370/12/14هـ.�س.

)158( امل�سدر نف�سه
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الدول  اأعني  مقابل  وذلك  الأعلى،  العيار  من  جرائم  فيها  وقعت  التي 

وال�سع�ب الغربّية املاّديّة(.

يّدع�ن باأّنهم متاأمّل�ن لنق�س حق�ق الإن�سان يف منطقة من العامل! هل 

هذا �سحيح؟! األ يعترب قتل اآلف الأ�سخا�س من الن�ساء والأطفال واإبادة 

ا  نق�ساً العائالت  البي�ت وت�رشيد  الأ�سخا�س وتخريب  اآلف  فيها  مدينة 

؟!
)160()159(

حلق�ق الإن�سان

ثّم بعد  الب��سنة والهر�سك  الفجائع يف ق�سّية  لقد ُوجدت كاّفة هذه 

ذلك اأ�سبح ال��سع �سّيئاًا – لأّن باقي اجلرائم قد حت�سل خارج اأوروبا، اأّما 

هذه اجلرمية فهي حت�سل يف اأوروبا – لذلك بداأ يعل� �رشاخهم، ومع ذلك 

ا وحقيقيًّا. مل يقّدم�ا عمالاً �سحيحاً

واملجرم�ن  ال�رشبّيني.  �سغط  حتت  يعي�س�ن  امل�سلم�ن  زال  ما  الي�م 

الذين قتل�ا اآلف الأ�سخا�س اأو دفن�هم اأحياءاً اأو اأّنهم مات�ا يف ال�سج�ن 

من  �سخ�س  اأّي  مينعهم  ول  اأوروبا  يف  يتجّ�ل�ن  ه�ؤلء  اجل�ع،  من 

!
)161(

ذلك

اإّن الأحداث التي تقع يف الب��سنة والهر�سك، واحلرب الداخلّية يف 

، واملجازر الدم�يّة والقا�سية بحّق امل�سلمني 
)162(

قره باغ ومنطقة الق�قاز

واعرتف  عام 1991.  الأّول  ت�رشين  ا�ستقاللها يف  برملايّن، عن  بيان  الب��سنة، �سمن  )159( اأعلنت 

 على 
ّ
ال�رشبي الهج�م  بداأ  العام 1992،  ني�سان عام 1992. ويف  بها يف   

ّ
الأوروبي الحّتاد 

الب��سنة. ويف ال�ساد�س ع�رش من ني�سان 1993، اأ�سدرت الأمم املّتحدة القرار رقم 819 الذي 

. قاد احلمالت ال�رشبّية راتك�ميالدتي�س الذي ارتكب مع جن�ده  اعترب �رشبرنيت�سا منطقةاً اآمنةاً

يف احلادي ع�رش من مت�ز 1995 جمزرةاً كبريةاً راح �سحّيتها 8 اآلف �سخ�س من الآمنني عند 

اإخالئهم املدينة.

)160( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة اأ�سب�ع الق�ى الأمنّية، بتاريخ 1374/4/21هـ.�س.

)161( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء عدد من العائالت، بتاريخ 1370/9/13هـ.�س.

 
ّ
)162( �سباح ال�ساد�س والع�رشين من �سباط عام 1992، حتّرك الل�اء 336 التابع لالحّتاد ال�س�فياتي

ال�سابق، وامل�ستقّر يف منطقة خان كندي، نح� منطقة قره باغ اجلبلّية، وهاجم مدينة خ�جايل 

التي يبلغ عدد �سّكانها 7 اآلف �سخ�س من الآذربيجانّيني، حيث عمل املهاجم�ن الأرامنة 
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اإىل م�ست�ى  ة، كّلها جرائم خ�سنة  املتح�رشّ اأوروبا  يف �سارايغ� يف قلب 

اأّنها تذّكر الإن�سان باملجازر التي ارتكبت يف اأوروبا يف القرون ال��سطى 

اأثناء احلروب الدينّية والعن�رشيّة.

والفارق اأّن ال�رشب الي�غ�سالف الي�م ي�ستعين�ن لأجل الق�ساء على 

التي  فالدول  ذلك،  ومع  جديدة!  ع�سكرّية  وو�سائل  باأدوات  امل�سلمني 

تتدّخل يف الدول الأخرى حتت عن�ان حق�ق الإن�سان مل حتّرك �ساكناًا 

اأمام هذه اجلرائم.

يف  تدّخل�ا  املنطقة  هذه  يف  الأوروبّية  والدول  اأمريكا  اإّن  ثّم 

امل�سلم�ن  يكن  مل  عندما  جرائم  هكذا  وق�ع  ملنع  اجلمه�رّيات  تلك 

م�ج�دين.

قتل  متنع  اأن  ميكنها  التي  الدول  امتنعت  الق�قاز،  منطقة  يف  كذلك 

امل�سلمني يف قره باغ عن التدّخل، ل بل تاآمروا على اجله�د الإ�سالحّية 

التي بداأتها اجلمه�رّية الإ�سالمّية، واأثبت�ا اأن ل عالقة تربطهم مب�سري الأّمة 

.
)163(

التي ح�سلت حديثاًا على ال�ستقالل

ناذج   – والهر�سك  الب��سنة   – اأوروبا  �رشق  يف  ح�سل  ما  يعترب  األ 

�سارخةاً ومفجعةاً لنق�س حق�ق الإن�سان؟! اأمل يذهب بع�س الأ�سخا�س 

عّما  تقارير  وقّدم�ا  املناطق  تلك  اإىل  حك�مّية  غري  مل�ؤ�ّس�سات  التابعني 

ال�سغري  الكبري ول  ي�سلم منها  املدينة بالأر�س. وتعّر�س الأهايل ملجازر كبرية مل  على ت�س�ية 

ول املراأة ول الطفل.

ا من الأهايل الآمنني، ومن بني ه�ؤلء الأ�سخا�س 106  وُقتل من جّراء ذلك 613 �سخ�ساً

�سخ�س  األف  من  اأكث  اإ�سابة  اإىل  احلادث  اأّدى  وكذلك  ا.  عج�زاً و70   ، طفالاً و83  امراأةاً، 

ا وُفقد 100  اأ�رش ح�ايل 1275 �سخ�ساً . ومّت  بينهم 76 طفالاً بليغة، كان من  بجروح بدنّية 

اآخرين. وقتلت ثمانية عائالت بالكامل. واأّما الذنب الذي اقرتفه ه�ؤلء ه� اأّنهم م�سلم�ن. 

باجلثث،  التمثيل  يف  تتلّخ�س  املهاجم�ن  ارتكبها  فا�سحةاً  ممار�سات  املعركة  �سهدت  وقد 

ا  واقتالع العي�ن، وا�ستخراج ما يف البط�ن، وتقطيع الأو�سال. وكانت مدينة خ�جايل ن�ذجاً

ا لنق�س حق�ق الإن�سان. بارزاً

)163( نداء الإمام القائد اإىل حّجاج بيت اهلل احلرام، بتاريخ 1371/3/13هـ.�س.
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اأمل  ا؟!  ومهلكاً �سعباًا  كان  �ستاءهم  باأّن  اجلميع  يخرب  اأمل  فيها؟!  يح�سل 

مل  ملاذا  املخّيمات؟!  ف�ا  ي��سّ واأمل  الأفالم؟!  يبّث�ا  اأمل  ال�س�ر!  ي�ساهد 

يتدّخل�ا ومل يدين�ا؟ وملاذا مل يقّدم�ا عمالاً اأكرب من الكالم؟! اأو يدخل�ا 

جي��سهم كما ح�سل يف الك�يت عندما يك�ن الأمر يتعّلق ب�سيا�ستهم ول 

يك�ن للم�ست�سعفني اأّي عالقة؟!

وق�سف�ا  ا  بلداً دخل�ا  لقد  لأمريكا.  م�سكلةاً  ت�سّكل  ل  املنطقة  تلك 

ي�س�ءهم  ل  فقد  الأخرى.  الدول  من  ا  مدف�عاً اأجرهم  وكان  وحارب�ا 

خراب العراق! ول يزعجهم تخريب الك�يت! ولكن هل ميكنهم حتّمل 

؟
)164(

هذه الأم�ر اإذا ح�سلت على حدودهم اأو ح�سلت يف بلدهم

)164( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة 13 من اأبان، بتاريخ 1371/8/13هـ.�س.
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خال�سة

اإّن اّدعاء حق�ق الإن�سان يف العامل كثري، اإّل اأّنه لي�س اّدعاءاً حقيقيًّا. هناك 

دول تّدعي دعمها لهذه احلق�ق وهي التي وّجهت اأكرب الإهانات اإليها! 

العامل، واآثارها  البيان والفكر يف  اإىل حّريّة  اأنظمة نه�ست تدع�  وهناك 

.
)165(

تدّل على اأّنها �سبب اأكرب الختناقات وحالت ال�ستبداد فيه

الدول  الي�م  تقّدمها  التي  بالّدعاءات  اعتقاد  اأدنى  نتلك  ل  نحن 

واملنّظمات التابعة للق�ى العظمى ح�ل دعمها حلق�ق الإن�سان. اإذ اإّننا 

نعترب ذلك جمّرد خداع وكذب وتاآمر. نحن نعتقد اأّن الإرهاب قد ن�ساأ 

والق�ى  الغربّية  احلك�مات  من  والعديد   
ّ
الأمريكي النظام  اأح�سان  يف 

.
)166(

امل�ستبّدة يف العامل

 اأن تعمد اأمريكا ودول جبهة ال�ستكبار الأخرى 
ّ
 والبديهي

ّ
من الطبيعي

وكاّفة التابعني لها، من الأجهزة الإعالمّية وو�سائل الإعالم والّت�سال، 

النحراف  واإيجاد  اإيران،  احلقائق يف  اهتمامهم على حتريف  اإىل �سّب 

يف  واحلّر  وال�اعي  ال�سجاع  ال�سعب  واّتهام   ،
ّ
العاملي العاّم  الراأي  يف 

اإيران والنظام املرتّقي والث�رة الإ�سالمّية وامل�س�ؤولني ال�ساحلني والالئقني 

بنق�س احلّريّة تارةاً، حتت عن�ان حق�ق الإن�سان، وب��سفهم تارةاً اأخرى 

.
)167(

بالرجتاع والتحّجر واأمثال ذلك

بتاريخ  واملدنّيني،  الع�سكرّيني  امل�س�ؤولني  جمع  يف  اخلامنئي  لالإمام  )165( كالم 

1368/3/28هـ.�س.

)166( كالم لالإمام اخلامنئي يف مرا�سم بيعة �سهداء ال�سابع من تري، بتاريخ 1368/4/7هـ.�س.

بتاريخ  )قده(،  اخلميني  الإمام  لرحيل  الأوىل  ال�سن�ّية  الذكرى  يف  اخلامنئي  لالإمام  )167( كالم 

1369/3/10هـ.�س.
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يعادون  ل  اأّنهم  يق�ل�ن  عندما  يكذب�ن  الغربّيني  الدول  قادة  اإّن 

اللدودون. وهم يكذب�ن عندما  الإ�سالم  اأعداء  ال�اقع  الإ�سالم، هم يف 

ه�  لالإن�سان وحلق�قه  عدو  اأكرب  لأّن  الإن�سان،  تاأييدهم حق�ق  يّدع�ن 

هذه الق�ى ال�ستكباريّة وال�سيطان الأكرب.

هم  ال�سع�ب،  معاداة  ين�ون  ل  اأّنهم  يق�ل�ن  عندما  يكذب�ن  وهم 

ا عندما  يريدون اأن يجعل�ا �سع�ب املنطقة اأ�سريةاً لهم. وهم يكذب�ن اأي�ساً

يرّددون اأّنهم اأ�سدقاء لإيران ويرغب�ن باإقامة عالقات معها، هم يريدون 

.
)168(

اأن يحكم�ا اإيران كما كان يف املا�سي

تاأييدهم  الأمريكّي�ن  يّدعي  اأن  من  واأ�س�اأ  اأكرب  �سخرية  ي�جد  ل  اإّنه 

امل�ؤامرات  واإىل  الفل�سطينّيني،  و�سع  اإىل  انظروا  الإن�سان!  حق�ق 

حلق�ق  م�ؤّيدين  يك�ن�ا  اأن  له�ؤلء  ميكن  هل  �سّدهم.  يحيك�نها  التي 

اإّن الدماء ت�سيل من قل�ب ال�سع�ب، واإّن ال�اعني واليقظني  الإن�سان؟! 

يف الأمم ترغب اأفئدتهم بال�رشاخ والتكّلم ورفع ل�اء التمّرد على الق�ى 

ال�سعب  اإىل  باأيديكم )اخلطاب م�ّجه  الي�م  الل�اء ه�  ال�ستكباريّة. هذا 

.
)169(

الإيرايّن( فحافظ�ا عليه

حلق�ق  نق�سها  ه�  الإ�سالمّية  اجلمه�ريّة  يف  يعجبهم  ل  الذي  اإّن 

الإن�سان، اأّما الذي مينعهم عن الإعالن عن ذلك �رشاحةاً ه� اأم�ر اأخرى 

وامل�ؤلّفني  املنّظرين  اأق�ال  درا�سة  اأّن  مع  ال�سيا�سّية،  مب�ساحلهم  عالقة  لها 

عندهم تبنّي املق�س�د ب�سكل وا�سح.

الذي ل يعجب اأمريكا وكّل م�ستكرب يف نظام اجلمه�ريّة الإ�سالمّية 

ه� اأم�ر:

 للجمه�ريّة 
ّ
: عدم الف�سل بني الدين وال�سيا�سة والأ�سا�س الإ�سالمي اأّولاً

الإ�سالمّية.

)168( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء عائالت ال�سهداء، بتاريخ 1370/7/17هـ.�س.

)169( امل�سدر نف�سه.
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ا�ست�سالمه مقابل  النظام، مبعنى عدم  لهذا   
ّ
ال�سيا�سي ثانياًا: ال�ستقالل 

ظلم الق�ى الكربى.

 يف م�ساألة فل�سطني، والذي 
ّ
ثالثاًا: الإعالن عن طريق احلّل الأ�سا�سي

ه� عبارة عن تفكيك النظام ال�سهي�يّن الغا�سب وت�سكيل دولة فل�سطينّية 

باأيدي الفل�سطينّيني اأنف�سهم، يعي�س فيها امل�سلم�ن وامل�سيحّي�ن واليه�د 

جنباًا اإىل جنب.

 لكاّفة الث�رات الإ�سالمّية، ومعار�سة 
ّ
ا: الدعم املعن�ّي وال�سيا�سي رابعاً

ال�سغط على امل�سلمني يف اأّي مكان من العامل.

ا: الدفاع عن الإ�سالم والقراآن والر�س�ل الأعظم )�س( واأنبياء  خام�ساً

اهلل تعاىل الآخرين، وم�اجهة م�ؤامرة الإ�ساءة اإىل املقّد�سات، كما ح�سل 

مع كاتب الآيات ال�سيطانيّة مهدور الدم.

ا: العمل يف �سبيل احّتاد الأّمة الإ�سالمّية وتعاون الدول الإ�سالمّية  �ساد�ساً

يف قالب »الأّمة الإ�سالمّية الكبرية«.

الغربّية  الدول  ت�سعى  حيث  التحميلّية،  الغربّية  الثقافة  رف�س  ا:  �سابعاً

بها اإىل جعل ال�سع�ب الإ�سالمّية يف الدول  انطالقاًا من �سيق نظرها وتع�سّ

الثقافة  اإحياء  على  والإ�رشار  بها،  وتر�سى  تقبلها  العامل  يف  الإ�سالمّية 

الإ�سالمّية يف الدول الإ�سالمّية.

 وت�سديره اإىل الدول الإ�سالمّية 
ّ
ثامناًا: حماربة الف�ساد والتفّلت اجلن�سي

انحرافاًا  اأ�سكاله  اأكث  ا  اأخرياً �سهدت  التي  وبريطانيا،  اأمريكا  قبل  من 

الدول  اإىل  لإدخاله  م�سبق،  وبتخطيط  ت�سعى،  فهي  احلياء،  ا عن  وابتعاداً

الإ�سالمّية.

اإىل  فلكها  يف  يدورون  والذين  اأمريكا  تدفع  التي  الأم�ر  هي  هذه 

معاداة اجلمه�ريّة الإ�سالمّية.
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اإىل  �سي�ؤّدي  فذلك   ، العداء �رشاحةاً ذاك  اأعلن�ا عن  اإذا  اأّنهم   
ّ
البديهي

مزيد من اعتبار اجلمه�ريّة الإ�سالمّية يف اأعني ال�سع�ب الإ�سالمّية، لذلك 

ويعلن�ن  واأمثاله  بالإرهاب  اإعالمهم  يف  الإ�سالمّية  اإيران  يّتهم�ن  فهم 

اأ�س�لها  عن  تخّلت  قد  اأّنها  املجع�لة  واأخبارهم  الكاذبة  حتليالتهم  يف 

وا�ست�سلمت لهم.

وِكال الأمَرين كذب حم�س وهما نا�سئان من طبيعة ال�ستكبار اخلادعة، 

الإ�سالم  ومبادئ  الإمام  طريق  هي  الإ�سالمّية  اجلمه�ريّة  اأ�س�ل  لأّن 

امل�سّلمة التي ما زالت على رغم جه�د الأعداء معتربةاً يف اإيران الإ�سالم، 

وهي ما تزال ت�سّكل مبادئ حياتنا ال�سيا�سّية والإ�سالمّية، والتي لن تتخّلى 

الأ�سيل  املحّمدّي  الإ�سالم  و�سعبها يف حياتها يف ظّل  اإيران  دولة  عنها 

مهما تطّلب الأمر من ت�سحيات، و�ستبقى اأ�س�ل الإمام اخلميني )ر�س(، 

اأمام  وال�ق�ف  وال�سيا�سة،  الدين  بني  الف�سل  عدم  اأ�سل  راأ�سها  وعلى 

الأ�س�ل  الإ�سالم والقراآن، هي  انزواء  يريدون  الذين  املاّدّيني  �سغ�طات 

.
)170(

احلّية يف اجلمه�رّية الإ�سالمّية

بهم عالقات  تربطنا  – الذين  العامل  الأ�سخا�س يف  من  الكثري  هناك 

جتاريّة اأو �سيا�سّية – يتحّدث�ن �رشًّا اإىل م�س�ؤولينا ويق�ل�ن: اإّن �سبب عداء 

اأمريكا لكم ه� م�ساألة ال�رشق الأو�سط وق�سّية اإ�رشائيل، واإّن كّل ما ُيقال 

واأمثال  املراأة،  وحق�ق  الفالنّية،  واملحاكمات  الإن�سان،  حق�ق  ح�ل 

 
ّ
هذه العبارات التي ت�ّجه اإىل اجلمه�ريّة الإ�سالمّية يف الإعالم الأمريكي

وال�سهي�يّن ما ه� اإّل كالم.

اأقّروا  الي�م  اأّنهم  اإّل  كالم،  جمّرد  ه�  به  يق�م�ن  ما  اأّن  نعلم  ونحن 

.
)171(

بذلك

)170( نداء الإمام القائد اإىل حّجاج بيت اهلل احلرام، بتاريخ 1372/2/28هـ.�س. 

)171( كالم لالإمام اخلامنئي يف حرم الإمام اخلميني )قده(، بتاريخ 1375/1/4هـ.�س.
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ناق�سي هذه  اأكرب  الإن�سان، هم من  قل�بهم حلق�ق  تلتهب  ه�ؤلء ل 

اإحدى  ا يف  �سخ�ساً ثمانني  باإحراق  النهار  قام�ا يف و�سح  احلق�ق، هم 

ا بعد الآخر يف اإحدى املنازل ومل يرّف لهم  املدن الأمريكّية اأحياءاً واحداً

؟
)172(

جفن، فماذا تك�ن عالقتهم بالب�رش وبحق�ق الإن�سان

اجتمع�ا وفّكروا وقال�ا  اأّنهم  الأم�ر اخلاطئة يف كالمهم  من جملة 

الإن�سان!  حق�ق  م�ازين  احرتام  اإيران  دولة  من  ونطلب  لنذهب 

كلمةاً  اأجد  فلم  هذا،  لعملهم  وو�سف  مل�قفهم  ا�سم  يف  كثرياًا  ففّكرت 

جديرةاً به �س�ى »ال�قاحة«.

وحق�ق  املطالب  هذه  ت��سيح  يف  وقحني  ال�سادة  ه�ؤلء  كان  لقد 

الإن�سان! وقد امتازت الدول الأوروبّية اأّنها من اأكرب ناق�سي هذه احلق�ق 

.
)173(

ط�ال القرن الأخري

اإّن الدول امل�ستكربة – اأمثال اأمريكا – هي اأكرب الداعمني لنق�س هذه 

احلق�ق يف كّل اأنحاء العامل، ثّم ي�سبح ه�ؤلء من الدعاة لها، بل ويجعل�نها 

بع�س  نه�س  واإذا  تخالفها!  التي  والدول  ال�سع�ب  اإىل  ي�ّجه�نه  ا  �س�طاً

الأ�سخا�س من هنا وهناك ليتحّدث�ا ح�ل حق�ق الإن�سان مبا ير�سيهم، 

.
)174(

ا، وهذا يعني النفعال يف مقابل العدّو فهذه �سيا�سة خاطئة جدًّ

انت�سار  تلت  التي  ال�سن�ات  يف  ال�ستكباريّة  الأجهزة  عمدت  لقد 

الث�رة اإىل اّتهام اجلمه�رّية الإ�سالمّية يف اإيران وال�سعب الإيرايّن واإمامنا 

الإن�سان مع  تنق�س�ن حق�ق  اأنتم  يق�ل�ن  تتنا�سب معها.  باأم�ر  العظيم 

.
)175(

العلم اأّنهم من اأكرب ناق�سي هذه احلق�ق

التي هي  الإ�سالمّية،  اإىل و�سع اجلمه�رّية  الغربّية  الدول  كما حتاول 

)172( امل�سدر نف�سه.

)173( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ي�م العامل وي�م املعّلم، بتاريخ 1376/2/10هـ.�س.

بتاريخ  طهران،  يف  ال�سهداء  القادة  عائالت  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )174( كالم 

1376/2/17هـ.�س.

)175( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء عاّم مبنا�سبة عيد الفطر، بتاريخ 1377/10/28هـ.�س.
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الي�م يف مظهر جامعّية الإ�سالم عامليًّا، يف م�قع الدفاع، وجعلها تفتقد 

�سعارات  يرّددوا  لذا مل  اأعدائها،  �ساحة معار�سة  العمل يف  البتكار يف 

مقب�لة �سعبيًّا يف �س�رة من النفاق والرياء، مثال ذلك: حق�ق الإن�سان، 

ذلك،  واأمثال  املراأة،  حق�ق  عن  الدفاع  الإرهاب،  م�اجهة  احلّرّية، 

.
)176(

ويّتهم�ن اجلمه�رّية الإ�سالمّية بعدم الهتمام بهذه ال�سعارات

 م�ساألة حق�ق الإن�سان، بينما يقّدم اأ�س�اأ 
ّ
هذا، ويثري النظام الأمريكي

ال�سعيفة، ويّدعي  العامل  امل�ستكرب مع �سع�ب  لنق�سها يف �سل�كه  �س�رة 

حماربة الإرهاب يف حني اأّنه يدعم الإرهابّيني، ويتحّدث عن الدميقراطّية 

ا يف العامل، ويرّددون �سعارات با�سم احلّريّة  وه� يدعم اأكث الدول ا�ستبداداً

ال�سهي�يّن وما  النظام  اإف�ساء ماهّية  اأدنى كالم حّر يف  يتحّمل�ن  وهم ل 

ي�ؤّديه اليه�د ال�سهاينة من ظلم.

ويعتدون  املراأة،  حق�ق  با�سم  الإ�سالمّية  اجلمه�رّية  يحارب�ن  كما 

يعتربون  ثّم  وعملها.  عائلتها  يف  الأمريكّية  املراأة  وي�ستغّل�ن  ويهين�ن 

ي�ستعمل�ن  بينما  احلك�مة،  يف  ال�سعبّية  امل�ساركة  ل�اء  حاملي  اأنف�سهم 

اأّي حك�مة وجد فيها، ل بل  كّل و�سائلهم مل�اجهة ال�سعب امل�سلم يف 

.
)177(

ويدعم�ن كّل امل�ؤامرات الع�سكرّية وال�سيا�سّية �سّدهم

اإّن الدولة ال�حيدة يف العامل التي ت�اجه مع �سعبها ال�سلطة القت�ساديّة 

اإيران  وال�سيا�سّية والثقافّية لال�ستكبار هي دولة اجلمه�ريّة الإ�سالمّية يف 

العاملّية  الق�ى  مراكز  يف  خ�س�مة  من  ت�ساهدونه  ما  كّل  واإّن  و�سعبها. 

مرّبرات كحق�ق  اإّل  ه�  ما  عداه  ما  وكّل  هذا.  لأجل  ه�  اإيران،  �سّد 

الإن�سان، والكالم الذي يرّددونه يف اإعالمهم يف الداخل، كذلك امليل 

اإىل الدميقراطّية واإ�ساعتها، ما ه� اإّل كذب.

اأن  ميكنها  العامل ل  ال�سلطة يف  اأجهزة  اإّن  اإذ  الق�سّية،  اأ�سل  ه�  هذا 

)176( نداء الإمام القائد اإىل حّجاج بيت اهلل احلرام، بتاريخ 1377/2/28هـ.�س.

)177( امل�سدر نف�سه.
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والقت�ساديّة  والثقافّية  ال�سيا�سّية  ال�سلطة  �سعبها  مع  ت�اجه  دولة  ترى 

.
)178(

لال�ستكبار

ي�سعى العدّو، من خالل اإعالمه، اإىل جعل الأج�اء ال�سيا�سّية م�سم�عةاً 

بالرغم من اأّن اأ�س�اأ حالت نق�س حق�ق الإن�سان تق�م بها ق�ى ال�ستكبار 

يف العامل واأتباعها واأياديها يف الدنيا، وهم ل ياأب�ن ممار�سة كّل من �ساأنه 

نق�س حق�ق الإن�سان يف جميع اأعمالهم!

اإلينا؟ يكمن الهدف يف ت�سميم  اّتهامنا والإ�ساءة  فما ه� هدفهم من 

الأج�اء الفكريّة والثقافّية وال�سيا�سّية يف البلد لي�ؤّدي ذلك اإىل ت�سّمم كّل 

.
)179(

من يتنّف�س يف هذه الأج�اء

اإّن ال�سعب الإيرايّن ل ميتلك حالة حرب مع اأّي �سخ�س ابتداءاً، اإّل اأّنه 

يكره التدّخل والت�سّلط. ه� ينفر من ال�سلطة التي تعمل على اإهمال م�سالح 

�سعب مقابل م�ساحلها غري امل�رشوعة، ومن الذين يرفع�ن ل�اء الدميقراطّية 

واحلّرّية وحق�ق الإن�سان، اإّل اأّنهم يدافع�ن عن النظام ال�سهي�يّن املعادي 

مع   
ّ
ال�ح�سي الأ�سل�ب  بهذا  يتعامل  والذي  الإن�سان،  حلق�ق  بالكامل 

.
)180(

الأ�رشى ومع ال�سعب يف اأفغان�ستان

اجلميع يعلم اأّن �سعار الدفاع عن حق�ق الإن�سان والدميقراطّية الذي 

يرّدده قادة البيت الأبي�س ه� كذب وخداع و�سق�ط. فهل هناك َمن ل 

 من وجهة 
ّ
يعلم اأّن اجلرم الذي اقرتفه ال�سعب الإيرايّن والنظام الإ�سالمي

نظر ال�ستكبار ه� اأّنهم واجه�ا اأ�سحاب الأطماع والأجانب ب�سجاعة 

؟
)181(

و�رشاحة

)178( كالم لالإمام اخلامنئي يف جمع من اأهايل اآراك، بتاريخ 1379/8/24هـ.�س.

)179( كالم لالإمام اخلامنئي يف جمع من اأهايل قم، بتاريخ 1379/10/19هـ.�س.

)180( كالم لالإمام اخلامنئي يف لقاء جمع القّ�ة اله�ائّية، بتاريخ 1380/11/18هـ.�س.

)181( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة م�سرية 22 بهمن، بتاريخ 1380/11/23هـ.�س.
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ب�سبب  ال�سع�ب  اأعني  من  العامل  بالكامل يف  الأمريكّي�ن  �سقط  لقد 

دولة  اأّي  واإّن  ال�سهي�يّن.  النظام  عن  الدفاع  يف  املعق�ل  غري  �سل�كهم 

ا �ستك�ن مرف��سةاً من وجهة نظر اأمريكا.  ا حقًّ تّتخذ م�قفاً

ب�سبب  ه�  الإ�سالمّية  اجلمه�ريّة  على  يحمل�ن  الذين  البع�س  اإّن 

ي�ؤّثر فيها اخل�ف، ول تخاف من  امل�اقف املحّقة؛ ولأّن اجلمه�رّية ل 

اأمريكا، تعمل لأجل ما تريد ول تنّفذ ما يريده القادة الأمريكّي�ن، ول 

تتخّلى عن ا�ستقاللها.

يف املا�سي، عندما كان�ا يريدون احلديث �سّد اجلمه�رّية الإ�سالمّية، 

�سيء  كّل  اأ�سبح  الي�م  الإن�سان.  حق�ق  تراعي  ل  اأّنها  �سعار  يرّددون 

.
)182(

ا، هم يخالف�نها لأّنها مل ولن ت�ست�سلم ملنطق القّ�ة والظلم وا�سحاً

الإ�سالمّية هي  ال�سع�ب  م�سائل  اأهّم  التي هي واحدة من  امل�ساألة  اإّن 

ذلك  ويعترب  املنطقة.  يف  املعتدية  والدولّية  ال�طنّية  غري  الق�ى  ح�س�ر 

ا ل�سع�ب هذه املنطقة، فبالأم�س مار�س�ا ال�سغط على ال�سعب  بالءاً كبرياً

 حتت مرّبر اآخر.
ّ
الأفغايّن حتت مرّبر ما، والي�م يهّددون ال�سعب العراقي

فماذا حّل ب�سعار خمالفة احلرب، وال�سلح، وحق�ق الإن�سان، والدفاع 

عن الدميقراطّية؟! األ يحّق ل�سع�ب العامل الي�م اعتبار ال�سلطة الأمريكّية 

وناذج   
)183(

فا�سّيني الأمريكّيني  وامل�س�ؤولني  كاذبةاً  �سلطةاً  امل�ستكربة 

ال�سخ�سّيات الهتلرّية يف هذا الزمان؟!

)182( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ي�م العامل واأ�سب�ع املعّلم، بتاريخ 1381/2/11هـ.�س.

 ي�سري اإىل ن�ع من الأنظمة احلك�مّية التي وجدت بني الأع�ام 1922 
ّ
)183( الفا�سّية مفه�م تاريخي

و1943 يف اإيطاليا، وكان يراأ�سها م��س�ليني. والفا�سّية من الناحية النظريّة هي نتيجة الت��ّسع 

ديكتات�رّية  اأ�سكال  من  �سكالن  والنازّية  والفا�سّية  الأوروبّية.  والإمربيالّية  للعن�رشيّة  النظرّي 

روؤو�س الأم�ال الكبرية.
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يتحّدث�ن �رشاحةاً ويق�ل�ن اإّن م�ساحلنا تقت�سي احتالل العراق، وهذا 

 عندما كان يق�ل باأّن الأملان يحتاج�ن اإىل 
)184(

ما كان يتحّدث به هتلر

.
)186(

، لذلك كان يهاجم الدول املحيطة به
)185(

ّ
ف�ساء حياتي

الأعداء ل يريدون العرتاف بخ�سارتهم، اإّل اأّنهم ي�ّجه�ن الل�م يف 

اأّن  ؛ 
ّ
الإ�سالمي والنظام  للث�رة  اأن�اعها،  الدولّية، على  ال�سيا�سّية  املحافل 

فل�سطني،  ق�سّية  ال�سيا�سّية يف  ، وم�اقفه 
ّ
الإ�سالمي النظام  م�قف وم�قع 

، والت�سّلح، وحق�ق الإن�سان، مينع حتّقق 
ّ
واأفغان�ستان، والعامل الإ�سالمي

الكثري من اأهداف ال�ستكبار العاملّية، وهذا �سببه �سم�د �سعبنا.

هذا  على  ح�سلنا  وقد  بالكامل،  متحّرر  نظام  ه�   
ّ
الإ�سالمي النظام 

.
)187(

التحّرر من الإ�سالم، ولهذا هم يعادون الإ�سالم ويعمل�ن �سّده

وبع�س  وبريطانيا  اأمريكا  باأيدي  ه�  الي�م  الإن�سان  ل�اء حق�ق  واإّن 

الدول الأخرى من هذا القبيل، حيث حتّ�ل معهم اإىل �سيء م�سحك ل 

بل و�سخرية!

 
ّ
 ال�طني

ّ
)184( اأدولف هتلر )20 ني�سان 1889- 30 ني�سان 1945( قائد حزب العّمال ال�سرتاكي

يف اإملانيا، وقائد اأملانيا من العام 1933 اإىل العام 1945. جمع هتلر مراتب قياديّةاً عّدةاً من 

اأكرب  من  واحد  وه�  ال�ليات،  ورئي�س  احلك�مة،  ورئي�س  الأملايّن،  الأعظم  ال�سدر  اأبرزها 

الديكتات�رّيني يف العامل. قاد هتلر، وب�سكل مبا�رش، اأملانيا النازّية، وت�ىّل الإ�رشاف على جمازر 

وحمارق جماعّية وت�رشيد املاليني. انتحر بعد اأن اأدرك ف�سل جي�س الرايخ الثالث قبل و�س�ل 

قّ�ات اجلي�س الأحمر.

 »Lebensraum 
ّ
)185( جغرايّف اأملايّن، ه� فردريك رات�سل، وه� الذي ذكر مفه�م »الف�ساء احلياتي

يف كتاب له بعن�ان اجلغرافيا ال�سيا�سيّة )1896(، ويف كتاب اآخر له حمل عن�ان الف�ساء احلياتّي 

اأّن  العلم  مع   ،
ّ
احلياتي الف�ساء  على  م�ستمّر  �ساحة �رشاع  ه�  التاريخ  باأّن  ويعتقد   .)1901(

، فه� اجلغرايّف 
ّ
 ُبعده ال�سيا�سي

ّ
. اأّما الذي اأعطى الف�ساء احلياتي

ّ
نظرّيته مل حتمل اأّي ُبعد �سيا�سي

الأملايّن الآخر كارل هاو�س ه�فر Karl Haushofa، فكانت هذه النظرّية واحدةاً من الأعمدة 

الأ�سا�سّية الأيدي�ل�جّية لأدولف هتلر.

)186( كالم لالإمام اخلامنئي يف جمع اأهايل زاهدان، بتاريخ 1381/12/4هـ.�س.

بتاريخ  وبل�ج�ستان،  �سي�ستان  حمافظة  �سباب  من  عدد  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )187( كالم 

1381/12/6هـ.�س.



84

الأمريكَيّني،  وغ�انتنام�  غريب  اأب�  �سجن  ق�سّية  اأ�سبحت  الي�م 

والربيطانّيني،  الأمريكّيني  امل�سّلحني  ب�ا�سطة  ال�سع�ب  مع  والتعاطي 

احلا�رش،  ال�قت  يف  ا  اعرتا�ساً تتظاهر  ل  التي  لل�سع�ب  الدائم  احلديث 

من  ي�م  �ستظهر يف  عميقةاً  ا  اآثاراً قل�بهم  ترتك يف  الأحداث  هذه  اأّن  اإّل 

.
)188(

الأيّام

اأعداء الإ�سالم مبتل�ن بفقر يف الفكر وال�عي، فال ميكنهم تقدمي  اإّن 

، ول ميلك�ن املذهب والفكر املتعايل الذي ميكنه 
ّ
ذلك يف العامل الإ�سالمي

جذب قل�ب النخب الإ�سالمّية، ول ميكنهم تقدمي ذلك؛ لذلك يرفع�ن 

مع  الغافلني،  الأفراد  جلذب  الإرهاب،  ومعار�سة  الإن�سان  حق�ق  ل�اء 

الناق�سني حلق�ق  اأكرب  من  وامل�ستكربين  وال�سهاينة  الأمريكّيني  اأّن  العلم 

.
)189(

الإن�سان

نق�سها  قد  مغل�طة  و�سفة  اإىل  يحتاج  ل   
ّ
الإ�سالمي العامل  اأّن  كما 

الغرب مّرات عّدة يف م�ساألة حق�ق الإن�سان، اإذ اإّن الدميقراطّية ماأخ�ذة 

ا.  اأي�ساً تعاليمه  اأبرز  من  الب�رش  حق�ق  ورعاية  الإ�سالم،  تعاليم  حاّق  من 

اأن ل  اأّي مكان كان، ولكن يجب  اأهله يف  لذا يجب اقتبا�س العلم من 

ا ب�سكل دائم، بل عليه ال�ستعانة با�ستعداداته   تلميذاً
ّ
يبقى العامل الإ�سالمي

.
)190(

لالإبداع والبتكار واإنتاج العلم

 حلق�ق 
ّ
اإّن ما ح�سل يف لبنان قّدم املعنى احلقيقي ويف هذا ال�سياق، 

، واأ�سار اإىل ال�رشق الأو�سط الذي اأرادته 
ّ
الإن�سان من وجهة نظر الأمريكي

.
)191(

اأمريكا

بتاريخ  دي،  من   19 ث�رة  مبنا�سبة  قم  اأهايل  من  جمع  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )188( كالم 

1383/10/19هـ.�س.

بتاريخ  الإ�سالمّية،  الدول  و�سفراء  النظام  م�س�ؤويل  من  جمع  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )189( كالم 

1384/2/6هـ.�س.

)190( نداء الإمام القائد اإىل حّجاج بيت اهلل احلرام، بتاريخ 1384/10/19هـ.�س.

)191( ر�سالة الإمام القائد يف اإدانة جرائم ال�سهي�نّية، بتاريخ 1385/5/11هـ.�س.
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ينبغي الي�م اأن ل ي�سّك اأحد اأّن الدوافع ال�سليبّية هي التي تقبع خلف 

اأمريكا  بها  تنادي  التي  الإن�سان  وحق�ق  للدميقراطّية  اخلادعة  الظ�اهر 

وكاّفة الق�ى الأجنبّية.

كما اأّنه من الب�ساطة اأن نظّن اأّن تلك الق�ساوة التي ظهرت يف الب��سنة 

ويف اأماكن اأخرى جمب�لة بالإميان العي�س�ّي.

 
ّ
اإ�سالمي نب�س  وكّل  الإ�سالم  اإىل  ي�سري  ما  كّل  يخالف�ن  الذين  ه�ؤلء 

بل  احلقيقّية،  بتعاليمه  ول  ال�سالم  عليه  بامل�سيح  يعتقدون  ل  متحّرك، 

يهّدد  من  لكّل  الالمتناهية  وخ�س�ماتهم  واأه�ائهم  مب�ساحلهم  ي�ؤمن�ن 

�سلطتهم الظاملة!

�سّد  امل�سيحّيني  ح�سد  من  الي�م  متّكنت  بالدماء  امللّ�ثة  اأيديهم  اإّن 

يعادي  واإمياناًا  وعقيدةاً  ديناًا  باعتباره  امل�سيحّية  ل�اء  ورفعت  الإ�سالم، 

.
)192(

الإ�سالم بكامل وج�ده

 ال�سع�ب املنا�سلة مبختلف اأن�اع الّتهامات 
ّ
كما يّتهم الإعالم العاملي

تلك  من  فقط  الإن�سان« هي واحدة  ال�ساحة. و»حق�ق  من  ليخرجهم 

التي  الدولة  �سّد  ت�ستعملها  العاملّية  الق�ى  بيد  كالأداة  فهي  الّتهامات، 

تخالفها.

ا بنق�س حق�ق الب�رش ودعم الإرهاب، واأنتم  اأي�ساً وقد يّتهم�ن �سعباًا 

ت�ساهدون هذه الّتهامات التي ي�ّجه�نها الي�م للجمه�رّية الإ�سالمّية! 

يّتهم�نها بنق�س حق�ق الإن�سان، واأم�ٍر من هذا القبيل، وهي اّتهامات 

�سنعتها الأذهان اخلبيثة لأولئك املحّللني وال�سيا�سّيني.

بتاريخ  وبل�ج�ستان،  �سي�سيتان  حمافظة  �سباب  من  عدد  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )192( كالم 

1381/12/6هـ.�س.
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لل�سع�ب  الّتهامات  وي�سنع�ن  الأ�سخا�س  من  يجل�س  من  هناك 

.
)193(

والدول، من اأمثال حق�ق الإن�سان التي هي اأدوات باأيديهم

من  اأمريكا  راأ�سهم  وعلى  العامل،  يف  امل�ستكربون  يريده  الذي  واإّن 

الدول النامية ودول العامل الثالث وغريها، ه� ا�ست�سالم الأجهزة احلاكمة 

على هذه الدول لل�سيا�سات الأمريكّية.

بالعي�ب  مليئةاً  ل� كانت  لهم، حّتى  امل�ست�سلمة  يقبل�ن احلك�مة  هم 

يف  الإن�سان  حق�ق  رعاية  بعدم  يتحّدث�ن  ل  اأّنهم  حّتى  البلد،  ذاك  يف 

ذاك البلد الذي اإن كان ل ميتلك جمّرد جمل�س ت�رشيع �س�رّي فال ي�سريون 

اإىل عدم وج�د الدميقراطّية هناك، ول يق�ل�ن باأّن احلك�مة فيه حك�مة 

عائلّية، اأو اأّن حق�ق الإن�سان مهدورة هناك.

كامل  ب�سكل  والدول  احلك�مات  ا�ست�سالم  ه�  ه�ؤلء  عند  املعيار 

لأمريكا، فاإذا ح�سل هذا الأمر، اأ�سبحت الدولة وامل�س�ؤول�ن، من وجهة 

اإ�سكال. وبالتايل، فمن  اأّي  يعرتيهم  الأمريكّيني، مقب�لني ل  القادة  نظر 

.
)194(

ال�رشورّي ممار�سة ال�سغط عليهم  وت�جيه الإعالم �سّدهم

بتاريخ  دي،   19 ث�رة  مبنا�سبة  قم  اأهايل  من  جمع  لقاء  يف  اخلامنئي  لالإمام  )193( كالم 

1383/10/19هـ.�س.

)194( كالم لالإمام اخلامنئي مبنا�سبة ي�م العامل واأ�سب�ع املعّلم، بتاريخ 1381/2/11هـ.�س.
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زيع�ر اهلل  عبد 

جمم�عة من الباحثني

جمم�عة من الباحثني

ماجـــــد اأحمــــــد 

الديــن نــ�ر  عّبــا�س 

منــ�جهــر حمّمــدي

القد�س يف ال�عي املقـاوم

ّ
مبـــــــــاين اإنتـــاج الآخر يف العقـــــل الإ�رشائيــلي

الدولة واملقاومة يف ظّل الأو�ســــاع الدولّية الراهنة

املقاومـــــــــة: جدلّيــــــــــــة احلــــــّق والقــــــــــّ�ة

ال�ســــ�رى ونظــم الأمـر

احلرب على غّزة

املرجعّيـــة الدينّيــة واملقــــــاومـــــــــة

اإ�سكالّيــــة ال�عـــي والذاكرة العربّية

الروؤية العلمّية لدى الإمام اخلامنئي

 يف فكر الإمام اخلامنئي حفظه اهلل
ّ
الفقه ال�سيا�سي

ال�سيادة ال�سعبّية الدينّية

احلــــاكمّيــة: درا�ســة يف املفهـــ�م وت�سّكلــــه

�سناعة الأّمة الإ�سالمّية: الإمام اخلامنئي)حفظه اهلل(

ّ
 ال�ستنها�سي

ّ
وقيادة امل�رشوع الإ�سالمي

حق�ق الإن�سان من وجهة نظر الإمام اخلامنئي
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