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 عوامل إنتصار الثورة اإلسالمية في إيران

 هــ ١٤٠١ جمادى الثانية ٢٦ : التاريخ

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 السالم على إخواننا وأخواتنـا المتمـسكين باإلسـالم، فـي طـول الـبالد

. اإلسالمية، وسائر البلدان العربية جمعاء
 ". خوزستان " السالم على مواطنينا األبطال األشاوس في

العالقة بين األحداث في عالمنا اليوم، وكونهـا مترابطـةً فـي تأثيرهـا إن 
 وتأثرها، بعضها بالبعض اآلخر؛ لـيس فـي أقاصـي األرض فقـط، وإنّمـا
 تتعداها إلى أدانيها؛ إن ذلك الترابط يمثل إحدى الظواهر البالغة األهميـة،

 . التي تلفت نظر كل واع مثقف ومتتبع خبير
 تحليل أحداث العالم، ال يتيسر معرفتها والوصـول أن : األمر الذي يكشف

 : إلى نتائجها المرجوة؛ بدون االهتمام واألخـذ بـذينك العنـصرين؛ أعنـي
 التأثير والتأثر المتبادلين، فيما بين األحداث الجارية، سواء عند صغيرها أم

 . كبيرها
 أن الثورة اإلسالمية العظيمة في إيران، ال شك هي األخـرى : ويكشف عن

ف ال، وهـي  كانت لها عالقة، وعالقة فاعلة بالكثير من أحداث العالم؛ كـي
 التي كانت تستمد العون منها، ثم تعمـل علـى االسـتفادة منهـا بطريقتهـا
 الخاصة، في الوقوف بوجه القوتين العظمتين العـالميتين، والقـضاء علـى

. تنافسهما في المناطق الواقعة تحت سيطرة نفوذهما



۲ 

ي إيـران؛ تُرى، أكان خا  فياً على أحد، وبعد انبالج نور الثورة اإلسالمية ـف
 حجم وبشاعة تلك الفضائح التي ارتكبتها القوى الكبـرى، وهـي تمـارس

 سياستها القمعية ضد الشعوب المتسلطة عليها؟
 . أجل، الكشف عن ذلك الترابط، كان من أعظم ما في تلك األحداث

 العالمية المهمة، التي وقعـت بعـد كما أن هناك أيضاً الكثير من األحداث
 انتصار الثورة اإلسالمية، والتي كانت إما ناشئةً مباشرةً عنها، أو متأثرةً بهـا

 . بصورة غيِر مباشرة
 ألم يكن من أهم تلك األحداث الخطيرة؟ : أعود فأقول

ـ انسياق روسيا إلى هاوية التدخل العسكري في أفغانستان ١  . ـ
 اق ــ وليس الوفاق ــ األمريكية، المتقنعة بواجهة ــ هزيمة سياسة النف ٢

 . حقوق اإلنسان
 . ــ استمرار األزمات االقتصادية والسياسية، خصوصاً في أوربا الغربية ٣

 أن كل واحد من هذه األحداث، هو اآلخر بدوره له آثار ونتائج، : وبديهي
س تجعله من طرف ثان مدعاةً ألحداث وأوضاع جديدة، يسري أثرهـا لـي

ى  فقط على الصعيد المحلي والدولي؛ وإنّما تنـسحب بنتائجهـا أيـضاً إـل
 . الصعيد العالمي

 . أيها المستمعون األفاضل
 : وبعد هذا التمهيد، فهناك مسألتان يجدر التحدث عنهما بإيجاز

: المسألة األولى
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وهي أن تلكم التفاعالت، ما هي في مجموعها إالّ القاعدة األساسية، التـي
 على ضوئها، اندحار القوى الطاغوتية؛ ويولد بسببها النظـام اإلسـالمي يتم

 . من جديد، ثم تغدو غرسة اإلسالم المنتصر مثمرةً مباركةً
ي عبـر  وذلك جرياً مع السنن اإللهية، التي ال تقبل الجدل والتحريف، والـت

 . عنها، وقررها قرآننا الكريم
 ، إزاء الثورة اإلسالمية، جـراء تسرع الغرب في مواقفه المضادة : مثال ذلك

 دعمه لتلك القوى الرجعية في المنطقة والتي أوقعته فـي أخطـاء فادحـة؛
 األمر الذي ستكون من نتائجه ال محالة، هزائم أخرى محتومة لعمالئه فـي

 . بقية البلدان اإلسالمية
 جعل قواتها تتالشى وبأعـداد كما أن روسيا، وتورطها باجتياح أفغانستان،

 هائلة؛ األمر الذي فتح المجال أكثر فأكثر، أمام النهج اإلسالمي، كي يحتل
 . الساحة، ويفرض إرادته من جديد

 نعم، وال ريب في أن قصر الرأي والنظر، يظل لفترة وال يرى غيـر تحـرك
 الباطل وغزوه، دون أن يعلم بأن التفـاعالت الباطنيـة هـي التـي سـتنتهي

 . بإزالته، وأنها واقفة له بالمرصاد
 أما أولو األبصار، الذين ينفذون في تفكيرهم إلى أعماق الحقائق؛ فيدركون

 . أن الغزو اعتداٌء، وأنه طريق االنحدار والسقوط
 ، ثم عقب } فاحتمل السيل زبداً رابياً { : وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله

 د فيذهب جفاًء وأما ما ينفع الناس فيمكث فأما الزب { : جل وعال بقوله ثانيةً
 . } في األرض

: المسألة الثانية
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 هي أن الشعوب العربية، لها عدة أسئلة ملحة حول األحداث الجارية فـي
 عالمها العربي، وطبيعة عالقاتها مع األحداث الراهنة الجارية في جمهورية

 . إيران اإلسالمية
 في أسئلتها، وأن تواصل الحصول إن على تلك الشعوب، أن تجيد التوجه

 . على أجوبتها؛ بل، أن تتعرف على حقيقة مسئوليتها إزاءها
 فإن من بين تلك المسائل المهمة، هو تعرفها على ماهية الحرب المفروضة
 على إيران، ثم معرفة طبيعة عالقتها بالضغوط المتزايـدة مـن قبـل العـدو

 سادات على دخول القـوات الصهيوني على لبنان؛ ثم صلة ذلك بإصرار ال
 األمريكية إلى صحراء سيناء؛ ناهيك عن التقـارب المتزايـد بـين العـراق
ى التهديـد بتـدخل القـوات األمريكيـة  وأمريكا هذِه األيام؛ باإلضـافة إـل
 والبريطانية في منطقة الخليج؛ فتدفق األسلحة الغربية أوالً والشرقية أخيراً،

 مال أفريقيا؛ ليس هـذا فقـط، وإنّمـا على دول منطقة الشرق األوسط، وش
 . هناك أيضاً غيرها من أحداث وعالقات

 أليست الخطة األمريكية، لمواجهة الثورة اإلسـالمية فـي إيـران؟ هـي أن
 تضاعف ــ وباستمرار ــ قوتها في المنطقـة، وأن تجعـل الحـرب التـي

 ططاتها؟ فرضها النظام العراقي على إيران، تجعله أداةً استعمارية لتنفيذ مخ
 تُرى، هل ألمريكا من وراء إشعال فتيل هذه الحـرب مـن هـدف، سـوى
 المزيد من ترسيخ نفوذها، والعمل على دفع جمهورية إيران اإلسالمية إلى

 . طريق الفناء، إذا تسنى لها ذلك؟ الجواب واضح وال شك
 واآلن، هناك سؤالٌ مطروح، ليس على الشعب العراقي فحسب، وإنما هـو

. الشعوب العربية يخص سائر



٥ 

 ما هو عقاب الـشخص أو األشـخاص، الـذين يجعلـون مـن : إنّا لنتساءل
 أنفسهم أداةً منفذة عميلة، تمكن أمريكـا والغـرب مـن زيـادة سـيطرتهما
اح أضـعافاً  االستكبارية على البلدان العربية، بغيـة سـلب المـوارد واألرـب

 مضاعفة؟
 ت التحررية ومكاسبها، ثـم ما هو عقاب أولئك الذين يهددون كل النضاال

 يمضون في المساعدة على تنفيذ هذه المؤامرة المشؤومة اآلتية على قتـل
 . أكثر من عشرين ألف عراقي، وجرح أضعاف ذلك

 . أيها المصلون المحترمون
 . ويا أبناء الشعوب المظلومة

 ال شك، أن تحديد العقوبة، ومن ثم تنفيذها، منوط أمرها بالشعوب العربية
 . اتها، وخصوصاً شعب العراق المسلم األبي ذ

 ختاماً، وفّق اهللا تعالى إخواننا العرب ألداء واجبهم اإلسـالمي واإلنـساني،
 . ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات وغفر اهللا لنا

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته


