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  التضامن اإلسالمي
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   زيارة قائد الثورة اإلسالمية لمحافظة كردستان: المناسبة

   ـ محافظة كردستان ـ شمال غرب إيران مدينة بيجار:المكان

  .م١٨/٠٥/٢٠٠٩.  ق٢٣/٥/١٤٣٠.  ش٢٨/٢/١٣٨٨: الزمان
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نبينـا أبـي القاسـم      ويدنا  السالم على س  والصالة  والحمد هللا رب العالمين     و
صحبه المنتجبين، سيما بقية اهللا     وعلى آله األطيبين األطهرين     والمصطفى محمد   

  .في األرضين

گـروس  وأنا سعيد جداً ألني حضرت اليوم بين حشود أهالي مدينة بيجار            
أبـدى أهـالي    . مفاخر كبرى والودودين المتحمسين بما لهم من سوابق تاريخية        

اخركم التاريخية القديمـة، جـوهرهم المتـألق فـي الفتـرة            بيجار، فضالً عن مف   
فـي  وفـي الحـرب المفروضـة    وفي أحداث الثورة المختلفـة  والمعاصرة أيضاً  

نـساؤهم  ولقـد عـرض رجـالهم       . ملحمة الدفاع المقدس عـن حـدود الـبالد        
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ناشئتهم شجاعة في الميـدان سـوف لـن         وحتى أحداثهم   وشبابهم  وشيوخهم  و
 قليل في روضة الشهداء عند المزار المقدس لعـدة شـهداء        كنا قبل . تُنسى يقيناً 

نـالوا هنـاك وسـام      ومن طلبة إحدى المدارس ساروا سوية إلى سوح الجهاد،          
هذه عالمات كبيرة ألهـالي مدينـة       . زرنا هناك أضرحة هؤالء األعزاء    والشهادة،  
. رالتاريخ سيصدر أحكامه عن هـذه األمـو       . لمدينة معينة ولقوم معينين،   ومعينة،  

سكان المركز منصباً علی تجاهـل      ولقد ولّى الزمن الذي كان فيه جهد األقوياء         
في نظام الجمهورية اإلسالمية حالياً يعد كـل فـرد          . أقوام البالد والمدن البعيدة   

. إيراني في أية نقطة من بالدنا العظيمة الواسعة شخصية لهـا قيمتهـا المـستقلة              
المحبـة  والمـودات   ويات المـستقلة    مجموعة هذه الشخص  ومجموعة هذه القيم    

على وتشكّل الشعب اإليراني الكبير، الشعب الذي استطاع في الفترة المعاصرة،           
تأثيره علـى   وإرادته  والرغم من إرادة القوى العالمية المستكبرة، فرض تواجده         

اليوم صمود يـضرب بـه       وهوصمود الشعب اإليراني،    . المعاندينوالمعارضين  
صـبر كـل    وتذى لدی كثير من الشعوب، ناجم عن صـمود          نموذج يح والمثل،  

عن الجوهر المتألق لشخصية كافـة أقـوام البلـد فـي            وواحد من أبناء الشعب،     
  .المناطق من هذه البالد المتراميةوالنواحي وجميع المدن 

أن أهاليها استطاعوا بمحبـتهم ألهـل        وما يلفت االنتباه حول مدينة بيجار ه      
خصوصاً الشيعة من أتبـاع مـذهب أهـل    والسنة،  ونهم أ سواء الشيعة م -البيت  
لقـد خـرج هـؤالء      .  أن يخرجوا ناجحين موفقين من امتحانات كبيـرة        -البيت  

كانـت درجـاتهم    واألهالي من امتحان حماية حدود البلد اإلسالمي نـاجحين،          
منها مدينة بيجار قطـب  وأهالي كردستان في كافة أنحاء هذه المحافظة،     . مقبولة
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شـيعة  ومـع بعـضهم سـنة       و في المحافظة، يعيشون إلى جوار بعـضهم         التشيع
هـذه ظـاهرة جـديرة      . الوحدة اإلسالمية وعارضين نموذجاً للتضامن اإلسالمي     

حسب، بل فـي الماضـي      وبحوثنا، ال في هذه الفترة      وإننا في دراساتنا    . بالتقدير
.  سـلبية  أيضاً، الحظنا أن النظرة لهذه المنطقة في عهد الطـاغوت كانـت نظـرة             

لـذلك كـان أول     و. يهتموا بهم  ولم يأبهوا أ  واعتبروا أهالي هذه المنطقة أجانب      
رضوان اهللا تعـالى    (فريق عمراني تحرك في بداية الثورة بأمر من اإلمام الجليل           

تحت عنوان مكتب عمران كردستان، قد توجه إلى هذه المنطقـة لتقـديم             ) عليه
. اكمة على المنطقة في العهد الـسابق      خدماته من أجل معالجة المشكالت المتر     

طبعاً حالة انعدام األمن التي خلقها أعداء الثورة فـي برهـة مـن الـزمن فوتـت       
أوجدت تأخراً في تقديم الخدمات، بيد أن شباب الـوطن اإلسـالمي            والفرص  

 واألبطال في حرس الثورة اإلسـالمية، أ       و سواء شباب جهاد البناء، أ     -الشجعان  
بـدعم مـنكم أيهـا األهـالي        و -قـوات الـشرطة     وء في الجيش    الرجال األقويا 

مع ذلك ليـست حـاالت      و. المحافظةواستطاعوا القيام بأعمال في هذه المنطقة       
لحـسن الحـظ    و. أشار إمام الجمعة المحترم إلى بعض المطاليب      . التأخر بقليلة 

منها الجلسة التي عقدت قبـل يـومين        و -تعالج الحكومة الخدومة في جلساتها      
اتخذت قرارات جيدة بخـصوص منطقـة       والمشكالت،  و القضايا   -ي سنندج   ف

سوف تتابع إن شاء    وأكدنا على متابعة هذه القرارات      ورفعوا لنا تقريراً،    و. بيجار
مساعدتكم ستـستطيع الحكومـة إن شـاء اهللا إنجـاز           وبهمتكم أيها األهالي    . اهللا

  .األعزاءلكم أيها ولهذه المنطقة وأعمال كبيرة لهؤالء الناس 

الثورة، لكنها تتعلق بـشكل خـاص       وأذكر نقطة حول الشؤون العامة للبالد       
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أدى إلـى   وهي أن التحرك العظيم الذي قام به الشعب اإليراني          وبقضايا بيجار،   
االتحـاد،  : ذهوله، إنما قام به بمعونة ثالثة عناصـر أساسـية هـي           وحيرة العالم   

يرانـي هـذه الخطـوة باتحـاده،        قطع الشعب اإل  . الوعيوالتواجد في الساحة،    و
تيـاراً  وحركة جديـدة،    وأطلق حضارة جديدة،    ووعيه،  وتواجده في الساحة،    و

شـعرت الـشعوب المـسلمة بهويتهـا        . جديداً في الفكر الـسياسي فـي العـالم        
شعروا أنهم قادرون على تعويض تأخرهم الذي فرض على األمـة           . شخصيتهاو

ب اإليراني ترك أثره على الـشعوب       لذلك تالحظون أن تحرك الشع    . اإلسالمية
فـي قـضية    . أيقـظ الـشعوب   و - من شمال أفريقيا إلى شرق آسـيا         -المسلمة  
تـأثيرات   وأفغانـستان تبـد   وفـي قـضايا العـراق       وفي قضية لبنان،    وفلسطين،  

هـذا  . المواقـع وأنفاسكم أيها الشعب اإليراني محسوسة فـي كـل المحطّـات            
  : ه العناصر الثالثةاإلنجاز الكبير إنما تأتّى بفضل هذ

هتفت جميع الحناجر بهتاف واحد     واالتحاد الوطني، حيث تقاربت القلوب      
وحـد كلمتـه فـي كـل أرجـاء الـوطن            وتعاضد الشعب   وبلغ جميع األسماع،    

اسـتطاع  . الجمهورية اإلسـالمية  ومذاهبه تحت راية اإلسالم     وبمختلف أقوامه   و
كسر ظهـر النظـام      و على العد  هذا التالحم في بداية الثورة توجيه ضغط شديد       

االمتحانات المتعددة، كانت   وفي االختبارات   وإلى اليوم   وبعد ذلك   و. الطاغوتي
هذه الوحدة التي تحلّى بها الشعب اإليراني هي التي أوصلت الكلمـة األخيـرة              

ينبغي . جعلته ييأس من التغلغل في صفوف الشعب اإليراني       و وإلى أسماع العد  
  .دةالحفاظ على هذه الوح
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إن اإلخـوة المـسلمين يجـب أن    : أكررهـا هنـا  ولذلك قلت في سنندج،    و
ال يـسمحوا   والسنية،  ويرجحوا الوحدة اإلسالمية على فوارق المذاهب الشيعية        

وحـدة  . األساليبولالختالفات المذهبية أن تؤدي إلى خالفات في االتجاهات         
ـ   ووحـدة المـذاهب اإلسـالمية،       واألقوام اإليرانية،    ارات الـسياسية   وحـدة التي

في المواطن  . أنا أوصي الجميع بالوحدة هنا أيضاً     و. المختلفة ضمانة لهيبة البالد   
هنا حيـث الـشيعة     والتي يشكل اإلخوة السنة فيها األكثرية كانت هذه توصيتنا،          

أعينـوا  وتواكبـوا،  وتعاضـدوا  وكونوا إخوانـاً،  . هم األكثرية هذه أيضاً توصيتنا   
  .ألولىهذه هي النقطة ا. بعضكم

تواجد الشعب في الـساحة اسـتطاع       . النقطة الثانية هي التواجد في الساحة     
لم يشارك الشعب طوال هذه األعوام الثالثين في         ول. فرض اليأس على األعداء   

مظـاهرات يـوم     والعـشرين مـن بهمـن، أ      وفي مظاهرات الثاني    واالنتخابات، أ 
ـ     وفـي المراسـم     والقدس،   لـم يعرضـوا حـضورهم       والفعاليـات المختلفـة، ل

مشاركتهم الهائلة العظيمة على األعداء، لما كانت هيبة الشعب اإليراني علـى             و
  .التواجد في الـساحة وحافظوا على هذه المشاركة . ما هي عليه اليوم دون ريب     

تواجدهم في الساحة   وحينما نشدد في جميع االنتخابات على حضور الجماهير         
لـيس هـذا التواجـد مختـصاً بالميـادين          . سببال والميادين المختلفة، فهذا ه   و

ليس فـي االنتخابـات فقـط، إذ يجـب أن تـسجل الجمـاهير               والسياسية فقط،   
كمـا ذكـرت، فهـذا    و. االقتـصاد أيـضاً  ومشاركتها في ميادين البناء     وتواجدها  

ليعرف أهالي  . الكالم لكل الشعب اإليراني، لكنه يصدق أيضاً على مدينة بيجار         
منطقـتهم العـامرة    وأراضيهم الخصبة الخـضراء الممرعـة       وم  بيجار قدر مدينته  
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ما يسمع من أن بعض أهالي هذه المنطقة يهـاجرون إلـى            . البركاتوبالخيرات  
ابقوا هنـا   . بخالف صفة التواجد في الميادين االقتصادية      ومناطق بعيدة عنها، ه   

رغـب  لقد مضى الزمن الذي لم تكن فيه الحكومات ت    . عمروهاوابنوا منطقتكم   و
لحسن الحظ تنظر الحكومة الخدومة ألقـصى أنحـاء         . في النظر للمناطق البعيدة   

أشرف علـى األمـور عـن       وأشاهد  وإنني أرى   . شؤونهاوتهتم بقضاياها   والبالد  
بخـصوص مدينـة    . المدن بدقة وأرى كيف يهتمون بقضايا المحافظات      وقرب،  

ت هذه المنطقة   بيجار هذه شاهدت يومها أن مسؤولي الحكومة يتفهمون مشكال        
ـ        ومشكلة شحة المياه،    .. هذه المدينة بدقة  و  ومشكلة انحـدار ميـاه الـسدود نح

مـا إلـى ذلـك مـن        وحرمان هذه المنطقـة مـن الميـاه،         والمحافظات األخرى   
يفكرون في معالجتها،   والمحافظة،   والمشكالت، هذه كلها أمور يهتم بها مسؤول      

أن يفكر المسؤولون بمناطق الـبالد      إنها لحالة مغتنمة جداً     . يعملون على حلها  و
حتى المناطق غير المعروفـة لـدى       والمختلفة، حتى األماكن البعيدة عن المركز       

على أهالي المنطقة أنفـسهم  . جيدة جداًوهذه حالة مغتنمة جداً     . كثير من الناس  
التواجد مـن أهـم   وهذه المشاركة . لتكن لكم مشاركتكموأن يتعاونوا، فتعاونوا   

ت الصلة بمواصلة المسيرة العظيمة للـشعب اإليرانـي فـي مختلـف             القضايا ذا 
اعرفـوا قـدر    . هذه المدينة على وجه الخصوص    وفي هذه المحافظة،    والمناطق  
بيئـتكم المباركـة الجميلـة النـضرة الخـضراء،          ومناخكم،  ودياركم،  ومدينتكم  

تواجـد  هذا عن مسألة ال   . يتعاضدواوليتعاون المسؤولون أيضاً    و. استفيدوا منها و
  .في الساحة

هناك مسألة الوعي أي العنصر الثالث الذي يلعب دوراً مهماً جـداً، كمـا              و
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لقد أثبت الشعب  . التواجد في الساحة  والوحدة  والحال بالنسبة لدور االتحاد      وه
ال وعي الشعب اإليراني لـسجلت تلـك الحكومـات          ول. اإليراني أنه شعب واع   

ثورة التي حكمت في السنوات األولى للثورة،       المتزلزلة المهزوزة غير المؤمنة بال    
الذين كانوا يقولون صراحةً إنهم ال يؤمنون       . لسجلت يقيناً مصيراً سيئاً لهذا البلد     

 كـانوا يقولـون ذلـك       -الذين كانوا يقولون إنهم يخافون من أمريكا        وبالثورة،  
ى الخـضوع حيـال القـو     والتـذلل   والذين كانوا يبدون ميوالً للين      و -بصراحة  
قدر لهم أن يبقوا على رأس السلطة لكان شعبنا اليـوم فـي طريـق                والكبرى، ل 

. األبهـة العالميـة   والتقـدم،   ولما كان له شيء من هذه العـزة،         ووضع مختلف   و
هذا . سار معه ووقف شعبنا بفضل وعيه خلف اإلمام       ووقف إمامنا الجليل بقوة،     

  .الوعي ساعد الجماهير

ضـروري اليـوم     وهو. ذا الوعي ضروري دوماً   يا أعزائي، ه  : أريد أن أقول  
ـ       . ضروري غداً أيضاً  وأيضاً،   صـاحب النـسبة     وجيلنا الشاب لحـسن الحـظ ه

ليكن الشباب واعين   . هذا من حسن حظنا   والمتفوقة في كافة أنحاء البالد حالياً       
. ال بد أن يترك هذا الوعي تـأثيره فـي االنتخابـات       و. المعايير واضحة . متيقظين

فـي تواجـد الـشعب فـي        و يكون له تأثيره في إعالن المطاليب،        كما يجب أن  
ليكن الشعب اإليرانـي واعيـاً    . األمور المختلفة وفي القضايا   والميادين المختلفة   
هـذه تكملـة لتلـك      وقد ذكرت يومها معايير االنتخـاب،       و -متفطناً في انتخابه    

س يريـدون    فال يمسك بزمام األمور، عن طريق أصوات الشعب، أنا         -المعايير  
ال يـأتي  . هتـك سـمعة الـشعب اإليرانـي    ورفع أيادي االستسالم أمام األعداء،  

الـدول  والحكومات الغربيـة    والمسؤولية أناس يريدون التملّق للغرب      وللسلطة  
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 مكانة على المـستوى     - حسب ظنهم    -المتغطرسة المستكبرة ليحققوا ألنفسهم     
ال يمسك بزمام األمـور     .  اإليراني هذه أشياء ال قيمة لها بالنسبة للشعب      . الدولي

أفراد يطمع فيهم أعداء الشعب اإليراني ليجعلهم وسيلة لتمزيق صفوف الشعب           
إذا تـولى   . على الشعب التحلي بالوعي   . قيمه الثورية ومبادئه  وإبعاده عن دينه    و

االقتـصادية  والمؤسسات الـسياسية    وزمام األمور أشخاص يريدون في المراكز       
المبـادئ المرسـومة مـن    والقيم والتفكير بمواصلة طريق اإلمام بدل  والمختلفة،  

المـستكبر الـدولي     وقبل اإلمام، أن يفكروا بخطب ود القوة الغربيـة الفالنيـة أ           
هـذا الـوعي    . المصيبة على شعب إيران   والفالني، فسيكون ذلك بمثابة الكارثة      

  .ضروري بالنسبة للشعب

عوام الثالثـين المنـصرمة يحتـاج       كما كان الحال في األ    وإذن، اليوم أيضاً    
عنصر التواجـد فـي     وعناصر االتحاد،   : الشعب اإليراني إلى هذه العناصر الثالثة     

إذا توفر الشعب على هذه العناصـر    . عنصر الوعي والميادين المختلفة،   والساحة  
من بركات التعاليم القرآنيـة، أقـول       وهي كلها من بركات اإليمان باهللا،       والثالثة  

سوف يستطيع الشعب بفـضل     . كذلك اآلخرة ون الدنيا لهذا الشعب،     لكم ستكو 
أهل بيت  وشفاعة النبي الكريم    وببركة التمسك بعناية    وبفضل عقيدته،   وإيمانه،  
أهل البيت، أن يحسن حال دنياه لتكون أفضل مما هي          وتعاليم القرآن   والعصمة  

ـ  أن يكسب إلى جانب ذلـك رضـا اهللا تعـالى، هـذا            وعليه أضعافاً،    خطنـا   و ه
  .منهجنا العامو

إنني في زيارتي هـذه لكردسـتان أشـكر اهللا ألننـي، مـع علمـي المـسبق           



 

٩ 

التـي استحـصلتها عـن طريـق الـسماع      ومعلوماتي الجمة عن هذه المنطقـة،       و
حقائق أكثر عن طـريقكم مباشـرة       ومعلومات  والقراءة، لكنني اكتسبت أفكاراً     و

أتمنـى أن   .  األوفياء الشجعان النجباء   أيها األهالي األعزاء الصميميون الودودون    
أن و الجماهير الطيبة النجيبـة المتدينـة الوفيـة،          أيتهايعرف المسؤولون قدركم    

التعاضد بـين   وبهذا االتحاد   . تعلموا أنتم أيضاً قدر هؤالء المسؤولين الخدومين      
المسؤولين ستستطيع إيران العزيزة الوصول إلى األهداف التي يرسمها         والشعب  

  .اإلسالم األصيلوالم الثوري اإلس

فـضلك  وبركاتـك   وآل محمد أمطـر رحمتـك       واللهم نقسم عليك بمحمد     
 )١(وح الطاهرة لهـذا المرجـع الجليـل       ربنا احشر الر  . توفيقك على هذا الشعب   و

آل محمـد   واللهم، بمحمد   . والفقيه العارف الذي أفجعنا رحيله حقاً، مع أوليائه       
  .لعرفان التاملوتهذيبها ووفقنا لبناء ذواتنا 

  .بركاتهورحمة اهللا والسالم عليكم و

 

 

                                                 
 . آية اهللا الشيخ بهجت)١(


