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  نص خطبة اجلمعة التي ألقاها املرشد األعلى للثورة اإلسالمية يف إيران،

  السيد علي اخلامنئي، بشأن التحوالت يف تونس ومصر

  4/2/2011طهران، 
  

  

يف خطبة اجلمعة بممناسبة ذكرى انتصار الثورة االسالمية السيد علي اخلامنئي  أشاد اإلمام آية الله العظمى سماحة

 .االيراين اجلماهيرية املليونية يف طهران، ويف كل املدن االيرانية، التي أثبتت عظمة الشعب باحلشود

. عليهم، واألمر يف املستقبل سيكون كذلك وأكد سماحته ان كل ما يقوم به الغرب سينعكس عليهم سلبيا وسيشكل خطرا

 أراداو وماذا حصل؟ هكذا كان البعض، ماذا خططوا وماذااذا 

 :وأصاف سماحته

الظاهرة ومدى النجاح يف كل مبادرة، علينا أن نالحظ كم استطاعت  يف كل ظاهرة، اذا أردنا أن نشخص أهمية هذه "

وتستمر وأن ال  تستقيماملبادرة أن تكون قدوة وأسوة ومثاالً لآلخرين، وكم استطاعت أن تصمد وأن  هذه الظاهرة أو هذه

 .تتراجع عن مواقفها

تترك أثرها على أذهان اآلخرين وأفكارهم وأعمالهم وتكون قدوة لهم،  األمر كذلك بالنسبة لثورتنا، أي ثورة تريد ان

األمر  فإذا كان. بعض اخلصائص واملواصفات، ومن أهمها الثبات واالستقامة والصمود واالستمرار يجب أن تكون لها

يمكن أن يشكل مثاالً لآلخرين ليحتذى  تكون هذه الثورة قدوة للشعوب األخرى، وإال البرق ينطفأ نوره بسرعة، والكذلك، 

 .به وليقتدوا به

 ثورتنا استطاعت أن تكون ملهمة وأن تكون قدوة، وهذا ناجت عن استقامة هذه الثورة ثورتنا كانت من هذا النوع،

وجعلها من أركان هذه الثورة،  لتي أعلنها اإلمام اخلميني الراحل لهذه الثورةوصمودها وثباتها على أساس مبادئها ا

 .هذه الثورة إستطاعت أن تصمد

 :يف هذا اجملال أذكر لكم بعض النماذج

 :إسالمية هذه الثورة: أوال

ألقاويل ومن كانت هناك الكثير من ا. بأن ثورتنا اسالمية ترتكز على اإلسالم منذ البداية أعلن االمام بكل صراحة

الوراء، وأن أحكام  االعالمي يف العامل، قالوا بأن اإلسالم هو الرجعية وال يواكب العصر ويعتبر رجعة اىل الضجيج

                                                            

  املصدر: http://www.moqawama.org/essaydetails.php?eid=19800&cid=203  
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قبل البعض، كتبت املقاالت والكتب، وتم إيفاد  وحتى يف الداخل عكست هذه األصوات من... اإلسالم ال يمكن حتقيقها

االسالمية ال يمكن أن تكون إسالمية وأن يصرفوا اجلمهورية االسالمية عن  بعض اإلشاعات ليقال بأن اجلمهورية

وقلنا دائما بأننا  .باإلسالم، لكن اجلمهورية االسالمية ثبتت وصمدت ومل تستسلم لهذا الضجيج اإلعالمي اإللتزام

اجلمهورية االسالمية و. للبشرية يكمن يف اإلسالم اسالميون، ونفتخر بأن نكون اسالميين ونثبت بأن طريق اخلالص

 .بأن طريق اإلسالم هو الطريق الوحيد تعلن بأعلى صوتها اىل جميع العام

اجملتمع االيراين، الحظوا التصرفات، فإنكم ترونها تصرفات وأداء  سنة على ثورتنا، الحظوا 32واليوم، وبعد مضي 

 .انتصار الثورة اسالمي مثل أيام

االوىل واحلرب املفروضة، لكن اإللتزام الشباب املسلم يف  ة ومل يشهد أحداث الثورةالشباب الذي مل يعاصر اإلمام والثور

 .اإلسالم االلتزام الكثير من شيوخنا واملسؤولون يف البالد يفتخرون بأنهم يسيروا على خطى إيران ربما يكون أقوى من

لداخل، ومن بين رجال احلكم أرادوا ان ا خالل العقود الثالثة املاضية، كانت هناك الكثير من احملاوالت، وحتى يف

غعادة نظام احلكم عن املبادئ االسالمية، لكن الثورة االسالمية واجلمهورية  يفتحوا الطريق، بشكل أو بآخر، امام عملية

 .ثبتت وصمدت على مبادئها االسالمية واستمرت على ذلك االسالمية

 يف إيران يف غيران وحاكمية الشعب النموذج الديمقراطي: ثانياً

القرار وله الرأي يف اختيار نوعية احلكم ونظام اجلمهورية االسالمية، يف  منذ االول، اكد االمام واعلن بأن الشعب هو له

انتخاب رئيس  الدستور ويف التصويت على الدستور الذي أقره وصادق عليه جملس اخلبراء املنتخب، ويف صياغة

سنة من تاريخ  32االمام على ذلك، وخالل  وقف. وجملس الشورى االسالمياجلمهورية ويف انتخاب أعضاء البرملان 

استفتائية، واجلماهير االيرانية توجهت اىل الصناديق لتديل بأصواتها بشكل  عملية انتخابية او 33الثورة، كانت لنا 

 .الشعب كل سنة كانت هناك عملية انتخابية، وهذا مهم جداً، هذا هو مفهوم حاكمية يف. متوسط

ويف كل فترة احلرب، وحتى يف فترة  خالل احلرب املفروضة، وحتت رحمة االطالقات والصواريخ والقنابل الصدامية،

 .العمليات االنتخابية االرهابيين مل تتعطل االنتخابات، ومل تتوقف

سباب وأغراض االنتخابية لالنتخابات النيابية أل يف إحدى الدورات النيابية، كانت هناك ضغوط اليقاف العملية

 .سياسية حمددة، مل يتمكنوا

 .اليوم، مل نكن متأخرين عن اجراء اي عملية انتخابية يف وقتها لهذا

ذلك على  وبقيت اجلمهورية االسالمية على. قالها االمام وبقي على ذلك حتى آخر حلظة من حياته ومنذ اليوم األول،

 .مبدأ حاكمية الشعب، ومل تتجاوز عن ذلك

نواب  من خبراء القيادة الذين يوقومون بتعيين القائد او عزله، اىل رئيس اجلمهورية اىل املسؤولين يف البالد،واليوم، إن 

خمتلفة حكمت هذه البالد، مل يكن  كانت هناك تيارات. اجمللس، اىل جمالس البلديات، كلهم منتخبون من قبل الشعب

 .اليوم األول اىل اآلن منذ هناك تيار واحد، كانت هناك تيارات سياسية خمتلفة

 .لكن كل هؤالء الرؤساء تم انتخابهم من قبل الشعب رؤساء اجلمهورية، كل منهم، كان له اجتاه سياسي معين،
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 االجتماعية حتقيق العدالة: النموذج الثالث

ة االجتماعية وطبعا أقول لكم إن حتقيق العدال منذ انطالقة الثورة، أعلن االمام ضرورة حتقيق العدالة االجتماعية،

 حتقيق حاكمية الشعب ومن بقية املبادئ واملبررات التي قامت بها اجلمهورية أصعب من كل االمور االخرى، أصعب من

 .االسالمية

استطعنا أن نحقق العدالة االجتماعية مئة باملئة  إن حتقيق العدالة االجتماعية أمر صعب وعصيب جدا، ال أقول بأننا

كذلك، وانما ما زالت هناك مسافة لتحقيق هذه العدالة كما أراد لنا اإلسالم،  ال األمر ليس .وبشكل كامل حتى يومنا

 .كما يريده اإلسالم وبين ما تم حتقيقه يف هذا اجملتع كمسافة

يوم، وإننا  حتقيق العدالة االجتماعية مل يتوقف، هذا التحرك وهذا التوجه بل ازاداد يوما بعد لكن حتركنا واجتاهنا نحو

 .ملحوظ بالنسبة للسنين املاضية نشهد اليوم بأن التحرك نحو حتقيق العدالة االجتماعية قد ازداد بشكل

 .املتناسب لفرص العمل اخملتلفة يف البالد وإن من أهم نماذج العدالة االجتماعية هو التوزيع

 لكن يف. على مصالح خاصة يف البالدحقيقة العدالة االجتماعية، بأنهم يؤكدون  نحن نشاهد يف األنظمة املتغافلة عن

االجتماعية يكون أقوى ويتم  سنة، نرى ان حتقيق العدالة 32اجلمهورية االسالمية نرى أنه كلما تقدمنا، بعد مضي 

املساكن واملنازل، ببناء الطرق نحو املدن البعيدة والنائية والقرى،  االهتمام باملناطقة النائية، القرى واالرياف ببناء

البالد، وحتى يف  يف خمتلف أشكالها، الطاقة، الكهرباء املياه، كلها تم توزيعها على خمتلف مناطق االتصاالت وايضا

 .املناطق النائية

البالد اىل احملافظات اخملتلفة واىل املدن اخملتلفة، وحتى بعض املدن  الزيارات والسفرات التي يقوم بها املسؤولون يف

لكننا نرى اليوم  ا يتوقعون بأنه يمكن أن يروا يف عمرهم مسؤوال من درجة اوىل يف البالد،مل يكن اهاليه البعيدة التي

 .بأن كبار املسؤولين يذهبون اىل هذه املدن

املشاكل  مهمة وقيمة حينما يذهب املسؤولون على أعلى املستويات إىل هذه املناطق، يالحظون هذه كلها مبادرات

 .االجتماعية هود إلزالة هذه املشاكل ولتحقيق العدالةواملصاعب عن كثب، ثم يبذلون اجل

املستويات يف ايران ليست حياة تشريفاتية  إننا نرى بأم أعيننا ما يحصل اآلن، إن حياة ومعيشة املسؤولين أعلى

 .يسكنون يف القصور كما يسكن احلكام الرؤساء يف سائر املناطق وبروتوكولية وليسوا على حالة الترف، ال

نحقق  من أمثايل أنا، يجب أن تكون حياتنا تعادل حياة أبسط األشخاص يف ايران، مل نستطع أن كل املسؤولين طبعاً،

الوسطى يف ايران بل تكون أدنى يف بعض  ذلك، لكن اعلموا وثقوا بأن حياة ومعيشة املسؤولين يف البالد، تعادل الطبقة

 .احلاالت من ذلك

 ات االقتصادية أمر مهم جداً، وأسأل الله سبحانه وتعاىل ان يمكّن املسؤوليناالصالح ان موضوع االصالحات ومشروع

 .من حتقيق ذلك

 .واملياه، ويف جماالت أخرى الدعم الذي كانت تقدمه احلكومة يف جمال الطاقة ويف جمال الكهرباء

ألغنياء كانوا يتمتعون بفوائد واإلنارات املتعددة يف بيوتهم، ا إنها كانت تنفع وتفيد اولئك الذين يستخدمون الثريات
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أيضا يف جماالت  االقتصادي أكثر من الفقراء، وهذا كان يشكل ظلماً، ولذلك خططنا للحيلولة دون ذلك، ونتائج الدعم

 .الوقود ويف جمال الشؤون االخرى

 .وثبتت على مبدأ حتقيق العدالة االجتماعية إن اجلمهورية االسالمية صمدت

 .واالستكبار والوقوف بوجهه ة االستعمارحمارب: النموذج الرابع

 .استطاعت ان حتقق ذلك بكل جناح كانت مبادرة صعبة جدا، لكن اجلمهورية االسالمية

الثورة حينما انتصرت، عليها ان تكف من املواجهة لالدارة االميركية،  الكثير كانوا يقولون لنا منذ اوائل الثورة، بأن

وللظلم  المريكان، كانوا ال يريدون أن تطرح الشعارات املناهضة لإلستكبارموضوع التفاوض مع ا كانوا يطرحون

االميركية، اي كانوا يطلبون منا أن نلجأ إىل  ولإلمبريالية يف ايران، كان هناك البعض ممن يدعون للتساير مع االدارة

ارتكبها األمريكان يف العراق فلسطين، أن نغض النظر عن اجلرائم التي  أحضان الظاملين وأن نغض النظر عن قضية

 .الشعوب وأن نغض النظر وأن نغمض األعين عن كل املظامل التي جتري يف العامل ضد ويف أفغانستان،

كانت بمعنى أن ال يستطيع الشعب اإليراين  املظامل واجلرائم األميركية، طبعا تطبيع العالقات مع االدارة االميركية

للسياسات االميركية، وأن يضطروا يف مرحلة قادمة للقبول باملواقف  اعتراضاتهم واملسؤولين يف إيران أن يوجّهوا

 .األميركية واالمالءات

وبرحمة منه، وبذلك استطعنا أن نكسب أراء  طبعاً كانت مسيرة صعبة جدا، لكننا حققنا ذلك بإذن الله سبحانه وتعاىل

 .الشعوب االسالمية

التي عمت العامل  قود الثالثة املاضية على مبادئ الثورة أدت اىل هذه البركةاإليراين املسلم يف الع إن صمود الشعب

 .ايران اإلسالمي حيث نرى أن كل االنظار يف العامل اإلسالمي متجهة نحو

الذي يتم حينما نريد أن ندرس شعبية  تالحظون حينما يذهب املسؤولون االيرانيون اىل الدول األخرى، ترون الترحيب

 .املسؤولين اإليرانيين نرى هي يف أول سلم شعبية املسؤولين الدول اخملتلفة نرى أن شعبية املسؤولين يف

كان  كمصر أن أصداء أصواتكم تسمع اليوم يف تلك الدولة، إن الرئيس االميركي األسبق الذين نحن اليوم، نرى يف بلد

تسمع يف مصر اليوم قريبة على ذهني،  وات التيرئيسا أميركيا يف أيام الثورة االسالمية قال قبل أيام، قال بأن األص

يف ايران، لذلك فإن عشرة الفجر وذكرى انتصار الثورة االسالمية  إنها تلك األصوات التي سمعت من الثورة االسالمية

عامل هذا ال فبراير ستكون/ هذا اليوم، وأن املسيرة االيرانية املليونية يف احلادي عشر من شباط يف ايران تزداد أهمية

  .مهمة جداً 

والعامل االسالمي على اعتاب ارهاصات مهمة لصالح الشعوب يف  الشعوب املسلمة تختار طريقها: اإلمام اخلامنئي

 املنطقة

 املصري عاما ان تتدخل يف الشان 30ليس من حق اميركا التي دعمت عميلها ملدة : اإلسالمية قائد الثورة

نشهد اليوم قلق املسؤولين الصهاينة اكثر من املسؤولين الفارين من   حته أنناويف خطبته باللغة العربية أكد سما ..

 .ومصر تونس
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بن علي ونظيره املصري الالمبارك يف  وأضاف اإلمام اخلامئني ان الصهاينة هم اليوم اكثر قلقا من الرئيس الهارب

يف مصر وعودة هذا البلد اىل مكانته  الذي سيحدثه انتقال السلطة مصر، موضحا بان الصهاينة يعلمون مدى الزلزال

 .(قدس سره(اشار اليه وتوقعه االمام الراحل االمام اخلميني  احلقيقية، وذلك ما

التي تعاين  ان التحليالت الغربية والتعليقات العاملية تصرف االنظار اىل املشاكل االقتصادية وقال آية الله خامنئي

 .االنظمة يف مصر وتونس اذالل شعوبها اسباب نشوء هذه االحداث عبر تعمدمنها شعوب املنطقة، ويتم التغافل عن 

أذل الشعب املصري، وان الرئيس التونسي الهارب كان تابعا لالدارة  ان هذا الرجل الالمبارك يف مصر: "واكد قائال

 ."سي آي إيه"تقارير انه كان عميال لـ  االميركية وهناك

وصاحب تاريخ عريق واحلضارة االسالمية برز فيها رجال من تونس،  عب مسلمان الشعب التونسي ش:وقال سماحته 

 علي من تونس ارتفعت وتيرة ارتداء احلجاب لدى الفتيات التونسيات وهو ما ال ترغب به وانه بمجرد ان هرب بن

 ."اميركا

االجتاه ومن ثم وقفت يف سارت يف هذا  ان مصر اول دولة اسالمية عرفت الثقافة الغربية واالوروبية التي"واضاف 

آبادي كان يرى انطالقة حركته من مصر وكان لديه تالميذ مثل حممد  وجهها، وان رجاال من امثال جمال الدين االسد

 دولة عربية خاضت ما خاضته مصر يف احلروب ضد الكيان الصهيوين رغم انه مل يكتب لها ما من: "، وقال"عبده

 ."الصهيوين م اىل جانب سوريا خاضت احلرب ضد الكيانالنجاح، ان مصر كانت اول بلد مسل

، واضاف "كان عميال وخادما للصهاينة عاما مل يعارض احلرية فحسب وانما 30ان من يحكم اليوم مصر ومنذ "وقال 

مواجهة املد الصهيوين لكنها يف ظل مبارك فرضت احلصار على  مصر كانت حتمل راية"قائد الثورة االسالمية ان 

 لوال تبعية حسني مبارك للصهاينة مل يكن بامكان الكيان الصهيوين فرض احلصار على ينيين يف غزة، وانهالفلسط

 ."غزة

النظام املصري من الوصول اىل سكان غزة،  ان املساعدات التي مل يكن ملصر فيها سهم منعها: "وتابع آية الله خامنئي

 ."رك جبينه به لكن الغرب ال يسمح بذلكلطخ مبا وأكد ان الشعب املصري يريد حمو العار الذي

مصر ستكون اول بوابة تغلق بوجهه هي البوابة االميركية كما حصل مع الشاه  عند هروب مبارك من: "وقال سماحته

احلدث االعجازي  ما يجري اليوم يف املنطقة بامكانه استعادة الكرامة لالمة االسالمية، وان"مضيفا ان  وبن علي،

 ."ويتم استكماله اليوم يف مصر الكبرىانطلق يف تونس 

احلرب العاملية الثانية  ان مصر نموذج فريد واول بلد يف العامل اقام دولة مستقلة بعد"الثورة االسالمية،  وتابع قائد

الشعب الفلسطيني واحتلت بحق مكانة الريادة يف  وقام بتاميم قناة السويس، وان مصر هي اول بلد وقف اىل جانب

 ."املصري من القضية الفلسطينية يشكل نموذجا بارزا ملكانة هذا البلد املسلم لعربي، مؤكدا ان موقف الشعبالعامل ا

ابتليت بخيانات  الساحة تموج اليوم بانواع التحاليل بشان نهضة الشعب املصري ومصر: "اإلمام اخلامنئي وقال

املصري على اجلريمة التي ارتكبها الدكتاتور،  لشعبخامرت كرامتها، وان ما يحدث اليوم يف مصر هو الرد املناسب ل

 ."فسيحل عصر حالك من الظالم والسواد" الله ال سمح"وان هذه الراية لو انتكست 
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العميقة بين الشعب واحلكومة بعد توقيعها معاهدة كامب ديفيد، وان مبارك هو  يف مصر ظهرت الهوة: "واوضح سماحته

اميركا على حاكم  ف اىل جانب كيان االحتالل خالل العدوان على غزة، وان سيطرةللصهاينة ونظام مصر وق اكبر حام

 ."مواقف مستقلة مصر بددت جهود هذا البلد يف دعم فلسطين بينما حافظت سوريا على

االسرائيلي واميركا ضد الفلسطينيين يف غزة، وان  ان التاريخ لن ينسى ابدا ان مبارك وقف اىل جانب الكيان"وأكد 

 ."نظام مبارك اىل جانب الصهاينة يف احلرب على غزة الشعب املصري عاش احملنة عندما وقف

 ان نهضة الشعب املصري حركة: "آية الله السيد علي خامنئي شعبي تونس ومصر قائال وحيا قائد الثورة االسالمية

القاهرة هو انفجار  شاهده يفحتررية وباسم الشعب االيراين وحكومته الثورية احيي شعبي تونس ومصر، ان ما ن

لالسالم، وان نهضة الشعوب هي حرب بين ارادتين  الغضب املقدس يف قلوب االحرار جراء مواقف النظام العميل اخلائن

 ."ان يبث روح اليأس يف النفوس ارادة الشعب وارادة العدو الذي يحاول

اقوى من املاجورين، وان سالح الشعوب املهم يف تهابوهم فانتم  ان العدو يسوق اليكم قواه االمنية فال: "وأضاف

قبل ايام  االحتاد فحافظوا على حموره، وال تثقوا بما يلعبه الغرب واميركا من دور فهم كانوا مواجهة الطغيان هو

مستعدان لتبديل عميلهما بعميل اخر، واكد ان  يدعمون النظام املصري، وال تثقوا بالدور االميركي واالوروبي النهما

موقفا بارزا مما يجري يف مصر، مشيرا اىل ان االبواق االعالمية الغربية تنشر  الوضع الراهن يتطلب من االزهر ان يتخذ

 ."كاذبة بشان التدخل االيراين ونشر التشيع يف مصر دعايات

 صري، وان الشعبعاما ان تتدخل يف الشان امل 30حق اميركا التي دعمت عميلها ملدة  ليس من: "وأكد آية الله خامنئي

 ."مسبوقة املصري إذا استطاع ان يمضي قدما فستواجه السياسات االميركية يف املنطقة هزيمة غير

االسالمية، وان العامل االسالمي على اعتاب  ان ما يجري اليوم يف املنطقة بامكانه استعادة الكرامة لالمة"وقال 

 ."املنطقة ارهاصات مهمة لصالح الشعوب يف

اخلائن املنقاد الميركا، وان االحداث يف  ان الشعب التونسي استطاع ان يطرد احلاكم"الله خامنئي بالقول وختم آية 

  ."مصر وتونس مهمة جدا وتعبر عن زلزال حقيقي



 

 
 

  
، وال يمكن جملة الدراسات الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة جمللة الدراسات الفلسطينية

يمكن حتميل هذه املقالة أو طبعها لالستخدام . نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من رئيس حترير اجمللة

  majallat@palestine-studies.org .الفردي فقط، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدر
 


