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  خطبة اجلمعة التي ألقاها الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاين

  وكرر فيها موقف إيران احملايد من احلرب يف اخلليج
  ]مقتطفات[ *.25/1/1991طهران، 

  
كرر حجة االسالم هاشمي رفسنجاين إمام جمعة طهران املؤقت موقف إيران احملايد من ازمة اخلليج   

  .يبقى العراق يف الكويت انصراع أبدا من أجل ان حتقق أميركا أهدافها او الفارسي وقال اننا لن ندخل دائرة ال
  [. . . . . . .]  
  :ثم وجّه إمام جمعة طهران املؤقت كلمة باللغة العربية فيما يلي نصها  
  [. . . . . . .]  
سلبية واجهت األمة االسالمية األسبوع املاضي بمرارة أحداث منطقة اخلليج الفارسي واالنعكاسات ال  

التي تركتها هذه الفتنة يف منطقتنا، الفتنة التي لن تؤدي إال إىل الفساد والهالك والدمار وإراقة الدماء، وال يؤمل 
القوى االستكبارية حشدت جيوشها يف هذه املنطقة وارتكبت ابشع اجلرائم من أجل . فيها اخلير والصالح والبركة

ساسة ودعم الكيان الصهيوين والرجعية، وضرب القوى التقدمية فرض هيمنتها على منطقة اخلليج الفارسي احل
وتوفير الطاقة بسهولة وثمن ضئيل، وذلك بهدف استمرار هيمنتها االستكبارية واحليلولة دون استغالل واالسالمية 

قامة شعوب املنطقة لثرواتها استغالال شرعيا وصحيحا، ومنعها من إدارة جمتمعاتها على أساس إرادتها احلرة وإ
  .عالقات سلمية يف املنطقة ومن أجل أهداف مشؤومة اخرى

ومن جهة اخرى قام حكام العراق بهذه املغامرة من أجل توسيع رقعة التسلط على الثروة النفطية   
العظيمة يف الكويت والوصول إىل املواقع االستراتيجية يف سواحل اخلليج الفارسي وإرعاب سائر الشعوب 

وأدت مغامراتهم إىل معاناة الشعبين املظلومين يف . قة ذلك بهدف فرض نياتهم التوسعيةواحلكومات يف املنط
الكويت والعراق ويف جميع املنطقة وحلول الصعاب والكوارث بهم، ونحن ال نرى حقا أي هدف سام يبرر كل هذه 

  .املصاعب واحملن
من واجباتها االسالمية والثورية أعلنت منذ بداية هذه األزمة  ان اجلمهورية االسالمية يف إيران انطالقا  

موقفها الصريح وحذّرت اجلانبين من االستمرار يف األساليب االستفزازية، موضحة األهداف السلبية والنتائج 
مير لكن مع األسف مل تكن أُذن تسمع وض. اخلطيرة لهذه األزمة وبذلت اجلهود الالزمة للحيلولة دون نشوب احلرب

اننا شرحنا بأن اجلهاد ضد الكيان الصهيوين له أساليب واالعتداء على اآلخرين يؤدي إىل تمزيق صفوف . يلبي
القوى االسالمية، وإثارة احلروب الداخلية، واستدراج حماة إسرائيل إلِنزال قواتهم على اوسع نطاق يف منطقتنا، 

، ومثل هذا ال يحقق لنا هدف اجلهاد املقدس ضد اخرى من جانب العدووتوفير مبررات للقيام باعتداءات 
صفوف القوى االسالمية والتنسيق الصهاينة، إنما اجلهاد من أجل إنقاذ فلسطين يستلزم قبل كل شيء توحيد 

ال حمالة جميع الشياطين وقوى الشر واالستكبار والتعاون الوطيد بينها، وألننا يف حربنا ضد إسرائيل سنواجه 
  .جمتمعة

وى قشوب احلرب بذلنا كل اجلهود لعدم توسيع رقعتها وتقليل آثارها السلبية ونتوقع من كل الوبعد ن  
  .االسالمية والوطنية الصادقة ان تتعاون معنا يف هذا اجملال

  [. . . . . . .] 
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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