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, والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني, نبينا  رب العاملنياحلمد هللا
ًحممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام كثريا  :أما بعد. ً

 أقدمها »وجاء دور املجوس«: فهذه الطبعة الرشعية العارشة من كتايب
 رشعية, للقراء, وعندما أقول هذه الطبعة الرشعية, فإنام أعني أن هناك طبعات غري

فبني يدي الطبعة األوىل, والطبعة التاسعة عرشة, وهناك طبعات : وهي كثرية
أطامع إيران يف اخلليج «: وهناك من اجتزأ باب. . علمت بأمرها وال أعرف أرقامها

ً وغري وبدل يف الكلامت والعناوين, ثم أصدره يف كتاب زاعام أنه مؤلفه, »والعراق ّ ّّ
خر, لكنه ـ واحلق جيب أن يقال ـ أرسل يل رسالة وليس له أي عالقة بكتاب آ

شفهية يعتذر فيها عن فعلته, وكان ذلك قبل موته بقليل, وأنا مسامح له, وأسأل 
وهناك دولة عربية وضعت الكتاب عىل قائمة املمنوعات, . . اهللا له العفو والغفران

 يف مطابعها, ّوشددت يف منعه, ثم علمت بعد أكثر من عقدين أهنا طبعته طبعة رسية
ّومل حتذف منه حتى املواضع التي تعرضنا فيها لنقد هذه الدولة وحزهبا ثم وزعته 

 .عىل من تثق به من مواطنيها
هذه الطبعات املرسوقة كنت أغض النظر عنها ـ مع علمي ببعضها ـ رغبة 
مني يف انتشار الكتاب عىل أوسع نطاق, وقد حتقق ذلك, فعدد النسخ الرشعية التي 

ت رغم العوائق تزيد عىل املائة ألف, وأتوقع أن تكون املرسوقة ضعف هذا بيع
العدد, وكل مطلع عىل طباعة الكتب العربية ـ وليس األجنبية ـ وتسويقها يعلم أنه 
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ًوإذا فقد .. ًمن النادر جدا أن حيظى أي كتاب ألي مؤلف بنصف بل بربع هذا العدد

أما بعد صدور هذه الطبعة املنقحة, كنت أغض النظر عن الطبعات غري الرشعية, 
 .فلن أسمح ألحد أن يرسق كتايب وسأحاكمه حيثام كان إن شاء اهللا تعاىل

م, ١٩٨١ومما أود تذكري القراء الكرام به أن الطبعة األوىل صدرت يف عام 
م, وبني هذه وتلك وقعت أحداث ٢٠٠٨وهذه الطبعة تصدر إن شاء اهللا عام 

ن وإقليمية كاحلرب العراقية اإليرانية, ويف ظل هذه جسام وحروب حملية يف لبنا
 .ًاالضطرابات اهتزت القناعات, وأصبح املجهول معلوما

فعند صدور الطبعة األوىل كان الناس ال يعرفون تاريخ زعيم هذه الثورة, 
وال تاريخ شيعته, ومن باب أوىل فهم ال يعرفون عقيدهتم التي يدينون هبا, وال 

 من ً الذين أوصلوا إلينا هذا الدين ساملاصحاب رسول اهللا حقيقة موقفهم من أ
, ولقادة الفتوحات وال يعرفون عداوة القوم للعرب.. .التغيري والتبديل والتحريف

 .اإلسالمية الذين نرشوا اإلسالم ورفعوا راياته يف اخلافقني
م  أن اخلميني وأنصاره من علامء الشيعة وطالهبإن مبلغ علم الناس يف بالدنا

أطاحوا بعرش شاه إيران حممد رضا هبلوي الذي جرح مشاعر األمة اإلسالمية 
عندما أقام أوثق العالقات مع النظام الصهيوين يف فلسطيننا, وأعلن عن عداوته 
للعرب شأنه يف ذلك كشأن سلفه من الفرس املجوس الذين كانوا يطمعون 

 .باألرايض العربية
ينادون بتحرير . . الشعارات التي ننادي هباأما اخلميني وثواره فهم ينادون ب

فلسطني والقدس, وكدليل عىل حسن نواياهم فقد طردوا البعثة الدبلوماسية 
ًإلرسائيل, وسلموا املبنى الذي كانت تقيم فيه ليكون مقرا ملنظمة التحرير 

 الفلسطينية, فلامذا ال نؤيد ثورهتم ونباركها?
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س بأن اخلميني وثواره أخبث من هذا الكتاب من أوله آلخره يؤكد للنا

فكيف يستقبله !! الشاه, وستكشف األيام بأن مقاصدهم ختالف شعاراهتم املضللة
 الناس? وكيف يتعاملون مع مؤلفه?

كنت خالل جوالت يل يف عدد من البلدان العربية واألوروبية كمن يسبح 
َّضد تيار جارف, ومما أذكره جيدا ويصعب عيل نسيانه أن طائرة اخل ميني التي أقلته ً

من فرنسا وصلت طهران بينام كنت يف زيارة دعوية للملكة املغربية برتتيب مع قيادة 
ًالشبيبة اإلسالمية التي كان نشاطها حمظورا, فالزيارة مل تكن علنية, واجلامعة قدمتني 

ونايف اسم والدي ـ رمحه اهللا ـ, وكنت خالل هذه ] حممد النايف[ألعضائها باسم 
ً التي استمرت حوايل عرشين يوما أتنقل من بيت إىل بيت يف مدن الدار الزيارة

ًالبيضاء والرباط وفاس, وأعضاء اجلامعة الذين التقيتهم كانوا طالبا يف جامعات 
 .املغرب, وأكثرهم اليوم هم قادة حزب العدالة والتنمية املغريب

 من ست كان يل يف كل يوم جلستان, وكانت اجللسة الواحدة متتد ألكثر
 :َّساعات, وكان السؤال األول الذي يوجه إيل يف كل جلسة

ًما رأيك بثورة اإلمام اخلميني املباركة? أال تعتقد أن عروشا كثرية يف بالدنا 
 ستتهاو بعد سقوط عرش شاه إيران?

كنت قبل الرشوع باإلجابة أتفرس وجوه الشباب التي تطفح بالبرش والثقة 
والثورات العربية التي سوف تتبعها, وكانوا يرتقبون عودة بمستقبل ثورة اخلميني, 

ّاخلالفة اإلسالمية, وكنت أعلم أن أهل املغرب أهل جدل, وال بد يل من الصرب حتى 
ثم أبدأ بعد ذلك باإلجابة, وكانت املادة جاهزة عندي . . . يضج الصرب من صربي

 لعقيدة اخلميني  قد كتبت بعض فصول كتايب هذا, وبعد عريضمع أدلتها بل كنت
وثواره وتارخيهم, وأبعاد الثورة وخطورهتا عىل العامل اإلسالمي, وكانت أجوبتي 
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تتضمن دراسة حديثة لكتب اخلميني وأفكاره التي ال ختتلف عن أفكار وعقائد سلفه 

ًوكنت ألوذ بالصمت قليال بعد فراغي . .  والسبئينيمن الشيعة الصفويني والبوهييني
 أعود فأتفرس وجوه املستمعني مرة أخر, فأقرأ فيها عالمات ّمن اإلجابة, ثم

الغضب واالستنكار ومشاعر اإلحباط من هذا الزائر ومن أحاديثه املزعجة, ومثل 
 :َّثم تنهال عيل األسئلة بل االحتجاجات. . ُهذه القراءة يف وجوه الشباب ال ختطئ

حت عندهم نكرة  ـ املغاربة يأكلون األلف, وهكذا أصب]يس حممد النيف[
اجلامعات اإلسالمية واملجالت الناطقة باسمها أيدوا  . .الدعاة. . العلامء: النكرة ـ

هذه الثورة, فكيف مل ينتبهوا إىل ما تفضلت به, وهل من املعقول أن تغفل األمة 
 !بعلامئها ومجاعاهتا عن هذه األمور اخلطرية التي ذكرهتا وتنفرد هبا أنت وحدك?

ّين أيدوا هذه الثورة عربوا عن عواطفهم وآماهلم وأحالمهم, الذ: وكان ردي
وأنا أقدر استغرابكم ألن اسمي ليس بقوة األسامء التي اعتدتم االستامع إليها 
والتأمني عىل صدق مواقفها, ولكنكم طالب جامعات فاسمعوا قويل, وابحثوا عن 

أقوال الرجال مصادري, فإن ثبت عندكم صحتها فعليكم التمسك باحلق, وجتنبوا 
 .مهام كانت شأهنا

ُلقد نجحت ـ واحلمد هللا ـ يف زعزعة قناعة الذين التقيتهم هبذه الثورة, 
ًوأصبحوا يسمعون وألول مرة أن هناك فرقا واسعا بني السنة والشيعة, وأن الشيعة  ً
ليست كأي مذهب من املذاهب, أما عدد الذين اقتنعوا بام سمعوا مني فقد كان 

بينهم الشيخ عالل ـ نسيت بقية اسمه ـ رمحه اهللا, والشيخ حممد زحل ًقليال, ومن 
حفظه اهللا, وبعد يومني من لقائي بمجموعته, كان اخلميني وثورته وشيعته موضوع 

 .خطبته يوم اجلمعة يف مسجد من مساجد الدار البيضاء الكبرية
 .أسأل اهللا اهلداية للذين كانوا يضللون هؤالء الشباب
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 :ظم شاعر اإلخوان املسلمني هيتف بجموع املتظاهرينكان يوسف الع

ــاً ــاخلميين زعيم ــاًب  هد صرح الظلم ال خيشى احلماما      وإمام
 مــن دمانــا ومضــينا لإلمــاِمقد منحنـاه وشـاحاً ووسـاماً

ليعود الكـون نـوراً وسـالماً      ر الشرك وجنتـاح الظالمـاندم 

 يردون فيه عىل كل من يشكك لتنظيم الدويل لإلخوان املسلمنيويف بيان ل
 :بالثورة اإلسالمية يف إيران, ويقولون هؤالء واحد من أربعة

إما مسلم مل يستطع أن يستوعب عرص الطوفان اإلسالمي, وما زال يف زمن (
االستسالم فعليه أن يستغفر اهللا وحياول أن يستكمل فهمه بمعاين اجلهاد والعزة يف 

  R [  Z  Y  X  W    V  U    T  S ﴿: اإلسالم, واهللا تعاىل يقول
, وإما عميل يتوسط ملصلحة أعداء اإلسالم عىل حساب ]١٧٥: آل عمران[ ﴾\ 

D  C  B  A   ﴿: ًاإلسالم متشدقا باألخوة واحلرص عليها, كام يف قوله تعاىل
G  FEHM L   K  J  I   ﴾  ]وإما مسلم إمعة ] ٦٢: األنفال

E   D  C  BA  ﴿:  واهللا يقولحيركه غريه بال رأي له وال إرادة,
 G  F   L  K  J  IH ﴾] ١٤٩: آل عمران[ ,

 . . .).وإما منافق يداهن بني هؤالء وهؤالء
والتوسط الوارد يف بيان التنظيم الدويل يعني التوسط من أجل اإلفراج عن 
: الرهائن األمريكان املحتجزين يف سفارهتم بطهران, وهلذا فقد جاء يف البيان نفسه

ًو كان األمر خيص إيران وحدها لقبلت حال وسطا بعد أن تبينت ما حوهلا, ول( ً
ولكنه اإلسالم وشعوبه يف كل مكان, وقد أصبحت أمانة يف عنق احلكم اإلسالمي 
الوحيد يف العامل الذي فرض نفسه بدماء شعبه يف القرن العرشين لتثبيت حكم اهللا 
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 ).نية العامليةفوق حكم احلكام, وفوق حكم االستعامر والصهيو

وصدر بيان آخر عن التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني بمناسبة احلرب 
ًالعراقية اإليرانية, هامجوا فيه صداما ونظامه البعثي يف العراق, وأيدوا إيران وثورهتا 

 :ومخينيها, وكان مما جاء فيه
إن هذه احلرب ليست حرب حترير للمستضعفني من الرجال والنساء (
ً الذين ال يملكون حيلة وال هيتدون سبيال, فشعب إيران املسلم قد حرر والولدان

نفسه من الظلم واالستعامر األمريكي الصهيوين يف جهاد بطويل خارق وبثورة 
إسالمية عارمة فريدة من نوعها يف التاريخ البرشي, وحتت قيادة إمام مسلم هو 

 ).دون شك فخر لإلسالم واملسلمني
 لإلخوان املسلمني يف تأييده لثورة إيران ودفاعه عنها ومىض التنظيم الدويل

 من أحداث, ولكن احلب ّدِبطريقة عاطفية إنشائية, دون األخذ بعني االعتبار ملا جي
وكذلك كان موقف . . . ًكان دائام من طرفهم وحدهم وليس من طرف إيران

اب املودودي عىل  جوباكستان, فقد نرشت جملة الدعوة القاهريةاجلامعة اإلسالمية يف 
 :سؤال وجهته إليه املجلة نفسها حول موقفه من الثورة اإليرانية, قال ـ رمحه اهللا ـ

ثورة اخلميني ثورة إسالمية والقائمون عليها هم مجاعة إسالمية, وشباب (
تلقوا الرتبية يف احلركات اإلسالمية, وعىل مجيع املسلمني عامة واحلركات 

جملة «) ه الثورة وتتعاون معها يف مجيع املجاالتاإلسالمية خاصة أن تؤيد هذ
 .م١٩٧٩شهر آب ) ٣٩( العدد »الدعوة

 حني أصدروا بياناهتم  وغريهموغريهم. . . كم متنيت أن يكون هؤالء
ًالفضفاضة قد قرؤوا متنا من متون عقائد الشيعة, أو اطلعوا عىل بعض كتب 

 .اخلميني, وكتب مراجع الشيعة الكبار
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ديث عن الصعوبات التي واجهتني عند طباعة الكتاب, أعود إىل احل

وتسويقه, كان من املستحيل البحث عن مطبعة لطباعة الكتاب يف لبنان خالل 
م, وليس أمامنا إال مرص, فأخذنا نتنقل من مطبعة ألخر, ١٩٨١م ـ ١٩٨٠عامي 

 وكانوا يأخذون الكتاب منا ويقرؤون عنوانه, ثم يقلبون صفحاته, وقد يمكث عند
ًأحدهم أسبوعا أو شهرا ثم يرده إلينا مع االعتذار, ألن األجواء العامة ضد  ً
ًموضوع الكتاب, وأصحاب املطابع ال يريدون أعامال تعرضهم للمخاطر, وبقينا 
 .ًعىل هذه احلالة سنة كاملة إىل أن وجدنا صاحب مطبعة ـ وكان قبطيا ـ يقبل طباعته

 الدولة يأتون للمطبعة صباح ذات وبعد االنتهاء من طباعته فوجئنا بأمن
ـ وبعد  ُدـا بعـورهم قصة مل حين وقت احلديث عنهـوحلض ه ــادرونـيوم, ويص

 :مفاوضات مضنية وضع أمن الدولة رشطني لإلفراج عن الكتاب
 .زهر عىل نرشه, واألزهر كجهة رسمية ال يقر نرش مثل هذا الكتابموافقة األ: األول
 .لتعهد بعدم توزيعه داخل مرص شحنه, واأن جيري: الثاين

وكان األخ املسؤول عن طباعة الكتاب ابن األزهر, ويعرف مداخله 
ًمن جعل املستحيل ممكنا وحصل عىل ترصيح من !! وخمارجه, فتمكن بطريقة ما

األزهر باملوافقة عىل طباعة الكتاب, أما عن إخراجه من مرص, فلم نجد أي دولة 
وجلسنا ننتظر ونحن نعتقد بأن اهللا . .  بتوزيعهًعربية توافق عىل منحنا ترخيصا

َّسبحانه وتعاىل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وكانت هيئة كبار العلامء يف الديار . . ً
 .السعودية هي السبب, وأعضاء اهليئة من كبار العلامء يف هذا العرص

وأن اجتمعت اهليئة لتدارس أمر الثورة اإليرانية, واختاذ موقف منها ال سيام 
از ـس اهليئة الشيخ عبد العزيز بن بـوا لرئيـوة, قالـدان الدعـبعض املعروفني يف مي

إن اإلمام اخلميني خيتلف عن غريه من الشيعة اإلمامية, فال تستعجلوا : ـ رمحه اهللا ـ
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 .يف اختاذ موقف قد يثبت لكم خطؤه

رشقية وكلفت اهليئة الشيخ صالح بن غصون ـ رمحه اهللا ـ رئيس املحاكم ال
وعضو اهليئة بتقديم دراسة عن إمام هذه الثورة وعقيدته, وبعد أيام قليلة قدم عضو 

 »وجاء دور املجوس«اهليئة الشيخ عبد اهللا بن قعود ـ رمحه اهللا ـ نسخة من كتاب 
 :للشيخ عبد العزيز بن باز ـ رمحه اهللا ـ وقال له

ه العقدية هذه يا شيخ دراسة مفصلة عن هذه الثورة من خمتلف الوجو
والتارخيية والسياسية, فكلفه ابن باز بتلخيص الكتاب بتقرير يقدمه هليئة كبار 
َّالعلامء يف اجتامعها القريب, ففعل ابن قعود, وعرب العلامء أعضاء اهليئة عن 

 واعتباره بمثابة الدراسة التي كلفوا هبا ابن غصون ـ رمحه اهللا ـ, ارتياحهم للكتاب
ـ رمحه اهللا ـ رشاء ثالثة آالف نسخة منه, وحتت ستار ما تم وقرر الشيخ ابن باز 

 أدخلنا كمية مماثلة, ومل توزع هذه الكمية عىل املكتبات ودور النرش ألننا مل رشاؤه
نحصل عىل ترخيص رسمي يسمح لنا بتسويقه, بل كانت إدارات الدعوة واإلفتاء 

بن باز يثني يف جمالسه والشؤون اإلسالمية توزعه عىل نطاق حمدود, وكان الشيخ ا
 .عىل الكتاب, وينصح بقراءته, ويدعو ملؤلفه

وبقي أن يعرف القراء الكرام أنني مل أطرق باب أحد من هؤالء العلامء 
ًاألفاضل طالبا منهم التوسط من أجل احلصول عىل ترخيص بتوزيع الكتاب يف هذا 

 أكن يف يوم من البلد أو ذاك, وال طرقت باب غريهم, وليس من عاديت ذلك, ومل
األيام تاجر كتب, بل واملوضوعات التي حتدثت عنها يف هذا الكتاب وغريه من 
كتبي التي تشبهه ال يطرقها إال من حيمل دمه عىل كفه, ويميض ال يريد إال الشهادة 
يف سبيل اهللا, فالقوم تفوقوا عىل فرقة احلشاشني الباطنية يف فن االغتياالت, أسأل 

 .خالص القصداهللا أن يرزقني إ
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والشيخ ابن قعود حصل عىل الكتاب من دعاة كانوا عىل علم به منذ بدايته, 

زيعه, وكانوا مقتنعني بأمهيته ورضورة انتشاره, وفتح األبواب املغلقة أمام تو
 شجاع ,والشيخ الفاضل ـ رمحه اهللا ـ سباق يف عمل اخلري, حريص عىل توعية األمة

ً, وإىل هذا التاريخ مل يبلغني أن أحدا من هؤالء ال خيشى إال اهللا سبحانه وتعاىل
 .العلامء يعرف االسم احلقيقي ملؤلف الكتاب

وإذا كان الكذاب املراوغ الذي يتظاهر بالتقو واالستقامة ال بد أن يتكشف 
أمره, ويعرف الناس حقيقته, فحكام إيران اجلدد بدأت تتكشف نواياهم بعد ميض 

 :كمأشهر قليلة عىل استالمهم احل
ًـ فاحلرب بني إيران والعراق استمرت سنني عجافا وحصدت مئات اآلالف 

 .من األرواح
ـ ويف احلج ابتدعوا شعرية ما أنزل اهللا هبا من سلطان أسموها مظاهرة 

تبدأ هذه املظاهرة يف اليوم السادس من ذي احلجة, ويف هذه ] الرباءة من املرشكني[
م, ١٩٨٦عيص وزمزميات البنزين, ففي حج عام املظاهرة كانوا حيملون اخلناجر وال

 ٨٥ آخرين, ومن بني القتىل ٦٤٩ حاج وإصابة ٤٠٢أسفرت مظاهرهتم عن مقتل 
 من ٢٧٥ من جنسيات خمتلفة و٤٢من رجال األمن واملواطنني السعوديني و

اإليرانيني, وشارك يف هذه اجلريمة النكراء معظم احلجاج الشيعة من بلدان خمتلفة 
م هي األشد ١٩٨٦تعليامت قيادهتم يف طهران, وإذا كانت أحداث عام استجابة ل

م, ومن ١٩٨٠واألكثر دموية إال أن شغبهم بطريقة أو بأخر مل ينقطع منذ عام 
وراء هذا الشغب كانوا يريدون تدويل احلرمني الرشيفني, وأن جيعلوا ألنفسهم 

املسألة بكتايب موضع قدم يف هذه األرض الطاهرة, وقد فصلت القول يف هذه 
 .»!أأيقاظ قومي أم نيام?«
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ـ حترك مجهورهم يف لبنان من أجل أن يكون هذا البلد املتعدد الطوائف 
اجلمهورية اإلسالمية الثانية, ومن املؤسف أن بعض علامء ومجاعات أهل السنة أيدوا 

 .هذا املطلب الذي ال يزال حزب اهللا يسعى من أجل حتقيقه بطرق ملتوية خبيثة
احتالل العراق وأفغانستان, وأعادوا الفوا مع الشيطان األكرب من أجل ـ حت

لنا ذكريات حتالفهم مع الترت يف القرن السابع اهلجري, الذي كان من آثاره املؤملة 
سقوط بغداد, ومقتل مئات اآلالف من أهلها, وهنب املخطوطات وكتب الرتاث 

 !!وإلقاؤها يف هنر دجلة, أال ما أشبه اليوم بالبارحة
لطائفي احلاكم يف سورية, زاعمني أهنم ـ بعد حوار ًـ أقاموا حلفا مع النظام ا

سيايس مشبوه ـ أبناء طائفة واحدة, مع أن النظام السوري علامين بعثي, وهكذا 
ًيكون نظام البعث يف بغداد مرتدا عن اإلسالم, ونظام البعث يف دمشق مؤمنا ً! 

كم ـ حتت شعار تصدير الثورة الذي رفعوه منذ األيام األوىل الستالمهم احل
أحدثوا فتنة طائفية يف كل بلد من بلدان العامل اإلسالمي ال تعرفها األمة منذ أيام 
ًحكم إسامعيل الصفوي وفضال عن ذلك فهم يعملون دون كلل وال ملل من أجل 

ابتالع دول اخلليج واحدة بعد األخر. 
إهنا ثورة كرسوية فارسية, : كان الناس ينظرون إىل ما حيدث حوهلم باندهاش

ًليست إسالمية, هذا ما تقرر عندهم, وإن كان ـ قد جاء ـ متأخرا, وعادوا يقرؤون و
 .الكتب التي كانوا باألمس يستنكروهنا أشد االستنكار

يف هذه التحوالت اجلديدة سمحت بعض الدول لرشكات التوزيع باسترياده 
كل  مل يسمح, فكانت النسخة الواحدة يتناقلها عرشات القراء, ووبعضها اآلخر

ممنوع مرغوب, ومع كل هذا التغري العام كان القراء يستغربون ما ذكرته عن تعاون 
ا يف تنظيم إخراج الشاه يا وإرسائيل, وعن دور أمريكينظام اآليات مع كل من أمريك
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 .من إيران, وحتييد اجليش, والتعاون مع النظام اجلديد

لطائف [ما يسمونه وال ] تقية القوم[معظم هؤالء القراء ما كانوا يعرفون 
َّ, فتخدعهم شعارات الشيطان األكرب, وحترير القدس, ثم احتالل السفارة ]احليل

األمريكية التي أشغلوا الدنيا هبا, إال أن تعاوهنم مع األمريكان أصبح حقيقة ال مراء 
 :فيها, يقول شاه إيران السابق حممد رضا هبلوي يف مذكراته

 مفاجئ, إن اجلنرال هويزر يف طهران م وصلني خرب١٩٧٩يف أوائل يناير (
منذ عدة أيام, بالرغم من أن أحداث األسابيع األخرية قد علمتني احلياة مع 

 هامة, فنائب قائد القوات املفاجآت, إال أن اجلنرال هويزر مل يكن شخصية غري
 يزور فيها  كانكان يطلب لقائي يف كل مرة] هويزر[املسلحة األمريكية يف أوروبا 

ًن, ومل حيدث قط أهنا كانت زيارات ودية بسيطة بل كانت دائام تتعلق طهرا
بمشاورات هامة, ويف النهاية كنت أنا القائد األعىل للجيش اإليراين وبالدي عضوة 

ًوكانت زيارات اجلنرال هويزر يعلن عنها مسبقا ] سنتو[بحلف الدفاع املشرتك 
 ).ًدة, إذا كانت الزيارة رسية للغايةًدائام, ولكن هذه املرة مل يبلغ عنها إشارة واح

ًكان رجال اجليش األمريكي يطريون بطائراهتم اخلاصة ذهابا وعودة, (
وبالطبع كانوا ال خيضعون للقواعد الرسمية العادية, ألهنم كانوا هيبطون يف 
ًاملطارات العسكرية, فقمت بسؤال قوادي إن كانوا يعرفون شيئا عن زيارة نائب 

ًسلحة األمريكية يف أوروبا, وهم أيضا مل يكن لدهيم علم بذلك, قائد القوات امل
فامذا يا تر يريد هذا اجلنرال األمريكي يف إيران? فوجوده يف الواقع يشء غري 

بدون سبب وجيه, وبمجرد ] االستغامية[عادي, فضابط بمثل مسؤوليته ال يلعب 
قرأنا يف الصحف مالحظة وجوده كانت الصحافة السوفييتية كذلك تورد ذلك, ف

اجلنرال هويزر يتواجد يف العاصمة اإليرانية للتجهيز النقالب : الصادرة يف موسكو
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عسكري, وكان الكرملني يريد حتذيري من األمريكان من خالل هذا اخلرب ولقد 

 ).أوردت الصحف السوفييتية احلقيقة
يكان مع املهندس ثم يتحدث الشاه يف هذه املذكرات عن اتصاالت األمر

 .ان الذي اختاره اخلميني ليكون رئيس أول حكومة لآلياتمهدي بازرك
اجلنرال غالم رضا ربيع القائد األعىل للقوات اجلوية اإليرانية, قال أمام 

 :حمكمة الثورة التي شكلها اخلميني بعد أقل من شهر
ويف هناية حماكمته ) لقد قذف اجلنرال هويزر بالشاه كفأر ميت خارج البالد(
ًة حكمت املحكمة عليه باإلعدام رميا بالرصاص ونفذ احلكم فوراالقصري  هذه ,ً
 .واحدة

 م١٩٨٨ ـ م١٩٨٠أما الثانية, فإن إمداد إيران خالل حرهبا مع العراق 
هدمها ـتدل عىل ذلك بحادثني شـ وأس,رائيلية مل ينقطعـباألسلحة األمريكية اإلس

 : البتة التشكيك بصحتهاميمكنالعامل, وال 
م سقطت طائرة نروجيية فوق أوكرانيا, وتبني أهنا ١٩٨٥ عام  ففي:األول

حمملة باألسلحة وقطع الغيار من إرسائيل إليران, ثم حتدثت وسائل اإلعالم 
العاملية عن طائرات جمهولة اهلوية تقوم برحالت مكوكية من تل أبيب إىل تربيز, 

ت العراقية التي زعامء النظام الصهيوين, واملخابرا: وحتدث عن هذه األسلحة
, يون دوالرل م٨٠٠قدرت حجم األسلحة التي استوردهتا إيران من إرسائيل بمبلغ 

 .كام اعرتف هبا بعض املسؤولني اإليرانيني
 / ٤ / ٢٤ذكر, فقد نقلت الصحف العربية يف وإذا كان اليشء باليشء ي

 : اإلرسائيلية اخلرب التايل»يديعوت أحرونوت« عن صحيفة م٢٠٠٦



  ١٧     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة الطبعة العارشة
ًثة مهندسني إرسائيليني طهران رسا, بناء لدعوة من جهة رسمية زار ثال(

 ).إيرانية, للمسامهة يف إعادة تأهيل بنى حتتية دمرها زلزال قبل سنوات
 :وأدلوا للصحيفة بالترصيح التايل

ذهلنا من البون الشاسع بني املواجهة العلنية بني إرسائيل وإيران, وبني عمق (
ًين الذي يقدر بماليني الدوالرات سنويا, استقبلونا التعاون التجاري بني البلد

 ).بحفاوة ومل نشعر للحظة واحدة بعدوانية جتاهنا
 :وأضاف رئيس الوفد

كنا نحمل خرائط بناء سبق لوزير البنى التحتية السابق آرييل شارون أن (
واقع َّأرسل بعضها إليران, تشري إىل أعامل نفذها اإلرسائيليون يف البنى التحتية يف م

 ).رضهبا زلزال قبل سنوات
ًوزاد رئيس الوفد أن زيارته لطهران هي اخلامسة منذ مخسة عرش عاما, وقال َّ: 

ًإن ثمة ازدهارا يف العالقات التجارية بني إرسائيل وإيران يف السنوات (
 ).األخرية, ويف جماالت خمتلفة يف مقدمتها الزراعة

م, بطائرة أمريكية حمملة ١٩٨٥فوجئ العامل يف يوم من أيام عام : الثاين
 .بنوعية معينة من األسلحة, وكان عىل متنها وفد رسمي أمريكي

ًالزيارة كانت رسية للغاية, ولكن الرصاع عىل السلطة دفع طرفا من 
ًاألطراف إىل ترسيب اخلرب إىل جملة الرشاع اللبنانية, فنرشته وحققت سبقا صحفيا  ً َّ

ان, فها هو اخلميني وآياته يتعاملون مع أحرج كل من األمريكان وآيات طهر
الشيطان األكرب يف الرس ويشتمونه يف العلن, وأمريكيا التي تتشدد يف منع األسلحة 
عن الدول التي متارس اإلرهاب, ومنها إيران, ها هي تزودها باألسلحة, ويكذب 
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جابة فعلها قوهلا, فامذا تقول لألوروبيني الذين منع بعضهم السالح عن إيران است

 !لطلب األمريكان?
حقق الكونجرس يف هذه الفضيحة, واختذ إجراءات ال ترقى إىل درجة إقالة 

] إيران كونرتا: [َّوصارت تسمى هذه الفضيحة فيام بعد] ريغان[الرئيس األمريكي 
 ].إيران جيت[أو 

وتوجت إيران تعاوهنا مع الواليات املتحدة األمريكية يف احتالل األخرية 
ًانستان والعراق, فشيعة العراق يف جمموعهم كانوا جنودا للقوات لكل من أفغ

األمريكية, وكام قلت قبل قليل فقد أعادوا لنا ذكريات الطويس مع التتار, ومنذ عام 
 الطيبة م والعراق يئن حتت وطأة هذا التحالف اخلبيث, وتسيل عىل أرضه٢٠٠٣

ًيب األثيم حدا يعجز عنه الوصف, املعطاء أهنار من الدماء الربيئة, وبلغ احلقد الشعو
فكل من يكتشفون أن اسمه عمر يقتلونه, فصار الناس من شدة اخلوف يغريون 
ًأسامءهم, ولقد التقيت بمن يسمي نفسه جعفرا وحيدرا, وما إىل ذلك من أسامء ً ُ . .

واألرس من العرب السنة يتمنون أن يكونوا يف السجون التي يرشف عليها 
الذين حياربون األمريكان ويعادوهنم أشد العداء ـ وليس يف األمريكان ـ وهم 

 .السجون التي ترشف عليها حكومة التحالف الشيعي وقوات أمنها
ًثامنية وعرشون عاما واملسلمون يتلقون رضبات بعد رضبات من األكارسة 
الفرس وطابورهم اخلامس, ومل تعد شعوبنا تنخدع بالشعارات الرباقة التي 

 .دعاءات الكاذبة التي يروجوهنا بااليرفعوهنا وال
وأنا اليوم أقرأ يف كتابات كثري من املفكرين والقوميني, واملحللني السياسيني, 
واملسؤولني العرب, ويف الصحف املعاين واملصطلحات نفسها التي وردت يف كتايب 

 .هذا, وكانوا من قبل يعدوهنا من أنواع التعصب الطائفي, وضيق األفق السيايس
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ًحسب ـ بكل تواضع ومن غري ادعاء ـ أين كنت سباقا يف هذا امليدان, ومرد وأ

ذلك إىل املنهج الذي اتبعته يف هذا الكتاب ويف كل كتاب واحلمد هللا; فمن جهة 
ًقمت بتتبع اخلميني وشيعته, فقرأت كتبهم وصحفهم, وحاورت بعضا ممن التقيته 

ني عنهم سواء كانوا من الغرب أو منهم, ثم تتبعت ما كتبه كبار املحللني السياسي
وخرجت من هذه الدراسة بالنتيجة . . الرشق, وهذا ـ كام أعتقد ـ واضح يف كتايب

إهنم متعصبون للقومية الفارسية, ومن الناحية الطائفية فهم شيعة صفويون, : التالية
رين ّالثانية مسخرة خلدمة األوىل, ورأيت أن هذه النتيجة حتتم عيل العودة إىل مصدو

 :مهمني
ألطلع القراء من خالله عىل العقلية التي يفكر هبا الفرس, : املصدر التارخيي

وكيف يتعاملون مع الشعوب األخر, ومنها جرياهنم العرب, وهل الشيعي 
 العريب عندهم مثل الشيعي الفاريس?

حتدثت عن أهم فرقهم يف خمتلف مراحل التاريخ : املصدر العقدي
اإلمامية اإلثنا عرشية : إلشكال التايل الذي يردده البعضاإلسالمي, ثم عرضت ا

املعارصون خيتلفون عن سلفهم, فعرضت عقيدهتم يف القرآن والسنة, وموقفهم من 
أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم, ويف مسألة اإلمامة, ثم 

ليل القاطع بأن عرضت أقوال علامء وأئمة امللة يف القديم واحلديث, وأثبت بالد
ًاإلمامية اإلثنى عرشية ال خيتلفون عن سلفهم بل هم أكثر غلوا وتنطعا منهم ً. 

ما عالقة العقيدة بالتحليل السيايس? أيف كل يشء : وجاء فيام بعد من يقول
 !حترشون العقيدة?

م لقلنا هذه وجهة نظر فيها ١٩٧٩ًلو جاء هذا القول مرافقا لبداية احلدث 
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 الذي ال تسلم نتائجه من اخلطأ, ولكن أن يأيت اآلن بعد أن ثبت كثري من الترسع

 السياسية عن عقيدهتم التي لكل منصف أن القوم ال يمكن أن تنفصل مواقفهم
يدينون هبا, وعن تارخيهم احلافل بالشواهد عىل تعاوهنم مع الغزاة املحتلني, 

 .وعداوهتم ألهل السنة وباألخص العرب منهم
ول بعد ثبوت صحة كل ما توقعناه بفضل اهللا ومنته, وخطأ وأن يأيت هذا الق

 اعتمد عىل األسلوب اإلنشائي; اخليال اخلصب والتمنيات, وعىل الغوغائية نكل م
 .التي تتبدل بني حني وآخر

لو أننا حتدثنا عن النظام اجلديد يف إيران من خالل تاريخ القوم وعقيدهتم, 
ًحواهلم ومواقفهم لكان القائل حمقا, ولكننا وأغفلنا احلديث عن واقعهم املعارص وأ

 .فصلنا القول يف اجلانب السيايس ويف غريه, هذا من جهة
ومن جهة أخر فكبار الباحثني واملحللني السياسيني من الرشق أو الغرب 
استدركوا ما فاهتم من نقص, وأصبحوا عندما يتحدثون عن إيران يتحدثون عن 

اليدها, بل ويتحدثون عن دقائق عقيدهتم, أما تاريخ هذه األمة وعاداهتا وتق
املسؤولون األمريكيون واألوروبيون فصاروا يتعاملون معهم حسب عقيدة التقية, 
يف الظاهر عداوة وشيطان أكرب, ويف الرس تعاون وتنسيق دائم ال ينقطع, بل ولقد 
 اكتشف الغربيون أن تقية الشيعة ال ختتلف عن أسلوب املخابرات عندهم التي

 .تعقد يف الرس صفقات ال تعرتف هبا يف العلن
هذا هو منهجنا يف الدراسات السياسية, ويف احلكم عىل : وقصار القول

 ومن تبعهم من أئمة واقع األمة املعارص, وهو املنهج الذي كان عليه رسول اهللا 
 بأنه خري القرون املفضلة, ومن اهتد هبدهيم إىل يوم الدين, وإننا إذ نوافق املعرتض

ال جيوز حرش ـ والكلمة ليست من اختيارنا ـ العقيدة يف كل موضوع ال عالقة له 
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ًبالعقيدة, لكننا نذكر كل معرتض بأن للمسلم منهجا حيكم من خالله عىل مجيع ما 

فإذا زعم أن التحليالت واملواقف السياسية ال عالقة هلا . . يواجهه من أحداث
ىل رسلك, وننصحك أن تتدبر ما تقول ـ فإذا ع: باإلسالم وال بمنهجه, قلنا له

ركبت رأسك وأرصرت عىل موقفك ـ فإنك تكون بذلك قد خطوت اخلطوة األوىل 
 .يف طريق العلامنية سواء أشعرت أم مل تشعر

* * * 
 :ثمة أمران ال بد من اإلشارة إليهام قبل الفراغ من هذه املقدمة

 :عميل يف هذه الطبعة: األمر األول
اءة الكتاب, وصححت ما ورد فيه من أخطاء, وأعدت تنقيح ـ أعدت قر

 .وصياغة ما كنت أر أنه حيتاج إىل مراجعة
 ألن كتب اخلميني كانت »اخلميني بني التطرف واالعتدال«ـ حذفت فصل 

ًجمهولة عند أهل السنة, وهلذا فقد اعتربه أصحاب العواطف اهلوجاء علام من أعالم 
ثم رأيت أن الكتابات واملؤلفات كثرت يف هذا . . ًباًاإلسالم, وليس طائفيا متعص

 .الشأن
ـ حذفت بعض التحليالت السياسية التي كانت مفيدة يف ذلك الوقت, وال 

 .حاجة للقارئ هبا اليوم
ـ أضفت أشياء جديدة عند احلديث عن موقف العلامء املعارصين, كام 

ت طباعة الكتاب أضفت هذه املقدمة التي حتدثت فيها عن الظروف التي رافق
 .وانتشاره

م ١٩٨٠م ـ ١٩٧٩ـ إذا علم القارئ الكريم أن تأليف الكتاب خالل عامي 



 وجاء دور املجوس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  @@٢٢  
فسوف يالحظ أسامء أعالم كانت هلم مسؤوليات فتوفاهم اهللا, وحلت حملهم أسامء 

ألن تبدل األسامء ال يغري من أمهية النتائج أخر, ومل أرش يف اهلامش إىل هذا وذاك, 
 .يهاالتي انتهينا إل

ـ وكذلك وردت إحصائيات خمتلفة, منها أسامء بعض مراكز الطابور 
اخلامس اإليراين يف البالد العربية, والذي أعلمه أن هذه املراكز تضاعفت اليوم 

ة وحدها أنشأ جتار يًمرات عديدة, وفتحت أمامها أبوابا كانت مغلقة, ففي سور
أن سورية ليس فيها شيعة, فامذا ًشيعة الكويت أكثر من أربعني مركزا وحسينية, مع 

 يريدون من هذه األوكار التي تنذر برش مستطري?
 .إن سورية كانت شيعية, ونريدها أن تعود كام كانت: بعضهم يقول رصاحة

 :األمر الثاين
ل ـه: اب, وأنا أواجه السؤال التايلـمنذر صدور أول طبعة من هذا الكت

 !وس?ـيعة جمـالش
اد ـددة ومتباينة يف االعتقـة فرق متعـقها, ألن الشيعواملسألة ليست عىل إطال

 :ر أمههاـول يف ذكـق عىل ذاك, وسأوجز القـا ينطبق عىل هذا ال ينطبـوم
 :التفضيلية

ًالذين يفضلون عليا عىل سائر الصحابة ـ ريض اهللا عنهم أمجعني ـ من دون 
 عنهم ـ ولكن إكفار أو تفسيق ويعرتفون بخالفة أيب بكر وعمر وعثامن ـ ريض اهللا

ٌّعند التفضيل فعيل أفضل منهم, وهلؤالء وجود يف خمتلف مراحل التاريخ, ونستطيع 
اليوم اعتبار الزيدية من هذه الفرقة, وهؤالء مسلمون ال يكفرون وال يفسقون وال 

 .تصح نسبتهم إىل املجوسية
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 :غالة الشيعة

اسخ األرواح, فهؤالء مذهبهم الرفض, وباطنهم الكفر املحض, ويقولون بتن
ًوقدم العامل, وإنكار البعث والنشور, وأن عليا هو الرب, وأن حممدا هو احلجاب ً . .

وهؤالء كفار بإمجاع األمة, وعقائدهم هي نفسها عقائد املجوس مغلفة بغالف 
اب حتدثت عن أهم ـل العلم واملعرفة, ويف هذا الكتـالمي ال ينخدع هبم أهـإس

 .فرقهم
 :ميةاإلثنا عرشية اإلما

وهم أكثر من عرش فرق, أشهرها اإلخباريون, واألصوليون وقيادهتم يف 
إيران, ومن صفاهتم أن مسؤوليهم من حكام وعلامء يبتدعون أشياء ما أنزل اهللا هبا 
من سلطان, ففرقتهم اليوم ليست كام كانت عليه قبل حكم الصفويني والبوهييني, 

 وعقائدهم فيها لوثات جموسية, وأهل ًوهم ليسوا جموسا, ولكن عاداهتم وتقاليدهم
ًالسنة ال يطلقون القول بكفرهم ولكن من يعتقد منهم بأن يف القرآن زيادة ونقصانا 

 ويلعن أبا بكر وعمر وعثامن وعائشة, ويقول بعصمة ويكفر أصحاب رسول اهللا 
خ إل. . . األئمة اإلثنى عرشية, ويزعم أهنم أفضل من أنبياء اهللا, ويعلمون الغيب,

 .َّومل يكن من املعذورين بجهلهم فهو كافر, وإن صىل وصام
نستغفرك اللهم من مجيع الذنوب واخلطايا ونتوب إليك, وصىل اهللا عىل 

 .سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

 حممد رسور زين العابدين
 هـ١٤٢٨ / ١٠ / ٢١

 م٢٠٠٧ / ١١ / ٢املوافق 
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إن احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا, 
وسيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال 

 .ًإله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
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 :أما بعد

وأنا أتتبع أنشطة الرافضة وخمططاهتم يف عاملنا ًفمنذ أكثر من عرشين عاما 
 :اإلسالمي

ـ أتتبع ما يصدر عنهم من كتب وصحف وجمالت وما حتويه من دس وافرتاء 
 .عىل رجال خري القرون
ون إليه من وسائل وطرق يف نرش دعوهتم يف املناطق اآلهلة ؤـ أتتبع ما يلج

ل واألفراد الذين تشيعوا خالل بالسنة, وأمجع األرقام واإلحصائيات عن عدد القبائ
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 .قرن من الزمن يف كل من إيران واخلليج والعراق ولبنان

وكيف متكنت من ركوب كثري من األحزاب الوصول  ـ أتتبع فرقهم املتطرفة
 .إىل السلطة يف بعض البلدان العربية

ًكنت وما زلت أحرتق أملا من ختاذل أهل السنة, وغفلتهم عام يدبره أهل 
 .الرفض هلم

وعندما أنقل آالمي وأشجاين إلخواين الدعاة, كانوا يستغربون ما أقوله هلم 
 : قائلنيَّيل بينهم قادة لبعض اجلامعات, وأسمعهم يردون عَّنمع أ

 !! تقدم خدمات جىل للقومينيهـ إنك يف اهتامماتك هذ
نحن نشكو من اخلطر الشيوعي والصليبي . ـ نحن يف واد وأنت يف واد

وأنت تتحدث عن حركات ومذاهب أكل الدهر . . . القومي والعلامينوالرأساميل و
 !!عليها ورشب

ح منذ سنني رايات سوداء ْملَإنني أ. نني يف واد وهم يف واد آخرإنعم واهللا 
ومن أجل هذا . . . تتحرك من املرشق, ويسعى محلتها البتالع العامل اإلسالمي

 .كثر من ثالث سننيكتبت بعض فصول هذا الكتاب قبل ثورة إيران بأ
وأشد ما كان يؤملني تنظيم الرافضة احلزيب, وإن أول حلقاهتم العلمية يف 
ًاحلسينيات واحلوزات العلمية نقد أصول السنة وجتريح أمهات كتبهم, فرت شابا 
ًيافعا من شباهبم يتدسس ألبناء السنة كالشيطان فيحدثه عن قضية علمية, ويقنعه 

ـ, وبعد االنتهاء من إقناعه يأتيه بصحيح   يزعم الرافيضـ كام بام فيها من أخطاء
 :البخاري ويقول له

 يف حديث روته عائشة »صحيح البخاري«انظر كيف وردت هذه القضية يف 
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 .أو أبو هريرة ريض اهللا عنهام

وصاحبنا ال يعرف أصول دينه, وال صلة له بالبخاري أو مسلم, وال يعلم 
 .ندهم من مغالطات وأباطيلًشيئا عن أكاذيب الرافضة وما ع

 :ويف الصورة املقابلة حيدثك املنسوبون إىل العلم من السنة قائلني
إن خالفنا مع الشيعة خالف تارخيي ال يمس أصول اإلسالم, وكل ما يف 

. . . ًن إخواننا الشيعة يعتقدون أن عليا أفضل من أيب بكر وعمر وعثامنأاألمر 
فون عقيدة الرافضة, ومل يطلعوا عىل أمهات والذين يقولون هذا الكالم ال يعر

 .كتبهم
* * * 

ثم جاءت ثورة اخلميني التي شارك كارتر يف تصميمها, وساهم جنراله 
جاءت هذه الثورة فافتتن هبا . . .  يف تنفيذها عندما نجح يف حتييد اجليش]هويزر[

ت خالد معظم اإلسالميني, وظنوا أهنا ستعيد هلم عهد اخللفاء الراشدين, وبطوال
 .وصالح الدين

وبالغت املجالت اإلسالمية يف تضخيم شخصية اخلميني وثورته, ويف 
ْمنًإحد هذه املجالت مل يعد القارء قادرا عىل التمييز ما بني السني والرافيض  ِ 

اب هذه املجلة, وفتحت هذه املجلة باهبا عىل مرصاعيه فنرشت كل ما يريده ّتك
 تدعو إىل تقبيل ترب قم والنجف وكربالء, وشد الرافضة, وأقل ما نرش قصائد

 .الرحال إىل تلك املزارات والطواف حوهلا والركوع والسجود هلا
وتنافست معظم اجلامعات اإلسالمية يف تأييد الثورة اإليرانية, وهذه 
اجلامعات التي تنتسب إىل مذهب أهل السنة متناحرة فيام بينها متخاصمة ومن 
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ً صفها لكنهم مجيعا متفقون عىل رضورة تأييد الثورة ًالصعوبة جدا أن توحد

 .كام يقولوناإليرانية والتعاون والتنسيق مع البطل اإلسالمي اخلميني 
ُإن واحدا من الذين ن . . كب هبم العمل اإلسالمي وصار من البارزين فيهً

ًزار اخلميني ثم عاد إىل بلده خيطب وحيارض مشيدا بمآثر قائد الثورة وزهده 
 .اضعه وأنه جلس يف بيته عىل احلصري يأكل معه الزيتون والبيضوتو

هلاماته وخواطره أما عقيدة إمن البيض والزيتون كان صاحبنا يستمد 
 .ًاخلميني وكتبه وخمططاته فال يعرف عنها شيئا

لت املجالت َّللقد ض. ما أسهل مهمة األعور الدجال بني هؤالء الناس
 .أفكارهموغريها عقول الناس وزعزعت 

ات ـس خمططـطحية الدعاة وغفلتهم, ثم يلمـس سـدما يلمـوحيار املرء عن
ْأهوترصحياهتم عن تصدير الثورة, ووقوفهم عىل  الرافضة, بة االستعداد لالنقضاض ُ

 .عىل اخلليج والعراق وسورية ليعيدوا ذكريات العبيديني والقرامطة
, أبناء السنة يصفقون هلمالرافضة حييكون املؤامرات ضد املسلمني, ومجهور 

 :بقوله هؤالء وصفهم أمحد شوقي وأمثال
ــه ان فيـــهـأثـــر البهتـــ ــزور عليـ ــى الـ وانطلـ

ــه مـــأل اجلـــو صـــراخاً ــاة قاتليــــ حبيــــ

ــاء ــن ببغـ ــه مـ ــا لـ عقلــــــه يف أذنيــــــهيـ
ومن أجل كشف احلقيقة, وهتك أرسار الباطل وأهله قمت بتأليف هذا 

 :الكتاب, وقسمته إىل أبواب ثالثة
عن تاريخ الباطنيني الرافضة, وبينت أن دعوهتم هي نفسها : باب األولال
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, وحتدثت عن القائمني عىل هذه الدعوة وكيدهم  يف بعض جوانبهادعوة املجوس

لإلسالم واملسلمني, وكيف كانوا يوالون أعداء اهللا, ويتعاونون مع كل كافر ضد 
 .اإلسالم واملسلمني
الفاسدة, وشهادة أعالم املسلمني هبم يف حتدثت عن عقائدهم : الباب الثاين

القديم واحلديث, وكشفت الستار عن الشيعة الذين نعارصهم وأهنم أسوأ من 
 .شيعة األمس

 :وهو أوسع أبواب الكتاب وفيه الفصول التالية: الباب الثالث
 .ـ الواليات املتحدة األمريكية والثورة اإليرانية

 .ـ مؤامرهتم عىل اخلليج والعراق
 .ألوضاع الداخلية يف إيرانـ ا

وإذن مجعت يف كتايب بني العقيدة والسياسة والتاريخ, وأحسب أن هذه 
الطريقة قد غفل عنها معظم الكتاب املحدثني فهم إما أن يكتبوا يف العقيدة أو يف 
التاريخ وقلام يتطرقون إىل اجلانب السيايس أما سلفنا الصالح رضوان اهللا عليهم 

 .ً موضوعا أعطوه حقه من خمتلف جوانبهفكانوا إذا طرقوا
وحرصت عىل ذكر املصادر يف كل ما كتبت, وكنت أناقش اخلرب وأحمصه 

وأربطه بأخبار أخر. 
وأنا أعلم أن الرافضة سيستقبلون هذا الكتاب أبشع استقبال, وسيكتبون عنه 
ن وعن مؤلفه, ولن يرتكوا كلمة يف قاموسهم اهلابط إال ويلصقوهنا يب, وسيشرتو

 .َّيلذمم بعض املنسوبني للسنة لريدوا ع
ويعلم اهللا أين ال أنتظر منهم إال مثل هذه املواقف, وكيف أنشد السالمة ممن 
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 . بكر وعمر وعثامن ريض اهللا عنهمو, وأبمل يسلم منهم أهل رسول اهللا 

 ,ونـال وال بنـوكل الذي أرجوه أن يثيبني اهللا عىل جهدي هذا يوم ال ينفع م
 اجلامعات اإلسالمية فكل الذي أرجوه منهم أن  أعضاء وسائراين الدعاةإخوأما 
 .وا كتايب بإمعان, وأن يفتحوا قلوهبم لهؤيقر

 .فإن قالوا ليس من املصلحة إثارة مثل هذه القضايا
املصلحة ما وافق الرشع وليس ما وافق األهواء واألمزجة, بل ليس : قلت

, بكتاب اهللا, وينكر سنة املصطفى ة أن نصادق من يشكك ءمن اخللق واملرو
 .ويشتم الصحابة رضوان اهللا عليهم

إن من املصلحة أن نكشف صفحات كاحلة سوداء من تاريخ هؤالء الذين 
 .يسعون إلعادة جمد كرس ونار مزدا

وأرجو من الشباب أن يتعصبوا للدليل, ويرجحوا املصلحة اإلسالمية, وال 
 .يتعصبوا لقول فالن ورأي فالن

ًقد تتبعت آراء الذين أيدوا اخلميني فام وجدت دليال عندهم يعتد به, وإنام ول
 .عواطف هوجاء ال أول هلا من آخر

أما عن وحدة الصف اإلسالمي فنحن أهل السنة فطرنا عىل الوحدة وعدم 
الفرقة, وإزالة أسباب الشحناء والبغضاء, ولكننا ننظر إىل هذه الوحدة من خالل 

 ويرسنا علم اهللا أن يتوسط معظم قادة اجلامعات اإلسالمية األصول اإلسالمية,
 .عند صديقهم اخلميني ليرتاجع عن كتبه وما هبا من دس ورشك وتضليل

ًوأخريا أطالب هؤالء الذين يتباكون عىل رضورة التقائنا مع الرافضة أن 
 تزيد يقوموا بإحصائية لعدد الكتب احلديثة التي ألفها كبار علامئهم, وسيجدون أهنا
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وعندئذ سيعلمون ـ لو أنصفوا ـ أن . عىل األلف كلها تشكيك بأصولنا وعقيدتنا

 .إمكانية االلتقاء معهم غري ممكنة
ًوعىل أي حال لقد جاء هذا الكتاب غضبا هللا ودفاعا عن دينه  اللهم تقبله ,ً

مني, واجعله يف صحائف أعاميل إنك سميع جميب وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب 
 .نيالعامل

 
* * * 
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 . إيران قبل اإلسالم:الفصل األول
 . موقف الفرس من اإلسالم:الفصل الثاين
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 ?ملاذا نقدم هذه الدراسة التارخيية

كالرافضة, والنصريية, : كات باطنية رهيبةيف العامل اإلسالمي اليوم حر
 .والدرزية, والبهائية, واإلسامعيلية

 وتقوم هذه احلركات بتنظيم نفسها عىل أسـاس انتامئهـا الطـائفي, ويتـوار
ـالم,  ـة, واإلـس ـة, والديمقراطـي ـة كالقومـي ـة براـق ـعارات حديـث ـف ـش ـا خـل قادـهت

 .واالشرتاكية
إلسالمية, ولقد أقاموا نظامني وهتدد هذه احلركات واقع ومستقبل الدعوة ا

هلم يف كل من إيران وسورية, وقادة هذين النظامني يقولون رصاحة بأن حركتهم 
, ومن املؤسف أن مكان منهًستعم العامل اإلسالمي, وفعال نجد هلم ركائز يف كل 

يعلق معظم املسلمني اآلمال العريضة عىل ما يسمى باجلمهورية اإليرانية اإلسالمية 
ء إال ألهنا ترفع الشعار اإلسالمي, ومن قبل رفعت حركة القرامطة الشعار ال ليش

اإلسالمي, وتظاهرت الدولة العبيدية يف مرص بانتامئها لإلسالم, وعندما ملك 
العبيديون والقرامطة أمر املسلمني أفسدوا احلرث والنسل, ونرشوا الكفر 

 .هـ٣١٧واإلباحية, واستباحوا دماء املسلمني يف حج عام 
 يعيد التاريخ نفسه رأينا أن نتقدم هبذه الدراسة التارخيية لنربط الومن أجل أ

احلارض باملايض إذ ال يصح ملن يتصد لدراسة حركة وتقويمها أن يغفل عن 
 .هاتارخي

ومما ال شك فيه أن الدروز والنصرييني والبهائيني واإلسامعيليني يعودون إىل 
يعود إىل أصول جموسية وليست إسالمية, ل واحد هو التشيع, وهذا التشيع صأ

 .وموطن املجوسية بالد إيران
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ويف هذه الدراسة التارخيية نتحدث عن تاريخ املجوسية يف إيران, وأثر هذه 

دء أن نسجل هاتني ـادء ذي بـود بـيعة, ونـرق الشـلف فـية عىل خمتـاملجوس
 :املالحظتني
يض اهللا عنه الذين كانوا ـ هناك فرق واسع وبون شاسع بني شيعة عيل ر ١

 باخلالفة من معاوية وأن األخري قد بغى عىل أمري املؤمنني عيل, وهلذا ُّقيرون أنه أح
وبني شيعة اليوم الذين يقولون بعصمة . . وقفوا إىل جانبه وحاربوا حتت رايته

 .األئمة, ويشتمون الصحابة, وينكرون السنة, ويعتقدون بالرجعة والتقية
التفريق بني الفرس املجوس الذين كادوا لإلسالم وتآمروا ـ ال بد من  ٢

عليه, والفرس الذين دخلوا يف دين اهللا, وحسن إسالمهم, وذادوا عن اإلسالم 
عىل رأسهم الصحايب اجلليل سلامن ريض اهللا عنه وبسيوفهم وعلمهم وماهلم, 

 :وغريه من أعالم السلف الذين قال عنهم 
 : قالعن أيب هريرة ريض اهللا عنه«

f  e  d  ﴿ فأنزلت عليه سورة اجلمعة ـ ًكنا جلوسا عند النبي 
h  gi   ﴾ًمن هم يا رسول اهللا? فلم يراجعه حتى سأل ثالثا وفينا : قلت:  ـ قال

 : يده عىل سلامن, ثم قالسلامن الفاريس, وضع رسول اهللا 
 .)١( »لو كان اإليامن عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤالء

 فإن حديثنا يف هذه الدراسة عن الفرس املجوس, أما الفرس املسلمون وإذن
 هبذا احلديث فهم إخواننا وسلفنا وأعالمنا, ونربأ إىل الذين قصدهم رسول اهللا 

                              
 . )٢٦٧ / ١٠( »فتح الباري«رواه البخاري, انظر ) ١(
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عربية كانت أو فارسية, ونشكره تعاىل الذي من علينا : اهللا من لوثة كل قومية

 .نباإلسالم, ونزع من قلوبنا عبادة األصنام واألوثا
 :ويف هذه العجالة ندرس تاريخ إيران يف املراحل التالية

 . ـ إيران قبل اإلسالم١
 . ـ موقف الفرس من اإلسالم٢
 . ـ مؤامرات الفرس بعد الفتح اإلسالمي٣
 . ـ إيران يف عهد آل هبلوي٤
 

* * * 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٨
 



 ٣٩    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
 

 
 

  
   

 
 :وفيه مباحث
 .متهيد

 . مزدا:املبحث األول
 . الزردشتية:املبحث الثاين
 .املانوية: املبحث الثالث
 .املزدكية: املبحث الرابع
 .نتائج البحث

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٠
 



 ٤١    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
 

 
 

كانت بالد فارس مهد حضارات ممتدة يف شعاب الزمن إىل قرون مضت قبل 
ميالد املسيح عليه السالم, ولقد بالغ الفرس يف متجيد تارخيهم, والتعصب لعرقهم 

 هو ابن آدم األول, وأهنم أصل النسل, ]كيومرث[األول فاعتقد بعضهم أن ملكهم 
 .وينبوع الذرء

 هو أميم بن الوذ ـ بن أرم بن سام بن ]كيومرث[وطائفة ثانية قالت أن 
 .)١(نوح

 نبت من نبات األرض وهو ]كيومرث[وطائفة ثالثة كانت تعتقد أن 
 خالصته ]الكيومرثية[, وحتول هذا الرأي إىل مذهب اعتقادي اسمه ]الريباس[

 .)٢(الرصاع ما بني النور والظلمة
واهتم الفرس منذ القديم بالدين, وأحلوه املرتبة األوىل يف حياهتم, ويدلنا 

 :عىل ذلك تسلسل الطبقات االجتامعية عندهم
 . ـ طبقة رجال الدين١
 . ـ طبقة رجال احلرب٢
 . ـ طبقة كتاب الدواوين٣

                              
 . )٢٢٠ / ١( املسعودي »مروج الذهب ومعادن اجلوهر« )١(
 . )٥٧٢ / ١( للشهرستاين »امللل والنحل« )٢(

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٢
 . ـ طبقة الشعب من الفالحني والصناع٤

 .احلكام, والعباد, والزهاد, والسدنة, واملعلمون:  طبقة رجال الدينومن
وملا كان الدين أهم إنتاج حضاري ابتكره الفرس ـ كام يزعمون ـ, وكانت 
الفرق الباطنية التي هتدد املسلمني اليوم مرتبطة أشد االرتباط بعقائد الفرس 

 :هلذا وذاك نستعرض أهم أديان الفرس تلك. . القديمة
 

* **  



 ٤٣    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران

 
 

 
 هو إله القبائل املستقرة واملتمدنة يف ]احلكيم[يتفق معظم العلامء عىل أن مزدا 

 .ًإيران, بل يعتقدون أنه إله العامل والناس مجيعا
ًالصفاء أوال, والعموم ثانيا: وجوهر املزدية يقوم عىل ركنني  ومن الصفاء ;ً

ض مع عقيدة الشياطني الدعوة إىل األخالق والعمران, وتقف املزدية عىل طرف نقي
 .بون والقبائل الرحلرالتي يؤمن هبا اللصوص واملحا

 هو اإلله )١( ]مزدا أهورا[ومنذ الوقت الذي دخل فيه اإليرانيون التاريخ و
: األعىل عندهم, وهو الذي يتوىل إرسال األنبياء إىل أهل األرض ومن رسله

 .]زرادشت[ و]كيومرث[
ط األرض, ـامء, وبسـع السـ الذي رف هو]زدـأورم[ أو ]زدا أهوراـم[و

ه ـ, وعلمه الدين, وخص)٢(ة هبمنـدع من املالئكـة وأول من أبـوخلق املالئك
 .)٣(ًع النور مكاناـبموض

                              
 . أهورا أي آهلة العهد والقانون) ١(
 حتمله عائلة كبرية يف إيران, ومتكنت هذه العائلة الفارسية من ]هبمن[ من اجلدير بالذكر أن اسم )٢(

الوصول إىل بالد اخلليج العريب, وحصل بعض أفرادها عىل اجلنسية, وكان هلم عضو يف جملس 
 .األمة الكويتي, ومعظم أفراد هذه العائلة من كبار جتار الكويت

 دليل عىل التعصب للمجوسية رغم زعمهم بأهنم ]هبمن[ئلة باسم أليس يف احتفاظ هذه العا
 ! مسلمون?

 . )١٩ص ( »إيران يف عهد الساسانيني« و)٢٣٨  / ١( »امللل والنحل«انظر ) ٣(

 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٤

 
 

 
, ومن ]مزدا[ أنه نبي أرسله ]زرادشت[يف القرن السابع قبل امليالد ادعى 

 :العقائد التي دعا إليها
ْحنيـ الرصاع بني الرو  ., وروح الرشروح اخلري: َ

ـ النور والظلمة أصالن متضادان ومها مبدأ وجود العامل, وحصلت الرتاكيب 
 .من امتزاجهام, كام أن الصور حصلت من الرتاكيب املختلفة

ـ الباري تعاىل هو خالق النور والظلمة ومبدعهام وهو واحد ال رشيك وال 
 .)١(الت الزروانيةضد وال ند له, وال جيوز أن ينسب إليه وجود الظلمة كام ق

اخلري, والرش, والصالح, والفساد, : ـ انبثق عن امتزاج النور مع الظلمة
ولسوف يستمر الرصاع . . والطهارة, واخلبث, ولوال هذا االمتزاج ملا وجد العامل

بينهام حتى يغلب النور الظلمة, ويغلب اخلري الرش, ثم يتخلص اخلري إىل عامله, 
 .)٢(لك هو سبب اخلالصوينحط الرش إىل عامله وذ

والزردشتيون يقدسون املاء إىل درجة أهنم ال يغسلون به وجوههم, وهو 
 .ري الزرعلعندهم ال يستعمل إال للرشب أو 
                              

الزروانية مذهب من مذاهب املجوس, ويعتقد أتباع هذا املذهب أن الشيطان من مصدر رديء وأنه ) ١(
 . كان مع اهللا

 .  طباعة دار املعرفة)٢٣٦  / ١(  للشهرستاين»حلامللل والن« )٢(


 



 ٤٥    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
حياة أوىل حتىص فيها أعامل اإلنسان, وحياة أخر : ولإلنسان عندهم حياتان

والرصاط ينعم اإلنسان أو يشقى فيها, ويف احلياة الثانية يتحدثون عن جهنم 
 .)١(املستقيم

, وقبل اكتساح الزردشتية منطقتي ]املغان[والزردشتيون ينتسبون إىل قبيلة 
 .]ميديا[ميديا وفارس كان رجال الدين ينتسبون إىل قبيلة 

 حق اإلرشاف عىل بيوت النار التي يقيمون فيها شعائرهم ]املغان[ولقبيلة 
 :همالدينية, ومن أهم معابد الزردشتية أو بيوت نار

ِّحو, وقد ]يزد[معبد   .)٢(ل إىل مسجد كبري بعد الفتح اإلسالميُ
 ألهنا مصدر النور, كام أن اجلدب عندهم ينيوالشمس إله من آهلة الزردشت

 .مصدر من مصادر الظلمة
وزردشت احلكيم هو زردشت بن يورشب ولد يف أذربيجان وأمه من الري, 

نشأها اهللا يف أعىل عليني وأحف ويعتقد الفرس بأن روح زردشت كانت يف شجرة أ
 .ة جبل من جبال أذربيجانمهبا سبعني من املالئكة املقربني, وغرسها يف ق

مينة, :  يقسم العامل فيه إىل قسمني]زند أوستا[ولزردشت كتاب اسمه 
الالهوت والناسوت: وكيتى, يعني الروحاين واجلسامين وبلغة أخر. 
ومراتب, وتطور أمرها بعد أن آمن هبا والزردشتية مجاعة منظمة وهلا درجات 

 .)٣(ًأزدشري األول وابنه سابور واختذا منها دينا لدولتهم

                              
 . )١٢٤  / ١(  ألمحد أمني»فجر اإلسالم« )١(
 . )٥٠٦  / ٨( »قادة فتح بالد فارس عن معجم البلدان« )٢(
 .  طباعة دار املعرفة بريوت)٢٣٦  /١( للشهرستاين »امللل والنحل« )٣(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٦

 
 

 
ول املسيح عليه زبعد ن م٢١٦ أو م٢١٥ولد ماين يف والية مسني ببابل عام 

, وقتله هبرام بن هرمز بن سابور ]سابور بن أزردشري[وقد ظهر يف زمان . السالم
 . الزهد الذي ال يناسب دولة هبرام املحاربة ألنه جنح نحوم٢٧٩عام 

وينتسب ماين إىل أرسة إيرانية عريقة, فأمه من العائلة اإلشكانية املالكة, 
 .وأبوه فاتك احلكيم من أطراف العائلة اإلشكانية

بدأ ماين دعوته يف اهلند مما جعل بعض املؤرخني يعتقدون أنه أخذ نظرية 
 .)١(ملذاهب اهلندية األخرالتناسخ من البوذية أو عن بعض ا

. نور, وظلمة: أخذ ماين عن الزردشتية قوهلم بأن العامل مصنوع من أصلني
لكنه اختلف معهم ومع املجوس يف اعتقاده بأن النور والظلمة قديامن أزليان, بينام 

 .ًيعتقد املجوس بأن الظالم حمدث وليس قديام
العظيم [مزيج من :  عندهوأخذ ماين عن النرصانية عقيدة التثليث, فاإلله

ويف النصوص التي حفظت عن املانوية . ]أم احلياة[, و]الرجل القديم[, و]األول
 .)٢(عبارات مأخوذة عن األناجيل املسيحية

                              
 . )١٧١ص (  لكريستنس»إيران يف عهد الساسانيني« )١(
 . )١٧١ص (  لكريستنس»إيران يف عهد الساسانيني« )٢(


 



 ٤٧    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
ويعتقد ماين بتناسخ األرواح, وأن هذا التناسخ يقع عىل األجزاء النورانية 

من ماين بأنه خاتم من اإلنسان, وآمن بنبويت عيسى عليه السالم وزردشت, ويؤ
 .األنبياء, وقد أرسل لتبليغ كالم اهللا إىل الناس كافة

, وسبب هذه التسمية أن ]الزنادقة[وأطلق الفرس عىل ماين ومن تبعه اسم 
, »الزند«ً, وعمل له تفسريا أسامه »البستاه«زردشت جاء الفرس بكتاب اسمه 

 .»البازند«ًوجعل للتفسري رشحا أسامه 
 وعدل إىل »البستاه«ً رشيعتهم شيئا بخالف املنزل الذي هو وكان من أورد يف

هذا زندي, فأضافوه إىل التأويل, وأنه منحرف عن : التأويل الذي هو الزند قالوا
تأويل هو بخالف التنزيل, فلام أن جاءت العرب أخذت الالظواهر من املنزل إىل 

 الزنادقة, وحلق هبؤالء زنديق, وعربوه, والثنوية هم: هذا املعنى من الفرس, وقالوا
 .)١( ]املانوية[سائر من اعتقد القدم, وأبى حدوث العامل وعىل رأسهم 

وللامنوية تنظيم دقيق, فهيكل اجلامعة يقوم عىل مخس طبقات متسلسلة كأبناء 
العلم, وأبناء العقل وأبناء الفطنة, وآخر طبقة السامعون وهم سواد الناس, ولكل 

ونجح ماين يف إدخال أخوين لسابور يف . . ط وتكاليفطبقة من هذه الطبقات رشو
 .)٢(تنظيمه

 ]بيام[ًوبعد أن لقي ماين مرصعه عىل يد هبرام, اختذ أتباعه عيدا هلم أسموه 
هاد ـ بعد اضطّيوة بشكل رسـتمرت الدعـهيد, واسـل نبيهم الشـذكر ملقت
 . هلمنيالزردشتي

                              
 . )٢٥١ / ١(  للمسعودي»مروج الذهب« )١(
 . )١٦٩ص ( »إيران يف عهد الساسانيني« )٢(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٤٨

 
 

 
والد كرس أنورشوان يف فارس  ]ٍقباذ[مؤسسها مزدك بن بامداد ظهر أيام 

, وبدأ دعوته كمؤمن بعقيدة ماين مع خالف بسيط فهو ير أن النور م٤٨٧عام 
 .يفعل بالقصد واالختيار والظلمة تفعل عىل التخبط واالتفاق

ومزدك رجل تنفيذ وليس رجل زهد كامين, وهلذا هنى الناس عن املخالفة 
عدم املساواة ناد بتقسيم األرزاق بني واملباغضة والقتال, وملا كان القتال بسبب 

الناس بالتساوي, كام ناد باإلباحية وجعل الناس رشكاء فيهام كاشرتاكهم يف املاء, 
 .)١(والنار, والكأل

ار َّهوحض بذلك السفلة عىل العلية, وسهل السبيل للظلمة إىل الظلم, وللع
مثله, وصاروا ال إىل قضاء هنمتهم, وشمل الناس بالء عظيم مل يكن هلم عهد ب

 .ًيعرف الرجل منهم ولده, وال املولود أباه, وال يملك الرجل شيئا مما يتسع به
وساعد املزدكيني عىل امليض بجرائمهم, وحتقيق الشيوعية التي يدعون إليها, 

ولقد قو . ً واحدا منهم]جاماسب[استجابة قباذ هلم وتعاونه معهم, وكان أخوه 
 .)٢(ىل الرجل يف داره فيغلبونه عىل منزله ونسائه وأموالهأمرهم حتى كانوا يدخلون ع

ً إنسانا مل اوكان أتباع مزدك يزهدون يف أكل حلم احليوانات, وإذا أضافو

                              
 .  دار املعرفة)٢٤٩  /١(  للشهرستاين»امللل والنحل« )١(
 . )١٣٧  /١( »تاريخ الطربي« )٢(


 



 ٤٩    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
 ًيمنعوه من يشء يلتمسه كائنا ما كان, وهلم فلسفة خاصة يف اإلباحية فهم يرون أن

العاديني من الناس ال يستطيعون التخلص من حب اللذات املادية إال يف اللحظة 
 .التي يستطيعون فيها إشباع هذه احلاجات باالختيار

ًوبعد أن كانت املزدكية مذهبا دينيا صارت مذهبا اجتامعيا, وقوانني ثورية,  ً ً ً
 ]بن قباذأنورشوان [ شيوعية, وعم رشهم كل مكان حتى جاء كرس األول ئومباد

 .ًفرد األموال ألهلها, وجعل األموال التي ال وارث هلا رصيدا إلصالح ما فسد
 :وقال عنها أمحد أمني

ام ـعاشت عىل هذا النحو أي. .ريةـت املزدكية فرقة سـد كرس عاشوبع(
 .)١( )الدولة الساسانية, ثم عادت إىل الظهور من جديد يف بداية العصور اإلسالمية

فإذا حجاب احلفاظ واألدب «: رخني الثورة املزدكية فقالواووصف بعض املؤ
قد ارتفع, وظهر قوم ال يتحلون برشف الفن أو العمل, ال ضياع هلم موروثة, وال 

ر وبث ـز والشـتعدون للغمـة وال صناعة, عاطلون, مسـحسب وال نسب, وال حرف
ْيوالكذب واالفرتاء, بل هم من ذلك حي  .ملالن يف رغد من العيش وسعة اَ

وهكذا عم التطاول كل مكان, واقتحم الثوار قصور األرشاف, ناهبني 
َلف تَاألموال, مغتصبني احلرائر, وكانوا يملكون هنا وهناك أرايض ت ألن السادة ِ

 .)٢(اجلدد ال يعرفون الزراعة
* * *

                              
 . )١٣٧ / ١(  ألمحد أمني»فجر اإلسالم« )١(
 . )٣٤٣ص (  حييى اخلشاب:كريستنس ترمجة: أليف ت»إيران يف عهد الساسانيني« )٢(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٠

 
 

 
من خالل استعراضنا ألهم أديان الفرس القديمة نستطيع أن نستخلص 

 :)١(النتائج التالية
َعب ـ ١ د الفرس قو الطبيعة واألجرام الساموية, وآهلة متثل قو أخالقية, أو َ

آراء معنوية جمسمة, وكان الدين عندهم يتدخل يف أقل أمور احلياة اليومية, وكان 
عىل الفرد أن يصيل للشمس أربع مرات أثناء النهار, كام يصيل للقمر وللنار وللامء, 

 .و هليبهاونار البيت ال جيوز أن خيب
: وهناك فرق بني املجوسية والثنوية, ومن األديان التي تنتسب للمجوسية

: أما األديان التي تنتسب إىل الثنوية فهي. الكيومرثية, والزروانية, والزردشتية
والفرق بينهام أن املجوسية قالت بقدم النور وحدوث . ..املانوية, املزدكية, الديصانية
وية بأن النور والظلمة أزليان قديامن, فهام متساويان يف القدم الظالم يف حني قالت الثن

 .وخمتلفان يف اجلوهر والطبع والفعل واملكان واألجناس واألبدان واألرواح
وعىل كل حال فاملجوسية والثنوية أصبحت من تراث الفرس, والفرق بينهام 

قمر, بسيط, فجميع أتباع هذه الديانات عبدوا النور والظلمة والشمس وال
 .واعتقدوا باحللول والتناسخ, واألساطري واخلرافات

 . ـ تأثرت ديانات الفرس باليهود والنصار والبوذيني٢

                              
 .  دار املعرفة)٢٤٤  /١(  للشهرستاين»امللل والنحل« )١(

  



 ٥١    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
, وازداد عددهم يف عهد ]بختنرص[فاليهود حلوا بالد فارس منذ أن سباهم 

اإلشكانيني, وقد نظم اليهود أنفسهم منذ القرن األول امليالدي, واعرتف بعض 
 املشهورة يف أوائل القرن الثالث ]سورا[وا مدرسة ؤوقد أنشملوك فارس هبم, 

امليالدي, وصاهروا ملوك الفرس ومرازهبم, فامتزج الدم اليهودي بالفاريس, 
, وكانت سبب رد بني إرسائيل إىل ]دينارد[ كانت هيودية واسمها ]بختنرص[فزوجة 

 .)١(بيت املقدس
 عند اليهود من تنظيم ورسية وتأثرت ديانات الفرس باليهودية, كام تأثرت بام

 .وتقية, واستمر أثر اليهودية يف معتقدات الفرس يف خمتلف حقب التاريخ
وانترشت النرصانية يف كل مكان من إيران, وعندما انتهى احلكم إىل 

سقفيات كثرية يف أ, وكان هناك ]الرها[اإلشكانيني كان للجالية النرصانية مكان يف 
واز, وحاولوا غري مرة أن جيمعوا كل اجلامعات حية واألاملناطق األرمينية والكرد

النرصانية حتت إدارة مركز واحد يف املدائن, غري أهنم فشلوا ألسباب ذاتية داخلية, 
 ]قسطنطني[وعاش نصار إيران يف سالم وإن كان املوقف قد تغري عندما اعتنق 

ًتشاط غضبا, وبدأ الديانة النرصانية, وقام نصار إيران بالتآمر عىل سابور فاس
 . وحتى هالك سابور الثاينهـ٣٣٩اضطهادهم منذ عام 

ًوكذلك مل يكن أزدشري الثاين, خليفة سابور, حمبا للنصار, واستمر 
 فتحسنت العالقات م٤٢١ ـ ٣٩٩اضطهاد النصار حتى جاء يزدجرد األول 

 .)٢(النرصانية الزردشتية

                              
 . )٢٨٨  / ١(  للمسعودي»مروج الذهب« )١(
 . )٢٥٣ص ( »إيران يف عهد الساسانيني« )٢(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٢
 »املانوية«ن رأينا كيف جاءت أما أثر النرصانية يف معتقدات الفرس, فسبق أ
بعقيدة التثليث واحللول مأخوذتني من عقيدة النصار. 

واختلط رجال الدين الفرس بالبوذيني فأخذوا عنهم وأعطوهم, وزاد هذا 
االختالط عندما كان أصحاب الديانة املغلوبة يفرون من بالدهم ويلتجئون إىل 

 . واملانوينينياهلند أو الصني كام حصل للزردشتي
ـ والزعامة الدينية يف بالد فارس كانت تتمثل يف قبيلة من القبائل,  ٣

, ويف عرص أتباع زردشت أصبحت ]ميديا[ًفالسيطرة الدينية قديام كانت لقبيلة 
 .]املغان[السيطرة لقبيلة 

ورجال القبيلة الدينية هم ظل اهللا يف األرض, وقد خلقوا خلدمة اآلهلة, 
ذه القبيلة, وتتجسد فيه الذات اإلهلية, وتتوىل هذه واحلاكم جيب أن يكون من ه
 .العائلة رشف سدانة بيت النار

إن عبادة اهللا عن طريق القبيلة هو الذي دفع الفرس إىل التشيع آلل البيت ال 
 .ًحبا بآل البيت ولكن ألن هذا التصور يالئم عقيدة املجوس

 : ـ الرسية أصل من أصول عقائد املجوس٤
 بعد أن تعرضوا ّيكل رسشتمروا يعملون وينشطون بفالزردشتيون اس

, واملانوية حتولت إىل حركة رسية بعد أن بطش ]مزدا[لالضطهاد عىل أيدي أتباع 
 .هبرام بن هرمز هبم, واملزدكية أصبحت دعوة رسية بعد أن نكل هبم أنورشوان

ًومع الرسية كانت أديان الفرس منظمة تنظيام هرميا دقيقا يراعون به ظر ً وف ً
العرص, وكانت تنظيامهتم من القوة بحيث متكنهم من الوصول إىل قصور احلكام يف 

 من أفراد القبيلة التي  يكونونحاالت ضعفهم, أما يف غري حاالت الضعف فاحلكام



 ٥٣    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
 .ترعى شؤون الدين

ـ تاريخ أديان الفرس يمتاز بالفتن وكثرة الثورات ومن األمثلة عىل ذلك  ٥
 . بابك وجوجتهر, ثم نشبت فتنة بني سابور وأزدشريأن ثورة عارمة وقعت بني

ويف هذه الفتن واملعارك كان األخ يقتل أخاه, واألب ابنه بدون رمحة وال 
شفقة, وعندما يشعر ملوك فارس بأن اخلطر قد أحاط هبم كانوا ينقضون عىل من 

 .دكيزعمون أهنم أنبياء هلم, فبهرام بن هرمز قتل ماين, وكرس أنورشوان قتل مز
وعىل ضوء معرفتنا هلذه احلقيقة نعلم أسباب الثورات والفتن يف البالد التي 
يسيطر عليها املجوسيون يف عرصنا هذا, كام نعلم ملاذا كانوا وما زالوا يصفون 

 .خصومهم عن طريق االغتياالت
 

* * * 
  
 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٤
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 :وفيه عدة مباحث
 .يةر كرس جيدد فتوة اإلمرباطو:لاملبحث األو
 . كرس يمزق كتاب رسول اهللا :املبحث الثاين
 . حوار يزدجرد مع النعامن بن مقرن:املبحث الثالث
 . دحض فرية:املبحث الرابع

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٦
 



 ٥٧    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران

 
 

 
 بداية حكم كرس بحانه وتعاىل أن توافق والدة رسول اهللا ـاء اهللا سـش

أنورشوان من أعظم ملوك ساسان, ولقد كان كرس . أنورشوان لبالد فارس
 .ًوأكثرهم شهرة, وأشدهم قوة وبطشا, وأوسعهم حيلة ودهاء

ًدام حكم كرس ثامنية وأربعني عاما, وبدأ عهده بتطهري مملكته من طاعون 
 ]املجوسية[املزدكية وإباحيتهم فقتل مزدك ومعظم أنصاره, ومجع مجهور مملكته عىل 

 .دين آبائه وأجداده
عىل مزدك وأتباعه بارش اإلصالحات الداخلية, فقىض عىل وبعد قضائه 

الفوىض, ورد األموال املغصوبة إىل أهلها, وأعاد بناء ما هدمه املزدكيون من مساكن 
وقر, وأقام احلصون واجلسور, وأصلح نظام الرضائب التي كانت تثقل كاهل 

 .املزارعني وأرباب الصناعات
يار أفراده وقادته, وأصلح نظام وأوىل اجليش أكثر عناية, فأحسن اخت

التدريب, وجدد العتاد, وبعد انتهائه من إعداد اجليش بدأ غزو البلدان املجاورة, 
 .فجدد سيطرته عىل احلرية, وجند اللخميني يف حروبه وفتوحاته

 معركة ضارية مع اإلمرباطورية البيزنطية, وحقق ]أنورشوان[وخاض 
م, ثم بسط نفوذه عىل اليمن ٥٤٠ية عام انتصارات عليها, واستوىل عىل أنطاك

 .م وطرد األحباش منها٥٧٠فاحتلها عام 


    



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوسـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٥٨
واستمرت بالد فارس يف قوهتا وجربوهتا بعد هالك كرس أنورشوان الذي 

 .جدد فتوة اململكة, ووحد الصفوف, ورفع رايات فارس يف معظم بلدان العامل
 ومعناها ]أبرويز[ الذي كان يسمى ]كرس بن هرمز بن كرس[ثم جاء 

املظفر, فحافظ عىل األمصار التي احتلها جده, وحقق انتصارات جديدة, ومتكن 
 .الرها, ودمشق, وبيت املقدس, واإلسكندرية: من احتالل

ًوبينام كان كرس بن هرمز يتيه غرورا وكربياء, وهو ير ملوك الدنيا 
ًوعظامءها يركعون أمامه ذال واستسالما ً. 

ًإىل جيشه الذي كان يرشق ويغرب فاحتا دون أي وبينام كان كرس ينظر 
 اهللا َّنيف هذا الوقت أرشقت األرض بنور اإلسالم, وم. . . مقاومة تستحق الذكر

 ما أوحى, وفتحت املدينة املنورة عىل البرشية حني أوحى لعبده ونبيه حممد 
 . ومن تبعه من املؤمننيذراعيها لرسول اهللا 

ًغا ِّل مبمة الدولة اإلسالمية اجلديدة ـ انطلق ومن املدينة املنورة ـ عاص
ًدعوة اإلسالم, جماهدا يف سبيل اهللا, وكان العامل أمجع يتابع أخبار الرسالة والرسول, 

 واإلسالم كرس بن هرمز وغريه من يوكان من بني الذين يستطلعون أخبار الوح
 .قادة الفرس والرومان

 يبلغه دعوة اإلسالم, ومن الذين  بإرسال رسالة إىل كل زعيم دولةوقام 
 . كرس بن هرمزوصلهم كتاب رسول اهللا 

 
* * * 



 ٥٩    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران

 
 

 
  بعث بكتابه مع رجل إىلرو البخاري عن ابن عباس أن رسول اهللا 

كرس وأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين, فدفعه عظيم البحرين إىل كرس, فلام 
 أن  أن ابن املسيب قال فدعا عليهم رسول اهللا ُفحسبت:  قال,قرأه كرس مزقه

 .مزقوا كل ممزقُي
ً أرسل كتابا مع عبد اهللا بن حذافة إىل  ويف رواية البن جرير أن رسول اهللا

 :كرس بن هرمز ملك فارس يدعوه إىل اإلسالم, فلام قرأه شقه وقال
يكتب إيل هبذا وهو عبدي, ثم كتب كرس إىل باذام وهو نائبه عىل اليمن أن 

 .)١(ابعث إىل هذا الرجل باحلجاز رجلني من عندك جلدين فليأتياين به
, واستبرش مرشكو العرب لني ليأتياه برسول اهللا ًوفعال أرسل باذام رج

 .برسويل كرس, وأدركوا أن أمر حممد سينتهي ألنه ال طاقة له بكرس وجنده
وهذا منطق الذين التصقوا بالرتاب, وضاقت عقوهلم عن إدراك أبعاد 

وأعوان كرس إن هؤالء : الرسالة, فجحدوا قدرة اهللا, وكل الذي يفهمه كرس
, وهذه الدعوة كلها ال . .س أذلة جياع يتطاولون عىل أسيادهم الفرساملسلمني نا

, وكرس بن هرمز نفسه تستحق ـ بزعم كرس ـ أكثر من جنديني يأتيان بمحمد 
عندما غضب من النعامن بن املنذر أرسل إليه يطلبه فلم يستطع أي حي من أحياء 

                              
 . )٢٦٩  /٤(البن كثري » البداية والنهاية«) ١(


     ملسو هيلع هللا ىلص 



 ــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ٦٠
 يديه القيد وزج به يف العرب أن حيميه من كرس, واضطر أن يمتثل لألمر فوضع يف

ً عىل احلرية بدال عنه إياس بن قبيصة َّىلسجن من سجونه املظلمة حتى هلك, وو
 .الطائي

 املستضعف املطارد من قبل سفهاء مكة, أين هو من النعامن وأين حممد 
 !املنذر ملك العرب وسيدها?

إىل  وهبذه العنجهية والغطرسة كان كرس بن هرمز ينظر إىل رسول اهللا 
 .الرسالة التي رشفه اهللا بحملها

 ]باذام[  عىل أبيه كرس فيذله ويقتله, وخيرب ]شريويه[وشاء اهللا أن يسلط 
وحقيقة استجابة   فيجد صدق خرب رسول اهللا ]باذام[بام حدث لسيده, ويعود 

 . بتمزيق مملكة كرسّاهللا ـ جل وعال ـ لدعوة نبيه 
 

* * * 
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عربية باإلسالم, وامتطى جند اهللا صهوات خيوهلم لقد دانت اجلزيرة ال

يطرقون أبواب املدائن ودمشق والقدس بأيد مرضجة بالدماء, ونفوس متعطشة إىل 
 .وعد اهللا هلم يف جنان اخللد وملك ال يفنى

وعندما صمم املسلمون عىل فتح بالد فارس انتدبوا سعد بن أيب وقاص هلذه 
بني اجليشني, ونسوق فيام ييل بعض ما كانت هناك مفاوضات ورسل واملهمة, 
 :حدث

أرسل سعد بن أيب وقاص طائفة من أصحابه إىل كرس, يدعونه إىل اإلسالم 
قبل أن تنشب احلرب بينهام, فاستأذنوا عليه فأذن هلم, وخرج أهل البلد ينظرون إىل 

 كام. . أشكال الرسل وأرديتهم عىل عواتقهم, وسياطهم بأيدهيم, والنعال بأرجلهم
نظر أهل البلد إىل خيول رسل سعد الضعيفة, وجعلوا يتعجبون منها ومنهم غاية 

 :العجب ويتساءلون
 !كيف يتحد هؤالء كرس مع كثرة عدد جيشه وشدة بأسه?

 أذن هلم وأجلسهم بني يديه, وكان ]يزدجرد[وملا استأذن الرسل عىل امللك 
ما اسمها أي عن النعال ًمتكربا قليل األدب, ثم جعل يسأهلم عن مالبسهم هذه 

ًوكلام قالوا له شيئا من ذلك تفاءل فرد اهللا فأله عىل رأسه ثم . . . والسياط والثياب 
 !ما الذي أقدمكم هذه البالد? أظننتم أنا ملا تشاغلنا بأنفسنا اجرتأتم علينا?: قال هلم
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 :فقال النعامن بن مقرن

 ويأمرنا به, ويعرفنا الرش ًإن اهللا رمحنا فأرسل إلينا رسوال يدلنا عىل اخلري
فلم يدع إىل ذلك قبيلة إال . وينهانا عنه, ووعدنا عىل إجابته خريي الدنيا واآلخرة

صاروا فرقتني فرقة تقاربه وفرقة تباعده, وال يدخل معه يف دينه إال اخلواص, 
فمكث كذلك ما شاء اهللا أن يمكث, ثم أمر أن ينهد إىل من خالفه من العرب ويبدأ 

. ه عليه فاغتبط, وطائع إياه فازدادوًففعل فدخلوا معه مجيعا عىل وجهني مكرهبم, 
ًفعرفنا مجيعا فضل ما جاء به عىل الذي كنا عليه من العداوة والضيق, وأمرنا أن نبدأ 

 اإلنصاف, فنحن ندعوكم إىل ديننا وهو دين  إىلبمن يلينا من األمم فندعوهم
 كله, فإن أبيتم فأمر من الرش هو أهون من آخر َح القبيحَّ وقبَ احلسنَنَّاإلسالم حس

 .رش منه اجلزية, فإن أبيتم فاملناجزة
وإن أجبتم إىل ديننا خلفنا فيكم كتاب اهللا وأقمناكم عليه عىل أن حتكموا 

كم, وشأنكم وبالدكم, وإن أتيتمونا باجلزية قبلنا ومنعناكم نبأحكامه ونرجع ع
 .وإال قاتلناكم

 :فقال ]يزدجرد[قال فتكلم 
ٍإين ال أعلم يف األرض أمة كانت أشقى وال أقل عددا وال أسوأ ذات بني ً 

منكم, قد كنا نوكل بكم قر الضواحي ليكفوناكم, وال تغزوكم فارس, وال 
فإن كان عددكم كثر فال يغرنكم منا, وإن كان اجلهد . تطمعون أن تقوموا هلم

وكسوناكم وملكنا عليكم ًدعاكم فرضنا لكم قوتا إىل خصبكم وأكرمنا وجوهكم 
 :سكت القوم فقام املغرية بن شعبة فقالُأف. ًملكا يرفق بكم

أهيا امللك إن هؤالء رؤوس العرب ووجوههم, وهم أرشاف يستحيون من 
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األرشاف, وإنام يكرم األرشاف األرشاف, ويعظم حقوق األرشاف األرشاف, 

جابوك عليه, وقد رسلوا له مجعوه لك, وال كل ما تكلمت به أُأوليس كل ما 
أحسنوا وال حيسن بمثلهم ذلك, فجاوبني فأكون أنا الذي أبلغك ويشهدون عىل 

 .ذلك
ًإنك قد وصفتنا صفة مل تكن هبا عاملا, فأما ما ذكرت من سوء احلال فام كان 
ًأسوأ حاال منا, وأما جوعنا فلم يكن يشبه اجلوع, كنا نأكل اخلنافس واجلعالن 

ذلك طعامنا, وأما املغازل فإنام هي ظهر األرض, وال والعقارب واحليات, ونر 
 .نلبس إال ما غزلنا من أوبار اإلبل وأشعار الغنم

ًديننا أن يقتل بعضنا بعضا, وأن يبغى بعضنا عىل بعض, وإن كان أحدنا 
ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه, وكانت حالنا قبل اليوم عىل ما 

ًلينا رجال معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده, ذكرت لك, فبعث اهللا إ ً
فأرضه خري أرضنا, وحسبه خري أحسابنا, وبيته خري بيوتنا, وقبيلته خري قبائلنا, 
وهو نفسه كان خرينا يف احلال التي كان فيها أصدقنا وأحلمنا, فدعانا إىل أمر فلم 

 .جيبه أحد
 وزاد ,دق وكذبناأول ترب كان له اخلليفة من بعده, فقال وقلنا, وص

ًونقصنا, فلم يقل شيئا إال كان, فقذف اهللا يف قلوبنا التصديق له وأتباعه, فصار فيام 
 .بيننا وبني رب العاملني

 :ن ربكم يقولإ :فام قال لنا فهو قول اهللا, وما أمرنا فهو أمر اهللا, فقال لنا
وجهي,  إال أنا اهللا وحدي ال رشيك يل كنت إذ مل يكن يشء, وكل يشء هالك

 إليكم هذا ت يصري كل يشء, وإن رمحتي أدركتكم فبعثَّوأنا خلقت كل يشء وإيل
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الرجل ألدلكم عىل السبيل التي أنجيكم هبا بعد املوت من عذايب, وألحلكم داري 

 .دار السالم
  من تابعكم عىل هذا فله ما:فنشهد عليه أنه جاء باحلق من عند احلق, وقال

منعوه مما متنعون منه اعرضوا عليه اجلزية ثم ابى فلكم وعليه ما عليكم, ومن أ
أنفسكم, ومن أبى فقاتلوه فأنا احلكم بينكم, فمن قتل منكم أدخلته جنتي, ومن 

فاخرت إن شئت اجلزية وأنت صاغر, وإن . هأبقي منكم أعقبته النرص عىل من ناو
 .شئت فالسيف, أو تسلم فتنجى نفسك

 .?أتستقبلني بمثل هذا :]يزدجرد[فقال 
 .مني, ولو كلمني غريك مل أستقبلك بهَّلما استقبلت إال من ك :]املغرية[فقال 
 ., ال يشء لكم عنديمكتلوال أن الرسل ال تقتل لقتل :فقال
 ثم سوقوه حتى , فامحلوه عىل أرشف هؤالء, ائتوين بوقر من تراب:وقال

 رستم حتى ارجعوا إىل صاحبكم فأعلموه أين مرسل إليه. خيرج من أبيات املدائن
 وينكل به وبكم من بعد, ثم أورده بالدكم حتى ة,يدفنه وجنده يف خندق القادسي

 :ثم قال. أشغلكم يف أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور
 , وافتات ليأخذ الرتاب: فقال عاصم بن عمرو فسكت القوممن أرشفكم?

 أكذلك?: أنا أرشفهم, أنا سيد هؤالء فحملنيه, فقال
 والدار حتى أتى راحلته ,مله عىل عنقه فخرج به من اإليوانفح. نعم: قالوا

 وسبقهم عاصم فمر قديس فطواه ,ًفحمله عليها ثم انجذب يف السري ليأتوا به سعدا
 . برشوا األمري بالظفر, ظفرنا إن شاء اهللا تعاىل:وقال
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 .ثم مىض حتى جعل الرتاب يف احلجر ثم رجع فدخل عىل سعد فأخربه اخلرب

 :فقال
ثم مل . وا فقد واهللا أعطانا اهللا أقاليد ملكهم, وتفاءلوا بذلك أخذ بالدهمأبرش

ًيزل أمر الصحابة يزداد يف كل يوم علوا ورشفا ورفعة, وينحط أمر الفرس سفال  ً ً
ًوذال ووهنا ً)١(. 

ومن خالل حوار النعامن بن مقرن واملغرية بن شعبة من جهة ويزدجرد من 
 :لتي يفكر هبا الفرسجهة ثانية تتكشف لنا العقلية ا

فالعرب ليسوا أكثر من شعب . إهنم قساة بغاة يستخفون بغريهم من األمم
 : باسم قومه فيقول]يزدجرد[خلق خلدمة الفرس, ويتحدث 

 .)ر الضواحي, وال تغزوكم فارسققد كنا نوكل بكم (
من العار عىل أهل فارس أن يفكروا أو جيهزوا أنفسهم لغزو العرب, فأهل 

 .عدادإل, وال يستحقون أكثر من هذا ام ند هلالضواحي
أما الرسالة والرسول والوحي فهي أمور ال تستحق من يزدجرد جمرد 
التفكري, وكل ما يراه أن العرب جياع عراة ومن املمكن أن جيود عليهم بقليل من 
ًالطعام واللباس, بل إن يزدجرد مستعد أن يكرمهم أكثر وينتدب ملكا فارسيا  ً

 .ميرعى شؤوهن
َأوكل يزدجرد ضوعندما رفض رسل سعد بن أيب وقاص عرو َ ْ  لقائده رستم َ

                              
 .)٤١  /٧ (البن كثري» البداية والنهاية«) ١(
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 .مهمة دفن املسلمني يف خندق القادسية

 !!يدفنهم يف خندق القادسية
 . العقلية التي يفكر هبا الفرس وزعامؤهم يف القديم واحلديثًغريبة جدا

 
* * * 
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م االنتصار الذي حققه يقف أعداء اإلسالم من املسترشقني واملستغربني أما

املسلمون عىل الفرس وقفة استغراب ودهشة, وجيهدون أنفسهم يف البحث عن 
 :تعليل يفقد هذا االنتصار روعته, وبعد طول تفكري قالوا

كانت دولة فارس قد دب فيها اهلرم وتفشت فيها أمراض الشيخوخة عند 
لقوية الناشئة عىل الدولة ظهور اإلسالم, ومن سنن التاريخ أن تتغلب الدولة الفتية ا

 .اهلرمة الضعيفة املنهارة
 :ًوهذا القول مرفوض مجلة وتفصيال لألسباب التالية

كان كرس أنورشوان قبل عقود قليلة قد جدد فتوة الدولة الفارسية, وبعث 
فيها روح القوة والشباب, وقىض عىل املزدكية, وأجر إصالحات مالية وإدارية 

 بن هرمز فتبوأت دولة فارس يف عهده قمة املجد, ثم جاء كرس. . وعسكرية
 .ودانت هلا معظم بلدان العامل

 واتفقا عىل تنصيب ]رستم والفريزان[ من اهلجرة اجتمع ةويف الثالثة عرش
وهو ابن إحد وعرشين سنة, واستوثقت املامليك له,  ـ من أوالد كرس ـ يزدجرد

 .)١(هم, وقويت شوكتهم بهواجتمعوا عليه, وفرحوا به, واستفحل أمره في

                              
 .)٣٠  /٧(» البداية والنهاية«) ١(
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 فلقد كانت ترضب األمثال بقوته ودهائه, ]رستم[أما قائد جيش الفرس 

 هو يف عدده وعدته أضعاف ,ٍوهو من أندر قواد الفرس, وكان يتوىل قيادة جيش
 .اجليش اإلسالمي

لقد دامت أكثر من سبع . ًوكانت حروب املسلمني مع الفرس شاقة جدا
هلا يفتحون األمصار ويعقدون معهم املعاهدات ثم سنني, كان املسلمون خال

ينقضوهنا, فأهل احلرية العرب نقضوا عهدهم ثالث مرات, ونقض عرب األنبار 
 .عهودهم مرات ووقفوا إىل جانب الفرس

هد من ـواستش. ..)١(ًاـون إذن كانوا يقاتلون الفرس والعرب معـفاملسلم
خالد بن [ ألف قتيل, وشهد املسلمني يف معاركهم مع الفرس أكثر من عرشين

 : بخربة وشجاعة اجلندي الفاريس فقال]الوليد
ًة فانقطع يف يدي تسعة أسياف وما لقيت قوما كقوم تلقد قاتلت يوم مؤ(

 .)٢()ًلقيتهم من أهل فارس, وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس
لقد كان املسلمون خيشون قتال أهل فارس, وخيتارون قتال العرب أو 

 :البأسلرومان عن الفرس الذين امتازوا بقوة السطوة, وشدة ا
ملا مات الصديق ودفن ليلة الثالثاء أصبح عمر فندب الناس وحثهم عىل (

هم يف الثواب عىل ذلك, فلم يقم أحد, ألن بقتال أهل العراق, وحرضهم ورغ
ليوم ثم ندهبم يف ا. الناس كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة سطوهتم, وشدة قتاهلم

الثاين والثالث فلم يقم أحد, وتكلم املثنى بن حارثة فأحسن, وأخربهم بام فتح اهللا 

                              
 .للدكتور شكري فيصل» تح اإلسالمي يف القرن األولحركة الف«انظر كتاب ) ١(
 .)٢٠٤٨  /٤ـ ١(» تاريخ الطربي«) ٢(
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الك ـوال واألمـم أرض العراق, وما هلم من األمـتعاىل عىل يدي خالد من معظ

واألمتعة والزاد, فلم يقم أحد يف اليوم الثالث فلام كان اليوم الرابع كان أول من 
 .)١()د بن مسعود الثقفي ثم تتابع الناس يف اإلجابةانتدب من املسلمني أبو عبي

ًأفبعد حرب دامت سبع سنني, واستشهد فيها عرشون ألفا من املسلمني, 
وبعد شهادة خالد بن الوليد ريض اهللا عنه بقوة الفرس وشجاعتهم, ورواية ابن 

 .كثري التي تدل عىل كراهية املسلمني لقتال الفرس
 !!إن فارس كانت يف حالة احتضار:  ليقول قائلأفبعد هذا كله هل يبقى جمال

 ليس هناك من هرم وال شيخوخة بل إن املسلمني قاتلوا وهم يتمنون إحد
ولقد صربوا وصابروا رغم طول الطريق وغدر عرب . النرص أو الشهادة: نيياحلسن

العراق واستبسال الفرس, وسألوا اهللا النرص صادقني متجردين, فاستجاب سبحانه 
 هلم, ونرصهم عىل أعدائهم الذين هزموا يف القادسية ثم يف هناوند واملدائن, وتعاىل

 :ودخل قائد جيش املسلمني سعد بن أيب وقاص قرص كرس وهو يتلو قوله تعاىل
﴿   r  q  p  o       n* v  u  t     *  {  z  y   x  *  

}~ a  `  _      ﴾] ٢٨ ـ ٢٥: الدخان[. 
رص كرس من نفائس إىل أمري املؤمنني عمر بن  كل ما يف ق]سعد[وأرسل 

وأخذ عمر ريض اهللا عنه يقلب هذه النفائس يف املسجد النبوي وهو . . اخلطاب
 :يردد

 !!ًإن قوما أدوا هذا ألمناء

                              
 .)٢٦  /٧(البن كثري » البداية والنهاية«) ١(
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 :فقال عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه

ت رعيتك, ولو رتعت لرتعت ثم قسم عمر ذلك يف َّفلقد عففت فع
 .ً قطعة من البساط فباعها بعرشين ألفاٌاملسلمني, فأصاب عيل

 ي ألقى بسوار]عمر بن اخلطاب[وذكر البيهقي والشافعي ريض اهللا عنهام أن 
 :كرس إىل رساقة بن مالك بن جعشم وقال له

قل احلمد هللا الذي سلبهام كرس بن هرمز وألبسهام رساقة بن مالك أعرايب 
سلمني بعد أن خطبهم وبني هلم أن ثم قسم عمر الغنائم عىل امل. . )١(جمن بني مدل

 .ملك كرس ضاع بظلمه وجوره, وأن العدل أساس امللك ورس بقائه وديمومته
وهبذه األخالق فتح املسلمون بالد فارس, وورثوا إيوان كرس, وصارت 

 .الشمس ال تغيب عن الواليات اإلسالمية
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 .)٦٨  /٧ (البن كثري» البداية والنهاية«) ١(
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ًلقد اندحر الباطل ممثال باجليش الفاريس اجلرار أمام اجليش اإلسالمي الذي 

مام الذين رفعهم يرفع ألوية احلق خفاقة ال تقهر, وهتاوت حصون اجلبابرة أ
ًاإلسالم فصاروا سادة الدنيا بعد أن كانوا لألوثان عبيدا ال يطمعون أن يكونوا 

ًخدما خليول كرس. 
ً يسعيان إفسادا وكيدا]رستم واهلرمزان[وأدبر  قى حتفه, ل فقد ]رستم[ أما ;ً

 فكان وأمثاله يتمنون أن تبتلعهم األرض لينجوا من أيدي ]اهلرمزان[وأما 
 .املسلمني

الدخول يف بال أن يتظاهروا إوليس من سبيل أمام معظم الفرس املغلوبني, 
ُاإلسالم, لكنه استسالم وليس إيامنا باإلسالم, استسالم هنا عاصفة ال بد أ من يعتقد ً

 هلا رأسه ثم يعود لريفعه من جديد, وقلة قليلة منهم هم ي, وال بد أن حينَّرأن مت
 . منهج اهللالذين حسن إسالمهم واستقاموا عىل

وبدأت حماوالت املجوس يف االنتقام من املسلمني, وكيف ال يكون األمر 
. . . كذلك وهم الذين أرشبوا حب الغدر والتآمر, ومردوا عىل الكيد والفوىض

ل اوكانوا يعلمون علم اليقني أن الفاروق عمر بن اخلطاب وراء فتح بالدهم وزو
 .ا الدين ومحلتهملكهم, فكان اغتياله باكورة حرهبم هلذ

بدأت مؤامرة اغتيال الفاروق بتسلل أيب لؤلؤة املجويس واهلرمزان إىل مدينة 
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كثر الفرس ُ ال حيب أن ي كان عمر بن اخلطابمع أن, واإلقامة فيها الرسول 

 .والروم يف املدينة
هـ وبينام كانت آخر حصون فارس تتهاو أمام الفتح اإلسالمي ٢٣ويف عام 
 املجويس عىل طعن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه بخنجر مسموم أقدم أبو لؤلؤة

 .كان قد صنعه هلذا الغرض
رو ابن جرير أن عبد الرمحن بن أيب بكر قد رأ ـ غداة طعن عمر ـ أبا 

 يتناجون وملا رأوا عبد الرمحن سقط منهم خنجر له )٢( وجفينة)١(اهلرمزانولؤلؤة 
يد اهللا بن عمر يترسع فيشتمل عىل سيفه رأسان, وهذه الشهادة هي التي جعلت عب

 .فيقتل به اهلرمزان, وهيم بقتل جفينة لوال تدخل عمرو بن العاص
 !اخرج فانظر من قتلني?: وقال عمر البنه عبد اهللا

 .لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة أبويا أمري املؤمنني قتلك : فقال
 .دة واحدةاحلمد هللا الذي مل جيعل منيتي بيد رجل سجد هللا سج: قال
 فاغتيال عمر بن اخلطاب مؤامرة اشرتك يف تدبريها املجوس والنصار, ًاوإذ

ر بالذات ألنه غرة يف جبني ـاروا عمـواخت. وانفرد بتنفيذها أبو لؤلؤة املجويس

                              
قائد فاريس مشهور, كان ميمنة رستم يف القادسية ثم هرب بعد هالك رستم, ثم ملك  اهلرمزان) ١(

رستان, وقاتل املسلمني وملا رأ عجزه طلب الصلح فأجيب إليه, ولكنه غدر وقتل جمزأة بن خو
ثور, والرباء بن مالك, فقاتله املسلمون وأرسوه وساقوه إىل عمر بن اخلطاب, فأسلم وأسكنه أمري 

 .البن األثري» الكامل«عن . املؤمنني املدينة
بن مالك أقدمه إىل املدينة للصلح الذي بينه وبينهم, ًجفينة نرصاين من أهل احلرية ظئرا لسعد ) ٢(

 .»الطربي«عن . وليعلم أبناء املدينة الكتابة
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 .الدهر, فبه أعز اهللا اإلسالم وأذل املرشكني واملجوس

طاب بعد وفاته, واستمر الرافضة املجوس يف حرب أمري املؤمنني عمر بن اخل
ومن منهجهم يف التشيع شتم عمر وما ذلك إال ألنه طهر األرض من ظلمهم, 

 .)١(وأطفأ بيوت نارهم
 

* * * 

                              
 .)١٩٠  /٤(» تاريخ الطربي«انظر ) ١(
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هـ وقع اخلالف املشهور بني أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ٣٥يف عام 

ومعاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنهام, فكان هذا اخلالف فرصة العمر التي ال 
 عند املجوس فأعلنوا أهنم شيعة عيل, والوقوف مع عيل ريض اهللا عنه حق تعوض

لكن املجوس أرادوا من وراء هذا املوقف تفريق كلمة املسلمني, وإضعاف 
 .شوكتهم

ًوالدعوة آلل البيت ورقة رابحة جتد رواجا لد مجيع الناس وخاصة عند 
 .العامة, ومن ذا الذي ال حيب آل بيت رسول اهللا 

عبد اهللا بن سبأ اليهودي وأنصاره يف الصف الذي يقول بأحقية عيل ووقف 
يف اخلالفة ومنذ ذلك احلني التحمت املؤامرات اليهودية مع كيد املجوسية ضد 
اإلسالم واملسلمني, وأراد املجوس من وراء الدعوة آلل البيت حتقيق األهداف 

 :التالية
م ـ أنه ال بد من عائلة مقدسة  ـ رأينا يف الفصل السابق ـ إيران قبل اإلسال١

تتوىل شؤون الدين, ومن هذه العائلة احلكام وسدنة بيوت النار, ومن أهم هذه 
 . .]ميديا, املغان[: العائالت

, وكل الذي ]زردشت ومانو ومزدك[ويف تشيعهم آلل البيت إحياء لعقائد 
 رسول اهللا هم , وقالوا للناس بأن آل بيت]املغان بآل البيت[فعلوه أهنم استبدلوا 


?      ! 
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 . فيهم احلكمة اإلهليةجىلتمون, وتوظل اهللا يف األرض, وأن أئمتهم معص

 ـ عندما افتتح املسلمون بالد فارس تزوج احلسني بن عيل ريض اهللا عنهام ٢
 ملك إيران بعد ما جاءت مع األرس, وكان هذا الزواج ]يزدجرد[ ابنة ]شهربانو[

يرانيني مع احلسني بالذات ألهنم رأوا أن من األسباب التي ساعدت عىل وقوف اإل
الدم الذي جيري يف عروق عيل بن احلسني ويف أوالده دم إيراين من قبل أمه 

 .)١( ابنة يزدجرد ملك إيران من ساللة الساسانيني املقدسني عندهم]شهربانو[
بن ا ففي تشيعهم آلل البيت إحياء لعقيدة املجوس, ووقوفهم مع احلسني ًاإذ
 .يب طالب نابع من عصبيتهم الفارسية ألوالد شهربانو الساسانيةعيل بن أ

وبعد احلدث األليم الذي أود بحياة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض 
اهللا عنه, راح اليهود واملجوس يدفعون أنصار عيل لقتال بني أمية, ووجدت 

 :أمههاًالدعوات الباطنية فراغا فأخذت تنشط حتى استفحل أمرها, وكان من 
 نسبة لعبد اهللا بن سبأ اليهودي الذي ناد بألوهية عيل بن أيب :ـ السبئية

أنت, أنت, يعني أنت اإلله فنفاه إىل املدائن, : وقد قال لعيل ريض اهللا عنه. طالب
وكان يف اليهودية يقول يف يوشع بن نون أنه وىص موسى عليهام السالم مثل ما قال 

ل من أظهر القول بالنص بإمامة عيل ريض اهللا عنه يف عيل ريض اهللا عنه, وهو أو
 .ومنه تشعبت أصناف الغالة

ًوزعم أن عليا حي مل يمت, ففيه اجلزء اإلهلي, وال جيوز أن يستويل عليه, 
وهو الذي جييء بالسحاب, والرعد صوته, والربق تبسمه, وأنه سينزل بعد ذلك 

ًإىل األرض فيملؤها عدال كام ملئت جورا  السبئية بتناسخ اجلزء اإلهلي يف وقالت. . ً

                              
 .)٤٩ص (إلحسان إهلى ظهري » الشيعة والسنة«انظر سبب انتشار التشيع يف إيران من كتاب ) ١(
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 .األئمة بعد عيل ريض اهللا عنه

أصحاب كيسان موىل أمري املؤمنني عيل ريض اهللا عنه يقول : ـ الكيسانية
أتباعه بأن الدين طاعة رجل, وأولوا األركان الرشعية, وقالوا بالتناسخ واحللول, 

كلها, واقتباسه من والرجعة بعد املوت, ويعتقدون أن كيسان قد أحاط بالعلوم 
السيدين ـ عيل وابنه حممد بن احلنفية ـ األرسار بجملتها من علم التأويل والباطن, 

ثم كثرت الدعوات الباطنية فظهرت املختارية فيام بعد, . )١(وعلم اآلفاق, واألنفس
واهلاشمية, والبيانية, والرازمية, وجوهر هذه احلركات ومضموهنا واحد وإن 

 .اختلفت األسامء
وتراجعت هذه احلركات أمام ختطيط بني أمية الذين رضبوا بيد من حديد, 
وظن الناس أنه لن تقوم قائمة للفرس بعد خالفة معاوية ريض اهللا عنه, وللناس 

 معظمهم جيهل تاريخ أديان الفرس, وقدرهتا عىل التحول َّألنعذرهم فيام يظنون 
 .من العلنية إىل الرسية

 بني أمية عىل خراسان ـ فكان يبرص املؤامرات التي أما نرص بن سيار ـ وايل
 :ًيدبرها الفرس يف جنح الظالم, وقد كتب إىل مروان آخر حكام بني أمية قائال

وأخشــى أن يكــون هلــا ضــرامأرى خلل الرمـاد ومـيض مجـر

ــذكى ــدان ت ــار بالعي ــإن الن ــالم ف ــدؤها الك ــرب مب وإن احل

ــفقلت من التعجب ليـت شـعري ــاظ أميـ ــامأأيقـ )٢(ة أم نيـ

ًومل يكن بنو أمية نياما, ولكن التنظيم أقو من الفوىض, وما كانت الفرقة 

                              
 ., دار املعرفة)١٧٤ ـ ١٤٧  /١(للشهرستاين » الـملل والنحل«) ١(
 .)٣٢  /١٠(» البداية والنهاية«) ٢(
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وهذه كانت . . والتناحر والرتف قادرة عىل دحر التخطيط والعمل اجلاد املستمر

 .حالة بني أمية مع خصومهم
 مؤامرة أيب مسلم اخلراساين

هـ ١٣٠حتلها عام  وا]مرو[هـ ظهر أبو مسلم اخلراساين قرب ١٢٩يف عام 
وبعد سقوط خراسان وجه أبو . . . ثم سقطت خراسان كلها بأيدي العباسيني

مسلم جيوشه إىل العراق فاحتلتها وأظهرت أبا العباس السفاح من خمبئه, وبويع له 
ً التاريخ بدأ حكم الفرس فعال, وكان خلفاء بني ذلكومنذ . هـ١٣٢باخلالفة عام 

فر الربمكي ع أيب مسلم اخلراساين أو يف بيت جالعباس أشبه بالضيوف يف بيت
باستثناء وقفات طيبة جريئة من بعض خلفاء بني العباس وتكاد ال تذكر من 

 .)١(ندرهتا
ًوأشفى معظم الفرس غليلهم من العرب املسلمني فأشبعوهم قتال وتنكيال  ً

ور أن هـ, وعندما هم املنص١٣٧ًوبطشا منذ بداية قيام الدولة العباسية وحتى عام 
ًيكون خليفة فعال, سخر منه أبو مسلم, وشق عليه عصا الطاعة, وحاول أن يستقل 
بخراسان لوال أن املنصور استدرجه بحنكته ودهائه, وفرق عنه معظم أتباعه 

 .هـ١٣٧وأنصاره ثم قتله عام 

                              
أبو مسلم اخلراساين يقال له عبد الرمحن بن شريون ـ ابن أسفنديار أبو مسلم املروزي, وقيل كان ) ١(

وملا بعثه إبراهيم بن . اسمه إبراهيم بن عثامن بن يسار بن سندوس بن حوذون, من ولد بزر مجهر
البداية «عن . غري اسمك وكنيتك فتسمى عبد الرمحن بن مسلم: ال لهحممد اإلمام إىل خراسان ق

فهو فاريس األصل, وكان أتباعه من الفالحني الفرس, ودعايته كانت قائمة عىل أساس . »والنهاية
 .هـ١٣٧خافه املنصور بعد أن شق عليه عصا الطاعة وقتله عام . من املعتقدات املجوسية
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ًومل يكن مقتل أيب مسلم اخلراساين أمرا سهال ففي عام   ]سنباذ[هـ خرج ١٣٨ً

ً مسلم, وسنباذ هذا جمويس استطاع أن جيمع حتت لوائه جيشا من يطالب بدم أيب
ًفبعث إليه أبو جعفر املنصور جيشا هزمه . الفرس تغلب هبم عىل قوس وأصبهان

 .بني مهذان والري
 ظهرت مجاعة من اخلراسانيني من مجاعة أيب مسلم يف قرية هـ١٤١ويف عام 

يقولون بتناسخ األرواح, ونادوا  وكانوا ]بالرواندية[رواندا قرب أصفهان وعرفوا 
 لزعيمهم أيب مسلم, لكن املنصور ًابألوهية املنصور, وأرادوا من وراء ذلك قتله ثأر

 .قاومهم بنفسه وانترص عليهم غري أهنم متكنوا من قتل عثامن بن هنيك قاتل أيب مسلم
 وادعى أن اهللا ]املقنع[هـ ظهر رجل فاريس أطلق عليه اسم ١٦١ويف عام 

ه وتعاىل قد حل بآدم عليه السالم ثم يف نوح ثم يف أيب مسلم اخلراساين, ثم سبحان
حل فيه بعد أيب مسلم, واجتمع عليه خلق كثري تغلب هبم عىل بالد ما وراء النهر 

ً, فأرسل إليه املهدي جيشا بقيادة سعيد اجلريش فحارصه ]كش[واحتمى بقلعة 
ًلكة رشب سام, وسقاه نساءه وأهله, ًوهزمه وقتل كثريا من أصحابه, فلام أحس باهل

. ًفامت وماتوا مجيعا, ودخل املسلمون قلعته, واحتزوا رأسه, وأرسلوه إىل املهدي
 .هـ١٦٣عام 

ًواملهدي كان شديدا يف حرب املالحدة, وأنشأ هيئة مهمتها التنقيب والبحث 
 .]صاحب الزنادقة[ًعن الزنادقة, وجعل هلا رئيسا أطلق عليه اسم 

 :قال املسعودي يف املهدي
ه, ـورهم يف أيامـل امللحدين واملداهنني عن الدين لظهـن يف قتـإنه أمع(

وإعالهنم عن معتقداهتم يف خالفته ملا انترش من كتب ماين, وابن ديصان ومرقيون, 
مما نقله عبد اهللا بن املقفع وغريه وترمجه من الفارسية والفهلوية إىل العربية, وما 



 ٨١    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
ك ابن أيب العوجاء ومحاد عجرد, وحييى بن زياد, ومطيع بن إياس من صنف يف ذل

فكثر بذلك الزنادقة, وظهرت آراؤهم . تأييد املذاهب املانوية والديصانية واملرقونية
 .يف الناس

وكان املهدي أول من أمر اجلدليني من أهل البحث من املتكلمني بتصنيف 
اجلاحدين وغريهم, وأقاموا الرباهني الكتب يف الرد عىل امللحدين ممن ذكرنا من 

 .)١()عىل املعاندين, وأزالوا شبه امللحدين فأوضحوا احلق للشاكني
 بتتبع الزنادقة والبطش هبم, ورغم قيام ]اهلادي[ ابنه ]املهدي[ولقد أوىص 

 بأنشطتهم  االحتفاظ]الزنادقة[ هؤالء هيئة خمتصة مهمتها تتبع الزنادقة استطاع
هذا الطريق متكنوا من احتالل أغلب املناصب يف دولة بني بصورة رسية, وعن 
 .قائد جيوش املعتصممرتبة   ـاألفشني ـ العباس, وبلغ أحدهم

 
* * * 

                              
 .)٤٠١  /٢(عن املسعودي , )١٤٠  /١(» ضحى اإلسالم«) ١(



 ــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ٨٢

 
 

 
تنسب هذه األرسة إىل جدها برمك وهو من جموس بلخ وكان خيدم 

 توقد فيه النريان فكان برمك ]بلخ[ وهو معبد كان للمجوس بمدينة ]النوهبار[
 كان برمك عظيم املقدار عندهم ومل يعلم هل أسلم أم ال?كام نة له, وبنوه سد

 من أكرب دعاهتا ]خالد بن برمك[وملا جاءت الدعوة العباسية خراسان كان 
وقد استوزره أبو العباس السفاح ثم استمر يف منصبه أيام املنصور, وبعد وفاة خالد 

 .)١(ًيرا هلارون الرشيدًوىل املنصور ابنه حييى أذربيجان ثم أصبح كاتبا ووز
وملك الربامكة أمر الرشيد فاحتازوا األموال دونه, حتى كان الرشيد حيتاج 

ل األدباء والعلامء ـم موئـدر عليه, وأصبحت بيوهتـإىل اليسري من املال فال يق
ور والضياع واملزارع حتى طغى صيتهم عىل صيت ـوذوي احلاجات, فملكوا القص

 .اخلليفة
 أمر الرشيد بالقضاء عليهم, فقتل جعفر وسجن حييى وبقية هـ١٨٧ويف عام 

أوالده حتى ماتوا يف السجن, واختلف املؤرخون يف سبب نكبتهم, فذكر ابن كثري 
 .أهنم أظهروا الزندقة واهللا أعلم

 

                              
 .)١١١ص (للخرضي الدولة العباسية » حمارضات تاريخ األمم اإلسالمية«) ١(


 



 ٨٣    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
 خالصة البحث

لقد سيطر الفرس عىل خلفاء بني العباس, وتغلغل نشاطهم يف جماالت كثرية 
 :أبرزها ما ييل

ظهرت حركات فارسية كثرية يف عهد بني العباس, وجوهر هذه  ـ ١
: احلركات وأصوهلا ال خيتلف عن أديان الفرس التي كانت منترشة قبل اإلسالم

وحركة الزنادقة ال .  ناد باحللول]واملقنع[ تؤمن بتناسخ األرواح, ]فالرواندية[
ومن قبل . . قديمًختتلف كثريا عن معتقدات ماين بل إن االسم هو نفسه االسم ال

 بتناسخ اجلزء اإلهلي يف األئمة, وباحللول, والرجعة بعد ]السبئية والكيسانية[نادت 
 .املوت وعلم الباطن

 ـ عاد الفرس يف عهد بني العباس إىل تصوراهتم وعاداهتم القديمة, فلبسوا ٢
 وهو يوم رأس السنة )١(]كالنوروز[القلنسوة, وصاروا حيتفلون بأعياد املجوس 

لفارسية, وعيد اليوم السعيد, وعيد السقى, وعيد النساء, وعيد الثوم, وعيد ا
 .نوروز األهنار واملياه اجلارية

 ـ صار الفرس وزراء للخلفاء العباسيني, وقادة جليوشهم, وتوصلوا ألعىل ٣
أبو مسلم اخلراساين والربامكة, ويف : املناصب يف دولة بني العباس واشتهر منهم

ً وزيرا وقائدا جليشه فكان يلقب ]الفضل بن سهل[صبح املجويس عهد املأمون أ ً
, ومتكن الفرس من تزويج بناهتم للخلفاء, ]احلرب والسياسة [ بذي الرياستني 

فأم : فنشأ أوالد اخللفاء يف كنف أخواهلم, وتربوا عىل معتقداهتم ووثنياهتم املجوسية

                              
يف عيد النوروز كان امللوك الساسانيون يسعدون رعاياهم يف مجيع الواليات, ويف هذا اليوم تقدم ) ١(

 .الرضائب, وترضب النقود اجلديدة



 ــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ٨٤
 عاصمة ]مرو[ اختذ من  فارسية, وعندما انتهى احلكم إليه]مراجل[املأمون 

ًللخالفة بدال من بغداد, وناد بأفكار وفلسفات غريبة عن اإلسالم كقوله بخلق 
 .القرآن, وجاءت هذه الدعوة من رواسب تربيته الفارسية املجوسية

 ـ استغل الفرس نفوذهم يف دولة بني العباس فعمدوا إىل نرش تراثهم ٤
عن جمد وتاريخ فارس وكرس, الفكري واألديب, وانرب شعراؤهم يذودون 

 :قال أحدهم. ويسخرون من تاريخ العرب وحياهتم
ــدخول فلســت بتــارك إيــوان كســرى ــل فال ــح أو حلوم لتوض

 وليـث وسـط غيـل      ا يعـوي  وضــب يف الفــال ســاع وذئــب

 :ًوحتدث الشاعر الفاريس املشهور اخلريمي عن أصله فقال مفاخرا
رق األعاجم جلداً طيب اخلـرب     ـعرؤ من سراة الصغد ألبسينـإين ام 

 :ًوقال أيضا
هلم حسب يف األكـرمني حسـيب      وناديت من مـرو وبلـخ فوارسـاً

ــبفيــا حســرتا ال دار قــومي قريبــة ــهم ناصــري ويطي ــر من فيكث

ــو تعلمــني نســيبكسرى بـن هرمـز أيب ساسانفإنَّ وخاقــان يل ل

 القيـاد جنيـب    ابع طـوع  ــلنا تهمـملكنا رقاب الناس يف الشرك كلّ

ما شاء منـا خمطـىء ومصـيب       ـبقضي عليكموـنسومكمو خسفاً ون

بمرو [ وأمثاله بكرس بن هرمز وخاقان, وتعلقهم ]اخلريمي[ولعل افتخار 
 هو الذي دفع األصمعي إىل هجائهم, والتنديد برشكهم, ]وبلخ وزردشت ومزدك

 :فقال



 ٨٥    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
ــي ــرك يف جملس ــر الش ــك إذا ذك ــين برم ــوه ب ــاءت وج أض

ــة ــدهم آيـ ــت عنـ )١(أتــوا باألحاديــث عــن مــزدكوإن تليـ

 ـ عمد املجوس من الفرس وهم األكثرية إىل تشويه التاريخ اإلسالمي, ٥
, وعملوا عىل جتريح أعالم الصحابة ودس األحاديث املكذوبة عىل رسول اهللا 

 كأيب بكر وعمر وعثامن ريض اهللا عنهم أمجعني, وراحوا جيسمون الفتن التي وقعت
بني الصحابة أو التابعني, وأرادوا من وراء ذلك أن يقدموا التاريخ اإلسالمي 

 .للبرشية عىل أنه تاريخ فتن وحروب وسفك دماء
وأحسب أن الغالبية من الروايات واألحاديث املوضوعة يف مراجعنا جتد 

ًوراءها جموسيا أو باطنيا ً. 
إلحلاد حتى يتخىل الناس ومل يقفوا عند هذا احلد بل راحوا ينرشون الزندقة وا

 .عن اإلسالم ويتسنى هلم إعادة املانوية والزردشتية واملزدكية من جديد
. ويف كل حتركاهتم وأنشطتهم كانوا يعمدون إىل األسلوب الرسي

 . وغريمها كانوا يفاجئون الناس ويباغتوهنم مباغته]فالرواندية وحركة املقنع[
 

* * * 

                              
 .)٦٤  /١(ألمحد أمني » ضحى اإلسالم«هبا عىل كتاب األبيات الشعرية اعتمدنا يف االستشهاد ) ١(



 ــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ٨٦

 
 

 
مرات عىل اإلسالم واملسلمني, وكانوا هيدفون مىض املجوس حييكـون املؤا

 إبعـاد املسلمني عن دينهـم الذي ملكـوا به الدنيا وجعل منهم خري ذلكمن وراء 
أمة أخرجـت للناس, والعمـل عىل هـدم اخلالفة اإلسالمية, وإثارة النعرات 

 .العرقية
ت هيبة ويف مطلع القرن الثالث من اهلجرة أهنكوا اخلالفة اإلسالمية, فسقط

اخللفاء يف أعني والهتم عىل األمصار لكثرة الفتن واملؤامرات فاستغل املجوس 
 عىل االستقالل بخراسان, ووقفوا إىل )١(ضعف اخلالفة وشجعوا طاهر بن احلسني

جانبه يذودون عن الدولة الطاهرية التي قامت يف مرو ونيسابور واستمرت حتى 
 .هـ٢٥٩عام 

الفة اإلسالمية منذ بداية العرص العبايس, وكان وهذا أول انقسام عرفته اخل
بداية ملزيد من الدويالت واالنقسامات, ومما جيدر ذكره أن هذه الطعنة التي منى هبا 

 .وللمرة الثانية!! املسلمون جاءت من خراسان
 :وبعد قيام الدولة الطاهرية قامت الدويالت التالية

                              
طاهر بن احلسني بن مصعب اخلزاعي, وطد امللك للمأمون بعد أن زحف عىل بغداد وقتل األمني ) ١(

هـ, وواله املأمون خراسان, فلام استقر فيها قطع اخلطبة للمأمون, فقتله أحد غلامنه عام ١٩٨عام 
 .هـ٢٥٦ حكم خراسان حتى عام هـ, واستمر أحفاده من بعده يف٢٠٧


    



 ٨٧    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظرات يف تاريخ إيران
 : ـ القرامطة١

 .ًوعامن ويف بالد الشام حينا من الزمنيف اإلحساء والبحرين واليمن 
 : ـ البوهييون٢

 .يف العراق وفارس وسائر املرشق
 : ـ العبيديون٣

 . وشامل إفريقيايف مرص والشام
 

* * * 



 ــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ٨٨

 
 

 
هـ, ولعل أصل الكلمة آرمية, وتظاهر ٢٧٨بداية ظهور القرامطة كان يف عام 

جعفر الصادق, وتتسم دعوهتم القرامطة يف بداية دعوهتم بانتساهبم إىل إسامعيل بن 
 :باملرحلية

ففي املرحلة األوىل ينادون بالتشيع آلل البيت, ويف املرحلة الثانية يقولون 
ًبالرجعة وأن عليا يعلم الغيب, ويف املرحلة الثالثة يرشحون للمدعو مثالب عيل 

 :م, ويوصون دعاهت)١(وأوالده, وبطالن ما عليه أهل ملة حممد عليه الصالة والسالم
ًوإن وجدت فيلسوفا فهم عمدتنا, ألننا نتفق وهم عىل إبطال النواميس (

 .)واألنبياء, وعىل قدم العامل
فظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر, ومن مصطلحاهتم أن اجلنابة هي 

 .مبادرة املستجيب بإفشاء رس قدم إليه قبل أن ينال رتبة االستحقاق لذلك
 .ن إىل نفس من مل يسبق معه عقد العهدإلقاء نطفة العلم الباط: والزنا

 .جتديد العهد: والغسل هو
 :كتافعرب كام فعل من قبلهم سابور ذو األوفعل القرامطة باملسلمني ال

هـ ٢٩٣حرق القرامطة بني عبد القيس يف منازهلم, ودخلوا الكوفة عام 

                              
 .حتقيق حممد الصباغ, واملحقق اجتزأها من كتاب املنتظم البن اجلوزي» رسالة القرامطة«انظر ) ١(
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 مكة  اعرتضوا قافلة احلجاج يف طريقهـ٢٩٤وأوقعوا فيها مذبحة رهيبة, ويف عام 

 دخل أبو طاهر القرمطي البرصة هـ٣١١فقتلوا الرجال وسبوا النساء, ويف عام 
هـ وصل أبو طاهر مكة يوم الرتوية فقتل ٣١٧ووضع السيف يف أهلها, ويف عام 

احلجاج يف املسجد احلرام, واقتلع احلجر األسود, الذي بقي بحوزهتم حتى عام 
 .هـ٣٣٥

 ملك القرامطة البحرين )١(اجلنايبويف عهد احلسن بن أمحد بن أيب سعيد 
واإلحساء واليمن وعامن وبالد الشام وجنوب العراق, وحاولوا احتالل مرص لكن 
حماوالهتم باءت بالفشل, وأقاموا دعاة هلم يف كل قرية من مملكتهم, وكان هؤالء 
الدعاة يعملون بام يوحى إليهم من أوامر وأنظمة, ثم إهنم أمروا الدعاة أن جيمعوا 

 :نساء يف ليلة معروفة وخيتلطن بالرجال ويرتاكبن وال يتنافرن, وكانوا يقولونال
إن ذلك من صحة الود واأللفة بينهم, فالصناديقي وهو من كبار دعاهتم ـ 

, يأمر فيها النساء بمخالطة ]دار الصفوة[ًذهب إىل اليمن فأقام فيها دارا سامها 
 .)٢(]أوالد الصفوة[جلامع ويسميهم  الذين ينجبهم هذا االدالرجال, ويتعهد األو

                              
احلسن بن أمحد بن أيب سعيد احلسن بن هبرام اجلنايب القرمطي, من أمراء القرامطة, وجده احلسن بن ) ١(

 .ن أهل جنابة بفارس فهو فاريس األصلهبرام اجلنايب كبري القرامطة ومعلن مذهبهم, وم
وزعامء القرامطة كلهم من الفرس كالفرج بن عثامن واحلسني بن زكروية وعيل بن الفضل, وسليامن 

 .]الفدائيون[ أو ]احلشاشون[ أو ]الباطنيون[ويطلق عىل القرامطة . ويوسف ابنا احلسن
ومن مصادر املؤلف يف اختالط الرجال مع لـ عبد الرزاق احلصان, » املهدي واملهدوية«انظر كتاب ) ٢(

 .اتعاظ احلنفاء, ديوان بن مقرب العيوين شاعر اإلحساء: النساء
هذا . ]النيوروز[واليوم الذي جيتمعون فيه هو الليلة العارشة من حمرم أي يف العيد الفاريس املشهور 

للغزايل,  »فضائح الباطنية«: ًما ذكرته يف أول طبعة لكتايب هذا, ومن شاء مزيدا من املصادر فلرياجع
 .واملنتظم البن اجلوزي, وفتاو شيخ اإلسالم ابن تيمية
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 .ودعا القرامطة إىل مؤاخاة الناس عىل اختالف دياناهتم وأجناسهم وطبقاهتم

 إن دعوة القرامطة صورة لدعوة مزدك التي تعرضنا هلا عند :وخالصة القول
 .حديثنا عن أديان الفرس قبل اإلسالم

قىض عليها هـ حيث ٤٦٦واستمرت دولة القرامطة يف اإلحساء حتى عام 
عبد اهللا بن عيل من بني عبد القيس بمساعدة ملك شاه السلجوقي, إال أن القضاء 
ًعليها كان عسكريا, أما من الوجهة العقائدية فلقد اختلطت باإلسامعيلية والنصريية 
ًوسائر الفرق الباطنية, وال تزال هذه األفكار جتد رواجا يف كل من بالد الشام 

 . ونجرانوإيران واهلند والقطيف
 اليوم التي يشهدها العامل  االشرتاكيةومن يتصد لتقويم احلركات الثورية

ًاإلسالمي جيد أهنا صورة طبق األصل عن حركتي القرامطة ومزدك, كام جيد قاسام 
 تناديان نيًمشرتكا بني هذه احلركات واملاسونية العاملية والشيوعية العاملية اللت

 .)١(اة دون النظر إىل الدين واجلنسباإلباحية واملؤاخاة واملساو
* * * 

                              
, وخص القرامطة »احلركات الرسية يف اإلسالم«ًم ألف أحد الباطنيني كتابا أسامه ١٩٧٣يف عام ) ١(

ايب نفسه, ً, وقال عنهم كالما أكثر مما يقوله اجلن»القرامطة جتربة رائدة يف االشرتاكية«بفصل عنوانه 
 .وهذه جرأة ال حيمد عليها مؤلف الكتاب الدكتور حممود إسامعيل
إن القرامطة اشرتاكيون, وهم (: وقبل أشهر رصح وزير معروف يف حكومة عدن الشيوعية قال فيه
ولقد أنصفوا الفقراء والعامل . رواد لنا عملوا عىل توزيع الثروة, والقضاء عىل التميز الطبقي

ًعم الوزير أن تاريخ القرامطة مشوه, وختم ترصحيه واعدا بأن حكومته ستنهج والفالحني, ثم ز
ولكن هذه الدولة . هـ١٣٩٧ُكتب هذا البحث عام . )ًهنج القرامطة وفاء هلم وإيامنا بأفكارهم

 .سقطت ـ واحلمد هللا ـ وتوحد اليمن اجلنويب مع الشاميل
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أرسة فارسية من ساللة سابور ذي األكتاف, أسس دولتهم أبو : البوهييون

عامد [, وحسن ]معز الدولة[ وحكم البالد بعد هالكه أبناؤه عيلشجاع بويه, 
 .]ركن الدولة[, وأمحد ]الدولة

اخلليفة العبايس هـ حيث خلعوا ٣٣٤استوىل البوهييون عىل العراق عام 
, ]املطيع هللا[املستكفي باهللا وجاؤوا بالفضل بن املقتدر فنصبوه خليفة وأعطوه لقب 

وصار اخلليفة ألعوبة بأيدي امللوك الديالميني الذين دام حكمهم أكثر من مائة عام, 
كانوا خالهلا أصحاب الكلمة املطلقة ففرضوا التشيع ليتسرتوا به وباسمه ينرشون 

املجوسية, وأوقدوا نار الفتنة بني السنة والشيعة وأرادوا من وراء ذلك معتقداهتم 
ًأن تقع احلروب والفتن بني الناس فال جيدوا وقتا حلرهبم وختليص الناس من 

 .رشورهم
 .ويف عهدهم جترأ سفهاء الناس عىل شتم الصحابة رضوان اهللا عليهم

م العارش من املحرم, هـ أمر البوهييون بإغالق األسواق يف اليو٣٥٢ويف سنة 
وعطلوا البيع, ونصبوا القباب يف األسواق, وعلقت عليها املسوح وخرج النساء 
منترشات الشعور يلطمن يف األسواق, وأقيمت النائحة عىل احلسني, وتكرر ذلك 

, وهذه احلادثة ظهرت ألول مرة يف تاريخ بغداد, وهي من األمور )١(يف زمن الدياملة

                              
 .)٧٥ص (ق حصان ملؤلفه عبد الراز» املهدي واملهدوية«انظر كتاب ) ١(
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ًا ـالم, غري أهنا أصبحت عرفـة وال يف اإلسـعرب ال يف اجلاهليا الـالتي مل تعرفه

 .ومناسبة دينية مهمة عند اجلعفرية اإلمامية االثنى عرشية
 منازعة هللا يف ]امللك الرحيم[وآخر ملوك البوهييني أطلق عىل نفسه اسم 

 :]احلاكم بأمره[اسمه كام أطلق احلاكم العبيدي عىل نفسه 

﴿  É  ÈÊÎ  Í  Ì  Ë     Ï  ﴾] ١١٨: البقرة.[ 
 

* * * 
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ام ـوا مرص عـهـ ثم فتح٢٩٦ام ـ ع العريببدأ حكم العبيديني يف املغرب

 .هـ, ثم فتحوا بالد الشام فأصبحوا أكرب قوة يف العامل اإلسالمي٣٥٨
وينتسب العبيديون إىل عبد اهللا بن ميمون القداح بن ديصان البوين من 

الدعاة الرسيني الباطنيني الذين عرفهم التاريخ, واز, وهو جمويس ومن أشهر حاأل
 .ومن دعوته هذه صيغت دعوة القرامطة

وعندما هلك عبد اهللا قام بدعوته الرسية ولده أمحد, وبعد هالك أمحد توىل 
 من ]بسلمية[قيادة الدعوة ولده احلسني, فأخوه سعيد بن أمحد, واستقر سعيد 

لدعاة حتى استفحل أمره وأمر دعوته, أعامل محص, واستمر يف نرش الدعوة وبث ا
وحاول اخلليفة املكتفي أن يقبض عليه وأن خيمد دعوته, ففر إىل املغرب, وبرش له 
هناك دعاته, وقاتلوا من أجله حتى ظفر بملك األغالبة وتلقب بعبيد اهللا املهدي, 

 .)١(وادعى أنه من آل البيت وانتحل إمامتهم

                              
وقد بذل املؤلف . لألستاذ حممد عبد اهللا عنان» احلاكم بأمر اهللا وأرسار الدعوة الفاطمية«انظر كتاب ) ١(

ًجهدا طيبا يف حشد األدلة التي تثبت أن الدولة العبيدية جموسية وليس بينها وبني آل البيت أي  ً
داد, وابن حزم, وابن خلكان, الباقالين, ابن ش: نسب, ومن املؤرخني الذين شهدوا بذلك

 دية, ثمـد الدولة العبيـواملقريزي, وابن حجر, وكلهم ثقات, وعاشوا يف فرتة زمنية قريبة من عه
 ناقش املؤلف آراء بعض املسترشقني الذين زعموا بأن العبيديني من آل البيت فأجاد يف الرد عليهم 

                                                                                    =          .وبني بطالن قوهلم بالدليل العلمي القاطع
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ْقد احلاكم بأمر اهللا الذي ادعى األلوهية, و: ومن أبرز حكام الدولة العبيدية َ

 دعاته يف كل مكان من مملكته يبرشون بمعتقدات املجوس كالتناسخ واحللول, َّثب
لت روح ـون أن روح القدس انتقلت من آدم إىل عيل بن أيب طالب, ثم انتقـويزعم

 .عيل إىل احلاكم بأمر اهللا
 إسامعيل الدرزي املعروف وكان من أبرز دعاة احلاكم بأمر اهللا حممد بن
, وجاء ]زوزن[ من مقاطعة بأنوشتكني, ومحزة بن عيل بن أمحد الزوزين وهو فاريس

إىل القاهرة هلذه املهمة أي لبث الدعوة إىل ألوهية احلاكم, وبعد أن تم القضاء عىل 
 عقيدة  عىل واستمرت]الدروز[الدولة العبيدية نشأت فرقة يف بالد الشام حتت اسم 

 .دينيالعبي
ويبدو أن القرامطة كانوا موالني للعبيديني يف بداية عهدهم, ولبثوا عىل 
والئهم هلم طوال حياة قائدهم احلسن بن هبرام, وأثبت املعز لدين اهللا هذا الوالء 

غري أن اخلصومة واملنافسة . .  التي وجهها إىل احلسن بن أمحد القرمطي)١(يف رسالته
 . واالختالف من طبيعة البرش مهام كانت نحلهمما لبثت أن نشبت بني الطرفني

ع املسلمني حتى جاء صالح الدين ِّووظلت هذه الفئة العبيدية الباغية تر
 .هـ فقىض عليهم وأراح املسلمني من رشورهم٥٦٨عام  األيويب

 !هل من املصادفات?
 !هل من املصادفات أن يرجع البوهييون والقرامطة والعبيديون إىل أصول فارسية?

                                                                         
إهنا دولة عبيدية خبيثة : »تاريخ اخللفاء«ونضيف إىل أقوال األستاذ عنان قول السيوطي يف = 

ًفكانوا أربعة عرش متخلفا ال مستخلفا: وقال الذهبي. وليست فاطمية  .»تاريخ اخللفاء«. ً
» احلاكـم بأمر اهللا وأرسار الدعوة الفاطمية« نقل األستـاذ حممد عبـد اهللا عنان رسالة املعز لدين اهللا يف كتابـه )١(

 ).٣٧٥ص (للمقريزي املحفوظـة بإسطنبـول » اتعاظ احلنفاء«عن النسخـة املخطوطة من كتـاب 
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هل من املصادفات أن تتشابه عقائدهم, وأن تكون هي نفسها عقائد مزدك 

 !وماين وزردشت?
هـ, ٢٧٨القرامطة : اربةـة متقـروا يف أزمنـادفات أن يظهـوهل من املص

 ?هـ ٣٣٤هـ, والبوهييون ٢٩٦العبيديون و
البوهييون يف : الميـموا العامل اإلسـً أيضا أن يتقاساتـدفاصوهل من امل

 !? وشامل إفريقيا والقرامطة يف شبه اجلزيرة, والعبيديون يف مرص والشامالعراق,
 !ًوهل من املصادفات أن يلج هؤالء مجيعا من باب التشيع?

وهل من املصادفات أن يكون املسلمون السنة العدو اللدود هلؤالء الضالني, 
 !وأن يتعاونوا مع كل عدو لإلسالم واملسلمني?

 
* * * 
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موا ـاس, واقتسـة بني العبـة دولـون والقرامطـديون والبوهييـك العبيـأهن

وبعد . . . الواليات اإلسالمية, ونرشوا الكفر والزندقة يف كل مكان وطأته أقدامهم
أن زاغت أبصار الناس وبلغت قلوهبم احلناجر جاء صالح الدين األيويب فطهر 

 .طفى بالد الشام ومرص من املجوسية, وأعاد للمسلمني سنة املص
, )هـ٥٦٨(وظن املسلمون أن لن تقوم للباطنية قائمة بعد صالح الدين 

لكنهم ـ قاتلهم اهللا ـ اجتهوا من جديد نحو العمل الرسي, وبدأت تنظيامهتم تنمو 
وبينام كانت اجليوش اإلسالمية تدق أبواب العواصم . . . داخل الرساديب املظلمة

 . اهللا هبم العامل اإلسالميبية يف عهد العثامنيني الذين وحدواألور
ون أنفسهم ليخرجوا من جحورهم ؤيف هذا الوقت كان الباطنيون هيي

 :بمعتقداهتم القديمة التي مل يغريوا فيها إال األسامء
 .الصفويون, البهائيون, القاديانيون, الدروز, النصرييون, احلشاشون اإلسامعيليون

عادوا ملواالة أعداء اهللا والتعاون . . لقد عاد الباطنيون ليؤدوا دورهم املعهود
 .لقد تعاونوا مع بريطانيا, والربتغال, وفرنسا, وروسيا القيرصية. معهم ضد املسلمني

 .عادوا ليمزقوا الوحدة اإلسالمية من جديد
 :ولسائل أن يسأل

 ! الدرزية والنصريية والبهائية واإلسامعيلية مع تاريخ إيران?َتْزجَملاذا م
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س يف إيران دروز أو نصريون, أما البهائيون والصفويون  لينعم,: اجلواب

 .فمتواجدون يف إيران, ولكن الذين أسسوا املذهبني الدرزي والنصريي فرس جموس
ي فاريس من موايل بني نمري, ومحزة بن عيل الزوزين ـفمحمد بن نصري جموس

دات الدروز  أن معتق ها هناوالذي يعنينا. .  جمويس من مقاطعة زوزن يف إيرانفاريس
, وبعضها من معتقدات ]ماين, زردشت[: والنصريية هي نفسها معتقدات املجوس

 ., وال يستطيعون إنكار ذلك]مزدك[
ويف القسم السيايس من هذا الكتاب سنتحدث عن التعاون الوثيق الذي 

 .ًتتقو أوارصه يوما بعد آخر بني إيران والنصرييني بصورة خاصة
روز والنصرييني يف هذا الفصل, وهذه نبذة رسيعة هلذا وذاك حتدثنا عن الد

 :عن أهم احلركات الباطنية اجلديدة التي تعود إىل أصول شيعية
 

* * * 
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أسس . الصفويون ساللة من سالالت ملوك فارس بعد الفتح اإلسالمي

م, ثم بسط نفوذه عىل رشوان ١٥٠٠دولتهم يف أذربيجان إسامعيل الصفوي عام 
 . عاصمة لدولته]تربيز[والعراق وفارس, واختذ من 

, كام أعلن بأن الشيعة دين )١(أعلن إسامعيل الصفوي أنه سليل اإلمام السابع
وحارب إسامعيل أهل السنة الذين كانوا األكثرية الكاثرة يف البالد التي الدولة, 

 %.٦٥ وحدها كانت نسبتهم ال تقل عن ]تربيز[سيطر عليها, ففي 
 ـ ١٥٨٨(وبلغت الدولة الفارسية أوجها يف عرص الشاه عباس الصفوي 

ن كبار ًالذي استعان باإلنجليز وأقام هلم مراكز وأوكارا يف إيران, فكان م) م١٦٢٩
 :مستشاريه

 ـ, واستطاع الشاه عباس أن حيقق )٢(ـ السري أنطوين والسري روبرت شرييل
انتصارات عىل الدولة العثامنية عندما استغل حرهبا مع النمسا من جهة, ودعم 
اإلنجليز له من جهة ثانية, واستفاد من الضعف والفتن الداخلية يف الدولة العثامنية 

 .من جهة ثالثة
 : شاه عباس األول شاهد من أهله فيقولويشهد عىل

                              
 .اإلمام السابع عند اإلمامية اجلعفرية هو موسى الكاظم) ١(
 .)٥٠٢ص (لربوكلامن » تاريخ الشعوب اإلسالمية«) ٢(


 



 ٩٩    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ نظرات يف تاريخ إيران
ثر ظهور الربتغاليني يف املنطقة بدأت إيران عالقات جتارية مع إنجلرتا إو(

ومهدت هذه العالقات إىل اتصاالت عىل مستو دبلومايس . وفرنسا وهولندا
م, وسجلت ١٥٨٧وثقايف وديني عند اعتالء شاه عباس األول عرش فارس عام 

البالد ويف عالقاهتا مع الغرب, وكان من نتائج التحول السيايس تغيريات أساسية يف 
ًالذي أحدثه شاه عباس أن غص بالطه باملبرشين والقسس, فضال عن التجار 

 .)١()فبنى الغربيون الكنائس يف إيران. والدبلوماسيني والصناع واجلنود املرتزقة
وقد حج . هدوعمل الصفويون عىل حتويل احلجاج اإليرانيني من مكة إىل مش

ًالشاه عباس الصفوي سريا عىل األقدام من أصفهان إىل مشهد زيادة يف تقديسه 
, وليكون يف عمله هذا قدوة لإليرانيني, ومنذ ذلك )٢(]عيل الرضا[لرضيح اإلمام 

 .)٣(العهد أصبحت مشهد مدينة مقدسة عند الشيعة اإليرانيني
حيث قىض عليها م ١٧٢٢م حتى ١٥٠٠وعاشت الدولة الصفوية منذ عام 

العثامنيون واألفغان, وخلفهم األفشاريون الذين اشتهر منهم امللك نادر شاه, وبعد انتهاء 
هـ ١٣٤٤عهد األفشار حكمت إيران األرسة القاجارية التي استمر حكمها حتى عام 
 .حيث انتهى احلكم إىل أرسة هبلو, ومما جيدر ذكره أن األفشار والقجار شيعة

 :ًاوإذ
ون يف شخص شاه عباس الكبري أقاموا دولة فارسية باطنية, فالصفوي
الم كاإلنجليز ـداء اإلسـنة يف إيران, وتعاونوا مع أعـلمني السـوحاربوا املس

                              
 .)١٠٠ص (سليم واكيم »  احلضارةإيران يف«) ١(
عيل الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني بن ) ٢(

 ?)متى ولد? ومتى تويف. (عيل بن أيب طالب
 .)٧٦ص (تأليف حسن حممد جوهر وحممد مريس أبو الليل » إيران«) ٣(
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والربتغال, وشجعوا ألول مرة بناء الكنائس, وأطلقوا العنان للمبرشين والقسس 

 .ليفسدوا يف بالد املسلمني ولريفعوا رايات الرشك واإلحلاد
ندما حج شاه عباس الكبري إىل مشهد ليرصف الناس عن مكة أعاد وع

 .لألذهان سرية احلاكم بأمر اهللا العبيدي, وامللك الرحيم احلاكم البوهيي
ويف عهد شاه عباس بدأ صدر الدين الشريازي يف الدعوة إىل عقيدة الباب أو 

هذه األفكار ًالدين البهائي فكانت دعوة شاه عباس الكبري وأفكاره مرتعا ملثل 
 .املتطرفة املنحرفة

ومؤرخو الشيعة اليوم عندما يتحدثون عن الصفويني وعن شاه عباس الكبري 
إن ظلم :  إىل مشهد, وإنام يقولونمكةال يأتون بأدلة عىل أنه مل حيول الناس من 

 ]عيل الرضا[ًالدولة العثامنية كان سببا يف إقدامه عىل هذا العمل, ويف حجه إىل قرب 
 .شهد دليل عىل تعظيمه وحبه للعربيف م

 .)١(فالقضية ـ كام يزعمون ـ سياسية وليست عقائدية
 

* * * 

                              
» دفع التهجم عىل شيعة إيران« فصل ,ملؤلفه حممد حسني الزين» الشيعة يف التاريخ«انظر كتاب ) ١(

 . بريوت, دار اآلثار)٢٥٢ص (
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ًمؤسس هذه الفرقة مريزا عىل حممد الشريازي, كان اثنى عرشيا ثم أخذ 

 .جمموعة آراء من مذاهب خمتلفة وصنع منها مذهبه اجلديد
دشتية فكرة الباب أخذ من السبئيني اليهود فكرة احللول, وأخذ من الزر

لإلمام املستور, فزردشت قال بأنه الباب ملزدا, ثم زعم ـ مريزا ـ أن اهللا قد حل فيه, 
 .ًوأنه به سيظهر اهللا خللقه, وكان مريزا عىل إسامعيليا قبل أن ينادي بالبهائية

م واجتمع عليه أهل فارس, واصطدمت دعوته ١٨٢٠بدأ مريزا دعوته عام 
م إال أن الدعوة استمرت بعد هالك ١٨٥٠ فأعدمه عام فيام بعد بطموح الشاه

مؤسسها الذي كان قد اختار هلا أنجب طالبه ـ هباء اهللا ـ الذي ناد باملساواة 
املطلقة بني سائر بني البرش, ال فرق يف ذلك بني هيودي ومسلم ونرصاين, وال بني 

ًإلسالمية وأخريا رجل وامرأة, ونسخ صالة اجلامعة, وناد بنبذ ما أسامه القيود ا
 .ألغى كل ما يف اإلسالم من حالل وحرام

وقام هباء اهللا بتأليف . . ًووضع أنصاره كثريا من األناشيد يف مدحه وتعظيمه
, ويعتقد أنه أقدس من التوراة »الكتاب األقدس«كتاب يف الفارسية أسامه 

ىل ابنه عباس وبعد هالك هباء اهللا انتقلت زعامة املذهب إ. . . واإلنجيل والقرآن
 .»غصن أعظم«م وتسمى عبد البهاء أو ١٨٩٢عام 

ووجدت البهائية كل عون ومساعدة من اإلنجليز الذين كانوا يسيطرون عىل 
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معظم البلدان اإلسالمية, وكيف ال يمدون يد الدعم هلا وهي التي أبطلت اجلهاد 

 .وهذا يعني االستسالم واخلنوع لالستعامر
سع يف إيران ـ البلد الذي نشأت وترعرعت فيه ـ, وللبهائية اليوم نشاط وا

 .ا, واهلند, ويف فلسطني املحتلةيويف البالد العربية, وأوربا, وأمريك
وتأثر هباء اهللا باملاسونية واتصل بزعامئها, ومما جيدر ذكره أن البهائيني يؤمنون 

 .بالتقية كسائر فرق الشيعة, وخيفون جوهر دينهم عىل غري أتباعه
مع علامء املسلمني عىل تكفري هذا املذهب وأنه ال يمت إىل اإلسالم هذا وجي

 .)١(بصلة
 ومؤسسها ]القاديانية[وعىل غرار البهائية نشأت فرقة يف اهلند سمت نفسها 

 .]قاديان[غالم أمحد, والقاديانية نسبة إىل بلدته 
وزعم غالم أمحد بأنه املهدي املنتظر وناد بتعطيل اجلهاد, وظهرت هذه 

لفرقة يف زمن استبسل املسلمون يف قتال اإلنجليز املحتلني, وكان اإلنجليز وراء ا
نشأة وإعداد غالم أمحد كام كانوا وراء البهائية من قبل, وللقاديانية اليوم نشاط 

 ., ويف بالد أوروباواسع يف فلسطني املحتلة
 

* * * 

                              
 :يف حديثنا عن البهائية اعتمدنا عىل املصادر التالية) ١(

 .املهدي واملهدوية ألمحد أمني) أ(
 .املذاهب اإلسالمية ملحمد أبو زهرة) ب(



 ١٠٣    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ نظرات يف تاريخ إيران

 
 

 
 

ًأتباع حممد بن نصري, كان شيعيا إماميا من مواىل بن وهو الذي اخرتع ! !ي نمريً
ميمون القداح الديصاين اليهودي «ائب, وأنه الباب إليه, وكان فكرة اإلمام الغ

 .ائبصري يف الدعوة إىل باب اإلمام الغ قد سبق حممد بن ن»الفاريس
ويقول النصرييون بتناسخ األرواح, وقدم العامل, وإنكار البعث والنشور, 

ًب يف الدين عندهم أن عليا هو الرب, وأن حممدا واجلنة والنار, ومن حقيقة اخلطا ً
هو احلجاب, وأن سلامن هو الباب, وإبليس األبالسة ـ كام يقولون عليهم لعنة اهللا ـ 
عمر بن اخلطاب, ويليه يف رتبة اإلبليسية أبو بكر فعثامن بن عفان ريض اهللا عنهم 

 .أمجعني
ام يف احلروب الصليبية ًوكان النصرييون سببا يف احتالل النصار لبالد الش

ًويف سقوط بيت املقدس, كام كانوا عونا للتتار ضد املسلمني, واعتمدت فرنسا 
ويف ظل االستعامر الفرنيس . . عليهم عندما احتلت بالد الشام يف مطلع هذا القرن

سليامن [ وهذا الرب الذي صنعته فرنسا هو ]ربا[قامت هلم دولة, وصنعت منهم 
 .)١(]املرشد

سيطرون اليوم عىل جزء مهم من بالد الشام ـ سورية ـ وخيططون إهنم ي

                              
 .)٩٧ص (يق حمب الدين اخلطيب للذهبي حتق» املنتقى من منهاج االعتدال«انظر ) ١(

 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــــــ   ١٠٤
للقضاء عىل اإلسالم واملسلمني إن خال هلم اجلو ويتعاونون مع إرسائيل وإيران 
والواليات املتحدة األمريكية, وقد أمجع علامء املسلمني يف القديم واحلديث عىل 

 .كفر هذه الطائفة
 

* * * 
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 وهو فاريس جمويس من ]بن عيل بن أمحد الزوزينمحزة [أسس هذا املذهب 
 قال بالتناسخ واحللول, وزعم أن روح القدس انتقلت من آدم إىل ]زوزن[مقاطعة 

 .عيل بن أيب طالب, ثم انتقلت روح عيل إىل احلاكم بأمره العبيدي
 ]بأنوشتكني[ومن أشهر تالمذة محزة برز حممد بن إسامعيل الدرزي املعروف 

 .ملذهبوإليه ينسب ا
فر محزة وتلميذه حممد الدرزي من مرص بعد أن افتضح أمرمها, ومل يستطع 

ومن مرص اجتها . . احلاكم بأمره العبيدي أن حيول بينهام وبني نقمة املسلمني عليهام
إىل بالد الشام, وهناك أخذا ينرشان مذهبهام اإلحلادي الرسي, ومع مرور الزمن 

 . لبنان, والقت دولتهم كل ترحيب من اإلنجليزمتكن الدروز من إقامة دولة هلم يف
ويتواجد الدروز يف لبنان وسورية وفلسطني املحتلة, وتطوع عدد من أبنائهم 
يف جيش الدفاع اإلرسائييل, ويعملون من أجل إقامة دولة هلم يف جزء من سورية 

 .ولبنان, ويدعمهم العدو الصهيوين من أجل حتقيق هذا اهلدف
ًنجد أن كثريا من أبنائهم الذين يعملون يف اجليش السوري ًففي سورية مثال 

ولقد ألقت املخابرات السورية القبض . يتعاملون مع العدو الصهيوين كجواسيس
عىل عدة شبكات للتجسس وخاصة يف قراهم املجاورة لفلسطني املحتلة أي يف 

 .اجلوالن
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 الدروز  ذاق املسلمون يف اجلوالن واألردن الويالت منم١٩٦٧ويف حرب 

يوخ الذين أهنكتهم ـون الشـوا ال يرمحـالعاملني يف جيش الدفاع اإلرسائييل, فكان
 .ًالسنون, وال يعرف العطف وال الشفقة سبيال إىل قلوهبم القاسية

 من طوابري كثرية كانت تزرع اخليانة والتآمر ]ًطابورا[ كانوا م١٩٧٣ويف حرب 
 عدد منهم يف ساحات القتال, وكان من يف صفوف اجلنود يف اجلبهة الرشقية, وحوكم

أبرز قادهتم العسكريني الذين أعدموا نتيجة اتصاالهتم مع العدو الصهيوين العقيد 
, واجلدير بالذكر أن الذين أعدموه هم اجلنود من أبناء السنة وليست ]توفيق حالوة[

 .القيادة النصريية اخلائنة
كد عمل هذه اجلهات مع إن الوثائق واملخططات الغربية والصهيونية تؤ

 من أجل إقامة دولتهم يف اجلوالن وحوران والشوف وجبل حوران الدروز
والصحراء املمتدة ما بني تدمر واألردن والعراق, وهلذا فالدروز عىل اتصال دائم 

 وسائل اإلعالممع إخواهنم الدروز الذين يعيشون يف فلسطني املحتلة, وقد كشفت 
 .بعض هذه االتصاالت

 
 * ** 
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نزح رضا خان إىل طهران وله ثامين عرشة سنة, وبقى يف طهران بضع سنني 
وهو يعمل يف املطاعم واملقاهي للحصول عىل قوته حتى نصحه صديق له باالنضامم 

 .إىل سلك اجلندية
ن طوله البالغ حوايل وعندما قدم نفسه إىل آمر املعسكر قبل عىل الفور أل

ًسطبل املعسكر ومسؤوال عن الدواب إًمرتين كان خري شفيع له, فعني مرشفا عىل 
وقد . وبعد عدة أشهر ترك عمله هذا ليلتحق بمعسكر لرستان كجندي عادي. فيه

ًأبد رضا خان استعدادا ونشاطا كبريين يف عمله فارتقى إىل مرتبة عريف ورئيس  ً
 .العرفاء فيام بعد

ًكذا بدأ رضا خان يرتقي سلم املناصب يف اجليش واحدا بعد آخر حتى وه
ًأصبح رئيسا إلحد الثكنات العسكرية يف طهران ثم رئيسا ملعسكر مهدان ً)١(. 

وكانت لربيطانيا مصالح حيوية يف إيران, وكانت ختشى من النظام الشيوعي 
 ضعيف وال يستطيع اجلديد يف روسيا املجاورة إليران, وتعلم أن امللك أمحد شاه

انتدب اإلنجليز رضا خان هلذه املهمة, هلذا فقد و. مواجهة األخطار املحدقة ببالده
 .م١٩٢١وجاء هذا االنتداب عىل مراحل, وتم إبعاد امللك أمحد شاه يف عام 

 .]يهبلو[ً نصب رضا خان نفسه ملكا, ولقب نفسه بـ م١٩٢٥ويف عام 
                              

 .)١٧٢ص ( تأليف الدكتور موسى املوسوي» قرنإيران يف ربع «) ١(
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ب الرشعي, وكانت زوجته أول  احلجاي ألغى رضا هبلوم١٩٢٦ويف عام 

من كشفت عن رأسها يف احتفال رسمي, ثم أمر الرشطة بمضايقة النساء اللوايت 
رفضن االقتداء بملكتهن وخرجن حمجبات, وما كانت امرأة خترج من بيتها حمجبة 
إال وعادت إليه سافرة, فقد كانت الرشطة تستويل عىل عباءهتا وهتني صاحبتها ما 

ًهانة سبيال, وعندما سئل امللك عن سبب ضغطه عىل النسوة مع استطاعت إىل اإل
 :أن عجلة التاريخ قد تضمن له حتقيق أهدافه أجاب

 .)! صربي, إىل متى أر بالدي وقد ملئت بالغربان السود?دلقد نف(
ً ألغى رضا هبلو أحكام الرشيعة اإلسالمية, ووضع قانونا م١٩٢٧ويف عام 

 .ًمدنيا وآخر للعقوبات بنيا عىل األساس الفرنيس
 قلص مادة التعليم الديني يف املدارس احلكومية ثم جعلها م١٩٣٠ويف عام 

ًغري إلزامية يف املدارس االبتدائية والثانوية, وفرض اللغة الفارسية بدال من اللغة 
 .العربية

ًوكان رضا خان صديقا محيام لكامل أتاتورك, وحيرص دوما عىل تقليده  ًً
ام هبا رضا خان ألتاتورك عام ـارة قـاه, وتوجت هذه الصداقة بزيـاء خطـواقتف

 . يف حربه لإلسالم صورة طبق األصل عن أتاتوركي, وهلذا كان رضا هبلوم١٩٣٤
 .]فارس[ن كانت  بعد أ]إيران[ غري اسم الدولة فأصبحت م١٩٣٥ويف عام 

 يف تنفيذ سياسة اإلنجليز الرامية إىل نرش اإلحلاد وحرب يواستمر رضا هبلو
ً, واختاروا ابنه حممد رضا ملكا م١٩٤١اإلسالم حتى أبعده أسياده احللفاء عام 

 .إليران
 قرب جنيف, وكان ]روزه[ًوشاه إيران اجلديد حممد رضا كان طالبا بمدرسة 
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وكان هذا هو . ]مسيو براون[ملخابرات الربيطانية عىل صلة وثيقة مع عميل ا

 .أسلوب اإلنجليز يف تربية احلكام وإعدادهم
وبعد انتهاء الشاه من دراسته اإلعدادية عاد إىل بالده وقد اصطحب معه 

, وتتحدث زوجه ثريا يف مذكراهتا عن صلة الشاه باملسيو ]براون[صديقه وأستاذه 
 :فتقولًبراون وخاصة بعد أن أصبح ملكا 

مل حيريين ومل يدهشني يف املدة التي قضيتها مع الشاة يشء أكثر من هذا (
االتصال الوثيق الغامض بينه وبني مسيو براون, لقد كان باستطاعتي أن أسأله عن 

 .)أي يشء إال عن شخصية براون وعالقاته به
 بإرسائيل, وأقام ي اعرتف شاه إيران حممد رضا هبلوم١٩٤٨ويف عام 

, وعادت ]مصدق[ متينة معها, ومل تنقطع هذه العالقات إال يف عهد عالقات
العالقات إىل سابق عهدها بعد رحيل وزارة مصدق, وعاد الشاه خيطب ود 

, وفتح هلا ]دوريل يف بالطه[لقد قبل سفريها . إرسائيل, ويقيم معها أوثق العالقات
عملون يف اجليش م من اخلرباء اليهود يرأوسع املجاالت, ففي إيران جيش عرم

ْأناه, ويكفى ـواألمن ويف بالط الش َّ أن نعلمَ ر من ـ يف وزارة الزراعة وحدها أكثَ
ً مهندس زراعي, ولليهود رشكات ومؤسسات واسعة االنتشار, وتشكل ثقال ٢٠٠

 .ًاقتصاديا يف العاصمة طهران
وللبهائيني سلطان واسع يف إيران, ومن أهم الشخصيات التي تنتمي هلذه 

 رئيس الوزراء السابق االفريق إيادي طبيب الشاه اخلاص, وعباس هويد: ائفةالط
كبار وعباس آرام وزير اخلارجية السابق, وولد يف فلسطني من أب هبائي, 

مجشيد أموزجيار رئيس و, ]ثابت باسيال[املسؤولني عن التلفزيون وعىل رأسهم 
 .وزير الدفاع والصحة واملاءوالوزراء السابق, 
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م احلج إىل عكا البلد املقدسة عند البهائيني تنقل طائرات العال ويف موس

وتبدي احلكومة اإليرانية تسهيالت كثرية . ليهاإاإلرسائيلية البهائيني من إيران و
هلؤالء البهائيني يف كل املجاالت وهم أحرار يف أن يأخذوا معهم من األموال ما 

 .)١(يشاؤون
ات توىل ـات, ويف اخلمسينـاألربعيناه حممد رضا يف ـجاء اإلنجليز بالش

ادوه إىل احلكم بعد ـد, وأعـاألمريكان محايته, فقدموا له السالح واخلرباء واجلن
ًوبعد عودة حممد رضا أصبح أسريا لوكالة . . . مغادرته إيران يف عهد مصدق
ً هلا أمرا, وجعل األمريكان من إيران مركزا حلامية املخابرات األمريكية ال يعيص ً

 .صاحلهم يف اجلزيرة العربيةم
وعندما قويت شوكة الشاه يف إيران أخذ يتحدث عن أطامعه التوسعية يف 

 قام الشاه باحتالل م١٩٧١منطقة اخلليج, وبعد انسحاب اإلنجليز من اخلليج عام 
 :اجلزر العربية التالية

ة, وطنب أبو موسى قرب الشارقة, وطنب الكرب قرب رأس اخليم[
 .] عن طنب الكربٍ أميال٨بعد الصغر التي ت

 :وأعلن الشاه عن أهدافه رصاحة فقال
 .) مستقبل خططها العسكرية عىل اخلليجيإن إيران جيب أن تبن(

 :ًوأضاف قائال
نحن ال نرغب يف أن خترج قـوات من اخلليـج الفاريس ـ عىل حد زعمه ـ (

                              
 .)٩٩ص (» إيران يف ربع قرن«) ١(
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ضامن حرية ًلتحل حملها قوات أخر وال شك أن أمرا كهذا لن حيدث وسيكون 

 .)١()ًاملالحة يف هذه املنطقة منوطا بنا, ونحن قادرون عىل إنجاز التزاماتنا
ويف اإلطارين الديني والقومي عمل الشاه عىل إحياء أجماد الفرس, وكان 

وكان ير أن . ًيردد بكل مناسبة بأنه يريد أن يكون شعبه إيرانيا قبل كل يشء
لبرشية وليست بأقل من املبادء التي جاء مبادء الدين املجويس كافية إلسعاد ا

 .هبا اإلسالم
 :قال الدكتور موسى املوسوي

ة ـد وأن ير تلك اللوحة الذهبيـ اخلاص ال باه يف مكتبهـوإن من يزور الش(
الفكر : (ة ــادء زرادشت املعروفـالتي كتبت عليها العبارات الثالث ـ أي مب

 هـت عىل جانب من مكتبـوقد وضع, )احلسن, والعمل احلسن, والقول احلسن
 .)٢()ليسعد بقراءهتا يف كل صباح

وحاول الشاه حممد رضا بعث عادات وتقاليد وأعراف الساسانيني من 
جديد, ويف الوقت نفسه حارب واضطهد األقليات غري الفارسية يف إيران كالعرب, 

 .واألكراد, والرتكامن, والبلوش
 :تلف أنواع الفساد والعبثًوأخريا فالبالط الشاهنشاهي يضج بمخ

 ارتدت إىل النرصانية عىل يد بولس الثاين عام ]شمس[فشقيقة الشاه الكرب 
 ., وبنت كنيسة يف قرصها, وتعتز بحمل الصليب ونرش النرصانية بني الناسم١٩٥٥

 تزوجت من عازف كان يعمل يف مالهي طهران ثم ترك ]خريية[واألمرية 

                              
 .)١٠٢ ـ ٤٦ص ( خليج العريب للدكتور الفيلاألمهية االسرتاتيجية لل) ١(
 .)٢٠٤ص ( »إيران يف ربع قرن«) ٢(
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 .ًصار وزيرا للفنالعزف بعد زواجه من األمرية و

 تدير أضخم مؤسسة لتهريب املخدرات يف ]أرشف[والشقيقة التوأمة للشاه 
العامل, وتقيم يف قرصها أسوأ احلفالت الساهرة, وقد وصفت زوجة الشاه السابقة 

 : هذه احلفالت فقالت»ثريا«
فحينئذ تطفأ . عندما تبلغ احلفلة ذروهتا يف الساعات األوىل من الصباح(
ًوبني حني وحني يسمع احلارضون كالبا تنبح بأصوات مسجلة ورسعان  . .األنوار

 .)١()ما تكشف احلقيقة أن الشاه هو الذي كان يقلد أصوات الكالب
ومل يقترص الفساد عىل البالط الشاهنشاهي بل راجت املخدرات بني عامة 

ذلك  اإلحلاد, وسيجد القارء تفصيل ىَّالشباب يف إيران, وعم االنحالل, وتفش
 .)٢(يف موضع آخر من هذا الكتاب

 
* * * 

                              
 .)١٩٢ص (» إيران يف ربع قرن«) ١(
الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة « حديثنا عن تاريخ األرسة البهلوية اعتمدنا عىل كتاب عند) ٢(

, واعتمدنا كذلك »الرشق األوسط يف القضايا العاملية«ً نقال عن كتاب )١٣٨ص (للندوي » الغربية
 .)٧٩٦ص (لربوكلامن » تاريخ الشعوب اإلسالمية«عىل كتاب 
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 وبعد
ّها قد عرضنا موجزا لتاريخ إيران, وبي نا موقف املجوس الفرس من اإلسالم ً

 وحتى يومنا هذا, وأثبتنا باألدلة القطعية أن الفرس املجوس منذ بعثة املصطفى 
ًمل يتخلوا عن الكيد هلذا الدين يوما واحدا ً. 

 نأت عىل ذكر مجيع احلركات الباطنية املجوسية, ولو ونحن يف هذا املوجز مل
 .فعلنا ذلك لكنا بحاجة إىل تأليف عدد من األسفار

نحن مل نتحدث عن التصوف وصلته بالتشيع, وال عن دور رائد هذه : ًمثالف
 .احلركة املجويس امللحد احلالج

احلسن بن «ركة احلشاشني وتاريخ زعيمها املجويس الفاريس حلومل نؤرخ 
با, و وما لعبته وتلعبه اليوم يف تاريخ سورية واهلند وإفريقيا وإيران وأور»الصباح

 . ال ختتلف عن عقيدة احلشاشني]البهرة[وإذا كان اليشء باليشء يذكر فإن عقيدة 
وقد قفزنا عن تاريخ املوحدين واحلمدانيني واألغالبة واألدارسة, وعن 

 احلديث عن هذه الفرق واألقوام من قفزنا عن. . . حركات جموسية باطنية كثرية
ني ألننا ما أردنا تقديم دراسة تارخيية مفصلة, وإنام قصدنا تقديم موجز يشمل يالباطن

 .مجيع مراحل التاريخ, وما أغفلنا ذكره ال خيتلف من حيث االعتقاد عام ذكرناه
إن جوهر احلركات : وبناء عىل هذه الدراسة التارخيية نستطيع أن نقول

 .ية املجوسية واحد عىل مدار التاريخالباطن
 ال ختتلف يف أصوهلا العامة عن ]مزدا وزردشت واملانوية واملزدكية[فحركة 

البوهييني, [ وهذه ال ختتلف عن ,]الرواندية, والربمكية, والزنادقةالكيسانية, و[
 الصفويني, والدروز, والنصرييني,[, وهؤالء ال خيتلفون عن ]والعبيديني, والقرامطة
 .]واحلشاشني, والبهائيني
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, ومن هنا )١(وهذه احلركات والفرق تأثرت باليهود والنصار والبوذيني

دول الغرب الصليبية, : ندرك أرسار املؤامرات التي يتعاون يف ختطيطها وتنفيذها
 .واليهود, والشيوعيون, وسائر الفرق الباطنية

ل البيت وعصمة ومن هذا العرض التارخيي نعلم أن رفع الشيعة لشعار آ
األئمة هو يف أصله معتقد جمويس, ومجيع احلركـات البـاطنية كانت تعتقد بعائلة 

 .دينية مقدسة
ومل نعد نستغرب بعد هذا العرض ملاذا يلجأ الباطنيون ـ اليوم ـ إىل استخدام 

فون خصومهم عن طريق االغتياالت, ويكبتون ّأساليب العنف والبطش, وملاذا يص
 !ني?حريات املواطن

 وكيف حيكمون الغوغاء ?ومل نعد نستغرب كذلك كيف ينرش الباطنيون اإلباحية
 ? وملاذا يغرقون البالد يف بحار من الرذيلة واالنحالل?والسفهاء والقتلة يف رقاب الناس

وبعد هذا العرض التارخيي نعلم ملاذا يقول الباطنيون اجلدد يف كل مكان ما 
ول االشرتاكية, ورأسامليون مع الدول الرأساملية,  فهم اشرتاكيون مع الد?يناسبهم

 .ودعاة لإلسالم مع اإلسالميني
 .إن منهجهم يف الرسية والتقية سبب لكل هذه التناقضات

هذا هو أسلوب الباطنيني باألمس, وهذا هو أسلوهبم اليوم, ويف املستقبل ما 
 . .داموا مؤمنني هبذه العقائد الفاسدة
وا بام يقع بني فرقهم من رتا هذه املخططات, وال يغفعىل املسلمني أن يكشفو

خالفات داخلية هي يف حقيقتها سحابة صيف ومن السهل أن يتغلبوا عليها عندما 
 .يتعرضون خلطر خارجي

                              
 .ل األولانظر نتائج البحث يف الفص) ١(
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 : التاليةاملباحثويشتمل عىل 

 .وموقف اإلسالميني منها  ملحات عن الثورة اإليرانية:املبحث األول
 . خالفنا مع الرافضة يف أصول الدين وفروعه:املبحث الثاين
 . ما قاله علامء اجلرح والتعديل يف الرافضة:املبحث الثالث

 .األمس  شيعة اليوم أخطر عىل اإلسالم من شيعة:حث الرابعاملب
 . ملذهبه اخلميني زعيم شيعي متعصب:املبحث اخلامس
 . ما قاله علامؤنا املحدثون يف الشيعة:املبحث السادس
 ! وهل بعد هذا من لقاء?:املبحث السابع
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يعجزك سبحانك يا رب تعز من تشاء وتذل من تشاء, بيدك ناصية عبادك, ال 

 .ًيشء, وأمرك بني الكاف والنون إذا أردت أمرا تقول له كن فيكون
ًباألمس كان حممد رضا هبلوي ـ شاه إيران ـ يتيه غرورا, ويميش مرحا,  ً

كان يعد عدته المتالك الذرة, . . . ويستصغر شأن خصومه يف الداخل واخلارج
 .ويضع اخلطط البتالع اخلليج فشبه اجلزيرة العربية

لشاه إىل جيشه الضخم الذي يمتلك أحدث األسلحة يف العامل, وإىل وركن ا
التصنت والرادار [جهاز خمابراته ـ السافاك ـ الذي يعتمد عىل أدق وأحدث أجهزة 

 ., ويتواجد رجاله يف كل مدينة وقرية ومؤسسة إيرانية]والكمبيوتر
ريكية التي ويف اإلطار اخلارجي ركن الشاه إىل صديقته الواليات املتحدة األم

حترتف صناعة املؤامرات واالنقالبات يف العامل, وحل مشاكله مع جريانه فأمن 
كرس [وظن أن الطريق أمامه معبدة إلعادة جمد . . . مكرهم, وأمنوا رشه

 .]أنورشوان
جاءه اخلطر من حيث ال حيتسب, انفجر الشارع اإليراين بعد أحداث تربيز 

 .)١(وأصفهان قبل ستة أشهر

                              
, واخلميني ما زال يف باريس, وقبل مغادرة الشاه لطهران, م١٩٧٩كتب هذا الفصل يف أوائل عام ) ١(

 . ثم أضفت عىل هذا الفصل تعديالت طفيفة,م١٩٧٨وأحداث تربيز وقعت يف منتصف عام 
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ملظاهرات خمتلف أرجاء البالد, وتوحدت كلمة املعارضني عىل وعمت ا

ًخمتلف اجتاهاهتم ونزعاهتم, ورفعوا شعارا واحدا ً: 
 .اإلطاحة بالنظام الشاهنشاهي وإقامة نظام مجهوري يف إيران

ومل يعد املواطنون يف بالد فارس يستجيبون للشاه وحكومته, بل يتلقون 
 املقيم يف فرنسا ـ نوفل ]اخلميني[عىل وإمامهم التعليامت واألوامر من قائدهم األ

 .لوشاتو ـ بعد طرده من العراق
ظن طاغوت طهران أنه من السهل وضع حد هلذه املظاهرات فاستخدم 
ًوسائل الرتغيب تارة, وأعامل الرتهيب تارة أخر, فقدم ناسا من بطانته وأعمدة 

 انتخابات وإقامة نظام نظامه للمحاكمة بتهمة االختالس والرشوة, ووعد بإجراء
 .ًفام استفاد من عمله هذا شيئا. . ديمقراطي

ثم جاء بحكومة عسكرية وجلأ إىل استخدام أسلوب العنف والكبت والقهر 
ًفازداد املعارضون صلفا وعنادا ومقاومة, وأحدق اخلطر بقرصه, وأخذ الناطقون  ً

 .اية يدير أمور البالدباسمه يتحدثون عن إمكانية جلوئه إىل اهلند وإقامة جملس وص
 الذي ]اخلميني[وتطلع الناس يف كل مكان من العامل إىل قائد الثورة اإليرانية 

راح يتحدث عن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية, وعن أسسها االقتصادية 
والسياسية واالجتامعية, وعن عالقاهتا مع الدول الكرب والدول املجاورة إليران, 

ات, وكشفوا النقاب عن خمطط وضعوه حلكم إيران, تزيد وعقد مستشاروه الندو
 . صفحة٢٠٠ عىل هصفحات

ذلك ألن إيران . . وحدث كهذا ال بد أن يشد انتباه أجهزة اإلعالم يف العامل
من أكرب الدول املنتجة للنفط, وتتمتع بموقع مهم, فهي من جهة تطل عىل بحار 
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 دولة كرب كاالحتاد عاملية تربط الرشق بالغرب, ومن جهة أخر جتاور

ً شامال, ودول اخلليج والعراق غربا)١(تييالسوفي ولألمريكيني والغربيني وإرسائيل . ً
مصالح حيوية يف إيران, وترتبط هذه الدول مع إيران بمعاهدات سياسية 

ومن ثم فهذه االضطرابات جاءت بعد انقالب . . . واقتصادية وعسكرية وثقافية
اإلفريقي, وبعد املعارك التي دارت رحاها بني اليمنني أفغانستان وحوادث القرن 

 .الشاميل واجلنويب
ومما جيدر ذكره أن لشاه إيران عالقات محيمة مع نظام العدو الصهيوين يف 

 .ًفال غرابة إذن أن يكون اهتامم العامل قويا يف حوادث إيران. . . فلسطني املحتلة
لعناوين األوىل يف معظم صحف ومنذ أكثر من ستة أشهر وأخبار إيران حتتل ا

 :رشقية وغربية وعربية, وجممل ما قيل ال يعدو النقاط التالية: العامل
 ـ اإلمام روح اهللا اخلميني قائد ثورة إسالمية, وقامت عدة صحف عاملية ١

نه يريد حتكيم اإلسالم, أبإجراء لقاءات معه, وحتدثت عن زهده وورعه وتقواه, و
 . إذا نجحت ثورتهولن يتوىل السلطة بنفسه

ً هبالة من التعظيم والتبجيل, ونسبوا إليه كثريا من ]مخينيهم[وأحاط الشيعة 
 .اخلوارق واملعجزات, فمنهم من زعم أنه شاهد صورته يف القمر

 ـ الثورة اإلسالمية يف إيران امتداد حلركة اإلخوان املسلمني يف البلدان ٢
مية يف باكستان واهلند, واحلركة العربية, وحركة املودودي واجلامعة اإلسال

 .اإلسالمية يف أندونيسيا
 ـ احلركات اإلسالمية اختذت من العنف وسيلة هلا, وبالغت أجهزة ٣

                              
 . ا البحث قبل سقوط االحتاد السوفييتيكتب هذ) ١(
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اإلعالم العاملية يف احلديث عن العنف واإلرهاب واالغتيال الذي تستخدمه هذه 

 .احلركات
 اإلسالمي من ومل تقرص أجهزة اإلعالم يف حتذير األنظمة يف مجيع بلدان العامل

 .خطر احلركات اإلسالمية وتزايد أثرها
 ـ ومن هذه الصحف من زعمت أن اجلامعات اإلسالمية ليست مؤهلة ٤

للحكم, وليس لدهيا حلول ملشكالت العرص احلديث ـ جالل كشك يف احلوادث ـ 
وزعم أن اجلامعات اإلسالمية احلديثة كجامعة شكري مصطفى, ومجاعة اجلهاد, 

 !!ح رسية ليست إال فصائل يسارية تستند إىل تنظري إسالميومجاعة صال
* * * 

فلقد . . ًونظرا لألمهية التي تلعبها وسائل اإلعالم يف صناعة الرأي العام
ترسبت أباطيل وترهات الصحف إىل عقول عامة اإلسالميني, فتأثروا بام قيل عن 

 :عرص احلديث أمثالًاخلميني, وصار اسمه عندها مرافقا ألعالم أهل السنة يف ال
 .حممد بن عبد الوهاب, حسن البنا, املودودي, سيد قطب

وآملنا ما يتناقله اإلسالميون من آراء عن اخلميني وحركته يف إيران, وانتظرنا 
قول الصحف اإلسالمية ـ عىل ندرهتا ـ كلمة فاصلة تدحض فيها أكاذيب تأن 

 من )٣٠(شت عندما صدر العدد أجهزة اإلعالم العاملية واملحلية, ولكن آمالنا تال
ًهـ وصدمنا فعال بام قالته عن ١٣٩٨صحيفة الدعوة القاهرية غرة ذي احلجة 

 :اخلميني وحركته
م كام تتحدث عن ١٩٥٤حتدثت ـ الدعوة عن الرافضة يف إيران منذ عام 

: مجاعة اإلخوان املسلمني وبنفس احلرارة واحلامسة فإذا ذكرت اخلميني قالت
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 إن ]!!موثوق منها[, ثم قالت عن مصادر وصفتها بأهنا ]اهللا اخلمينياإلمام روح [

مهامجة اإلمام اخلميني يف صحف حكومة الشاه كان وراءها اليهود والبهائيون 
 .الذين سهل هلم الشاه جمال احلركة والعبث

 :ًوردا عىل اهتام الشاه للمتظاهرين باملاركسية وغريها قالت املجلة
ًبتت أن احلركة يقوم هبا شعب مسلم حفاظا عىل هويته  األحداث أثّأنال إ(

 :وأضافت قائلة. )ًوسعيا للرجوع إىل أصالته
وهل يتمشى مع املاركسية نداءات اخلميني للشعب اإليراين بالتمسك (

بإسالمه, وحماربة النفوذ األجنبي, ودعوته املثقفني والعلامء املسلمني للدفاع عن 
 .)عد الطغيان والتجربدينهم, والعمل عىل تدمري قوا

 :ثم تعود الدعوة لرتبط ثورة الرافضة بحركات أهل السنة واجلامعة
وليس يف ذلك . . قالوا إهنا عنارص سوداء ماركسية, أو ماركسيون مسلمون(

غرابة فاإلسالم يف نظر سوهارتو أندونيسيا فكر متطرف جيب أن يضع القانون له 
 اهتموا باالتصال مع اإلنجليز م١٩٦٥ ـ م١٩٥٤ًحدا, واإلخوان املسلمون يف مرص 

ا واألمثلة كثرية, ولكنها نظم يوالتحالف مع الشيوعية, والعاملة للصهيونية وأمريك
 .)١()احلكم يف عاملنا اإلسالمي وأجهزة إعالمها وسياستها واجتاهاهتا

أصلح اهللا القائمني عىل الدعوة إذ كيف يكون اليهود والبهائيون وراء هجوم 
حكومية إيرانية عىل اخلميني, وكل ذي بصرية يدرك أن اليهود سامهوا يف صحيفة 

                              
الثائرون يف إيران سود ماركسيون أم «حتت عنوان ) هـ١٣٩٨ / ١٢ / ١) (٣٠(العدد » الدعوة«) ١(

 .لـ عبد املنعم جباره» مسلمون إيرانيون
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, وما زالوا حلفاءهم ورشكاءهم يف )١(إنشاء حركة الرافضة ـ عبد اهللا بن سبأ ـ

 ! ثمرة من ثمرات الغلو الرافيض?الاملذهب الباطني, وما البهائية إ
 واجلامعة  الدعوة أهل الرفض بحركات أهل السنة جملةكيف يقرن أصحابو

 !ًوما من نحلة كافرة يف عاملنا اإلسالمي إال وقد اختذت من التشيع سلام هلا?
األدلة والرباهني التي اعتمد عليها القائمون عىل الدعوة عندما زعموا أن  ماو

ًحركة اخلميني يقودها شعب مسلم حفاظا عىل هويته وسعيا للرجوع إىل أصالته? ً! 
 الصادرة يف آخن بأملانيا, فوجدناها مهتمة أشد »الرائد«وبعد الدعوة وصلتنا 

االهتامم بثورة الرافضة, ويبدو أن بعض قرائها احتجوا عىل هذا االهتامم والتأييد 
 :فقالت املجلة يف الرد عليهم

إننا نكرر هنا وقوفنا مع املسلمني املجاهدين يف إيران ضد الشاه ونظامه (
ندعو املسلمني يف كل مكان إىل مثل هذا الفاسد وضد العبودية ألمريكا والغرب, و

 إىل الطليعة اإلسالمية املجاهدة »الرائد«ونبعث عىل صفحات . . املوقف والتأييد
 .)٢()هناك حتية الطالئع اإلسالمية يف كل مكان
, )٢٩ ـ ٢٥ص( »إىل متى يا ملك امللوك«: ويف العدد نفسه مقال حتت عنوان

 الفرنسية قد ]اللوموند[ًلقاء صحفيا كانت نقلت الرائد ) ٣٣ ـ ٣٠(ومن الصفحة 
 .أجرته مع اخلميني

 أن ويف ذلك دليل عىلثالثة مواضيع عن إيران بعدد واحد من أعداد الرائد, 

                              
م, ًعبد اهللا بن سبأ هو رأس الفرقة السبئية التي كانت تقول بألوهية عيل وكان هيوديا فأظهر اإلسال) ١(

 .األعالم للزركيل. هـ٤٠هلك عام 
 .هـ١٣٩٨ ذي احلجة )٣٤ (العدد» الرائد«) ٢(
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 .ًالرائد تعلق آماال واسعة عىل حركة اخلميني

أما كالم الرائد عن شاه إيران فهو حق وال غبار عليه, بل يستحق الشاه أكثر 
عدو لدود لإلسالم, أما وصفها للرافضة بأهنم مسلمون جماهدون, مما قالوا ألنه 

وطالئع إسالمية جماهدة فهذا الذي سنعاجله يف جزء من هذه الرسالة, ونبني 
خطورة اختاذ موقف من املواقف ودعوة املسلمني إىل تأييده دون االستناد إىل أدلة 

 .رشعية
بول والتقدير, وأصبح هذا وتلقى حمبو املجلتني الدعوة والرائد رأهيام بالق

ًالرأي موقفا حركيا وسياسيا لعدد كبري جدا من اإلسالميني, وهذا العدد الكبري ال  ً ً ً
يكلف نفسه ـ مع األسف ـ دراسة عقيدة الرافضة وفهم ما فيها من زيغ وانحراف, 
وال حياول متابعة مؤامراهتم وفتنهم يف كل صقع يتواجدون فيه من عاملنا 

 وحسبه أن الدعوة أو الرائد قد أيدت ثورة الرافضة, وعلقت عليها . . .اإلسالمي
 .اآلمال, وجعلت منهم مسلمني جماهدين وطالئع إسالمية

ونتيجة هلذا جترأ أحد الوعاظ الشباب إىل اعتالء منرب مسجد كبري يف دولة 
 :ًخليجية وخاطب مجهور السنة قائال

ن عودة اخلالفة اإلسالمية تكون اتقوا اهللا يف إخواننا الشيعة, وما يدريكم أ(
ال أدري ملاذا يضخم البعض خالفنا معهم مع أنه ال يتجاوز فروع . . . عىل أيدهيم
إن خالفنا معهم يف املسح عىل اخلفني, ويف زواج املتعة, ولن نقرص يف . . هذا الدين

 .)نصحهم وبيان أخطائهم هذه باحلكمة واملوعظة احلسنة
ج كثرية من أمثال ذلك اخلطيب ـ هداه اهللا ـ, وإذا ويف حياتنا اليومية نامذ

 :حاولنا بيان احلق هلم أعرضوا قائلني
 .هل أنت أعلم من القائمني عىل الدعوة والرائد
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إزاء ذلك نر من الواجب علينا أن نقدم هذا البحث الذي يشتمل عىل 

 :الفقرات التالية
 . ـ خالفنا مع الرافضة يف أصول الدين وفروعه١
 .ا قاله علامء اجلرح والتعديل يف الرافضة ـ م٢
 . ـ شيعة اليوم أخطر عىل اإلسالم من شيعة األمس٣
 . ـ ما قاله عنهم العلامء يف هذا العرص٤

لعلكم : ًوسنحرص عىل أن يكون بحثنا مدعوما باألدلة, وقد يقال لنا
 .تقصدون الفرق املتطرفة من الشيعة كالنصريية واإلسامعيلية وغريمها

لن نتعرض يف هذا البحث إال للشيعة اجلعفرية اإلمامية التي : وابواجل
ينتسب إليها اخلميني وأنصاره أما الفرق املتطرفة فلنا معها موقف آخر يف غري هذا 

 .فإن أخطأنا فمن أنفسنا, وإن وفقنا فبفضل اهللا ومنته. البحث
 .ت الوهابربنا ال تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أن

 
* * * 
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~  �  ¡  ¢   £  ¤   ﴿: لمـة كل مسـالمية غايـة اإلسـوحدة األم

 .]٥٢: املؤمنون [﴾ ¥   ¦
ِعمو ل أهل السنة كل ما يقدرون عليه من أجل حتقيق هذه الوحدة, فهم َ

ًيتقربون إىل اهللا بحب آل البيت, ويرون أن عليا خري من معاوية ريض اهللا عنهام, 
 كلهم عدول ال جيوز  خري من يزيد, ويعتقدون أن صحابة رسول اهللا وأن احلسني

 .ألحد أن ينتقصهم أو يشكك هبم
ولو كان اخلالف مع الشيعة حول النزاع الذي نشب بني عيل ومعاوية هلان 

 :ًاألمر, ولكن القضية أكثر عمقا, وهذه خالصة كثيفة ألوجه اخلالف
 أصـول اإلسـالم القـرآن الكريم ـ نختلـف معهـم يف األصـل األول مـن ١

 ألف أحد كبار علامء النجف وهو احلاج مريزا حسني بن حممد تقي النوري فقد
 مجع فيه »فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب«ًالطربيس كتابا سامه 

مئات النصوص عن علامء الشيعة وجمتهدهيم يف خمتلف العصور وزعم من خالهلا 
 .)١(هـ١٢٨٩وقد طبـع هذا الكتاب يف إيران سنة .  فيه ونقص منهأن القرآن قد زيد

                              
للطربيس شاهدته يف مكتبة مسجد الصحاف يف الكويت وهو من » . . .فصل اخلطاب«كتاب ) ١(

مساجد الشيعة, وعلمت أن اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة قامت بتصويره واحتفظت به يف 
 .ًأخريا فقد حصلت عىل نسخة منه مصورةو. . . مكتبتها
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 :ما ييل   ـوهو بمثابة البخاري عندناـ   »الكايف«وجاء يف كتاهبم 

إىل أن قال أبو عبد اهللا ـ أي . . . دخلت عىل أيب عبد اهللا: عن أيب بصري قال(
قلت وما : قال. .  ـعليها السالمـ وإن عندنا ملصحف فاطمة : جعفر الصادق ـ

مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات واهللا ما فيه من : قال مصحف فاطمة?
 .)١()قرآنكم حرف واحد
 :وقد يقول قائل

هذه أقاويل قديمة, وال نعتقد أن شيعة اليوم يؤمنون هبا ال سيام وقد صدرت 
 .انعنهم مؤلفات حديثة تنكر هذه األقاويل وتؤكد أن القرآن خال من الزيادة والنقص

 :فنجيب وباهللا التوفيق
 ففي عام ,هذه األقاويل القديمة هي نفسها عقيدة الشيعة يف عرصنا احلديث

 .»الدين بني السائل واملجيب« صدر كتاب عن أحد علامئهم يف الكويت سامه هـ١٣٩٤
 : السؤال التايل)٨٩ص ( مريزا حسن احلائري مؤلف الكتابه إىل ِّوج

 عىل شكل آيات مفردة قد نزل عىل رسول اهللا املعروف أن القرآن الكريم (
وهل القرآن الذي نقرؤه اليوم . ومن أول من مجع القرآن. . فكيف مجعت يف سور

 أم أن هناك زيادة أو حيوي كل اآليات التي نزلت عىل الرسول األكرم حممد 
 .)وماذا عن مصحف فاطمة الزهراء عليها السالم?. . ًنقصانا

 :وهذا جواب املؤلف
نعم إن القرآن نزل من عند اهللا تبارك وتعاىل عىل رسول اهللا حممد بن عبد اهللا (

                              
ورواية أيب بصري طويلة ومملة, ويزعمون فيها . طهران دار الكتب اإلسالمية) ٢٣٩ / ١(» الكايف«) ١(

 .أن األئمة يعلمون الغيب
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 فأول من مجعه , يعني من أول بعثته إىل حني وفاته, سنة٢٣ وآله وسلم يف 

, وورث  ـعليه السالمـ ًوجعله بني دفتني كتابا هو أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 
 وسوف يظهره  ـ,عليهم السالمـ هذا القرآن إمام بعد إمام من أبنائه املعصومني 

اإلمام املنتظر املهدي إذا ظهر ـ عجل اهللا فرجه وسهل خمرجه ـ ثم مجعه عثامن يف 
زمان خالفته وهذا هو الذي مجعه من صدور األصحاب, أو مما كتبوا وهو الذي 

 وأما معوا اآليات والسور من رسول اهللا بني أيدينا واألصحاب هم الذين س
. )ا إليهيوحُأمصحف فاطمة فهو مثل القرآن ثالث مرات وهو يشء أماله اهللا و

 . عن بصائر الصغار)٢٧ص (صحيفة األبرار 
ًصدر هذا الكتاب يف الكويت قبل مخس سنني, وما سمعنا أن عاملا من 

 وسكوهتم عن , عقيدة الرافضةعلامئهم رد عىل احلائري ونفى ما ينسبه الكاتب إىل
واحلائري نرش كتابه يف بلد ينتسب سكانه إىل مذهب أهل . . الرد إقرار بدون شك

السنة واجلامعة فمن هم الذين حيرصون عىل الفرقة واخلصومة, بل من هم الذين 
 !إنه احلائري وقومه من غري ريب! يشعلون نار الفتنة?

بأن القرآن خال من الزيادة والنقصان أما قول بعض علامء الشيعة ـ اليوم ـ 
أهنم جممعون عىل خيانة الصحابة وبشكل أخص أبو بكر : فهو تقية ودليلنا عىل ذلك

وعمر وعثامن ريض اهللا عنهم, ويف حديثهم عن خيانة الصحابة ينقسمون إىل 
قسم يتحدث عنهم بدون تقية فريميهم بالكذب واخليانة والنفاق, وقسم : قسمني

ُ باالعتدال لكنه ال ينكر أن أبا بكر وعمر خدعا عليا وإنام يآخر يتظاهر  هذا يسمً
 :اخلداع أخطاء والسؤال الذي يفرض نفسه هنا

ًكيف نعتقد بصحة القرآن علام بأن الذين قاموا بجمعه خونة ـ كام يزعمون ـ 
 عليهم من اهللا ما يستحقون?
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ادة ـ من الزيالمتهـومن جهة أخر فالذين يقولون منهم بصحة القرآن وس

 .]طيب اهللا ثراه[ :والنقصان إذا مروا بذكر الطربيس أو الكليني قالوا
فكيف يقولون طيب اهللا ثراه وهو كافر ألن إمجاع املسلمني منعقد عىل تكفري 

 !ًمن يقول بأن يف القرآن زيادة ونقصانا?
 نبيه ًوإذا سلمنا جدال بأهنم يؤمنون بالقرآن كام نزله اهللا سبحانه وتعاىل عىل

 دون زيادة أو نقصان فإيامهنم به شكيل ويؤولون معناه حسب أهوائهم التي حممد 
 :ال يقرها رشع وال يسندها دليل وإليكم بعض األمثلة

 :األولاملثال 
  Ö  Õ Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð×  Ú  Ù  Ø ﴿: ه تعاىلـري قولـقالوا يف تفس

 Û   ﴾] ٣٧: البقرة[. 
 من ربه فتاب عليه  ـعليه السالمـ قاها آدم  عن الكلامت التي تلسئل النبي 

 :قال
 .)١() فتاب عليهَّيلبت عُ تَّالقد سأله بحق حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني أ(

 :املثال الثاين
 :يف تفسري قوله تعاىل

﴿ g  f  e  d  c   b  a  `  _ ﴾] ١٨: الفتح[. 
ان الذين نص عىل وـة الرضـوإن قالوا أن أبا بكر وعمر من أهل بيع: قالوا

                              
 عن )١٥٤  /١(لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق الدكتور حممد رشاد سامل » منهاج السنة«انظر ) ١(

 .البن املطهر احليل» كرامة يف معرفة اإلمامةمنهاج ال«كتاهبم 
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_  `  d  c   b  a   ﴿ورة ـذه السـه يف هـرآن يف قولـالرضا عنهم الق

g  f  e﴾لقد ريض اهللا عن الذين يبايعونك حتت (: لو أنه قال:  قلنا
ة داللة عىل الرضا عن كل من بايع, ـ لكان يف اآلي)وكـعن الذين بايع( أو )الشجرة

 فال داللة فيها إال عىل ﴾  d  c   b  a  `  _  e  ﴿: ولكن ملا قال
 .)١(ن حمض اإليامنَّمالرضا ع

 :املثال الثالث
 :يف تفسري قوله تعاىل

﴿ q  p   o  n  m  l  k  j rx  w  v  u    t  s  y  z  
}  |    {~d  c  b  a  `  _     ﴾] ٦٧: املائدة[. 

 :يل وقالجاء يف تفسري الثعلبي أنه ملا نزلت هذه اآلية أخذ رسول اهللا بيد ع
اع, ـة باإلمجـر والصحابـ والنبي موىل أيب بك) موالهمن كنت مواله فعيل(

ثم ساق الثعلبي أن احلارث بن النعامن . . . فيكون عىل موالهم, فيكون هو إمامهم
. ر اهللاـأي واهللا من أم: ة عيل فقال له النبيـأله عن واليـ وسالفهري أتى النبي 

 مؤمن هبذه الرواية رماه اهللا بحجر فسقط عىل هامته وعندما توىل احلارث وهو غري
 .)٢(وخرج من دبره فقتله

يف تفسري الرافضة هلذه اآليات ال يعتمدون عىل أي دليل علمي, بل يسوقون 
روايات شاذة ملفقة, وأقو هذه الروايات حديث موضوع ساقه أبو نعيم يف احللية 

                              
عن . ملحمد اخلاليص وهو كاتب شيعي معارص) ٦٦ ـ ٦٣ / ١(» إحياء الرشيعة يف مذهب الشيعة«) ١(

 .حاشية منتقى املذهب ملحب الدين اخلطيب
 .)٤٢٢ص (» املنتقى من منهاج االعتدال«) ٢(
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 .أو الثعالبي يف تفسريه

 اإليامن, ه اآليات ينفون عن أصحاب رسول اهللا ومن خالل تفسريهم هلذ
 .ويغوصون يف أوحال من الرشك

زعم بعضهم أهنم مؤمنون بالقرآن لكنهم احتفظوا بحق فهمه : ومجلة القول
وتفسريه فكذبوا عىل اهللا وعىل رسوله األمني, وجاؤوا بأقوال ختالف أصول 

 .اإلسالم وإمجاع املسلمني
لقرآن ال ختتلف عن عقيدة املعتزلة فهم يرون وعقيدهتم من جانب آخر يف ا

 .أنه خملوق حمدث مل يكن ثم كان
ال  إذ  ـ ونختلف مع الرافضة يف األصل الثاين من أصول اإلسالم السنة٢

, واألمة »صحيحي البخاري ومسلم«يؤمن الشيعة باألحاديث التي وردت يف 
 أحاديث متواترة من ًاإلسالمية تلقت هذه األحاديث بالقبول جيال بعد جيل فهي

 »سنن الرتمذي« و»موطأ مالك« و»دـمسند اإلمام أمح«وال يؤمنون بـ . حيث املعنى
ا يتصلون ـوعندم.  وغريها من كتب احلديث»أيب داود« و»النسائي« و»ابن ماجه«و

ً أوال ثم برواة »صحيح البخاري«ون بتشكيكهم بـ ؤنة يبدـل السـمن أه ةـبالعام
 .ً ثانياول اهللا احلديث من أصحاب رس

ًس يف جامعاهتم هزيل جدا, وإذا ّوالرافضة جهلة بعلم احلديث, وما يدر
رواه احلسني, أو حممد الباقر, أو موسى الكاظم, : سألتهم عن سند حديث قالوا

ًوليس لك أن تطلب يف إثبات ذلك دليال علميا, وتراهم يرددون قول شاعرهم ً: 
)١(ئيل عن الباري  ربجدنا عن ج  روىفشــايع أناســاً قــوهلم وحــديثهم

                              
 .مري حممد الكاظمي القزوينيملؤلفه أ) ٦ص (» الشيعة يف عقائدهم وأحكامهم«) ١(
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واستبعدوا : ويف املقابل قام علامء أهل السنة بغربلة أحاديث رسول اهللا 

األحاديث الضعيفة واملوضوعة بغض النظر عن مكانتها وأمهيتها, وأقاموا علم 
اجلرح والتعديل, وما زال علم أصول احلديث قمة شاهقة وقف أمامه علامء الدنيا 

 .مذعنني ومعجبني
وكم تكون خسارة املسلمني عظيمة لو متكن الشيعة من تنفيذ مؤامرهتم عىل 

فمن السنة فهمنا القرآن الكريم, ومنها تعلمنا كيفية . . . أحاديث رسول اهللا 
 .وإن ضياع السنة يعني ضياع الدين كله, الصالة والصوم واحلج والزكاة

 :وقد يسأل سائل
يث البخاري ومسلم وغريمها من علامء إن الرافضة يستدلون يف كتبهم بأحاد

 !احلديث, فكيف تقول بأهنم ال يؤمنون هبذه األحاديث?
ًهنم يستدلون هبا عمال بقول القائل من فمك أدينك, فهي ـ كام إ: وجوابنا

ًيزعمون ـ أدلة إلقامة احلجة عىل أهل السنة, أو ألهنا توافق حديثا من األحاديث 
ما أهنم يستدلون هبا كأدلة جمردة يعتمدون عليها يف أ, التي يتناقلوهنا عن أئمتهم

 .عقائدهم وعباداهتم فمن املستحيل أن حيدث هذا
إذا كنا نختلف مع الرافضة يف الكتاب والسنة فبدهي أننا نختلف : ًوأخريا

 .معهم يف اإلمجاع والقياس
 ـ أي ً ـ يعتقد الشيعة بعصمة عيل بن أيب طالب وأحد عرش إماما من نسله٣

 أبناء احلسني ـ, ويزعمون أهنم أفضل من األنبياء والرسل باستثناء خاتم األنبياء من
وأهنم ال خيطئون, ويعلمون الغيب إذا شاؤوا, وال يموتون إال باختيارهم ,. 

ويرون أن إمامهم الثاين عرش أي مهدهيم املنتظر حي اآلن, وعندما يقوم من 



 ـــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ١٣٤
سلمني فيحاكمهم ويقتص منهم ويأمر نومه سيحيي اهللا له وآلبائه مجيع حكام امل

ًبقتل كل مخسامئة منهم معا حتى يستويف قتل ثالثة آالف من رجال احلكم يف مجيع 
عصور اإلسالم ويكون ذلك يف الدنيا قبل البعث النهائي يف يوم القيامة وذلك 

 .يسمى عندهم الرجعة
اد, أبو ذر, عيل, املقد: وهم ـ تقول الرافضة بكفر الصحابة إال مخسة منهم ٤

 .سلامن الفاريس, عامر بن يارس
 .)١(وإذا ذكروا اجلبت والطاغوت فاملقصود هبام أبو بكر وعمر ريض اهللا عنهام

ون إىل التقية إذا ذكروا الصحابة, وإذا مر ذكر أيب بكر ؤ يلج)٢(وبعض كتاهبم
 يف كتبهم قالوا ريض اهللا عنه, لكنهم يقولون يف هذه الكتب نفسها أن الصحابة

, ورفضوا تنفيذ وصيته يف والية عيل ريض اهللا استأثروا باخلالفة بعد رسول اهللا 
ويف قوهلم هذا اهتام للصحابة بسوء األمانة . . . عنه وأبنائه املعصومني من بعده

 .واخليانة, والكذب عىل رسول اهللا 
وإذا كانت أصول هذا الدين قد وصلتنا عن طريق هؤالء الصحابة رضوان 

 .ليهم فهذا يعني تشكيكهم بالدين كله كام أسلفنا قبل قليلاهللا ع
 : يعتقد الشيعة بالتقية, ويزعمون أن جعفر الصادق قال:ةـ ـ التقي٥
 .)٣()التقية ديني ودين آبائي(

جلأ إىل التقية ألنه :  قالوا,وإذا سألتهم كيف بايع عيل من سبقه من اخللفاء
                              

 .)٢٥٨ ـ ٢٢٧ / ١ (للكليني صفحات» الكايف«) ١(
 .)٦٤ص ( »املنتقى من منهاج االعتدال«) ٢(
 .)٦٨ص ( »املنتقى من منهاج االعتدال«) ٣(



 ١٣٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
 .ًكان ضعيفا
ر بن ـوم ـ لعمـأم كلث ة الزهراء ــه من فاطمـابنتأهلم ملاذا زوج عيل ـثم تس

 .إن هذا كله تقية: أو يقولون. إن ذلك فرج غصبناه: اخلطاب فيجيبون
ًإن عليا ريض اهللا عنه بريء مما نسب إليه, وقد نزه اهللا أوالده وأهل بيته عن 

 .ًهذا اخللق املشني فكانوا شجعانا ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم
ة ـالت عىل املسلمني, وكانت تكأة للفرق الباطنيـة جرت الويـقيوعقيدة الت

 .التي تفرعت عن الشيعة كالقرامطة والزنادقة والنصريية والدرزية
ولقد استغل الشيعة التقية أبشع استغالل يف تارخينا اإلسالمي, وكانوا 
, يعتمدون عليها يف تعاملهم مع احلكومات الكافرة التي اجتاحت بالد املسلمني

ت الذي يتعاملون فيه مع قواستباحت أمواهلم وأعراضهم كالتتار وغريهم, ويف الو
التتار كانوا يتعاملون مع املسلمني السنة ألن التقية عندهم تعني الكذب وتعني أن 

 .يظهر الشيعي خالف ما يبطن
 يشد الشيعة رحاهلم إىل املشاهد والقبور التي : ـ تعظيم املشاهد والقبور٦
وعند هذه القبور ينحرون الذبائح, . .  يف مشهد, وكربالء, والنجفيعظموهنا

 .ً أمورا ال يقدر عليها إال اهللااويطوفون حوهلا, ويطلبون من أصحاهب
 .)١(»مناسك حج املشاهد« :ًصنف املفيد ـ أحد علامئهم كتابا سامه

 :قال حمب الدين اخلطيب
برجم «جريدهتم هـ من ١٣٦٦ املحرم ١٠قرأت مرة يف عدد يوم اخلميس 

                              
 .)١٥٩ص ( »املنتقى من منهاج االعتدال«) ١(



 ـــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ١٣٦
 اإليرانية التي يصدرها عبد الكريم فقيهي شريازي فرأيته يتغنى يف ذلك »اإلسالم

 :العدد بشعر عريب بني سطور فارسية بمعناه, ومطلع هذا الشعر
ــا ــل معناه ــا ملكــة معــىن مث فم هي الطفوف، فطف سـبعاً مبغناهـا

ت، وطأطـأ أعالهـا ألدناهـا      ـدان هلـاأرض ولكنما السـبع الشـداد

 .)١(والطفوف مجع طف وهي أرض كربالء
ًعلام بأن هذه القبور التي يتغنون هبا, ويشدون الرحال إليها ال أصل هلا, 
ًفليس هناك من دليل عىل أن عليا ريض اهللا عنه قد دفن يف القرب الذي حيجون إليه يف 

يه يف كربالء  الذي حيجون إل ـريض اهللا عنهـ النجف, كام أنه مل يثبت أن قرب احلسني 
بل املهم عندهم تعظيم هذه القبور واملشاهد واملقامات, . . هو قرب احلسني حقيقة

ًفرتاهم يبنون عليها قبابا من ذهب, وينفقون عليها املاليني, وكأنه الهم هلم إال 
 .رصف الناس عن التوحيد

رث  وهي جواز نكاح الرجل المرأة ملدة معينة ثم يرتكها دون أن ت:ةـ ـ املتع٧
 .أو تورث, ويتفق معها عىل صداق معني

املتعة أجيزت يف بداية اجلهاد ثم نسخت بأدلة ال يرقى إليها شك, ومنها 
حديث سلمة بن األكوع الذي رواه مسلم, وحديث عيل الذي رواه الشيخان, 

 .وكان ابن عباس يقول ببقاء الرخصة ثم رجع عنه إىل القول بالتحريم
* * * 

يعة, وال يتسع املجال الستعراض اخلالفات ـ مع الشاـهذه بعض خالفاتن
حدث عن مسألة البداء عندهم, وال عن خالفنا معهم يف ذات اهللا نتاألخر, فلم 

                              
 . )٥١ص ( ملحب الدين اخلطيب» اشية املنتقىح«) ١(



 ١٣٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
 .وصفاته, ويف القضاء والقدر, فهم جهميون يف الصفات, وقدريون يف أفعال العباد

الصالة, كام أننا مل نستعرض خالفنا معهم يف سائر أمور العبادة كالطهارة, و
والصيام, واحلج, والزكاة, وال يف صالة اجلامعة, واجلمعة, والعيدين, وال يف 

 .اإلرث والغنيمة وشؤون احلكم
مل نستعرض مجيع خالفاتنا معهم ألننا مل نقصد يف هذه الرسالة تتبع 
رشكياهتم, وإنام عرضنا من خالفنا معهم ما يكفي لنرد به عىل إخواننا أهل السنة 

 أن خالفنا معهم يف الفروع  منهموا الظن هبم وتومهوا عن جهلالذين أحسن
 .وليست يف األصول

 
* * * 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٣٨  

 
 

 
لة من التابعني ّضعندما ظهرت البدع, كان لسلفنا الصالح أئمة القرون املف

ًازما, خاضوا فيه مع حًوأئمة املذاهب وعلامء اجلرح والتعديل ـ رمحهم اهللا ـ موقفا 
 .يها أدنى لبس أو غموض أو جماملةوالت ليس فجوالت وجهؤالء املبتدعة 

 وعىل آله وصحبه, وهو لرسول نوا متسكهم بام كان عليه افهم من جهة أعل
َّما أطلق عليه مذهب أهل السنة واجلامعة, ومن جهة أخر فقد تصد َ ْ ْوا للمبتدعة ُ

بألسنتهم وأقالمهم, ففندوا بدعتهم, وردوا عىل أباطيلهم وضالالهتم, ال خيشون 
 .ً أحدا إال اهللا  سبحانه وتعاىليف بيان احلق

بأهل الرفض والتشيع; فنظروا يف ُومن هذه الفرق التي حاربوها ما عرف 
أحوال أئمتهم, وإىل العقائد التي جعلوها من الدين, وليست من الدين, بل الدين 

ُ لذا فقد عرف منها براء, كام بينوا زيف األحاديث التي نسبوها إىل رسول اهللا 
ًأهل الرفض عند علامئنا, بأهنم أشد الطوائف كذبا وافرتاء, وفيام ييل طائفة من  ً

 :قوال كبار أئمتنا, ومن جاء بعدهم وهنج هنجهمأ

رو عنهم فإهنم ـهم وال تمال تكل(: ة فقالـئل اإلمام مالك عن الرافضـس
 .)١()يكذبون

                              
 . حتقيق الدكتور حممد رشاد سامل, دار العروبة)٣٧  /١(» منهاج السنة«) ١(

 
       



 ١٣٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
 .)١()ًما رأيت يف أهل األهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة( :وقال الشافعي

 :الًوقال رشيك بن عبد اهللا القايض وقد كان معروفا بالتشيع مع االعتد
ت إال الرافضة, فإهنم يضعون احلديث, ويتخذونه يامحل عن كل من لق(

 .)٢()ًدينا
كنا إذا : حدثني شيخ هلم ـ يعني الرافضة ـ قال( :وقال محاد بن سلمة

ًاجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا ً()٣(. 
 .)٤() فإهنم يكذبون,يكتب عن كل مبتدع إال الرافضة( :وقال يزيد بن هارون

 .)أدركت الناس وما يسموهنم إال الكذابني (: األعمشوقال
والعلامء كلهم متفقون عىل أن الكذب يف الرافضة أظهر منه يف سائر طوائف 

ومن تأمل كتب اجلرح والتعديل املصنفة يف أسامء الرواة والنقلة . أهل القبلة
عني, وأحواهلم ـ مثل كتب حييى بن سعيد القطان, وعيل بن املديني, وحييى بن م

والبخاري, وأيب زرعة, وأيب حاتم الرازي والنسائي وأيب حاتم بن حبان, وأيب أمحد 
جاين السعدي, ويعقوب بن بن عدي, والدارقطني, وإبراهيم بن يعقوب اجلوزا

سوي, وأمحد بن عبد اهللا بن صالح العجيل, والعقييل, وحممد بن عبد اهللا فسفيان ال
بوري, واحلافظ بن عبد الغني بن سعيد املرصي بن عامر املوصيل, واحلاكم النيساا

وأمثال هؤالء الذين هم جهابذة ونقاد, وأهل معرفة بأحوال اإلسناد ـ الرأي 

                              
 . )١٠٩(» الباعث احلثيث«, و)٣٩ /١(» منهاج السنة«) ١(
 . )٣٨ /١(» منهاج السنة«) ٢(
 . )٧٩ص  (مصطفى السباعي» الترشيعالسنة ومكانتها يف «) ٣(
 . , املطبعة السلفية)٢٢ص ( للذهبي» نهاج االعتدالاملنتقى من م«) ٤(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٤٠  
 .)١(املعروف عندهم الكذب يف الشيعة أكثر منهم يف مجيع الطوائف

الدين ألهل احلديث, والكالم واحليل ألهل الرأي, (  :وقال ابن املبارك
 .)٢()والكذب للرافضة

ويف مجيع مراحل التاريخ اإلسالمي برز علامء أعالم يردون يف مؤلفاهتم عىل 
ابن اجلوزي : ً واختذوه دينا, ومن بينهمالشيعة, ويبينون فساد ما ابتدعوهأكاذيب 

 وأبو بكر الباقالين, وابن تيمية يف »الفصل«والقايض ابن العريب, وابن حزم يف 
قيم يف معظم كتبه, وابن كثري يف تارخيه, , وابن ال»منهاج السنة«سفره النفيس 

, والبغدادي, وأبو حامد ]احلامدي اليامين[وحممد بن مالك, وابن أيب الفضائل 
الغزايل, وغريهم من علامء احلنفية, واملالكية, والشافعية, واحلنابلة, وأهل احلديث 

هم تكون من خيانتهم, وتوليـكانوا يش ملسو هيلع هللا ىلص ت رسول اهللاـل بيـوالتصوف, بل وأه
عنهم يف األزمات, وإليكم بعض ما شهدت به كتبهم وليست كتبنا, فقد خاطبهم 

 :ًعيل بن أيب طالب مرة فقال
حلوم األطفال, وعقول ربات احلجال, لوددت ! !يا أشباه الرجال وال رجال(

ًأين مل أركم ومل أعرفكم معرفة ـ واهللا ـ جرت ندما, وأعقبت سدما ً. 
ًبي قيحا, وشحنتم صدري غيظا, وجرعتموينلقد مألتم قل! !قاتلكم اهللا ً 

 .)٣() رأيي بالعصيان واخلذالنَّنغب التهامم أنفاسا, وأفسدتم عيل
 :رو الكليني عن أيب احلسن موسى أنه قال

                              
 . )٤٢ص (» منهاج السنة«) ١(
 . )٤٨٠ص (للذهبي » املنتقى من منهاج االعتدال«) ٢(
 . ط بريوت) ٧١ ـ ٧٠ص ( »السنة والشيعة عن هنج البالغة «)٣(



 ١٤١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
 .)١()لو ميزت شيعتي ما وجدهتم إال واصفة, ولو امتحنتهم ملا وجدتم إال مرتدين(

ًأر واهللا معاوية خريا يل  (:قالوذكر احلسن بن عيل ريض اهللا عنهام شيعته, ف
 .)٢()من هؤالء يزعمون أهنم يل شيعة وقد ابتغوا قتيل, وأخذوا مايل

وقال أخوه احلسني حينام اجتمعوا عليه بدل أن يساعدوه ويمدوه بعدما 
 :دعوه إىل الكوفة وبايعوا مسلم بن عقيل نيابة عنه فقال هلم

ًتبا لكم أيتها اجلامعة وترحا وبؤسا لك( ً حني استرصختمونا واهلني أ !ًم وتعساً
ً وحششتم علينا نارا ًسللتم علينا سيفا كان لنا يف أيامنكم,فأرصخناكم موجفني, 

ْألأرضمناها عىل عدوكم وعدونا, فأصبحتم  عدائكم أل ليهمً ويدا ع,ًبا عىل أوليائكمَ
هال  وال ذنب كان منا فيكم, ف, وال أمل أصبح لكم فيهم,من غري عدل أفشوه فيكم

 ,صفح والسيف مشيم واجلأش طامن والرأي مست,لكم الويالت إذ كرهتمونا
 ثم ,ولكنكم استرسعتم إىل بيعتنا كطرية الدبا, وهتافتم إليها كتهافت الفراش

ً بعدا وسحقا لطواغيت هذه األمة,ًنقضتموها سفها ً()٣(. 
 

* * * 

                              
 .  ط اهلند)١٠٧ص (للكليني » الروضة«املصدر السابق عن كتاب ) ١(
 .  ط طهران)١٤٨ص (للطربيس » االحتجاج«املصدر السابق عن كتاب ) ٢(
 . للطربيس» االحتجاج« و للكليني»الروضة« و» هنج البالغة«) ٣(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٤٢  

 
 

 
 :قد يقول قائل

مة التي وقعت بني أسالفهم إن شيعة اليوم معرضون عن اخلالفات القدي
وأهل السنة, حريصون عىل وحدة كلمة املسلمني, ولنا أصدقاء منهم متأملون من 

 .الفرقة القائمة بني املسلمني ويف مقدمتهم اإلمام اخلميني
 :فنجيب وباهللا التوفيق

ًإن شيعة اليوم أكثر سوءا من شيعة األمس, وإن مذهبهم ما قام يف األصل إال 
سالم, وزعزعة أركان هذا الدين, وإشاعة الفرقة بني املسلمني, وال لنقض عر اإل

وحدة أو وفاق بيننا وبينهم إال إذا عادوا إىل جادة احلق وختلوا عن رشكياهتم 
 .ووثنياهتم

نقول هذا الكالم بعد اطالعنا عىل معظم ما صدر عنهم من كتب منذ نصف 
 أصول الدين وفروعه وهذه بعض قرن, وكل ما اطلعنا عليه يؤكد اختالفنا معهم يف

 :الشواهد
ً ـ قبل صفحات من هذا البحث نقلنا كالما لـ مريزا حسن احلائري يف كتابه ١

 قال فيه بزيادة القرآن ونقصانه, وزعم أن مصحف »الدين بني السائل واملجيب«
 .فاطمة غري القرآن بل هو أكرب منه ثالث مرات, وكتابه هذا صدر قبل أربع سنني

 يف الكويت, ]دار التوحيد[صلنا رسائل صغرية هلم من دار نرش تسمى  ـ ت٢

  
        



 ١٤٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
ويبدو أهنا تأسست منذ بضعة أشهر, وتوزع هذه الرسائل يف خمتلف بلدان العامل 

 .اإلسالمي
:  يقولون)١٤ ص( »مبادء أولية«في رسالة صادرة عن هذه الدار تسمى ف

 عرش يثناة واإلمامة أي اإليامن باإليامن بالنبو:  اإلسالمنإن الركن الثاين من أركا
ًإماما معصوما ً. 

وإلصاق النبوة باإلمامة متويه وتضليل, ففي كتب أخر هلم يذكرون اإلمامة 
 :وحدها, ومن هذه الكتب

صدر هذا الكتاب عام . )٦٥ص ( لـ حممد رضا املظفر »عقائد اإلمامية«
 .هـ١٣٨٠هـ, وأعيد نرشه عام ١٣٧٠

 .»اخلوئي«فوه إنه مطابق لفتاو مرجعهم األعىل  وقال مؤل»الصالة«وكتاب 
ان باألئمة املعصومني من ـن اإليمإ( :ونـا يقولـففي هذين الكتابني وغريمه

اعة ـ لسنا مسلمني يف نظرهم ـ, وهذا يعني أننا ـ أهل السنة واجلم)المـأركان اإلس
 .كان اإلسالمًألننا ال نؤمن باألئمة املعصومني ونكون هبذا قد أنكرنا ركنا من أر

ـ الكذب, ودثارهم الفتنة,  ـ اليوم واألمس ـ شعار كتاب الشيعة ٣
 :وبضاعتهم النفاق والدسيسة, ومن أدلتنا عىل كذهبم ما ييل

القول القيم فيام يرويه ابن «: صدر عن مكتبة احلياة يف بريوت كتاب اسمه
ًكتابه نصوصا كثرية ولقد نقل يف .  وشاء الكاتب أن ال يذكر اسمه»تيمية وابن القيم

ًعن كتب ابن تيمية وابن القيم تؤكد صحة عقيدة الشيعة وسالمة أصوهلم علام بأن 
هذين العاملني من املشهورين يف القديم واحلديث يف تتبع رشكيات وأكاذيب 

 .الرافضة, ولو اختار غريمها لكان من املمكن أن ينطيل كذبه عىل الناس



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٤٤  
ًفقها تلفيقا أو ينقل نصا من نصوص الرافضة وتتبعت نقوله فوجدته إما أن يل ً

ساقه شيخ اإلسالم أو تلميذه للرد عليه, فأخذ الكاتب الرافيض النص وترك الرد 
 .وهذه هي أخالقهم

 ملؤلفه عبد احلسني رشف الدين »املراجعات«ـ ومن أهم كتبهم احلديثة  ٤
بني شيخ املوسوي, ويزعم الكاتب أن مراجعاته عبارة عن حوار جر بينه و

 ., والتلفيق واضح يف الكتاب»يسليم البرش«األزهر 
فلقد صور املؤلف شيخ األزهر أمامه كتلميذ مؤدب أمام شيخ عالمة بز 

 يسأل واملوسوي جييب ويسلم األول يفرت البرش. . بعلمه األولني واآلخرين
 .لآلخر بكل إجابة حتى هناية الكتاب
 :والسؤال الذي يفرض نفسه

 !ًبح شيخ األزهر شيعيا بعد أن اقتنع بأصول وفروع املذهب?ملاذا مل يص
 ًومن مقدمته نالحظ أن اهللا قد فضحه فاعرتف بأنه قد أضاف أمورا أخر

 :إىل احلوار الذي دار بينهام, انظر إليه وهو يقول
وأنا ال أدعي أن هذه الصحف صحف تقترص عىل النصوص التي تألفت (

ت يف املسائل التي جرت بيننا موجودة بني هاتني غري أن املحاكام. . يومئذ بيننا
الدفتني بحذافريها مع زيادات اقتضتها احلال, ودعا إليها النصح واإلرشاد, وربام 

 .)١()جر إليها السياق عىل نحو ال خيل بام كان بيننا من االتفاق
م هذه ـال ومل يفصح الكاتب عن حجـا احلـادات اقتضتهـاك زيـإذن هن

                              
 .  دار األندلس بريوت)٣٥ص (» مقدمة املراجعات«) ١(



 ١٤٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
ًلو كان املوسوي صادقا لنرش يف بداية كتابه صورا لرسائل شيخ األزهر و: الزيادات ً

تتضمن اعرتافه بصحة أصول الشيعة ال سيام وقوم املوسوي حيرصون أشد احلرص 
عىل اجلوانب اإلعالمية والدعائية, كام أهنم هيتمون بنرش شهادات علامء السنة 

 عىل مذهب من سلفه من لكن املوسوي سار. . ملذهبهم إن كانت وفق ما يريدون
 .»حدثني جدي عن ريب«: علامء طائفته

ناقشات امل سليم البرشي, وبعد راجعات جاء بعد وفاة شيخ األزهروكتاب امل
, فلامذا مل ينرش كتابه )١(ًزعومة بخمسة وعرشين عاما كام اعرتف املؤلف يف مقدمتهامل

 !?يخالل حياة البرش
ن يتابعون قضايا الرافضة سأل ابن سليم ومما جيدر ذكره أن أحد إخواننا الذي

 . عن حقيقة ما يف املراجعاتيالبرش
 بأنه ال يعرف املوسوي, وال يذكر أنه اتصل بأبيه أو أجر معه :فأجاب

 .ًحوارا
والكتاب بعد ذلك مملوء بالدس واالفرتاء عىل أهل السنة واجلامعة, وقد 

 تر أيقبل عامل جليل كالشيخ ًنسب املوسوي إليهم أقواال كثرية هم بريئون منها,
 ! أن ينسب رافيض خمرب مثل هذه األقوال ألعالم اإلسالم?يالبرش

هذا وللداعية اإلسالمي الدكتور مصطفى السباعي قصة مع مؤلف 
 .املراجعات تدل عىل تناقضاته وعدم استقامته سنسوقها بعد صفحات قليلة

ناسب أن نشري إىل وما دمنا يف صدد احلديث عن أكاذيب الرافضة فمن امل
 صدر الكتاب يف , ملؤلفه حسن حممد»املتعة من متطلبات العرص«كتاب اسمه 

                              
 . ١٣٥٥عة الكتاب كانت يف عام  دار األندلس, وأول طبا)٣٢ص (» مقدمة املراجعات«) ١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٤٦  
زعم الكاتب أن حجة أهل السنة يف حتريم املتعة رفض . هـ١٣٩٢بريوت عام 

الفاروق عمر بن اخلطاب هلا, ومل يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه املسمومة 
 .إىل ثاين اخللفاء الراشدين

 هو الذي حرم املتعة ووردت عنه عدة نا قبل صفحات أن رسول اهللا وأرش
أحاديث صحيحة أحدها رواه مسلم, والثاين رواه الشيخان عن عيل بن أيب طالب 

 .ريض اهللا عنه
 ـ يف كتبهم احلديثة دعوة إىل تعظيم القبور وشد الرحال إليها, ومن أهم ٥

هم الناس من إقامة القباب عىل  كرههم للقائمني عىل شؤون احلرمني منعبابـأس
 .قبور الصحابة

 للكاتب حممد املهدي الشريازي الصادر عام »واقع الشيعة«انظر كتاب 
 .)١٢ ص(هـ ١٣٨٧

, ويتحدث مؤلف هذا الكتاب إضافة إىل )٢٠ص ( »عقائد اإلمامة«وكتاب 
. . تعظيم القبور إىل إيامهنم بالتقية, والرجعة, واملهدي وسائر األئمة املعصومني

ومن ثم خيلط الكاتب بني التشبيه وإثبات ما أثبته اهللا لنفسه كاليد والرجل والوجه 
ًإن هللا يدا تليق بجالله وعقولنا قارصة عن إدراكها وال : وغريمها, ويزعم أنه من قال

 !!تشبه يد البرش, أو من قال بأن اهللا ينزل إىل السامء الدنيا فقد كفر
 . فهم كفرة عند الرافضةًا إذ,ن ذلكوأهل السنة واجلامعة يعتقدو

هم اجلمعيات هلذا ؤـ أما تباكيهم عىل الفرقة القائمة بني املسلمني, وإنشا ٦
 فام هو إال ذر للرماد يف العيون واختاذها تقية لتنفيذ خمططات رهيبة يف ,الغرض

 أقلها نرش مذهبهم يف أوساط السنة حتت ستار مجع الكلمة وحمبة ,العامل اإلسالمي



 ١٤٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
ً وجلأوا أخريا إىل ضعاف النفوس من الكتاب املنسوبني إىل آل بيت رسول اهللا 

السنة فاستأجروهم لكتابة املقاالت ونرش الكتب التي تشيد بمذهبهم, ويستطيع قراؤنا 
 . عقائد اإلمامة كتابأن جيدوا نامذج هلؤالء الكتاب يف تقدمة كتب الشيعة, ومنها

 بالدعوة إىل ًوتتبجح دائام »اهلادي« جملة اسمها  ـ تصدر دار التبليغ يف إيران٧
التقريب بني املذاهب اإلسالمية, ويبدو أن بعض أهل السنة وقع يف رشاكهم, ففي 

هـ قام بزيارهتم مفتي لبنان الشيخ حسن خالد يرافقه ١٣٩٤مجاد األوىل من عام 
 الشهر ويف. . وفد من العلامء يف أعقاب مؤمتر من مؤمترات التضامن اإلسالمي

حتطيم «ًنفسه زار املجلة األستاذ صالح أبو رقيق, وكتب فيها مقاال حتت عنوان 
 :, وألقى مفتي لبنان كلمة يف احتفال أقيم له قال فيه»اإليامن يف قلوب املسلمني

 .)إن عهود الشقاق والفرقة قد ولت إىل غري رجعة(
 .)١٠٧ص (جملة اهلادي 

عنده وعند وفده وليس عند الشيعة, ولكن يبدو أن عهود الشقاق قد ولت 
 ودليلنا عىل ذلك أن العدد نفسه من املجلة الذي حتدث عن هذه الزيارة ـ مجاد

هـ ـ جاء فيه هجوم شديد عىل عثامن ريض اهللا عنه وعىل عبد اهللا ١٣٩٤األوىل عام 
 ٢٠ص (  جملة اهلادي.وشتمت املجلة بسفاهة معاوية بن أيب سفيان. . بن أيب رسحا

 »الوهابية«اعة من وراء هجومها عىل ما أسمته ـوهامجت أهل السنة واجلم )٢١ـ 
 .ً مع أن يف الوفد الزائر ناسا يعتزون بمحمد بن عبد الوهاب رمحه اهللا)٢٩ص (

 .ويف العدد نفسه مناكري أخر ال يتسع املجال لعرضها. . 
ذين بلغت هبم فأين الصدق يف الدعوة إىل التقارب عند القائمني عىل املجلة ال

 .قلة احلياء منتهاها يف وقت كان بوسعهم أن يستخدموا فيه التقية
* * * 
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 :)١(بني أيدينا ثالثة كتب للخميني

 .هـ١٣٨٩صدر الكتاب عام . »والية الفقيه أو احلكومة اإلسالمية« ـ ١
حترير «ة فصول من كتاب له اسمه وهو جمموع: »من هنا املنطلق«ـ  ٢
 .هـ١٣٩٤ صدر عام »الوسيلة
 .هـ١٣٩٤صدر عام . »جهاد النفس أو اجلهاد األكرب« ـ ٣

ومن خالل هذه الكتب نحكم عىل الرجل ألهنا عصارة أفكاره, وليس لدينا 
عن آرائه ومعتقداته التي طرحها يف تراجع  أنه  عىلحتى كتابة هذه األسطر دليل

 :هذه هي مالحظاتنا عليههذه الكتب, و
 ـ حيمل اخلميني يف كل كتبه عىل األنظمة بصورة عامة وعىل النظام اإليراين ١

بشكل أخص, وينادي بحكومة إسالمية شيعية, وال يطرق موضوع التعاون مع 
 .السنة أو االندماج معهم
 :انظر إليه يقول

                              
عندما كتبنا هذا البحث مل تكن كتب اخلميني هذه معروفة يف األسواق, بل فوجىء الناس بشخصية ) ١(

ًاخلميني كلها, أما نحن واحلمد هللا فكنا نتتبع مثل هذه الكتب وكنا نعلم أن الرافضة سيلعبون دورا 
 . من األدوار يف عاملنا اإلسالمي



 ١٤٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
 ازدياد حتى وما زال عددهم يف . . .لقد بدأ مذهب الشيعة من نقطة الصفر(

 .)١()أهنم اليوم يف حدود املائتي مليون شيعي
واحلكومة اإلسالمية التي يتحدث اخلميني عنها جيب أن يبارش املسؤولية 
فيها نواب اإلمام املعصوم الغائب, وغريهم معتدون ظلمة, كام ير أن احلكومة 

عنه, ويقفز عن  وأيام عيل بن أيب طالب ريض اهللا اإلسالمية كانت أيام رسول اهللا 
ًفرتة اخللفاء الراشدين الذين سبقوا عليا ريض اهللا عنهم أمجعني, وهذا القفز يعني 

 .)٣(ً ويرصح أحيانا بذلك دون أن يذكر أسامءهم)٢(عدم االعرتاف بحكمهم
وعندما يتحدث عن القوانني اإلسالمية ال يرد عنده إال ما ورد يف املصادر 

ة, واألحاديث النبوية الواردة يف الصحاح والتي الشيعية, أما مصادر وأصول السن
ًبدوهنا يضيع ديننا فال ترد عىل لسانه أبدا بل يرد يف كتابه تلميحا أنه ال يعرتف هبا ً)٤(. 

ًوعندما يتحدث اخلميني عن الوحدة اإلسالمية يقول رأيا رصحيا ليس فيه  ً
 يتشيع أهل إنه ينظر إىل هذه الوحدة من خالل مذهبه أي أن. لبس وال غموض

السنة, ويقبلون بعصمة األئمة, ويستشهد بقول منسوب لفاطمة الزهراء ريض اهللا 
ًوطاعتنا نظاما للملة, وإمامتنا أمانا من الفرقة. . . ( :عنها ً()٥(. 

 .فهو ير رصاحة أن الوحدة اإلسالمية تكون من خالل عقيدهتم وأصوهلم

                              
 . )١٣٢ص (»  اإلسالميةاحلكومة«) ١(
م ١٩٧٩قد يستغرب من يقرأ قويل هذا, ألن موقف اخلميني وشيعته واضح اليوم, ولكن األمر عام ) ٢(

 .مل يكن كذلك
 . )٢٥ ـ ٧ص (» احلكومة اإلسالمية«) ٣(
 .  وما بعدها)٢٧ص  (»احلكومة اإلسالمية«) ٤(
 . )٣٥ص (» احلكومة اإلسالمية«) ٥(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٥٠  
ًن ألئمتنا مقاما ال يبلغه ا أـروريات مذهبنـوإن من ض( :وعن األئمة يقول

 .)١()ملك مقرب, وال نبي مرسل
ًبعض الشيعة الذين نعارصهم ينكرون تفضيلهم لألئمة عىل الرسل اعتامدا 

 .منهم عىل التقية, أما اخلميني فيقول رأيه رصاحة وبدون تقية
 يتحدث عن الفضائل ومكارم »اجلهاد األكرب« أو »جهاد النفس«ـ يف كتابه  ٢

عن أمهية الرتبية والتعليم, ووجوب حماربة هو النفس, وداخل هذا األخالق و
انظر . وكأنه شيطان رجيمـ ريض اهللا عنه ـ اإلطار حيرش اسم معاوية بن أيب سفيان 

ًمعاوية ترأس قومه أربعني عاما, ولكنه مل يكسب لنفسه سو . . « :إليه وهو يقول
 .)١٨ص ( »لعنة الدنيا وعذاب اآلخرة

ذا اخلميني قد أباح لنفسه التطاول عىل صحايب جليل كان من وإذا كان ه
كيف يتقول هذا الدعى . . ً وأصدر حكام عليه باسم أهل الدنياكتاب الرسول 

ذ عند الرمحن ـلع الغيب أم اختَّطآ ,رةـة يعذب يف اآلخـعىل اهللا ويزعم بأن معاوي
 !ًعهدا?

 اهللا عنه خري من آالف من إننا ـ أهل السنة واجلامعة ـ نعتقد أن معاوية ريض
 .روح اهللا. . آية اهللا :هذه اآليات التي زورهتا الشيعة ونسبتها هللا, كقوهلم

 : إذ يقولوصدق رسول اهللا 
ًال تسبوا أصحايب, فوالذي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما «

 .)٢(»أدرك مد أحدهم وال نصيفه

                              
 ).٥٢ص (» ميةاحلكومة اإلسال«) ١(
 .رواه الشيخان) ٢(



 ١٥١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
ً ـ شن اخلميني هجوما شديدا عىل عمال٣ ء االستعامر وأذنابه الذين انترشوا ً

يف طول البالد وعرضها, ومحل عىل بعض علامء الشيعة الذين قبلوا التعاون مع 
 :النظام القائم يف إيران فكان مما قاله هلم

وبالطبع ففقهاؤنا كام تعرفون من صدر اإلسالم وإىل يومنا هذا أجل من أن (
ًلسالطني كانوا دائام من غري مجاعتنا, ينزلوا إىل ذلك املستو الوضيع, وفقهاء ا

 .)وعىل غري رأينا
. . )وفقهاء السالطني كانوا من غري مجاعتنا وعىل غري رأينا(: انظر إىل قوله

 عيل بن عدااء السنة, والسالطني هم مجيع حكام املسلمني ـم من علمـوهو يعني أهن
 .أيب طالب

 نهم عميل التتار املجرموبعد هذا اهلجوم عىل بعض علامء الشيعة يستثنى م
 : فيقول, الدين الطويسرينص

ـ !!إال أن يكون يف دخوله الشكيل ـ أي مع االستعامر وانظر إىل قوله الشكيل(
ول عيل بن يقطني, ونصري الدين ـل دخـلمني, مثـالم وللمسـر حقيقي لإلسـنص

 .)١()الطويس رمحهام اهللا
م الطويس مع ـرن اسـ يق»الميةـة اإلسـاحلكوم«اب ـ من كت)١٢٨ ص(ويف 

 .احلسني ريض اهللا عنه ويصفه بأنه قدم خدمات جليلة لإلسالم
ًونصري الدين الطويس وابن العلقمي وابن أيب احلديد كانوا أعوانا هلالكو 

ً عندما دخل بغداد وأباح دماء املسلمني السنة فيها, وكان الطويس وزيرا يالترت

                              
 . )١٤٢ص (» احلكومة اإلسالمية«) ١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٥٢  
ًلحدا من مالحدة اإلسامعيلية وألن الطويس للتتار, وقبل تعاونه مع التتار كان م

 !!أوقع مذبحة رهيبة باملسلمني يعتربه اخلميني قدوة له
 !!ويبدو أنه خيطط ملثل ما خطط الطويس فهال ينتبه السذج من املسلمني

تعاون العلامء مع اخللفاء الراشدين حرام عند اخلميني, وتعاون الطويس مع 
 !!التتار حالل

 
* * * 



 ١٥٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 

 
 

  
      

 
 : ـ األلويس١

 :قال الشيخ املجدد حممود األلويس يف تفسري قوله تعاىل
﴿ C  B  ADK  J       I  H  G  F  E  L  O  N  M   

T  S   R  Q  PU[    Z  Y  X  W   V  \`   _  ^  ]  a  
n  m  l  k   j  i  h  g  f         e  d  c   b  

q   p   or|  {  z  y  x  w  v   u  t  s    ﴾ 
 .]٢٩: الفتح[

قال األلويس بكفر الرافضة ألهنم يكرهون الصحابة, واعتمد يف قوله هذا 
 :عىل آراء سلفه من األئمة ومنها قوله

ًويف املواهب أن اإلمام مالكا قد استنبط من هذه اآلية تكفري الروافض (
 عنهم, فإهنم يغيظوهنم, ومن غاظ الصحابة فهو الذين يبغضون الصحابة ريض اهللا

 .)١()كافر ووافقه ـ أي اإلمام مالك ـ كثري من العلامء
 : ـ اخلطيب٢

األستاذ حمب الدين اخلطيب من العلامء الذين وقفوا بوجه الطوفان الرافيض 

                              
 من سورة الفتح, وتويف ٢٩ عند تفسري اآلية )١١٦ / ٢٦ (»سفره النفيس روح املعاين«انظر ) ١(

 . هـ١٢٧٠األلويس رمحه اهللا عام 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٥٤  
 :ًيف العرص احلديث, وترك آثارا مهمة يف هذا الشأن أبرزها

 .»اخلطوط العريضة«) أ(
 .»حاشية املنتقى من منهاج االعتدال«) ب(
 .»حاشية العواصم من القواصم«) جـ(

 رأيه ورأي عدد من علامء السلف يف الرافضة »املنتقى«وخلص يف مقدمة 
 :فقال عن الصحابة

وال يغمط جيل الصحابة فيام قاموا به لإلنسانية من ذلك إال ظامل يغالط . . (
ق يبطن لإلسالم غري الذي يظهره ألهله إن كان يف احلق إن كان غري مسلم, أو زندي

 .)من املنتسبني إليه
 :واستشهد اخلطيب بالرواية التالية

ويوم كنا ال نزال أصحاب السلطان عىل إسبانيا كان أحبار النصار من . . (
اإلسبانيني حيتجون عىل اإلمام ابن حزم بدعو الروافض حتريف القرآن, فكان 

 :)٧٨ /  ٢( »الفصل« يقول ما ذكره يف كتاب يضطر عند رده عليهم أن
وا من ـل القرآن فإن الروافض ليسـو الروافض تبديـا قوهلم يف دعـوأم«
 .)»املسلمني

وينتهي اخلطيب باستحالة االلتقاء مع الرافضة ألن األسس التي يقوم عليها 
ف ديننا بنيان الدينني خمتلفة من أصوهلا والعميق العميق من جذورها ثم يعدد اختال

عن دينهم يف القرآن, ويف األحاديث النبوية, ويف عصمة األئمة, ويف اإلمجاع, 
 :ويستدل عىل كفرهم بقول أيب زرعة الرازي



 ١٥٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
 فاعلم أنه زنديق, ًإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهللا (

 عندنا حق, والقرآن حق, وإنام أد إلينا هذا القرآن والسنن ألن الرسول 
, وإنام يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, صحاب رسول اهللا أ

 .)١()واجلرح هبم أوىل, وهم زنادقة
وأقوال حمب الدين اخلطيب هذه خري تلخيص ملنهاج السنة الذي ألفه شيخ 

 .اإلسالم ابن تيمية واملنتقى من هذا املنهاج الذي ألفه اإلمام الذهبي
 : ـ البيطار٣

 :مة الشام الشيخ حممد هبجة البيطار يف نقد علامء وكتاب الشيعةقال عال
 )٢()هـ٤١٣م ( للشيخ املفيد »أوائل املقاالت«وقد كنت قرأت كتاب . . (

فرأيت ) هـ٣٨١م (ومعه رشح عقائد شيخه ابن بابويه القمي املعروف بالصدوق 
: م الصادرة غريمها ـ كالكايف والتهذيب والوايف ـ من األحكايففيهام بعض ما 

 :قلت!! باللعن والتكفري والتخليد يف النار, ملن أورثوهم األرض والديار
ًال شك أن هذه الكتب تورث قراءها وغرا وحقدا, وعداء وبغضا وتنطق  ً ً
ألسنتهم بأفحش القول وأوحشه, لرجال الصدر األول فمن دوهنم, ويف مقدمتهم 

هم من املهاجرين واألنصار, ممن اخللفاء الثالثة, وبعض أمهات املؤمنني, ومن مع
ًريض اهللا عنهم ورضوا عنه بنص القرآن, ومل نر انتقادا وال اعرتاضا عىل الكتابني  ً
األولني ممن صححوها, وهم ثلة من أشهر جمتهدي الشيعة يف عرصنا, بل رأينا 
حركة الطبع والنرش قد قويت يف العراق وإيران والشام, وصدرت منها كتب كثرية 

                              
 . )١٠ ـ ٦ص (للخطيب » مقدمة منهاج االعتدال«) ١(
 . املكتب اإلسالمي. )١٣١ص (للشيخ العالمة حممد هبجة البيطار » يميةحياة شيخ اإلسالم ابن ت«) ٢(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٥٦  
يني, وزراية عىل أهل املفاخر واملآثر نُِّّاألعوام األخرية, وكلها ردود عىل السيف هذه 

 .)يف اإلسالم
 خري رد يرد به »املنتقى من منهاج االعتدال«وير الشيخ البيطار أن كتاب 

 مع إضافات مفيدة للكاتب الكبري السيد »منهاج السنة«عىل الشيعة ألنه تلخيص لـ 
 بتقديم دراسة حول الكتاب نرشت يف  البيطار قام الشيخحمب الدين اخلطيب, وهلذا

ًجملة املجمع العلمي بدمشق الذي كان عضوا فيه, وتبنى كل ما ورد يف هذا 
 أدلة مفحمة تثبت كفريات الرافضة »املنتقى«ومن املعلوم أن يف كتاب . الكتاب

 .وإحلادهم
 : ـ رشيد رضا٤

الشيعي, وقامت عالقات ًسعى رشيد رضا كثريا من أجل التقارب السني 
, واملدعو هبة »العرفان«طيبة بينه وبني عدد من أعالم الرافضة منهم صاحب جملة 

الدين الشهرستاين النجفي, واملدعو عبد احلسني العاميل ـ صاحب املراجعات ـ, 
وظن رشيد رضا أن أصحابه هؤالء من املعتدلني لكنه . واملدعو حمي الدين عسريان

 ثم ظهر له »الرد عىل الوهابية«: عو حمسن األمني العاميل اسمهفوجىء بكتاب للمد
احلصون املنيعة, يف الرد عىل ما أورده صاحب املنار يف حق « :كتاب آخر اسمه

 .»الشيعة
فعلم صاحب املنار أن االعتدال الذي كان يتظاهر به أصحابه الشيعة ليس 

 جملة العرفان يشيد  وتأكد من ذلك عندما راح صديقه صاحب,ًإال تقية ونفاقا
 .بكتب معدوم األمانة حمسن العاميل

ًشيد رضا نفسه مضطرا للرد عىل أباطيلهم, وبيان احلق الذي حاولوا رووجد 



 ١٥٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
 .»السنة والشيعة« :طمسه فكتب رسالته األوىل التي أسامها

وبني فيها مذهب أهل الرفض الذين يزعمون أن الصحابة قد حذفوا آيات 
ًندهم هي قول إمامهم املعصوم أو فعله أو تقريره, وأخريا من القرآن, والسنة ع

 ريض اهللا  ـ, ولعنهم أليب بكر وعمركشف وقاحتهم عىل أصحاب رسول اهللا 
 . وزعمهم أن معظم الصحابة قد ارتدوا ـعنهم

وأمجل ما يف كتاب رشيد رضا رسالتان تبادهلام عالمة العراق حممود شكري 
ويبدو أن . لدين القاسمي يف الرد عىل حمسن العاميلاأللويس وعالمة الشام مجال ا

القاسمي كان قد كتب لأللويس يف أمر الكتابني الصادرين عن العاميل, فأجابه 
 :ًاأللويس مؤكدا أن الرافضة يقولون بتحريف القرآن وإنكار السنة وكان مما قاله

وأما العرتة أي زعمهم بأخذ أصوهلم عن العرتة فاعلم أن الروافض زعموا 
 .الكايف, وفقه من ال حيرضه الفقيه, والتهذيب, واالستبصار: أن أصح كتبهم أربعة

 .وقالوا إن العمل بام يف هذه الكتب األربعة من األخبار واجب
كابن مهران  ; بني فاسد املذهبْمُ وه,وبدأ األلويس بنقد رواة هذه الكتب

 كمحمد بن عيسى, ;ابَّ كجعفر القزاز وابن عياش, وكذ;اعَّوابن بكري, ووض
 عنه َّ كاهلشامني وشيطان الطاق املعرب;مهِّسُ كابن عامر وابن سكره, وجم;وجماهيل

 .لدهيم بمؤمنة
 وال عجب أن ,ة يف العقيدة والعبادةـات الرافضـثم تتبع األلويس رشكي

دل ـهتم, واستَّدِ ورول اهللا ـاب رسـوا بكفر أصحـم قالينالوا من أعالمنا ألهن
 :بقول الشاعر

ــم ــوم ال خــالق هل ــروافض ق ـ      ـم إن ال هـن أجهل الناس يف علم وأكذب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٥٨  
 أنه حذف عبارات من رسالة األلويس ألهنا جاءت »املنار«وقال صاحب 
عاملني  لرشيد رضا تتضمن شهادة »السنة والشيعة«فرسالة . قاسية, وليته مل يفعل

 ومجيعهم قالوا بفساد , املؤلفةالقاسمي واأللويس إضافة إىل شهاد: جليلني
 .عقيدهتم واستحالة االلتقاء معهم

 : ـ اهلاليل٥
 عالمة املغرب العريب الدكتور تقي الدين اهلاليل بني اهلند والعراق وشبه َلَّتنق

 من رسائله اجلزيرة العربية, وعاش مع الرافضة عن كثب, وسجل لنا يف رسالة
مناظرتان بني رجل « :ًحوارا دار بينه وبني بعض علامئهم, وعنوان هذه الرسالة

 .»سني وهو الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل احلسيني وإمامني جمتهدين شيعيني
عبد احلسني, عبد : ًورسالة اهلاليل تقوم عىل تكفري الرافضة بدءا من أسامئهم

 ثم يتحدث عن مناظرته لشيخهم عبد املحسن عيل, عبد الزهراء, عبد األمري,
الكاظمي يف املحمرة وكان هذا الشيخ الشيعي بني مجع من أصحابه يزيد عددهم 

 .عىل ثالثامئة
 )ال يا ملعونة( : ـريض اهللا عنهاـ ًوسمع اهلاليل منهم مجيعا قوهلم عن عائشة 

ف عن ذكرها,  نع ـريض اهللا عنهـ كام سمع من الكاظمي شتيمة وضيعة أليب بكر 
ًوزعم أن قريشا حذفت كثريا من القرآن ً. 

ًثم ذكر املؤلف نقاشا حصل بينه وبني الشيخ مهدي القزويني تنصل األخري 
ًمن قول الكاظمي بتحريف القرآن, لكن تنصله كان تقية بدليل أنه ألف كتابا يرد 

 : سبع حلقات حتت عنوان»املنار«فيه عىل اهلاليل الذي كتب يف جملة 
 .»لقايض العدل يف حكم البناء عىل القبورا«



 ١٥٩  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
ً الذي ما زال مقتنعا أشد االقتناع بفساد )١(بارك اهللا يف عمر الدكتور اهلاليل

 .عقيدة الرافضة واختالفهم مع أهل السنة يف أصول الدين وفروعه
 ].م١٩٦٤ ـ م١٩١٥هـ املوافق ١٣٨٤ ـ هـ١٣٣٤[: مصطفى بن حسني السباعي ـ ٦

م وأول عميد هلا, ١٩٥٤يعة يف جامعة دمشق عام  كلية الرشمؤسسـ 
ورئيس جلنة موسوعة الفقه اإلسالمي, ورئيس لقسم الفقه اإلسالمي ومذاهبه يف 

 .اجلامعة
م, ١٩٤٥ الذين أسسوا مجاعة اإلخوان املسلمني يف سورية عام أحد أبرزـ 

 يف البالد , ورئيس املكتب التنفيذي لإلخوان]املراقب العام[واملسؤول األول فيها 
م ١٩٥٧وبعد مرضه عام . م١٩٥٤العربية بعد حمنتهم عىل يد عبد النارص عام 

خلفه يف هذه املسؤوليات اإلخوانية األستاذ عصام العطار حفظه اهللا واستمر يؤدي 
 .مهامه بجدارة حتى هناية الستينيات

ورية, واملستعمر ـتعمر الفرنيس يف سـًجاعا, قاوم املسـًدا شـ جماهكانـ 
 .ليزي يف مرص وتعرض للسجن يف كل من مرص وسورية ولبنانجاإلن

ًم, طاف املحافظات السورية داعيا إىل اجلهاد يف فلسطني, ١٩٤٨ويف عام 
توىل بنفسه قيادة كتيبة اإلخوان ] قرب دمشق[وبعد التدريب يف معسكرات قطنا 

وين, املسلمني السوريني وخاضت هذه الكتيبة معارك ضارية ضد العدو الصهي
 .وكان هلا رشف الدفاع عن القدس

ً, ثم نائبا لرئيس املجلس, ورئيسا ]م١٩٥٢ ـ م١٩٤٩[ نائب دمشق كانـ  ً

                              
 .توفاه اهللا ونسأل اهللا تعاىل له الرمحة والغفران) ١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٦٠  
للكتلة اإلسالمية, وأحد األعضاء التسعة يف جلنة الدستور, أما الوزارات فقد زهد 

 :هبا وأعرض عنها, قال عنه أحد زمالئه
ًب مجاهري, ومصلحا أستاذ جيل, وقائد رعيل, وباعث هنضة, وكان خطي(

ًكبريا, وكاتبا ً أديبا, ومؤلفا منتجا, وقلمـاً ً  جتتمع هذه الصفات يف رجل واحد, وقد ً
 .)١()مجعها اهللا فيه

 :بمناسبة وفاتهوقال عنه الشيخ هبجة البيطار 
ًنشأ هذا الفقيد الكريم يف بيت دين وعلم وكرم وصالح, بعيدا عن اللغو (
ًيام بفقد هذا العامل العامل الذي كان سلفي املعتقد, ولقد كان املصاب عظ. واملجون

ًإصالحي املنزع, صايف املرشب, ثابت العزيمة, دؤوبا عىل العمل, سليم الذوق, 
ًألف يف السنَّة كتبا رائعة. حسن االختيار ُّ()٢(. 

ًرجل بمثل هذا الوزن يف العلم, والدعوة, والسياسة, واجلهاد, وفضال عن 
هذا . . ً وال نزكي عىل اهللا أحدا ـ آية يف الصدق واإلخالصهذا وذاك فقد كان ـ

الرجل يقدم لنا يف هذه األسطر القالئل خالصة جتربته مع الشيعة, وكيف كانوا 
 :قال رمحه اهللا. ًيقولون له شيئا ويفعلون نقيضه

در الشيعة, فأحب أن أمهد لذلك بكلمة رصحية قبل  عىل مصا)٣(وأما اعتامده(
العتامد عىل مصادرهم, نحن نقرأ باألمل املمزوج باحلرسة ما كان من مؤاخذته عىل ا

الفتن الدموية بني عيل ومعاوية حول اخلالفة, ثم ما جرت وراءها من ذيول ال نزال 

                              
  .هذا قول األستاذ حممد املبارك يف زميله ورفيق طريقه يف الدعوة) ١(
  ).٥٣ص (, بأقالم حمبيه وعارفيه, دار الوراق, يعمصطفى السبا) ٢(
  .»أضواء عىل السنة«: بو رية يف كتابهحممود أ) ٣(



 ١٦١  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
ًنلمس آثارها حتى اليوم, وأنا ال أشك يف أن أعداء اهللا اليهود, وكثريا من األعاجم 

م أثر كبري يف إيقاد نار تلك الفتن, ثم يف الذين استوىل اإلسالم عىل بالدهم, كان هل
 األكاذيب عىل املسلمني بالكيـد والدسـائس واختالققة اخلالف بني ـتوسيع ش

 يف أحاديث ينسبوهنا إليه, وأعتقد أن مجهور املسلمني ـ وهم أهل رسول اهللا 
ًالسنة ـ كانوا أكثر إنصافا وتأدبا مع صحابة رسول اهللا  ً اهللا , وهم الذين أثنى

عليهم يف كتابه وريض عنهم ونوه بفضلهم يف اهلجرة والنرص, فليس من اجلائز وال 
املعقول وال الالئق بكرامة دين اهللا ورسوله أن ينقلب هؤالء األصحاب بعد وفاة 
الرسول إىل احلالة التي تصورهم هبا مصادر الشيعة, ولو أنك قرأت وسمعت ما 

إهنم أشبه ما :  هؤالء األصحاب, لقلتيكتبونه ويقولونه يف جمالسهم يف حق
يكونون بعصابة من اللصوص وقطاع الطرق, ال دين هلم وال ضامئر عندهم 

َّلشد : (تردعهم عن الكذب والتآمر و التهالك عىل الدنيا وحيازة أمواهلا ولذائذها َ
  الصحيح من تارخيهم أهنم كانوا أتقى هللا وأكرم, مع أن الثابت)١()َّما حتلبا شطرهيا

يف السرية من كل جيل عرفته اإلنسانية يف القديم واحلديث, ومع أن اإلسالم مل 
ينترش يف العامل إال عىل أيدهيم وبجهادهم ومفارقتهم األهل والبلد يف سبيل اهللا 

 .واحلق الذي آمنوا به
ومن الواضح أن السبب الذي بدأت به الفرقة, وهو النزاع حول األحق 

 ً مل يعد موجودا يف عرصنا هذا, بل منذ عصور كثرية, فقدباخلالفة ورئاسة الدولة,
ًأصبحنا مجيعا حتت سلطة املستعمرين, فلم يبق لنا ملك نتقاتل عليه, وال خالفة 
نختلف من أجلها, وذلك مما يقتيض مجع الشمل وتقريب وجهات النظر, وتوحيد 

ملعارك من كلمة املسلمني عىل أمر سواء, وإعادة النظر يف كل ما خلفته تلك ا
                              

  ].السباعي. [إىل عيل ريض اهللا عنه يف حق أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام» هنج البالغة«كلمة نسبها صاحب ) ١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٦٢  
 .أحاديث مكذوبة عىل صحابة رسول اهللا وأصفيائه, ومحلة رشعه وحاميل لوائه

وقد بدأ علامء الفريقني يف احلارض يستجيبون إىل رغبة مجاهري املسلمني يف 
ًالتقارب, ودعوة مفكرهيم إىل التصايف, وأخذ علامء السنة بالتقارب عمليا, فاجتهوا 

 باملذاهب املعتربة عند اجلمهور, وقد أدخلت هذه إىل دراسة فقه الشيعة ومقارنته
الدراسة املقارنة يف مناهج الدراسة يف الكليات ويف كتب املؤلفني يف الفقه 
ًاإلسالمي, وإنني شخصيا ـ منذ بدأت التدريس يف اجلامعة ـ أسري عىل هذا املنهج 

 .يف درويس ومؤلفايت
ً شيئا عمليا حتى اآلن, وكل ما ولكن يف الواقع أن أكثر علامء الشيعة مل يفعلوا ً

فعلوه مجلة من املجاملة يف الندوات واملجالس, مع استمرار كثري منهم يف سب 
الصحابة وإساءة الظن هبم, واعتقاد كل ما يرو يف كتب أسالفهم من تلك 
الروايات واألخبار, بل إن بعضهم يفعل خالف ما يقول يف موضوع التقريب, 

ضوع التقريب بني السنة والشيعة, إذا هو يصدر الكتب فبينام هو يتحمس يف مو
املليئة بالطعن يف حق الصحابة أو بعضهم ممن هم موضع احلق والتقدير من مجهور 

 .أهل السنة
يف ] صور[م زرت عبد احلسني رشف الدين يف بيته بمدينة ١٩٥٣يف عام 

كلمة جبل عامل, وكان عنده بعض علامء الشيعة, فتحدثنا عن رضورة مجع ال
وإشاعة الوئام بني فريقي الشيعة وأهل السنة, وأن من أكرب العوامل يف ذلك أن 
ًيزور علامء الفريقني بعضهم بعضا, وإصدار الكتب واملؤلفات التي تدعو إىل هذا 

ًوكان عبد احلسني رمحه اهللا متحمسا هلذه الفكرة ومؤمنا هبا, وتم االتفاق . التقارب ً
نة والشيعة هلذا الغرض, وخرجت من عنده وأنا فرح بام  عقد مؤمتر لعلامء السعىل

حصلت عليه من نتيجة, ثم زرت يف بريوت بعض وجوه الشيعة من سياسيني 



 ١٦٣  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
وجتار وأدباء هلذا الغرض, ولكن الظروف حالت بيني وبني العمل لتحقيق هذه 
 ًالفكرة, ثم ما هي إال فرتة من الزمن حتى فوجئت بأن عبد احلسني أصدر كتابا يف

ومل يتح يل حتى اآلن قراءة هذا الكتاب الذي ما !! ًأيب هريرة مليئا بالسباب والشتائم
أزال أسعى للحصول عىل نسخة منه, ولكني علمت بام فيه مما جاء يف كتاب أيب رية 
من نقل بعض حمتوياته ومن ثناء األستاذ عليه, ألنه يتفق مع رأيه يف هذا الصحايب 

 .)١(اجلليل
ًوقف عبد احلسني يف كالمه ويف كتابه معا, ذلك املوقف لقد عجبت من م

الذي ال يدل عىل رغبة صادقة يف التقارب ونسيان املايض, وأر اآلن نفس املوقف 
من فريق دعاة التقريب من علامء الشيعة, إذ هم بينام يقيمون هلذه الدعوة الدور, 

ألزهر هلذه الغاية, مل نر ًوينشئون املجالت يف القاهرة, ويستكتبون فريقا من علامء ا
ًأثرا هلم يف الدعوة هلذا التقارب بني علامء الشيعة يف العراق وإيران وغريمها, فال 
يزال القوم مرصين عىل ما يف كتبهم من ذلك الطعن اجلارح والتصوير املكذوب ملا 
كان بني الصحابة من خالف, كأن املقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل 

 .ذهب الشيعة, ال تقريب املذهبني كل منهام إىل اآلخرالسنة إىل م
ومن األمور اجلديرة باالعتبار أن كل بحث علمي يف تاريخ السنة أو املذاهب 

                              
 كتابتها أملك نسخة من كتاب ذكرت هنا يف هذه املقدمة التمهيدية للطبعة األوىل أين مل أكن حني) ١(

سني رشف الدين, ولكني بعد ذلك استطعت رشاء نسخة من الكتاب  للشيخ عبد احل» هريرةأبو«
كد يل ما كنت ذكرته عن هذا ياة املؤلف, وبعد أن قرأته كله تأاملذكور يف طبعته الثانية التي متت يف ح

بأن أبا هريرة : (فقد انتهى مؤلفه إىل القول. الكتاب يف هذه املقدمة التمهيدية بل أكثر مما كنت أظنه
ً عنه كان منافقا كافرا وأن الرسول قد أخرب عنه بأنه من أهل النارريض اهللا وملا كان أبو رية قد !) ً

ً الكتاب ومؤلفه, فإنه يكون موافقا ملؤلفه يف تلك النهاية التي انتهى إليها رأيه يف أيب اأثنى عىل هذ
 ].السباعي!. . [ونعوذ باهللا من اخلذالن وسوء املصري. . هريرة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٦٤  
 اإلسالمية مما ال يتفق مع وجهة نظر الشيعة, يقيم بعض علامئهم النكري عىل من
 يبحث يف ذلك, ويتسرتون وراء التقريب, ويتهمون صاحب هذا البحث بأنه

ًمتعصب معرقل جلهود املصلحني يف التقريب, ولكن كتابا ككتاب املرحوم الشيخ 
يف الطعن بأكرب صحايب موثوق يف روايته لألحاديث يف ] عبد احلسني رشف الدين[

ًنظر مجهور أهل السنة, ال يراه أولئك العاتبون أو الغاضبون عمال معرقال جلهود  ً
 !. .الساعني إىل التقريب

] العراق[ املذكور, فهنالك كتب تطبع يف أيب هريرةثال بكتاب ولست أحرص امل
وفيها من التشنيع عىل عائشة أم املؤمنني وعىل مجهور الصحابة ما ال ] إيران[ويف 

ر الناس بآثار املايض, ويؤجج نريان ِّإنسان ذو وجدان وضمري, مما يذكحيتمل سامعه 
تب التي إن ريض الشيعـة عام جاء ة هو من هذه الكـالتفرقة من جديد, وكتاب أيب ري

فيها بحق الصحـايب اجلليـل أيب هريرة ريض اهللا عنه, فإنه ـ بال شك ـ سبب لفتح 
أبواب العداوة من جديد, أو عىل األقل سبب لألخذ والرد وتذكر موقف الشيعة من 

 .صحابة رسول اهللا 
ور, وإذا كنا  كنا نأخذ عليه اعتامده عىل مصادر الشيعة يف كتابه املذكفإذا

 :نتحدث عن موقف الشيعة من احلديث فإنام نبحث ذلك
يف حدود النطاق العلمي والتارخيي, وحقائق التاريخ ال جماملة يف : ًأوال

 .احلديث عنها حني يكون املجال جمال علم ودراسة وحتقيق
 .لتصحيح األخطاء التارخيية التي استمدها من كتب الشيعة: ًوثانيا

بحث موقف الشيعة من السنة يف هذا الكتاب ـ وهو ولقد كنت كتبت 
أطروحة علمية تقدم إىل علامء يف معهد علمي لنيل شهادة عاملية ـ ومع ذلك فلقد 

 :كنت أرجئ نرش هذا الكتاب ـ املقدم للطبع اآلن ـ ألسباب عديدة



 ١٦٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
 أنني أريد أن أقدم لبحثي ذاك بتمهيد أوضح فيه رأيي برضورة التقارب منها
 ة والشيعة يف هذا العرص الذي نعيش فيه, وأنني مل أقصد ببحثي اإلساءة إىلبني السن

اة ــن دعـا أزال مـت ومـتثارة عداوهتم, ال ليشء إال ألين كنـاس وأة ـور الشيعـشع
 .التقارب الصحيح وتصفية آثار املايض

وملا أخذت إحد املجالت العلمية مني النسخة الوحيدة التي عندي من 
رغبة يف نرش بعض أبحاثه, لفت نظر املسؤول عنها إىل أن فيه بعض كتايب هذا 

األبحاث التي أريد التمهيد هلا ببعض اإليضاح, ولكنني فوجئت وأنا يف بريوت 
لالستشفاء أن هذه املجلة نرشت البحث املتعلق بموقف الشيعة من السنة, وأن 

بعض جمالهتم, ًذلك ترك أثرا غري مستحب يف األوساط الشيعية, وعلقت عليه 
الذي أقدر فضله ] أمحد الصايف النجفي[أخربين بذلك الشاعر الكبري األستاذ 

 .وأدبه, فأوضحت له موقفي من هذا املوضوع وأنه نرش بغري علمي
وهكذا أريد أن ألفت النظر اآلن مرة أخر إىل أن كل ما جاء يف هذا الكتاب 

ة ويتحدث عن مراحل مجعها إنام هو عرض تارخيي ال بد منه لكل من يؤرخ للسن
وتدوينها, وال يستطيع أن يغفل ذلك عامل حيرتم نفسه ويريد من العلامء أن حيرتموا 

 .كتابه, ومل أكتب فيه إال ما أعتقد أن البحث العلمي يؤيده  ويثبته
ّومع هذا فليس فيام كتبته ما ييسء إىل أية شخصية حيرتمها الشيعة وجيلوهنا كام 

ًا نحب عليا ريض اهللا عنه ونجله ـَّة إىل مجهور الصحابة, ذلك أنيفعلون هم بالنسب
ونعرف مكانته من اإلسالم والعلم والفضل, كام نحب أئمة أهل البيت من ذرية 

كام نفعل, عيل ريض اهللا عنه ونحرتم علمهم وفضلهم, وحبذا لو يفعل الشيعة 
 !فنلتقي عىل كلمة سواء

ء الشيعة, وفيهم الواعون الراغبون وأعود فأكرر دعويت للمخلصني من علام
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ًيف مجع كلمة املسلمني, أن نواجه مجيعا املشاكل التي يعانيها العامل اإلسالمي اليوم, 

نة ـباب السـجذور العقيدة من قلوب ش ة التي جتتثـمن انتشار الدعوات اهلدام
 وشباب الشيعة عىل السواء, بل هي أقو عىل ذلك بالنسبة لقلوب شباب الشيعة,

 يف بعض بالدنا العربية ما يؤكد ما أقول به, وأكرر )١(ولعل يف احلوادث اجلارية اآلن
 .دعويت بوضع أسس التقارب الصحيح العميل ال القويل

, الذين عىل أيدهيم ويف مقدمة ذلك االتفاق عىل تقدير صحابة رسول اهللا 
 .) النورانتقل هذا الدين إلينا, وبواسطتهم أخرجنا اهللا من الظلامت إىل

* * * 
لقد اكتفينا برسد آراء ستة من أبرز علامء هذا العرص ألن املجال أضيق من أن 
يتسع لعرض آراء أخر, ونكتفي هنا بذكر بعض العلامء الذين جتاوزنا عن ذكر 

 :فتاوهيم يف الرافضة
 ورأيه ال خيرج عن رأي العلامء ,ـ عالمة اجلزيرة الشيخ عبد العزيز بن باز

 .الستة
 ويشهد طالب اجلامعة اإلسالمية عىل ,العالمة حممد األمني الشنقيطيـ 

 :وا ملناظرتهؤموقفه وخاصة عندما أجاب بعض آياهتم الذين جا
ول ـول ولكم أصـول واحدة لناظرتكم ولكن لنا أصـا نتفق عىل أصـلو كن(

 .)وبصورة أوضح لنا دين ولكم دين, وفوق هذا كله أنتم أهل كذب ونفاق
 .حممد نارص الدين األلباين حمدث بالد الشامـ الشيخ 

                              
 .م عند ظهور الطبعة األوىل للكتاب١٩٦٠ة أي يف سن) ١(



 ١٦٧  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقائد الشيعة بني القديم واحلديث 
 يف »الزهراء«ـ شيخ علامء اجلزائر البشري اإلبراهيمي الذي شاهد بعينيه كتاب 

ثالثة أجزاء نرشه علامء النجف وقالوا فيه عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أنه كان 
 !قاتلهم اهللا ما أكذهبم. مبتىل بداء ال يشفيه منه إال ماء الرجال

 تكلم عن تاريخ التشيع ودور اليهودية »فجر اإلسالم«ـ أمحد أمني يف كتابه 
 وقد تعرض هلجوم عنيف يف معظم كتبهم ,فيها, ومروق الرافضة من الدين

 .احلديثة
 .»اإلسالم الصحيح«ـ الشيخ حممد إسعاف النشاشيبي يف كتابه 

 أسامها ـ الشيخ إبراهيم السليامن اجلبهان الذي ألف سلسلة من الكتب
, وكشف يف هذا الكتاب جموسيتهم وبعدهم عن »تبديد الظالم وتنبيه النيام«

 .اإلسالم
 بتحقيق منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن ينُـ الدكتور حممد رشاد سامل الذي ع

 . فوضع له مقدمة سجل فيها آراء مهمة عن التشيع وغلو الرافضة اإلمامية,تيمية
محد حسن الزيات جيد فيها آراء كثرية من ومن يعود إىل جملة الرسالة أل

 .العلامء, ومنهم من زار إيران وحاور الرافضة وسجل مالحظاته يف الرسالة
 :هـــتنبي

بعض طالب العلم ـ اليوم ـ يتحرجون من وصم الشيعة بالكفر أو الرشك 
األكرب, وحجتهم يف ذلك أن معظم علامء السلف كفروا غالهتم, واكتفوا بإطالق 

 :هل بدع عىل الباقني, وهنا أود أن أسجل املالحظة التاليةلقب أ
ًذلك ألن فرقا كثرية تندرج حتت وال جيوز وصم الشيعة بالكفر عىل اإلطالق 

 :هذه املظلة ومنها



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســـــــــــــــــــ  ١٦٨  
ة ـد معاويـ ض ـريض اهللا عنهـ وا مع عيل ــ الصحابة والتابعون الذي وقف

عيل فهو أحق باخلالفة من فهؤالء شيعة عيل, ولو كنا يف ذلك العرص لكنا مع 
 .معاوية, وأهل السنة واجلامعة يعتقدون أن معاوية بغى عىل عيل

, فال نقول عنهم  ـريض اهللا عنهـ مجع من التابعني كانوا من شيعة احلسني ـ 
 .ًإال خريا

ـ الزيديون وهم أتباع اإلمام زيد بن عيل ـ زين العابدين ابن احلسني بن عيل 
 عىل من سبقه من اخللفاء  ـريض اهللا عنهـ ًيون يفضلون عليا بن أيب طالب, والزيد

فهؤالء . . . لكنهم يعرتفون بخالفة أيب بكر وعمر وعثامن وال يتعرضون هلم بسوء
 .ًمسلمون, وعندما رفضت اإلمامية زيدا سميت بالرافضة ودخلت رساديب الغالة

آلل البيت, ًـ ويف كل عرص من العصور نجد أفرادا من املسلمني يتشيعون 
 .وهذا التشيع ال خيرجهم من امللة

 .فأمثال هؤالء من الشيعة ال جيوز أن نصمهم بالرشك
  عرشية اجلعفرية الذين يشتمون أصحاب رسول اهللا اأما اإلمامية االثن

وينكرون السنة, ويؤمنون بأن الصحابة حذفوا من القرآن ولو آية واحدة, 
 من أنبياء اهللا ويعلمون الغيب فهؤالء ال ويعتقدون بعصمة أئمتهم, وأهنم أفضل

 ال سيام إن كانوا ,نشك برشكهم وبعدهم عن اإلسالم بعد السامء عن األرض
, »فقه من ال حيرضه الفقيه«, »فصل اخلطاب«, »الكايف«: يؤمنون بكتبهم املعروفة

 ., ومع ذلك فال نكفر عامتهم»االستبصار«, »التهذيب«

* * * 
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    ?  

 
 .وإذا كنا نختلف مع الرافضة يف أصول الدين وفروعه
 إهنم من أكثر خلق اهللا :وإذا كان أعالم اإلسالم من خري القرون قد قالوا

ًكذبا وأشدهم مروقا من الدين ً. 
 .وإذا كان شيعة اليوم أخطر عىل اإلسالم من شيعة األمس

 احلديث قد قالوا عن شيعة اليوم وإذا كان علامؤنا املحققون يف العرص
 . ـرضوان اهللا عليهمـ واألمس ما قاله علامء السلف الصالح 
 عرشية كذلك فكيف سمح بعض دعاة السنة اإذا كان الشيعة اإلمامية االثن

 !ألنفسهم أن يقرنوا اسمهم مع مجاعات السنة يف العامل اإلسالمي?
مية, وناشدوا املسلمني يف كيف قالوا بأهنم مسلمون جماهدون وطالئع إسال

 كل مكان تأييدهم والوقوف معهم?
ال ندري األساس الذي اعتمد عليه هؤالء السنة, وهل جيوز أن تكون آراؤنا 
السياسية منفصلة عن العقيدة والنصوص واألدلة الرشعية, وهل جيوز تبعيض 

 !اإلسالم?
ًهل نحن أكثر فهام وغرية عىل الدين وحرصا عىل مجع كلمة امل سلمني من ً
 !مالك والشافعي والبخاري وابن معني وابن حنبل وابن تيمية والذهبي?

 عىل جتربته مع الشيعة, وما كان يتحدث  ـرمحه اهللاـ أمل يطلع رفاق السباعي 
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 !ويبوح به إلخوانه أكثر?

هل هؤالء الذين أيدوا الرافضة أعلم من األلويس والقاسمي والبيطار 
 !رضا?واهلاليل واخلطيب ورشيد 

 !وهل الوحدة اإلسالمية مطلب ننشده بأرخص األثامن وأبخسها?
 .لوحدة ال تقوم عىل عقيدة أصيلة وأساس متني  ًأال تبا

وهذه كتب اخلميني بني أيدينا . . . ?عالم اعتمدوا يف ثنائهم عىل اخلميني
 نصري  أو إىل ثنائه عىل املجرم امللحدفلينظروا إىل قلة أدبه مع أصحاب رسول اهللا 

 .الدين الطويس
د يف كتبه أية بادرة أو رغبة يف التعاون مع السنة وال ِواخلميني هذا ال تر

يتصور حكومة إسالمية إال من خالل مذهبه وغلوه وحتت راية إمامه الغائب الذي 
 إن تأييدهم هذا يعني املوافقة عىل رشكياهتم ,طالت غيبته وهو حي منذ ألف سنة

 . نظن بإخواننا هذا الظن لكنه اجلهلوالعياذ باهللا ونحن ال
 : هلمه هو التشدد والتنطع يف الدين نقولونقولتإن الذي  :فإن قال إخواننا

ً أو حقا شخصيا فنساوم ًالالم ليس ماـا وبينكم, واإلسـهذه النصوص بينن ً
ا عه بأساليب سياسية خالية من الدليل أو البينة, وقوتنا بديننا وعقيدتنِّميُعليه, ولن ن

 .وليس بقلتنا أو كثرتنا
 .املهم أن يطاح بالشاه, وهؤالء بالتأكيد خري منه :وإن قالوا
 :فنقول

واملشكلة عندنا . . . أما أهنم خري أو رش منه فقد قلنا ما فيه الكفاية عنهم وعنه
تحول إىل مصفقني ملن يصنعون نليست يف الشاه أو يف غريه ولكن املشكلة أن 
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 .ارهبم دون أن يكون لنا يد يف صنعهااألحداث مهام كانت مش

أمل تروا شجاعة اخلميني وجرأته وقدرته عىل حتريك الشارع يف : وإن قالوا
 ?إيران

 :فنقول
 ونحن , يف التضحية واإلقدام بعضنارتدديهذه واهللا هي البلية بعينها إذ كيف 

ا ـهتد ذاـق, ويصول غرينا وجيول وهو من أهل الباطل, أما الشجاعة بحـاة حـدع
 .فليست إال التمسك بالعقيدة اإلسالمية ومحلها إىل الثقلني بصدق وإخالص

 
* * * 
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 :ويشمل الفصول التالية

 .الواليات املتحدة األمريكية والثورة اإليرانية: الفصل األول
 . والعراقشبه اجلزيرة العربيةأطامع الرافضة يف : الفصل الثاين
 .سوء األوضاع الداخلية: الفصل الثالث
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 :حث التالية عىل املبالمتويش

 . أصول ال بد من معرفتها:املبحث األول
 . والثورة اإليرانية األمريكية الواليات املتحدة:املبحث الثاين
 . من أفواههم ندينهم:املبحث الثالث
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 يصعب عليهم فهمها, إما ألهنم يرون الكتاب اارات يف هذسيجد القراء عب

أهنا ختالف ما سبق أن اطلعوا عليه من آراء ودراسات سياسية, أو ألهنا تبدو هلم 
فضة وسائر ًهلذا رأينا أن نحدد أصوال عامة نبني من خالهلا واقع الرا. . . متناقضة

 ولقد ?مـتكوين مواقفهدون عليه يف ـ األسلوب الذي يعتمة, وماـالفرق الباطني
 يف حتديد هذه األصول عىل تارخيهم, وعقائدهم, وخربتنا اخلاصة من تاعتمد

 :خالل رصدنا ألخبارهم, وأهم هذه األصول ما ييل
ـ مركز قيادة الشيعة والفرق الباطنية املتفرعة عنها يف خمتلف أنحاء العامل  ١
, ورصح بذلك »كومة اإلسالميةاحل«أشار اخلميني إىل هذه احلقيقة يف كتابه . إيران

 / ٦ / ٢٦ يف لقاء له مع صحيفة السياسة ]رشيعتمداري[ما يسمى بآية اهللا 
إن زعامة الشيعة يف إيران ويف قم بالذات وطالب بمجلس أعىل :  قال فيهم١٩٧٨

 .للشيعة يف العامل
ظيم وإذا كان ال بد من التفريق ما بني الشاه املخلوع والزعامء الدينيني, فالتن

ًالباطني الرافيض العاملي كان وما زال مرتبطا مع الزعامء الدينيني وليس مع الشاه, 
, ويتوىل العلامء اإليرانيون ]احلوزات العلمية[ و]احلسينيات[ًمرتبطا هبم من خالل 

توجيه وتثقيف الشيعة يف معظم بلدان العامل, وتراهم يغريون ويبدلون يف أسامئهم 
ًالفارسية ويضيفون إليها أصال عربيافيحذفون منها الكنية  ً. 
ل عريب ومن آل البيت, وأن جدهم هاجر ـون أهنم من أصـومن ثم يزعم
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إليران قبل كذا سنة وأهنم اليوم عادوا إىل وطنهم وأمالكهم, ويشهد هلم بذلك 

 .مجيع الشيعة من سكان البلد العريب الذي استوطنوا فيه
خلميني أثر كبري عند أبناء الطائفة خارج ـ ليس خلالفات الشاه املخلوع مع ا ٢

إيران, فاملهم والء الطائفة وأنصارها للقيادة السياسية والزعامة الدينية يف إيران 
 :ًمعا, ونرضب مثالني عىل ذلك

 قام شاه إيران بزيارة للكويت, م١٩٦٨يف ترشين الثاين من عام : املثال األول
مهم من اإليرانيني عىل احلكومة أن  ومعظ يف الكويتوقبل الزيارة عرض الشيعة

يقوموا بفرش طريقه كله بالسجاد, من املطار إىل قرص الضيافة, وهي مسافة تكاد 
تصل إىل عرشة كيلو مرتات, فأجابتهم احلكومة باملوافقة رشيطة أن يفعلوا اليشء 

هؤالء التجار كانوا يرفعون ويزينون . . . نفسه مع كل رئيس يزور البالد فأبوا
هم ومكاتبهم بصورة الشاه فاستبدلوها بصورة اخلميني عندما خرج الشاه من دور

ًالبالد, وابتهجوا بالثورة املسامة باإلسالمية, وما سمعنا أن واحدا منهم قد امتدت 
 .ًإليه أصابع الثورة باالهتام ألنه من السافاك مع أن عدد السافاك فيهم كبري جدا

 النصريي يف سورية صالت وثيقة مع شاه كان لقيادة النظام: املثال الثاين
إيران املخلوع ونظامه, وصارت هلم صالت أوثق وأقو مع الثورة اجلديدة بقيادة 

كيف كانت عالقتهم قوية مع الشاه ثم أصبحت : اخلميني, وليس هناك من يقول
 !كذلك مع اخلميني?

هويتها, املهم أهنم حلفاء وأنصار للقيادة السياسية اإليرانية مهام كانت 
 .وللزعامة الدينية يف قم

ًومما جيدر ذكره أن كثريا من اآليات يف داخل إيران وخارجها كان هلا صالت 
متينة مع شاه إيران املخلوع, وكانوا يطالبون بإصالحات دون أن يتطرقوا خللع 
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 ]رشيعتمداري[ ـ اآليات من كان أعىل مرتبة دينية من اخلميني كؤالءالشاه, ومن ه

 .واخلوئي
 ـ معظم الفرق الباطنية املتفرعة عن الشيعة هلا جذور فارسية, فالنصرييون ٣

 ـ هـ٢٣٢(من موايل بني نمري !! ًمثال ينتمون إىل جدهم حممد بن نصري وهو موىل
 سامراء, ثم هاجر أحفاده إىل سورية خالل الغزو القرمطي لبالد الشام, )هـ٢٦٠

لغريب من سورية, وسميت فيام بعد بجبال واستوطنوا يف جبال الكلبيني يف الشامل ا
 .النصريية نسبة إليهم

وعقيدة النصريية تشبه إىل حد بعيد عقائد املجوس يف اعتامدها عىل الرسية, 
 .وأخذها بالتقية واحللول وتناسخ األرواح

فارتباط النصريية بإيران ارتباط عرقي من جهة, وعقائدي من جهة أخر. 
 وما زالت ـ قائمة بني زعامء األحزاب السياسية,  ـ اخلالفات التي كانت ـ٤

, وسادة احلوزات العلمية يف قم ومشهد وغريمها, ليس هلا أي تأثري يوأرسة هبلو
 :عىل سياسة إيران اخلارجية, وأطامع الفرس يف عدد من الدول املجاورة

فالشاه حممد رضا كان ينادي بالبحرين وشط العرب, وكان قد احتل اجلزر 
 ]. موسى وب الكرب, والصغر, وأبنط[  الثالث العربية

وجاء زعامء ثورة اخلميني فزعموا أن اجلزر املحتلة فارسية, وأن اخلليج 
فاريس, ومتادوا أكثر فطالبوا بالبحرين والعراق ومكة واملدينة وجنوب لبنان, بل 

 حتت وحياولون إقامة إمرباطورية شيعية كرب متتد لتشمل مجيع البلدان اإلسالمية
ًقيادة مرشد جيب أن تكون جنسيته إيرانية كام نص دستورهم مؤخرا, وقالوا 

ً ال جيوز أن يكون هذا املرشد عراقيا أو لبنانيا:رصاحة ً. 
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ً أجرت صحيفة األنباء حوارا مع الدكتور شابور م١٩٧٩ / ١٠ / ٢٠ويف 

 .بختيار رئيس وزراء إيران السابق
زر العربية املحتلة, زعم أهنا ليست وعندما سألت الصحيفة بختيار عن اجل

عربية وأنه ال مالك هلا, كام رفض االعرتاف بحق كل من األكراد وعرب إيران 
 .والبلوش يف االستقالل الذايت ضمن دولة إيران

أدىل بختيار هبذه الترصحيات يف وقت عصيب بالنسبة له, ومن مصلحته أن 
تي أغضبتها ثورة اخلميني, لكنه أبى أن لدول العربية املجاورة إليران الا ايداهن فيه

 .يأخذ بالتقية, وحرص عىل الوضوح والرصاحة وهو يف حالة الضعف
 إن سياسة اخلميني اخلارجية ال ختتلف عن سياسة الشاه أو :ومن هنا نقول

 . تعددت األسباب واملوت واحد;سياسة بختيار
 عن الشيعة يتعمدون والنصرييون وسائر الفرق الباطنية التي تتفرع ـ الشيعة ٥

 :إصدار الترصحيات املتضاربة, ويفتعلون اخلالفات
فهذا هيدد بتصدير الثورة وبعد أن يصبح هذا التهديد حديث العامل يصدر 
ًمسؤول آخر ترصحيا يؤكد فيه أن ثورهتم غري قابلة للتصدير, وأن الذي أصدر 

ة من موجات ًالترصيح األول ليس مسؤوال, ومن ثم يركب الباطنيون كل موج
 .التحرر والوطنية والثورية واجلمهورية وما إىل ذلك من شعارات حديثة

والشعارات التي يرفعوهنا ليست أكثر من استهالك حميل وختطيط مرحيل, 
ًوتراهم يقولون شيئا ويقصدون شيئا آخر  وهذا األسلوب يتمشى مع عقيدهتم يف ,ً

 .التقية, ويالئم شدة إيامهنم بالرسية
الروافض عىل اهللا وعىل رسوله, وكذبوا عىل أصحاب رسول اهللا, لقد كذب 
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ًوا التاريخ دسا وافرتاء, وسبق أن لؤوعىل عيل وأبنائه الذين يقولون بعصمتهم, وم

نقلنا ـ يف الباب الثاين ـ أقوال علامء اجلرح والتعديل هبم, فال يصح اعتقاد الصدق 
 .بأقواهلم وأفعاهلم

غدر, فمن يراقب أحواهلم ير أهنم يستمرون رشبوا حب الُأوهم بعد ذلك 
سنوات طويلة يف حركة من احلركات الوطنية, حتى يتمكنوا من السيطرة عليها 
واحتوائها, فإذا نجحوا يف حتقيق هدفهم قلبوا ظهر املجن لرشكائهم, وداسوا 
بأقدامهم الشعارات التي كانوا يطوفون حوهلا ويدعون الناس إىل تعظيمها 

 .وعبادهتا
 :ووصف علامؤنا أسلوهبم هذا فقالوا

يميلون إىل كل قوم بسبب يوافقهم, ويميزون من يمكن أن خيدعوه ممن ال (
ريض ـ يمكن, فهم يدخلون عىل املسلمني من جهة ظلم األمة لعيل وقتل احلسني 

ً, وإن كان املخاطب هيوديا دخلوا عليه من جهة انتظار املسيح ومسيحهم  ـاهللا عنهام
 .)ً, وإن كان نرصانيا فاعكس وهكذاهو املهدي

ويف ذلك دليل أما الرسية فهي أصل من أصوهلم حتى لو كان احلكم هلم, 
ً فهم يقولون يف أجهزة إعالمهم شيئا, ,عىل غموضهم وعدم وضوح أهدافهم

بيتون يف اخلفاء خالفه, وكل من يتعامل معهم ال بد أن هييىء نفسه ملفاجآت ُوي
 .عنهمكثرية ختالف ما يعرفه 

 ـ ينظر الباطنيون الرافضة إىل املسلمني العرب بمنظار احلقد والكراهية, ال ٦
ليشء إال ألهنم هدموا جمد فارس وقهروا سلطان كرس, والتاريخ خري شاهد عىل 

 :عمق تعاوهنم مع الكفرة واملرشكني واالستعانة هبم ضد السنة املسلمني
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تاريخ اإلسالمي, وكان زعيمهم ا الـار يف أبشع جمازر شهدهـاستخدمهم التت

ً وزيرا هلوالكو ودليال له يف إبادة معظم املسلمني يف بغداد ـنصري الكفر الطويسـ  ً. 
واستخدمهم النصار يف احلروب الصليبية املشهورة, وتطوع النصرييون 
فقاتلوا املسلمني يف ساحل بالد الشام, وعملت الدولة العبيدية املجوسية كل ما 

من أجل تثبيت أقدام الصليبيني يف مرص, كام قام بعض األمراء من تقدر عليه 
 .الشيعة اإلمامية بتسليم مناطقهم للصليبيني دون قتال يف بعض أجزاء بالد الشام

واستخدمهم الربتغاليون واإلنجليز ضد الدولة العثامنية املسلمة وضد 
ًاملسلمني بشكل عام, ولعب الصفويون دورا خبيثا يف متكني ال كفرة املستعمرين من ً

 .ثغور بالد املسلمني
ا يكيوسنذكر شواهد كثرية يف الفصول املقبلة عىل تعاوهنم مع املوارنة وأمر

 ., وكام هو حاصل يف إيران اليومم١٩٧٥وإرسائيل كام حصل يف حرب لبنان عام 
ًإهنم مطايا ألعداء اإلسالم يف كل عرص ومرص, وواهم جدا من أحسن الظن 

 .بأن شيعة اليوم خري من شيعة األمسهبم واعتقد 
 ـ للباطنيني الرافضة جذور اشرتاكية قديمة ذلك ألن القرامطة غصن من ٧

 وجاء أبو حامد القرمطي من بعده ]مزدك[غصون شجرهتم اخلبيثة التي غرسها 
 .ليتعهدها ويرعاها

الفوىض  :ومن األساليب التي يستخدمها الباطنيون الرافضة يف نرش دعوهتم
 يأمن اإلنسان يف ظل أنظمتهم عىل نفسه وماله وعرضه, ويستغلون هذه فال

 .َّفَصُالفوىض فيعمدون إىل تصفية خصومهم وإرهاب من مل ي
ـ ليس يف عقيدهتم أصول متنعهم من املحرمات أو تردعهم عن فعل  ٨
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املنكرات, فإيامهنم بالتقية جعل منهم أكذب أمة, وعقيدهتم يف املتعة جعلت من 

 سهلت عليهم شتم اب رسول اهللا ـاة, ووقاحتهم مع أصحـاة بغـ زنمعظمهم
 .املؤمنني واالفرتاء عىل املتقني

وال ننكر أن منهم من يتظاهر باخللق احلسن, ولكن أي خلق هذا الذي ال 
 ! باسم املتعة, ومصاحبة أهل الرش?ايتورع صاحبه عن الكذب والشتم والزن

* * * 
ا القراء عند قراءة كتب الرافضة, وعند هذه األصول ال بد أن يتذكره

 .الدخول معهم بحوار, وعند متابعة أنشطتهم وتقويم منهجهم وخمططاهتم
 سيجد من يتصد للحكم عليهم نفسه أمام ,وعند جتاهل هذه األصول

 فقد حيكم عليهم من خالل رأي سمعه من أحد ,تناقضات وقضايا متضاربة
يعلم أن عقيدة هذا الزعيم تبيح له الكذب باسم  ويقبل هذا الرأي ألنه ال ,زعامئهم

 فيقول بكل سذاجة ,ً, ومن ثم قد يقرأ رأيا هلذا الزعيم يناقض ما سمعه منه]التقية[
لقد افرتت هذه اجلهة التي نقلت عنه الرأي الثاين, وهذه : وغفلة عن الرأي الثاين

 .ىل اهللامن الوسائل التي حتارب فيها أجهزة اإلعالم العاملية الدعاة إ
ران, ـامة دولة هلم يف إيـوا يف إقـيعة اليوم نجحـ فإن الش..ومجلة القول

ويتطلعون إىل حتقيق إمرباطورية كرب, وال يستطيع أي باحث يف قضايا العامل 
وما دام احلال كذلك فال بد له من أصول ينطلق يف بحثه اإلسالمي أن يتجاهلهم, 

 .منها وخطوط عريضة ال حييد عنها
 من يكتب عن اليهود ال بد أن يلم بتارخيهم, ومواقفهم من أنبياء اهللا, ًمثال

وإذا أمهل الكاتب هذه القضايا فستكون . . . ونظرهتم إىل غري اليهود, وحبهم للامل
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 .نتائج بحثه تافهة وال قيمة هلا

هلذا ولغريه قدمنا هذه األصول عن الرافضة لتكون يف أذهان قرائنا وهم 
 .هذه الدراسةيتابعون معنا 

 
* * * 
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وكان . ًمأل اخلميني وأنصاره الدنيا رصاخا ضد الواليات املتحدة األمريكية

 :مما قالوا
زة التعذيب ـ ومتدهم بأجه]اكـافـالس[ا هي التي تدرب رجال ـي أمريكـ

 .والتصنت
ل إيران وسائر موارده االقتصادية, ثم تستغل هذه ا تستغل برتوي أمريكـ

 .املوارد يف متزيق املعارضة ودعم نظام الشاه
 .ا وراء اضطهاد معظم شعوب العامل رشقية كانت أو غربيةيأمريك ـ

ًووعد اخلميني بتقليم أظافر الواليات املتحدة, وظن الناس أن هناك طحنا 
يته فوجىء الناس بمواقف مغايرة ملا وبعدما قامت مجهور. . . وراء هذه اجلعجعة

 .كان الثوار يتحدثون عنها
 إىلفالواليات املتحدة األمريكية كانت يف طليعة الدول التي سارعت 

 .االعرتاف بالنظام اجلديد يف طهران
ومل تلجأ الثورة إىل إغالق سفارة الواليات املتحدة يف طهران, يف حني 

ًات املتحدة أشد خطرا من إرسائيل, ولوالها أغلقت السفارة اإلرسائيلية, والوالي
 .الهنارت إرسائيل وغري إرسائيل

وعاد النفط اإليراين يتدفق عىل مستودعات التخزين يف الواليات املتحدة, 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ١٨٦
كام عاد اجلنراالت األمريكان إىل أماكن . . . وهذه ال متانع من تقديمه إلرسائيل

مل يغادروا إيران بأكثر من سبعة عملهم, وقدرت بعض الصحف عدد اخلرباء الذين 
 !!آالف خبري

إن جمريات األحداث تدفعنا إىل وضع كثري من إشارات االستفهام حول هذه 
صعب عليهم أن يتصوروا يالثورة وقائدها, غري أن معظم اإلسالميني الدعاة 

ارتباط هذا اخلميني وثورته بالواليات املتحدة األمريكية, وقد يتساءلون 
 :باستغراب
. . . ذا اخلميني صاحب اللحية البيضاء الذي هز العامل بجرأته وشجاعتهه

ًهذا اخلميني الذي طرح الشعار اإلسالمي بكل عزة وإباء كيف يكون ذليال أمام 
 !كارتر يتلقى منه األوامر والتعليامت?

ًومن جهة أخر, كيف يكون عميال للواليات املتحدة األمريكية, وهو 
ا االهتامات, وصحف وأجهزة إعالم الواليات املتحدة الذي هيددها ويكيل هل

 !هتامجه وهتاجم ثورته وأنصاره, وتنعتهم بأبشع النعوت وأحطها?
 :ويستمر بعض اإلسالميني يف استنكارهم الهتامنا للخميني قائلني

أليس من العرف السائد اهتام اجلامعات اإلسالمية بالعاملة إلنجلرتا أو 
 !ريكية?للواليات املتحدة األم

ًونحب أوال أن نلفت انتباه هؤالء الدعاة وغريهم إىل قضايا رسيعة, ثم 
نميض يف وضع النقاط عىل احلروف وبسط ما عندنا من أدلة, ومعاذ اهللا أن نقول بام 
ال نعلم, أما عن جرأة اخلميني فجامل عبد النارص كان أكثر منه جرأة ضد الواليات 

 .املتحدة األمريكية



 ١٨٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 هبد النارص إىل سدة احلكم وحتى هالكه, وهو وأجهزة إعالمومنذ وصول ع

وأجهزة إعالم الواليات املتحدة وصحفها هتامجه, ثم :  الواليات املتحدةونهيامج
ـ هو  ـ من كبار موظفي املخابرات األمريكية ]مايلز كوبلند[ًتبني أنه كان ممثال وأن 

املتحدة وأعلن عن رشاء الذي ساهم يف كتابة خطابه الذي هاجم فيه الواليات 
 .]تشيكوسلوفاكيا[صفقة أسلحة من 

ومن هنا نعلم أنه من املمكن أن يتظاهر زعيم من زعامء العامل الثالث بعداوته 
للواليات املتحدة, وهتامجه صحف وأجهزة إعالم الواليات املتحدة ويكون يف 

 .ًاحلقيقة عميال من عمالئها
االرتباط الشخيص, ومنها : ل خمتلفة منهاوالعاملة للواليات املتحدة هلا أشكا

ارتباط غري مبارش, أو احتواء الواليات املتحدة لثورة من الثورات عن طريق عدد 
والصورة التي . . . من رجاالت هذه الثورة, وإن كان البعض اآلخر ال يعلم بذلك

تدور بأذهان بعض اإلسالميني عن العاملة صورة بدائية ساذجة ليس هذا موضع 
 .دهانق

هبالة من الزهد والتقو? أمل وال أدري ملاذا حييط بعض اإلسالميني اخلميني 
ِيفت ِا حتدث عن إمامه وقدوته نصم يف مؤلفاته بجواز العاملة للمستعمرين عندُ  ريِ

َّومن ثم هل تساءل هؤالء .. ?الدين الطويس الذي وضع نفسه يف خدمة الغزاة التتار
فية التي جعلت فرنسا تقبل باستضافته, وترتكه يقود الذين يبجلونه عن األرسار اخل

 ?ثورة ضد أعز أصدقائها
ًوأخريا وليس آخرا;  ً عرش عاما وهو عىل ةملاذا مكث اخلميني يف العراق ثالثً

هامش األحداث, ثم جاءته هذه البطولة والعنرتيات بعد أن ساءت عالقات الشاه 
 !تبحث عن بديل له?مع الواليات املتحدة األمريكية وبعد أن راحت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ١٨٨
وقبل أن نغادر هذه اإلشارات الرسيعة إىل صلب املوضوع نحب أن نطمئن 
إخواننا إىل أن هناك اتصاالت كثرية جرت بني اخلميني بالذات وبني اإلدارة 

 :األمريكية, وهذه بعض األدلة
ً ترصحيا لكارتر م١٩٧٩ / ٢ / ١٢ـ نقلت وكاالت األنباء من واشنطن يف 

هل اخلميني من ف أجر عدة اتصاالت مع أبرز زعامء الثورة اإليرانية, قال فيه أنه
 !الذين أجر اتصاالت معهم?

 النائب العام األمريكي ]رامزي كالرك[ وصل م١٩٧٩ / ١ / ٢١ـ يف 
ً باريس قادما من طهران وأجر حمادثات مع زعيم املعارضة اإليرانية  إىلالسابق

ئيس األمريكي كارتر يف األحداث ـ كام ذكرت , ونقل له وجهة نظر الر]اخلميني[
إن أميل كبري يف أن حتقق هذه االنتفاضة (: وكاالت األنباء ـ وقال عند وداع اخلميني

 .)العدالة االجتامعية للشعب اإليراين
 )١٥١(دي مع جملة املستقبل العدد ـادق املهـوداين صــ يف لقاء للزعيم الس

 اإلدارة األمريكية وسطته يف قضية الرهائن وأنه إن(: قال. م١٩٨٠ / ١ / ١٢تاريخ 
رة األوىل التي يتوسط فيها ـليست هذه هي امل( :افـ وأض)زار اخلميني هلذا الغرض

 .)بني اإلدارة األمريكية واخلميني
ه مع ـر اخلارجية اإليرانية يف حديث لــ قال الدكتور إبراهيم يزدي وزي

إن كارتر حذر ( : قالم١٩٧٩ / ٨ / ٦ويرت يف  اإليرانية نقلته ر]أيانديغان[صحيفة 
اخلميني إذا مل يؤيد بختيار وجاء هذا التحذير ضمن رسالة نقلها مبعوثان رئاسيان 

 .)فرنسيان إىل اخلميني يف منفاه يف نوفل لوشاتو يف فرنسا
املهم عندنا ليس مضمون الرسالة وإنام أن نثبت أن هناك رسالة من كارتر 

توقع منه أن يكشف كل ما نوثان رئاسيان فرنسيان, واليزدي ال للخميني نقلها مبع



 ١٨٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 .تضمنته الرسالة

 األمريكية أن شيخ اإلسالم رايض ] يس.يب. إن[ـ ذكرت حمطة تلفزيون 
ًالشريازي أحد الشخصيات الدينية اإليرانية قد عولج رسا يف الواليات املتحدة ملدة 

 .أربعة أشهر
زي أصيب يف حادث اعتداء عىل حياته يف إن الشيخ الشريا( :وقالت املحطة

يوليو املايض حيث نقل للعالج إىل الواليات املتحدة وعولج يف مستشفى بوالية 
 .)مينسوتا

ليس للشريازي عالقات باملجلس ( :وقال ناطق باسم اخلارجية األمريكية
 .)!! ولكنه صديق لإلمام آية اهللا اخلميني,الثوري احلاكم يف إيران

 .)١(طة التلفزيون ما إذا كان شريازي قد غادر الواليات املتحدة أم الومل تذكر حم
 !ا أمينة عىل عالج صديق اخلميني يف وقت احتجاز الرهائن?يفكيف تكون أمريك

ًوكيف علمت أمريكا بأنه ليس من أعضاء املجلس الثوري علام بأن أسامء أعضاء 
 !هذا املجلس رسية?

 لقاءات بروس لينجن مع اخلميني
 لقاءات رسية مع ةال األمريكي ثالثـ القائم باألعم]بروس لينجن[د ـعق

ً, كام عقد لقاء رابعا يف طهران خالل الزيارة اخلاطفة التي قام هبا ]قم[ يف ]اخلميني[
 .م١٩٧٩ يف منتصف آب من عام ]قم[اخلميني إىل عاصمة بالده, وكانت لقاءات 

 :وأسفرت هذه االجتامعات عن النتائج التالية

                              
 . م١٩٨٠ / ١ / ١٩واشنطن ـ الوكاالت ـ ) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ١٩٠
واز متخضت عن اضطراب يف اإلنتاج حـ االضطرابات التي وقعت يف األ

فسارعت الواليات ] الكريوسني [ النفطي اإليراين أد إىل أزمة زيت الوقود 
رس ليكشف هذه جاملتحدة األمريكية إىل سد حاجة احلكومة اإليرانية, وجاء الكون

 .الصفقة الرسية
 استرياد قطع الغيار وأجهزة ـ الثورة الكردية دفعت حكومة طهران إىل

الصيانة من الواليات املتحدة من أجل تشغيل الطائرات املقاتلة وطائرات 
 .اهلليكوبرت حاملة اجلنود

ن أول لقاء بني بروس إ(: وقالت صحيفة الوطن العريب الصادرة يف باريس
ًواخلميني يف قم تم برفقة حراس الثورة, ومحل األول ملفا عن حركة العصيان 

كردية وعن متويل السوفيات هلا, ويف اللقاء الثاين محل بروس للخميني ترمجة ال
ًخلطب كارتر التي تتناول كثريا من النواحي الروحية باإلضافة إىل الدفاع عن 

 .مبادء حقوق اإلنسان
ار مدريد ـة استخدمت مطـوأضافت صحيفة الوطن أن الطائرات اإليراني

دهتا من الواليات املتحدة حمملة بقطع الغيار كمحطة اسرتاحة وحيدة يف طريق عو
 .) )١(الالزمة بعد انقطاع دام ثامنية أشهر

 جمال للقبول أو الرفض ألن صحيفة من الصحف  األخريقد يكون يف اخلرب
ة لصيغة اخلرب الذي نرش, فإيران ـًانفردت بنرشه, أما نتائجه فلقد جاءت فعال موافق

غيل الطائرات ـانة من أجل تشـزة الصيـار وأجهـكانت بأمس احلاجة إىل قطع الغي
املقاتلة وطائرات اهلليكوبرت حاملة اجلنود, واعرتف إبراهيم يزدي يف مقابلة له مع 

                              
  .م١٩٧٩ / ١٠ / )١٧ ـ١١( يف )١٣٩( العدد  ـالوطن العريب) ١(



 ١٩١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
كية حول حفظ ي أن حمادثات جرت مع احلكومة األمر]األسوشيتدبرس[وكالة 

 ن هذه القطع قدأوصيانة قسم من املعدات ـ عىل حد قوله ـ التي لد إيران, و
 .)١(ًوصلت طهران فعال

 أي مستو كانت هذه املحادثات ومل يتطرق ىللكن يزدي مل يكشف النقاب ع
 !!كي بروسيإىل حقيقة اللقاءات التي متت بني اخلميني والقائم باألعامل األمر

وإذا كان هناك جمال لرفض اخلرب األخري أو قبوله, فليس هناك جمال إلنكار 
كية واخلميني عن طريق صادق املهدي أو عن يرة األمرالوساطة التي متت بني اإلدا

طريق كالرك أو عن طريق مبعوثني من رئاسة اجلمهورية الفرنسية, وبشكل أوضح 
إهنا حمادثات وليست وساطة, ويف هذه األخبار أدلة رصحية عىل أن هناك اتصاالت 

ميني ـ بني الشيطان الرجيم كارتر والزاهد البطل ـ كام يتصوره بعض من اإلسال
 :وننتقل اآلن إىل عرض وثائق ثالث! اخلميني

 .ترصحيات للشاه املخلوع: األوىل
 .صادرة عن رشكاء اخلميني الذين اختلفوا معه بعد نجاح الثورة: الثانية
 .صادرة عن صحيفة الوطن الكويتية: الثالثة
 :اعرتافات الشاه :الوثيقة األوىل

 ـ نائب رئيس أركان جلنرال هويزر بأنه علم بوجود ا:قال الشاه يف مذكراته
ووجوده يف ام, ـ بعد حضوره إىل طهران ببضعة أيا ــالقيادة األمريكية يف أوروب

رضورة تقتضيها طبيعة عالقاتنا مع الواليات املتحدة, فإيران عضو يف طهران 

                              
 . م١٩٧٩ / ٧ / ٥طهران ـ الوكاالت يف ) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ١٩٢
ًحلف السنتو وحتركات هويزر كانت تعد سلفا, ويتم االتفاق عليها مسبقا, أما هذه  ً

ران برسية ـ فقد أحيط وصوله إىل إي,القـ فلم حيدث يشء من ذلك عىل اإلطاملرة
 .مطلقة

 :ومىض الشاه يف حديثه
ًإن جنرااليت ما كانوا يعلمون شيئا عن زيارة هويزر, وعندما انترش خرب 

 : قالت أجهزة إعالم السوفيات,زيارته
ريس ومن با. إن اجلنرال هويزر وصل إىل طهران للقيام بانقالب عسكري

 كل ما ينبغي أن : تصحيح اخلرب فقالت]الد ـ تريبيوننيويورك هري[تولت صحيفة 
منع االنقالب  بعبارة منع لتصبح مهمة هويزر هي للقيامنفعله هو أن نستبدل عبارة 

 .العسكري
 :ًوأضاف الشاه قائال

ًفهل كان خطر االنقالب العسكري موجودا? ال أعتقد ذلك, فجنرااليت 
 ولكن خمابرات حلف ,ملتزمون بالقسم الذي أقسموه حلامية العرش والدستور

شامل األطليس ووكالة املخابرات املركزية لدهيام ما يكفي من املربرات لالعتقاد بأن 
. ييد اجليش اإليراينالدستور سيتعرض لالنتهاك, ولذلك فإنه من الرضوري حت

 وأنا أعرف أن ,وهذا هو السبب الذي دفع اجلنرال هويزر للحضور إىل طهران
املهندس الناجح   ـ فرتة طويلة عىل اتصال بمهدي بازركانذاجلنرال هويزر كان من

ًالذي تزعم حركة حترير إيران التي كانت يف األصل جزءا من اجلبهة الوطنية, إىل أن 
 .ـ سبب تأكيد اجلبهة عىل االشرتاكيةخالف مع اجلبهة بوجدت نفسها عىل 
 :ثم قال الشاه

ًوعرض اجلنرال هويزر عرضا غريبا عىل رئيس أركاين اجلنرال  .. ] باغيهقر[ً



 ١٩٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
ًي رئيسا للوزراء بعد الذي عينه اخلمينـ أن يلتقي بمهدي بازركان : هذا العرض هو

ة هذا العرض, وال أحد يعرف ما  باغي بقصهوقد أخربين اجلنرال قر. . ـاإلطاحة يب
حدث بعد ذلك, ومهدي بازركان واجلنرال هويزر مها الوحيدان اللذان يعرفان فيام 

ه يف هذا الصدد هو أن ـوكل ما أعرف. .ور اجلميعـ من وراء ظه]طبخة[إذا متت 
مرته بعدم املشاركة يف إ باغي استخدم نفوذه إلقناع الضباط الذين حتت هاجلنرال قر

 .اث التي حدثت بعد ذلكاألحد
وقد شاهدت هويزر مرة واحدة أثناء زيارته الغريبة لطهران, لقد جاء لزياريت 

كي سوليفان يف آخر مقاباليت معه وكان اليشء الوحيد الذي يبرفقة السفري األمر
 .معرفة يف أي يوم ويف أي وقت سأغادر طهران: يدور يف رأس الرجلني هو

, رـ يناي١٩يف ا ـيام يف طهران بعد رحييل عنهة أوبقي اجلنرال هويزر بضع
نه نجح يف إقناع جنراالت اجليش اإليراين بالتخيل عن الدكتور شابور إوحيث 

بختيار رئيس احلكومة االئتالفية التي شكلت إلنقاذ البلد يف أوج حمنتها, فإن كل ما 
ل ـتُفقد ق. .دله ما أرا وحتقق ,قطع رأس اجليش اإليراينه هو ـتبقى له لتنفيذ مهمت

 باغي فقد متكن مهدي هًاجلنراالت الكبار واحدا بعد اآلخر, باستثناء اجلنرال قر
وأثناء املحاكمة التي سبقت إعدام اجلنرال ربيعي رئيس أركان . . بازركان من إنقاذه

السالح اجلوي اإليراين, سأله املحققون عن الدور الذي لعبه اجلنرال هويزر يف 
مرباطور خارج هذا البلد, كام يلقي إلد ألقى اجلنرال هويزر بالق :فأجاب. طهران

 .بالفأر امليت
 بأنه اكتشف منذ :كيني والربيطانيني قال الشاهيوحتت عنوان فتش عن األمر

 فبعضهم كان ينصحني أن أعامل الشعب ,سنتني أن ترصف األمريكيني مثري لقلقه
دة, ويركز عىل دور ـلشراطي, وبعضهم كان يطالبني باحلزم واـبأسلوب ديمق



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ١٩٤
 :سفريي الواليات املتحدة وبريطانيا, ثم يرسد الشاه القصة التالية

وهذا التضارب يف اآلراء مل يكن املفاجأة الوحيدة يل من جانب احللفاء الذين 
فعندما أحرق املتظاهرون السفارة الربيطانية, . . وقفت إىل جانبهم فرتة طويلة
فاستقبله امللحق . . امللحق العسكري يف السفارةأرسلت أحد جنرااليت ملقابلة 
إنكم مل تستوعبوا حتى اآلن بأن القضية ال يمكن ( :العسكري وهو يصيح يف وجهه

 .)ًأن حتل إال سياسيا
وهذا يعني برصيح العبارة أن بريطانيا كانت تتوقع مني أن أنحني أمام 

 هناية ديسمرب أن  وقد أخربين السيناتور حممد عيل مسعودي يف,ضغوط املعارضة
 :كية يف طهران قال لهي السكرتري األول يف السفارة األمر]جورج المرباسكني[

 .)ًسيقوم نظام جديد يف طهران قريبا(
 يناير, بعد الزيارة الغامضة التي قام هبا ١١ففي . . وكان السكرتري عىل حق

شك مغادرة اجلنرال هويزر إىل إيران أعلن يف واشنطن ال يف إيران أنني عىل و
 .)١(وبعد ذلك بخمسة أيام فقط, طرت بصحبة اإلمرباطورة إىل املنفى. طهران

 :شهادة رشكاء اخلميني :الوثيقة الثانية
ًمن احلركات السياسية التي لعبت دورا رئيسيا يف اإل اجلبهة : ة بالشاهحاطً

 وأنصاره, ثم اختلفوا مع اخلميني. . الوطنية ـ سنجايب ـ, وفدائيو خلق, وجماهدو خلق
ة هد احلسيني بإجراء لقاءات معهم فأدلوا بشهادات مهمة, وننقل يوقامت الصحف

 .فيام ييل فقرات من هذا التقرير
 :قالت هد احلسيني

هؤالء الثوار اجلدد يرفضون ثورة مخيني باعتبارها ـ يف زعمهم ـ ثورة بإحياء (

                              
 . م١٩٧٩ / ١٢ / ٩ترمجة الصحف العربية . عن جملة ناو الربيطانية) ١(



 ١٩٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
ويعطون . ء اخلمينيا كانت وراء خلع الشاه وجمييكي, ويعتربون أن أمريكيرأم

 :ون قائلنيؤويبد! إثباتات عىل ذلك
 :ن أمريكا جيمي كارتر منذ البدء ضد الشاه لألسباب التاليةإ
رس ج لقد كان الشاه عىل خالف مع احلزب الديمقراطي وأغلبية أعضاء الكونـ

ًكانت ضده, ألنه كان يعترب نفسه صقرا من صقور األوبيك, وهو الذي تزعم محلة رفع 
إنام دول %. ٥ا للنفط اإليراين مل تتعد يكين احتياجات أمرأصحيح . ر البرتولأسعا
ا, ألن رفع أسعار البرتول يمكن الشيوعيني من يكيبا الغربية هي التي تتهم أمروأور

 .إحراز انتصارات يف الداخل شبيهة بانتصارات احلزب الشيوعي اإليطايل
 :ويضيف رشكاء اخلميني
ا تفكر بإيران وبكيفية أخذ املبادرة يكي صارت أمرإنه بعد انقالب احلبشة

 وألن الشاه صار ,للمحافظة عىل مصاحلها بعد ما فقدت أكرب قاعدة هلا وهي أسمرا
ًمتقدما يف السن وويل العهد ما زال صغريا جر تغيري دستوري جيعل الزوجة  ً

اطورة فرح ديبا  أثناء الثورة كان الكثري من اإليرانيني يعتقدون أن اإلمرب,وصية عليه
ستقوم بانقالب لعزل الشاه بمعاونة أردشري زاهدي ورئيس احلكومة السابق أمري 
عباس هويدا إال أن جتربة األرجنتني أثبتت أن امرأة ال تستطيع مواجهة احلكم يف 
بلد كثري املصاعب, فكان ال بد لألمريكيني أن يفكروا يف البحث عن وضع 

 ثم ,اي أو دوهنا املهم مصلحة أمريكي عرب أرسة هبلوحيافظون فيه عىل أنفسهم سواء
الحظ األمريكيون النشاط الشيوعي الذي بدأ يثبت وجوده عرب أعامل إرهابية 

 ووجدوا أن االحتاد السوفيايت هو املستفيد الوحيد من الوضع ,منظمة ومتشعبة
ن  وجاء وضع أفغانستان والقر,للحصول من إيران عىل كل ما يريد خاصة الغاز

اإلفريقي واليمن اجلنوبية حيث أحكم احلصار حول إيران وجعلها حتت رمحة املد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ١٩٦
 .اليساري فكان ال بد من إنقاذ الوضع

 إنه كان أمام الواليات :ايكي ويقول الثائرون اجلدد عىل الشاه واخلميني وأمرـ
 :املتحدة عدة حلول

 فكان ال بد ,ًاالنقالب العسكري مل يكن مرغوبا من جانب الشعب اإليراين
أن يتم التغيري عىل مستو شعبي يف شكل ثورة تعتمد عىل التيار الغالب وهو التيار 

 وبالتايل كان ال بد من البحث عن شخصية تصلح للقيام هبذا الدور فكان ,الديني
 إنام , ثم إن فرنسا مل تقبل إقامة اخلميني يف أراضيها من تلقاء نفسها,ًاخلميني حارضا
 الشاه عىل أساس أن يضعوه باستمرار يف الصورة بالنسبة إىل كان ذلك بعلم

ًحتركات اخلميني إال أن األمريكيني والفرنسيني أيضا مل يزودوا الشاه سو بخرب 
 زودوه بنتيجة االتصاالت بني اخلميني وكريم سنجايب وأوعزوا ,واحد أساء إليه

 .إليه بإلقاء القبض عىل سنجايب
با إىل إيران حيث بقي طوال شهر وألطليس يف أور جاء قائد قوات احللف اـ

, بعد تشكيل حكومة شابور بختيار, ليقنع الشاه بالسفر املؤقت ]يناير[كانون الثاين 
ويقنع باجليش بعدم القيام بانقالب, بل بتأييد بختيار, وتم استخدام بختيار 

 .إلخراج الشاه
امتنعوا عن . خر حلظةكيون يعلنون تأييدهم للشاه حتى آي بعدما كان األمرـ

 .استقباله, ومل يتصل به كارتر منذ غادر إيران حتى سفره إىل جزر البهاماس
ة إىل ـدق ألهنم كانوا بحاجـكيون ثورة مصي أجهض األمرم١٩٥٣عام  ـ
 .اليوم كان باستطاعتهم أن جيهضوا هذه الثورة لو أهنا ضد مصاحلهموالشاه, 
يم يزدي يعني أنه غري حمتاج لرقابة ويعني ن من مراقبة إبراهاكي امتناع األمرـ

 .أهنم يعرفون الشخصيات املؤثرة



 ١٩٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 أنه ال بد  ـ اجلنرال حممد ويل قرين ـ بمجرد نجاح الثورة أعلن قائد اجليشـ

كيني, وأن النفط سيعود ضخه لدول الغرب بام فيهم يمن عودة اخلرباء األمر
ية انتقل إبراهيم يزدي نفسه لفك كي وعندما وقع اهلجوم عىل السفارة األمر,ايكيأمر

 .احلصار عنها
ًكيون أجار ثالثة أشهر مسبقا عن منازهلم لد مغادرهتم ي دفع اخلرباء األمرـ
 .إيران

 شباط ـ فرباير املايض ـ ١١ كان هناك حماولة لسحق حركة اخلميني ليل ـ
  ثم أعقب ذلك إعالن,لكن وقعت أمور غري مفهومة حتى اآلن أفشلت املحاولة

 جمر األمور ثم صدرت أوامر َّ هذا اإلعالن غري,اجليش اإليراين بوقوفه عىل احلياد
ًوتعليامت للجيش بالتخيل عن السالح, وشملت هذه األوامر أيضا العنارص املكلفة 

 .باحلفاظ عىل السفارات
 مل يركز كارتر عىل حقوق اإلنسان إال يف إيران, وكان الشاه قد رصح مرة أن ـ

 .ا وليبيايكيمالن ضده مها أمردولتني تع
 انتهت اعرتافات رشكاء اخلميني يف الثورة

 )١١٧١(احلوادث 
 .م١٩٧٩ / ٤ / ١٣تاريخ 

 : صحيفة الوطن الكويتية:الوثيقة الثالثة
كشفت عن أرسار فشل حماولة عسكرية دبرها اجليش اإليراين تستهدف 

 . شباط١١سحق حركة اخلميني وكانت مقررة ليل 
ً هلا نقال عن سفري لدولة من دول أوروبا الغربية ي يف تقرير رسقالت الوطن

 :يف بريوت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ١٩٨
إن الواليات املتحدة بالتحديد هي التي طلبت من كبار قادة اجليش (

كية أبلغت يوأن اخلارجية األمر. . . وجنراالته اختاذ هذا املوقف يف اللحظة األخرية
صو إىل إقناع كبار اجلنراالت  أن يسعى بالرسعة الق]سوليفان [سفريها يف طهران

بعدم اإلقدام عىل أية خطوة تصعيدية وإعالن جانب احلياد يف اخلصومات 
 .السياسية

 باغي يف بيان لقواته بالعودة هًفعال وبعد ثورة سالح الطريان, أمر اجلنرال قر
 ١٤إىل ثكناهتا وتفادي املزيد من العنف وإراقة دماء جديدة, ويف اليوم نفسه ـ 

 :ً املايض ـ اجتمع كبار اجلنراالت وقادة اجليش وأصدروا بيانا جاء فيهشباط
للحيلولة دون انتشار الفوىض وملنع إراقة الدماء قرر املجلس األعىل (

للجيش االحتفاظ بحياده, بمنأ عن اخلصومات السياسية احلالية, وهلذا السبب 
 .)ًيعطى أمرا لكافة اجلنود بالعودة إىل ثكناهتم ووحداهتم

ن سبب هذا اإلجراء خطورة استمرار الرصاع بني اجليش إ :وقال السفري
والشعب, واخلوف من تغلغل اليساريني املتطرفني واستفادهتم من الرصاع القائم 
ًبني اجليش وأنصار اخلميني, واالحتفاظ بقوة اجليش ليلعب دورا مستقبليا كذلك  ً

راالت يف تشييل بعد أن أطاحوا  يف أندونيسيا, واجلن]سوهارتو[الدور الذي لعبه 
 .]لينديأسلفادور [بالرئيس التشييل الراحل 

إن االنقالب العسكري تلجأ إليه الواليات املتحدة : وأضاف السفري الغريب
 .)١(إذا أفلت أمر الثورة من يدها وعجزت عن احتوائها

                              
 . م١٩٧٩ / ٣ / ١٨الوطن ) ١(



 ١٩٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 :وقفات عند هذه الوثائق

 يعني ذلك أننا نصدق عندما نسوق فقرات من مذكرات الشاه التي نرشها ال
 لقد زعم الشاه أن حكمه ديمقراطي, وأنكر اجلرائم التي ارتكبها ,كل ما قاله

كية ودورها يف الثورة التي ي, أما حديثه عن الواليات املتحدة األمر]السافاك[
 ففيه عربة لكل حاكم خائن يربط مصريه بمصري حزب من أحزاب ,أطاحت به

دة البيت األبيض احلبل عىل غاربه يصولون وجيولون الواليات املتحدة, ويرتك لسا
ًيف بلده وهو ال يعيص هلم أمرا, وال يرد هلم طلبا ً. 

وإدارة كارتر صممت عىل خلع الشاه وطرده من إيران ألنه بدأ حياول 
اخلروج عن الدور املرسوم له وراح يتحداها يف قضية رفع أسعار النفط, وألنه عىل 

طي ـ حزب كارتر ـ, وصديق محيم لقادة احلزب خالف مع احلزب الديمقرا
 .وقضية خلع الشاه كانت مدار خالف بني احلزبني, اجلمهوري

فكارتر ومساعدوه أعربوا عن وجهة نظرهم رصاحة وأيدوا نظام اخلميني 
 :ًبدون حتفظ وإليكم بعضا من مواقفهم

فيه ً ترصحيا للرئيس األمريكي كارتر رد م١٩٧٩ مارس ٥ نرشت التايم يف ـ
 :عىل معارضيه فكان مما قاله

إن الذين يطلبون من الواليات املتحدة أن تتدخل بشكل مبارش لوقف (
 .)األحداث خمطئون وال يعرفون احلقائق القائمة يف إيران

 :وبمناسبة اهلجوم عىل السفارة األمريكية يف األيام األوىل للثورة قال كارتر
ة للغاية يف تأمني سالمة الرعايا إن حكومة الدكتور بازرجان كانت متعاون(
كيني مما يشجع عىل استمرار األمل بقيام تعاون سليم وفعال مع القيادة ياألمر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ٢٠٠
 :ًوأضاف قائال. )اإليرانية اجلديدة

 وقد سبق ,إننا سنحاول العمل بطريقة وثيقة مع احلكومة القائمة يف إيران(
 .)١()منذ بعض الوقت!! أجرينا اتصاالت مع أبرز زعامئهاأن 

 / ٢ / ٢٥ ]سإ. يب. يس[ مع ]براون[كي ي ويف حديث لوزير الدفاع األمرـ
 أن يقيموا يكانً وصف حكومة بازركان بأهنا متعاونة جدا, وباستطاعة األمرم١٩٧٩

 .معها عالقات ودية
اه ـً تقريرا ألق]هارولد ساوندرز[ة ـكيي وقدم مساعد وزير اخلارجية األمرـ

 :ألوسط قال فيهأمام جلنة شؤون الرشق ا
كية مل تتغري يف إيران, ولنا مصلحة قوية يف أن تبقى إيران يإن املصالح األمر(

 .)دولة حرة مستقرة ومستقلة
كية من أعرف يا مل تتغري يف إيران, واإلدارة األمريًفعال إن مصالح أمريك

 ولو تعرضت مصاحلها  ـ,وهي التي تعبد مصاحلها وذاهتاـ الناس بمصاحلها 
 : ملا صمتت وملا قالت عىل لسان رئيسهاللخطر

إن الذين يطلبون من الواليات املتحدة أن تتدخل بشكل مبارش لوقف (
 .)األحداث خمطئون وال يعرفون احلقائق القائمة يف إيران

أما قادة احلزب اجلمهوري فشنوا محلة عنيفة ضد كارتر, واهتموه بخيانة 
 بالنفاق وقرأ عبارات من اخلطاب  كارتر]جورج بوش[الشاه والغدر به, ووصف 

ا بعد يكيالذي ألقاه كارتر عندما استقبل شاه إيران يف أول زيارة قام هبا األخري ألمر

                              
 . م١٩٧٩ / ٢ / ١٢واشنطن الوكاالت يف ) ١(



 ٢٠١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
إين فخور بصداقتك ألنك حولت إيران إىل جزيرة أمان, وألنك ( :نجاح كارتر

 .)محيت الديمقراطية
ن قد أعطى إن كارتر يف ذلك احلني كا(: ًوعلق بوش عىل هذا الكالم قائال

 .)كلمة الرس للمخابرات املركزية بأن تبدأ بتدمري سلطة الشاه
م يف املخابرات املركزية ويعرف خفايا َدَومما جيدر ذكره أن جورج بوش خ

 .)١(أمورها
ووقعت معركة عنيفة بني وزير خارجية الواليات املتحدة السابق كيسنجر 

هتم األول األخري بالتآمر عىل وبرجينسكي مستشار كارتر لشؤون األمن القومي, وا
شاه إيران, وندد بموقف كارتر ومساعديه من الشاه الذي خدم سياسة الواليات 

 .املتحدة أكثر من ثالثني سنة
 :ونعود إىل اعرتافات الشاه لنستخرج منها النتائج التالية

با وكية يف أوريـ زيارة اجلنرال هويزر نائب رئيس أركان القيادة األمر ١
 .ً قبيل رحيل الشاه بقليل متت فعاللطهران

 ,حتدث عنها الشاه يف مذكراته, وحتدث عنها رشكاء اخلميني يف الوثيقة الثانية
 وحتدثت الصحف ووكاالت األنباء عن ,نه بقي طوال شهر كانون الثاينإ :وقالوا

 .وجوده يف إيران يف تلك الفرتة
 أن الشاه عىل  ـ يناير١١ يف  ـعلن يف واشنطنُأ( :ا قال الشاهـً ـ فعال كم٢

, وتناقلت وكاالت األنباء هذا اخلرب يف حينه فكيف جاء )وشك مغادرة طهران

                              
 . م١٩٧٩ / ٢ / ١٦ تاريخ )١١٦٣ (احلوادث العدد) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ٢٠٢
 !?هكية وليس من بالط الشاه وأجهزة إعالمياإلعالن من اإلدارة األمر

, فاجليش اإليراين من أقو حتييد اجليشـ إن قاصمة ظهر الشاه كانت يف  ٣
 كانت مطلقة, وال ينافس الشاه يف هذه الطاعة جيوش الرشق األوسط, وطاعته للشاه

 .كيةيإال اإلدارة األمر
ًولقد قررت قيادة اجليش سحق حركة اخلميني, وحددت موعدا لذلك 

 وجاء هذا التحديد عىل لسان السفري الغريب يف حديثه مع الوطن , شباط١١تاريخ 
 حديثهم مع كام جاء التحديد عىل لسان رشكاء اخلميني يفم, ١٩٧٩ / ٣ / ١٨يف 

 يف ترصحيات ً أيضاجاءت اإلشارة إليهم, و١٩٧٩ / ٤ / ١٣احلوادث بتاريخ 
ًالشاه, وكان اجليش قادرا عىل حسم املوقف, بل كان بوسع أي ضابط طيار أن 
ًيسقط طائرة اخلميني يوم وصوله إىل طهران, وهذا أقل ما كان منتظرا يف تلك 

 .الفرتة
ًعلام .  كان وراء حتييد اجليش]هويزر[رال وأمجعت الوثائق الثالث أن اجلن

بأن هذه الوثائق صادرة عن جهات سياسية خمتلفة من حيث االجتاه, ومن حيث 
 .فأصحاب الوطن ورشكاء اخلميني من ألد أعداء الشاه. . . الزمن

متعددة املواقف واالجتاهات ليس من املصادفات أن جتتمع جهات سياسية 
, وأن يكون هذا ة األمريكية بالتواطؤ مع اخلميني وثوارهعىل اهتام الواليات املتحد

ًاالهتام مقبوال ومعقوال عند كل من كان يتابع أحداث املرحلة التي سبقت انتصار  ً
 .ثورة اخلميني

 ]بازركان[ والدكتور ]هويزر[إن هناك اتصاالت جرت بني (:  ـ قال الشاه٤
. . . ق اجلنرال قره باغيوكانت هذه االتصاالت من وراء ظهر الشاه, وعن طري



 ٢٠٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 :ًوأضاف الشاه قائال

وأنا أعرف أن اجلنرال هويزر كان منذ فرتة طويلة عىل اتصال بمهدي (
 : ثم قال,)بازركان
وال أحد يعرف ما حدث بعد ذلك, ومهدي بازركان واجلنرال هويزر . . . (

 .)يعمها الوحيدان اللذان يعرفان فيام إذا متت ـ طبخة ـ من وراء ظهور اجلم
 ]جورج المرباسكيس[إن السيناتور حممد عيل مسعودي أخربه أن (: ًوقال أيضا

سيقوم نظام جديد يف طهران  «:كية يف طهران قال لهيالسكرتري األول يف السفارة األمر
 .انتهى كالم الشاه .)»ًقريبا

ًوفعال قام نظام جديد يف طهران, وكان الدكتور مهدي بازركان رئيسا ألول  ً
ً ولعب بازركان دورا مهام يف عودة , من كبار أعضاء جملس الثورة)١( وما زال,حكومة ً

عالقات إيران مع الواليات املتحدة األمريكية, ويف عهده استمر التمثيل الدبلومايس 
 .بني البلدين, وعاد تصدير النفط إىل الواليات املتحدة

ه من الواليات موقف بالدًوننقل فيام ييل ترصحيا لبازركان يتحدث فيه عن 
 ووثيقة صادرة عن ,ًوحديثا له مع إذاعة طهران يتحدث عن رأيه بالغرب ,املتحدة

الطلبة الذين احتجزوا الرهائن وعثروا عىل وثائق يف السفارة األمريكية, ومنها 
وثيقة تدمغ بازركان, وتكشف عاملته للواليات املتحدة, ولكن اخلميني تدخل 

 .لطلبةلصالح رشيكه بازركان فصمت ا
 

                              
  .م١٩٨٠اب عام أي عند فراغي من تأليف هذا الكت) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ٢٠٤
 موقف بازركان من الواليات املتحدة

أعرب رئيس الوزراء ( :]نيويورك تايمز[جاء يف حديث لبازركان مع صحيفة 
اإليراين عن عزم حكومته عىل االستمرار يف عالقتها الطيبة مع الواليات املتحدة, 

ربعاء كية يف طهران يوم األيًوأبد جمددا أسفه للهجوم الذي تعرضت له السفارة األمر
إن بالده سوف تستأنف (:  وبالنسبة لتصدير النفط اإليراين قال بازركان)املايض

 .)١()ًتصديره قريبا إىل مجيع أنحاء العامل بام يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية

 الغرب هو الذي صنع إيران
  الراديوةذاعإل مهدي بازركان رئيس الوزراء اإليراين بحديث رأدىل الدكتو

إن جوهر الوجود اإليراين كدولة قد تولد من اتصالنا مع الغرب, ( :مي قال فيهاحلكو
 .)وإنه ملام يتناىف مع املبادئ الرشعية اإلسالمية تدمري كل ما هو أجنبي

 :ًوأضاف قائال
ً مل يعارض مطلقا الغرب أو أي يشء غري عريب, فالنبي ًإن سيدنا حممدا (

 .)واإلسالم منزهان عن األهواء
إنه فيام عدا القصائد الفارسية القديمة للفردوس فإنه ال توجد أية ( :ً أيضاوقال

 .)فكرة عن القومية, وقد ظهر مفهوم األمة والشعب الواحد فقط بعد تبلور الغرب
 .)إنه يتعني تطوير رؤية إسالمية جديدة يف إهاب غريب( :وقال

 .)ل فكرة أجنبيةإننا ال نستطيع أن نغلق أبوابنا أمام ك(: ًواستطرد قائال

                              
 .  ترمجة الصحف العربيةم١٩٧٩ / ٢ / ١٩) ١(



 ٢٠٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
وأعاد بازركان لألذهان أيام دراسته عندما كان اجللوس عىل كريس يعترب 

ًن دراسته باخلارج كانت تعد أيضا شيئا إ( : وأضاف,ًتشبها بالغرب وضد اإلسالم
 .)ضد التقاليد واإلسالم

ًويعترب ترصيح بازركان متباينا يف مواجهة األحكام القاطعة التي أصدرها 
 وكان اخلميني قد رصح منذ ثالثة أيام يف ,ميني ضد الغرب ومساوئهاإلمام اخل

 .)١()جيب أن تنقطع صلتنا بالغرب( :مدينة قم بقوله
 حركة احلرية عميلة للواليات املتحدة

هـ وقاال أنه ١٤٠٠ / ٢ / ٧ظهر اثنان من الطالب عىل التلفزيون اإليراين يف 
كتور الدو ـ ]حركة احلرية[نظمة تدعى تم العثور عىل وثائق يف السفارة ربطت بني م

 .الواليات املتحدةبازركان أحد مؤسسيها ـ و
ووجه الدكتور بازركان وزعيامن آخران للحركة رسالة إىل املدعي العام 

 وصفوا فيها املزاعم بأهنا ال أساس هلا من الصحة وطالبوا بإجراء حتقيق ,اإلسالمي
 .وحماكمة الطالب

ً علام بأن ,ًبيانا تراجعوا فيه عن دعو زميليهاموأصدر الطلبة فيام بعد 
الطالبني قاال بأن لدهيام أدلة عىل ارتباط حركة احلرية بالواليات املتحدة, ويظن أن 

 .اخلميني تدخل يف األمر حلساب بازركان
 :ومن اجلدير بالذكر أن زعامء هذه احلركة هم

 . ـ الدكتور مهدي بازركان رئيس الوزراء السابق١

                              
 . م١٩٧٩ / ٩ / ١٢ـ روتري ـ  ب ) أي وكالة فرانس برس(باريس ـ أ ف ب ) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ  ــ ٢٠٦
 .ًحسن نزيه نقيب املحامني واملدير العام لرشكة النفط الوطنية اإليرانية سابقاـ  ٢
 . ـ املهندس عزت اهللا سحايب عضو جملس اخلرباء الدستوري٣

ومن املفيد ذكره أن بازركان أتم دراسته اهلندسية يف فرنسا عىل نفقة الشاه 
 .)١( اخلاصةيرضا هبلو

 :وخالصة القول
 وصل إىل طهران للقيام ]هويزر[إن اجلنرال : فياتقالت أجهزة إعالم السو

 تصحيح ]نيويورك هريالد تريبيون[ومن باريس تولت صحيفة . بانقالب عسكري
 ]منع[ بعبارة ]للقيام[اخلرب فقالت كل ما ينبغي أن نفعله هو أن نستبدل عبارة 

 . حتييد اجليشي أمنع االنقالب العسكريلتصبح مهمة هويزر هي 
إن هويزر كان عىل اتصال مع بازركان منذ مدة طويلة, واتصل : وقال الشاه

 .به خالل زيارته لطهران ـ أي قبيل رحيل الشاه بقليل ـ
هـ أن ١٤٠٠ / ٢ / ٧وجاء الطلبة الذين احتجزوا الرهائن فأكدوا للمأل يف 

 كانوا عىل صلة مع الواليات املتحدة األمريكية ]حركة احلرية[بازركان وحركته 
 الطلبة بعد تدخل اخلميني ال يغري ُتْمَق عثروا عليها يف السفارة, وصحسب وثائ

 .من احلقيقة التي قيلت عىل شاشة التلفزيون اإليراين
وثبت من خالل األدلة التي سقناها أن حمادثات قد جرت بني اخلميني 

 .واإلدارة األمريكية سواء كانت بشكل مبارش أو غري مبارش
 .كي ولكن لصالح بختيارينعم حصل تدخل أمر: ولوسمعنا بعض اإلسالميني يق

                              
 . م١٩٧٩ / ٢ / ١٧نيوزويك ) ١(



 ٢٠٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
ن األدلة التي بني أيدينا تثبت أنه لصالح اخلميني وثورته, ومن إ :واجلواب

 .كان يملك أدلة مناقضة ملا نقول فليتفضل
 

* * * 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٠٨

 
 

  
   

 
ًلو سلمنا جدال برأي القائلني برباءة اخلميني من أي ارتباط خارجي فهل 
تكفي هذه الرباءة للقول بأن الثورة كلها مستقلة وال صلة هلا بالواليات املتحدة 

 .كيةياألمر
ال بد من معرفة أحوال أعمدة احلكم يف إيران كرئيس الوزراء, : واجلواب

لوزراء, وقادة اجليش وكبار ضباطه, واآليات واملراجع الدينية وأعضاء املجلس وا
 .ً فإن كان معظمهم ملوثا فهذا يعني أن الثورة ملوثة,الثوري واملجلس االستشاري

وسنتقىص يف هذا البحث أحوال بعض أعمدة احلكم, ونحكم عليهم ال من 
 وإنام سنحكم ,لثوار اخلمينيخالل شهادة أنصار الشاه أو بعض األنظمة املعادية 

ًعليهم من خالل شهادات املسؤولني يف احلكم, وما أذيع رسميا عنهم يف أجهزة 
ًإعالم طهران, فإن كان ما قيل عنهم صحيحا فيكون هذا حكم عىل الثورة كلها, 
ًوإن كان ما قيل عنهم كذبا فهذا يعني أن أجهزة إعالمهم تقوم عىل الكذب, 

بار املسؤولني فيهم كاذبة, وأن الثورة كلها تقوم عىل سواعد وترصحيات آياهتم وك
 . أمران أحالمها مراكاذبة فاجرة والعياذ باهللا ومه
ها مرض ـه وعىل رأسـن, وكثرت أمراضـ به الستأما اخلميني فلقد تقدم
كام يقال ـ, وسيامرس احلكم من خالل جملس الوزراء  القلب, وصار عىل حافة قربه ـ

 :ري أي من خالل الشخصيات التي سنتحدث عنها فيام ييلواملجلس الثو



 ٢٠٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 :ثالثة وزراء من عمالء السافاك

 وزراء بأهنم ٣وجهت هتمة بصورة غري مبارشة أمس إىل : طهران ـ وكاالت
 بالرغم من دفاع رئيس الوزراء ]السافاك[كانوا عمالء للبوليس الرسي السابق 

 .اإليراين مهدي بازركان عنهم
 : إىل تقارير غري مؤكدة أن الوزراء الثالثة هم] برسفرانس[ونسبت 

 . ـ رضا صدر وزير التجارة١
 . ـ حممد آيزادي وزير الزراعة٢
 . ـ كاظم سامي وزير الصحة٣

 .وأشارت إىل احتامل تنحيتهم من خالل عملية تعديل شامل للوزارة
 .)١( )فضيحة(ووصفت صحف طهران األنباء وردود الفعل عليها بأهنا 

 .ًال تم إبعاد الوزراء الثالثةوفع
 سافاك يف مكتب اخلميني

اعتقل ثالثة أشخاص بتهمة التجسس داخل اللجان الثورية التابعة للخميني, 
أن أحد املعتقلني يعمل يف بورصح مصدر مسؤول يف دائرة أركان احلرس الثوري 

 .)٢(السافاكدائرة التلكس التابعة ملقر اخلميني, واالثنني اآلخرين كانا من عمالء 
هل كان اعتقاهلم بسبب خالف بينهم وبني خصوم هلم : والسؤال املطروح

                              
  .م١٩٧٩ / ١٠ / ٢٨الوكاالت ) ١(
 . م١٩٧٩ / ٤ / ١٦كونا ) ٢(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢١٠
َقبلًيف اللجان كانوا يعرفون أمرهم أم أهنم فعال كانوا جمهولني من   !?هاِ
 حزب اجلمهورية اإلسالمي عميل للواليات املتحدة

 بعث حجة اإلسالم عىل طهراين ـ وهو عامل ديني ذو نفوذ يف مشهد ـ رسالة
 ومن بينهم , اهتم فيها ثالثة من كبار الزعامء الدينيني اإليرانيني,إىل اإلمام اخلميني

آية اهللا حممد هبيشتي سكرتري جملس الثورة بأهنم عىل عالقة بالواليات املتحدة 
 .وبأهنم يسعون إىل االستيالء عىل السلطة

 ]ورية اإلسالميةاجلمه[ـ يف هذه الرسالة التي نرشهتا صحيفة  ويتهم حجة اإلسالم
ين وزير الداخلية نجاسفرـ آية اهللا هبيشتى وكذلك آية اهللا هاشم  م١٩٨٠ / ١ / ١٩يف 

 بمحاولة االستيالء عىل احلكم برتشيح عالء ,وعيل خامنئي إمام املسجد الكبري يف طهران
 .الدين فارس لتمثيل حزب اجلمهورية اإلسالمي يف انتخابات الرئاسة

إنه يتعني أن يكشف الطلبة اإلسالميون عن الوثائق ( :وقال العامل الديني
 والتي عثروا عليها يف السفارة األمريكية والتي سوف تثبت ,التي يف حوزهتم

العالقات الوثيقة بني الزعامء الدينيني الثالثة وعباس أمري انتظام املتحدث السابق 
 .)١() املتحدةً واملسجون حاليا بتهمة التجسس حلساب الواليات,باسم احلكومة

ومن اجلدير بالذكر أن حزب اجلمهورية اإلسالمي هو أكرب حزب يف إيران, 
وهو حزب اخلميني بصورة غري رسمية, وقادة هذا احلزب هييمنون عىل جملس 
 الوزراء واملجلس الثوري, ومن املنتظر أن حيرزوا أكثر األصوات يف جملس الشور

ع ديني كبري يف مشهد, ويتحدث عن علم القادم, وهذا االهتام هلم يأيت من مرج

                              
 . م١٩٨٠ / ١ / ٢٠عن وكالة فرانس برس ) ١(



 ٢١١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 .عندما يطالب بكشف الوثائق التي عثر عليها الطلبة

 أمري عباس انتظام
. )بأنه صهيوين( : فأجاب,ـ سئل حممد املنتظري االبن عن أمري عباس انتظام

لقد ( :رك فيه هذا الرجل وغريه يف صفوف الثورة قالُئل عن السبب الذي تُوحني س
 .)١()ة ولكن الثورة ال تستطيع اكتشاف كل يشء بني يوم وليلةكشفت خيوط كثري

 :ـ نسبت فرانس برس إىل انتظام قوله
إن إيران التي لدهيا من املعدات العسكرية التي تزيد قيمتها عن أربعني مليار (

تفكر ـ أي إيران ـ يف استدعاء !! دوالر وتتطلب صيانتها مساعدة الفنيني األجانب
 املستقبل برشط أال يشكل ذلك ذريعة لواشنطن أو إىل دولة أخر هؤالء اخلرباء يف

 .)٢()للتدخل يف الشؤون الداخلية لألمة
 اعتقال عباس انتظام

أذاع التلفزيون اإليراين أنه قد ألقى القبض عىل عباس أمري انتظام املتحدث 
لعام  ايالسابق باسم حكومة مهدي بازركان وسفري إيران يف السويد بأمر من املدع

 .اإلسالمي
وأشار التلفزيون إىل أنه قد ألقى القبض عىل أمري انتظام بسبب قيام الطلبة 

لون سفارة الواليات املتحدة يف طهران بتقديم وثائق تثبت تاإلسالميني الذين حي
 .)٣(عالقته بوكالة املخابرات املركزية األمريكية

                              
 . م١٩٧٩ / ٧ / ١٨ندوة صحفية يف هيلتون الكويت يف ) ١(
 . م١٩٧٩ / ٦ / ٢٣ الوكاالت  ـ طهران) ٢(
 . هـ١٤٠٠ / ١ / ٣٠هـ, وإذاعة التلفزيون يوم األربعاء ١٤٠٠ / ٢ / ١السياسة الكويتية ) ٣(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢١٢
 روحاين عميل للشاه

م البحرين إىل إيران, واستجاب له شيعة آية اهللا روحاين هو الذي ناد بض
اخلليج, وهم موقنون بأنه ليس هناك من خالف بينه وبني اخلميني ال سيام أنه أعلن 
ًمرة بأن البحرين جزء من إيران يف مسجد كان اخلميني متواجدا فيه, ويبدو أنه 

 :با, ولنستمع هنا إىل شهادة بعض بني قومه بهويتزعم الشيعة يف أور
 ران يف باريس إيسفري

ًأذاع شمس الدين أمرياالي سفري إيران يف باريس اليوم بيانا هاجم فيه بشدة 
 :روحاين فقال

 وليست له أي صفة متثيلية رسمية أو ,ًإن روحاين ليس مكلفا بأي مهمة(
ً وفضال عن ذلك فإن امللف الذي , وكل ما يزعمه يف هذا الشأن ال أساس له,دينية

يف سفارة إيران يف باريس يقدم الدليل عىل أنه تعاون لعدة يدينه بشدة واملوجود 
ًسنوات تعاونا وثيقا مع الشاه السابق وأجهزته ً()١(. 

وبينام يرص زعامء إيران أن روحاين ليس له صفة متثيلية رسمية, نجده يصدر 
 !ًأمرا بعزل السفري أمرياالي فبأي حق يصدر هذا األمر?

 شهادة حممد منتظري
حممد منتظري بوجود شخصيات دينية تتسرت باسم الدين اعرتف الشيخ 

 .هبدف التسلل إىل الثورة وإضعافها وإرباكها
ن روحاين وأشقاءه عمالء للمخابرات إ( :ورضب أمثلة عىل ذلك بقوله

                              
 .م١٩٧٩ / ١٠ / ٤باريس ـ أ ف ب ) ١(



 ٢١٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 .)املركزية, وكذلك احلال بالنسبة إىل عباس أمري انتظام

 . )١(لتون الكويتجاءت هذه الشهادة خالل مؤمتر صحفي عقده املنتظري يف هي
 شهادة أردكاين

 إلمارات العربيةلقام شمس الدين أردكاين سفري إيران لد الكويت بزيارة 
 عن آية اهللا ]أبو ظبي[ الصادرة يف ]الفجر[, ويف ترصيح أدىل به لصحيفة املتحدة

 :روحاين قال
إن روحاين شخص عادي وال وزن له يف إيران, ومن الناحية الدينية ال (
 .)ي لقب علميحيمل أ

 :ًوأضاف قائال
األمريكية وللموساد الصهيوين حيث إهنام كانا إنه عميل للواليات املتحدة (

 .)يبحثان عن شخص ييسء للعالقات بني إيران والعرب
ًبأنه متأكد بأن سيد روحاين شقيق روحاين كان عميال ( :وقال السفري

ًللسافاك وممثال دينيا للشاه يف أور  .)٢()باوً
 ا أعطتنا الضوء األخرضيأمريك: روحاين

 : قال آية اهللا روحاين]باري ماتش[يف حديث مع جملة 
 ألف مستشار أمريكي, ومنذ اللحظة التي ٤٠لقد كان اجليش بني يدي الـ (

ا قد أعطتنا يا الضوء األخرض للثورة, ـ فأنا مقتنع بأن أمريكيأعطت فيها أمريك

                              
 .م١٩٧٩ / ٧ / ١٩اهلدف  )١(
 .أ. ن.  عن أبو ظبي ـ قم١٩٧٩ / ١٢ / ٢٦السياسة الكويتية ) ٢(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢١٤
ن يفعل غري ما يفعله اآلن وهو إطالق الضوء األخرض ـ مل يعد بمقدور اجليش أ

عندما سيفهم هذا اجليش, أنه أمام ثورة وليس أمام . بارود الوالء الشكيل للشاه
 .)١()جمرد حوادث شغب فإنه سيقع يف أحضان الشعب

 .ًوآية اهللا روحاين كان ممثال للخميني يف واشنطن عندما كان األخري يف فرنسا
 الفريق توكيل

 بأن له :مستشار اخلميني العسكري قال عنه جماهدو خلقنرصت اهللا توكيل 
 وقدم عنه عضو اللجنة األمريكية للحريات الشخصية والفنية يف ,عالقة بالسافاك

ا, وأولت الصحف اإليرانية يً تقريرا اهتمه فيه بالعاملة ألمريك]رالف شيونامن[إيران 
ًاهتامما كبريا بترصحيات جلنة احلريات فأثارت ضجة, واهت  ]شيونامن[م توكيل ً

 .)٢(كية, وأدت هذه الضجة إىل استقالة توكيل من منصبهيبالعاملة للمخابرات األمر
 يف إثارة الضجة ضد توكيل واهتمته بالعاملة ]فدائيني خلق[وشاركت منظمة 

 .)٣(للسافاك وللمخابرات املركزية واستغربت وجوده يف السلطة
 اجلنرال حممد ويل قرين
نرال حممد ويل قرين رئاسة األركان, طالب بعودة اخلرباء بعد أن توىل اجل

وكان اجلنرال . . . ًاألمريكان العسكريني, وأعاد كثريا من عمالء الشاه للجيش
ًقرين قد دبر انقالبا عسكريا ضد الشاه قبل عرشين سنة, ثم أطلق رساحه بضغط  ً

 .كيةيمن الواليات املتحدة األمر

                              
 .م عن باري ماتش١٩٧٩ / ٢ / ١١ الوطن الكويتية )١(
 .  عن وكالة الصحافة الفرنسيةم١٩٧٩ / ٢ / ٢٥الثورة العراقية ) ٢(
 . م١٩٧٩ / ٣ / ٢٢ يف )١٠٩ ( العددريبالوطن الع) ٣(



 ٢١٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
رضته للشاه كانت يف إطار توزيع األدوار, وهو بأن معا( :ويقول فدائيو خلق

 .)كينييموال لألمر
 لوال ,وكان حممد ويل قرين من الشخصيات القوية املرشحة ألكرب املناصب
 .عملية االغتيال التي تعرض هلا وأودت بحياته, واهتمت بقتله منظمة الفرقان

 يسن حبيبح
ومن ثم ورد اسمه  . . . من أكثر من جهة سياسية يف إيرانياهتم حسن حبيب

 التي تصدر يف الواليات املتحدة العدد الثالث من شهر كانون ]كونرتسباي[يف جملة 
 : املعلومات التاليةي وورد عن حبيب]جون كيل[م بقلم ١٩٧٨األول 

 إىل الواليات املتحدة األمريكية, يجر استدعاء الدكتور حسن حبيب
 .م١٩٦٣ / ٥ / ١٥ًوالتحق رسميا باملخابرات املركزية يف 

 هو الناطق الرسمي بلسان جملس يومما جيدر ذكره أن الدكتور حسن حبيب
 .الثورة اإليرانية, ومرشح رئاسة اجلمهورية

 إبراهيم يزدي
كية يكية, وحيمل اجلنسية األمريًدرس ستة عرش عاما يف الواليات املتحدة األمر

 .ًالًكية أصال وفصيإىل جانب جنسيته اإليرانية, وزوجته أمر
ًوكان إبراهيم يزدي مسؤوال عن األنشطة والتظاهرات املعادية للشاه خالل 
 َدإقامته هناك, وقاد اليزدي التظاهرة املشهورة عند زيارة الشاه للبيت األبيض, وكا

املتظاهرون أن يتسلقوا جدار البيت األبيض, واستغربت الصحف آنذاك موقف كارتر 
 هار العريب والدويل يف عددها الصادر بتاريخاملتخاذل, ومن بني هذه الصحف الن

 ? وتساءلت ملاذا وقفت إدارة كارتر هذا املوقف, ومل تقمع املتظاهرينم٢٠/٥/١٩٧٨



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢١٦
 هل كان يعجزها ?تر ملاذا تركت املخابرات املركزية احلبل عىل غاربه له

 !?تدبري مؤامرة الغتياله أو تسليمه لشاه إيران أو متكني السافاك من البطش به
كية من يزدي بل لقد يستغرب موقف املخابرات األمرالست وحدي الذي 

 .)١( املوقف نفسهستغرب جماهدو خلقا
واجلواب عىل هذا السؤال جاء عندما قاد إبراهيم يزدي حراس الثورة, وفك 

كية, وأنقذ حياة السفري, وكان ملوقفه هذا أطيب األثر يف ياحلصار عن السفارة األمر
 .كيةياألمرنفوس اإلدارة 

 !! مساعدات سياسية النقاب عن)٢(كي جيمس أبو رزقيوكشف السناتور األمر
وغري سياسية قدمها ملمثيل اخلميني ـ إبراهيم يزدي ـ يف واشنطن, كام ساعد عىل 
إطالق رساح الطلبة اإليرانيني الذين اعتقلوا بعد مظاهراهتم التي قاموا هبا يف الثاين 

 .ه ضد الشام١٩٧٨من فرباير 
ًثم أصبح إبراهيم يزدي رئيسا الحتادات األساتذة والطالب اإليرانيني خارج 

  ثم نائب رئيس احلكومة للشؤون الثورية ووزير اخلارجية وأحد مؤسيس,إيران
 .احلرس الثوري

ًوخالل املدة التي كان فيها اليزدي مسؤوال ناد بعدم قطع عالقات بالده 
 .)٣(مع الغرب

كيني انتهت باسترياد كميات كبرية من يؤولني أمروأجر حمادثات مع مس

                              
 . م١٩٧٩ / ٤ / ١٣احلوادث ) ١(
 .م١٩٧٩ / ٣ / ١ يف حديث له مع اليونايتدترس, الوكاالت )٢(
 . م١٩٧٩ / ٦ / ٢٣الوكاالت ) ٣(



 ٢١٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 وقابل فانس يف األمم املتحدة كام قابل مع ]وكاالت[ م١٩٧٩ / ٧ / ٥قطع الغيار 

 .م١٩٧٩ / ١١ / ١بازركان كرايسكي يف اجلزائر يف 
 قطب زاده

ًصادق قطب زاده من أكثر أنصار اخلميني ريبة وغموضا, ولقد لعب وما 
ًا يف السياسة اإليرانية اخلمينية, واهتم من قبل الطلبة بالعاملة ًزال يلعب دورا رئيس

 .ا, كام اهتم من قبل املنظامت الشيعية املتطرفة التي اختلفت مع اخلمينييألمريك
 :ً األملانية الغربية حتقيقا نختار منه هذا املقطع]دير شبيغل[كتبت عنه جملة 

ملعتادة لشغل منصب مراسل كان قد تقدم بقامته الطويلة وأناقته ا. . . (
 ولقد أوضح وقتها كيف يطارده ,خارجي ملجلة ـ دير شبيغل ـ منذ ثالث سنوات

 .) يف عهد الشاه]السافاك[البوليس الرسي اإليراين 
 :وأضافت قائلة

 سجل قطب زاده نفسه كابن لتاجر أخشاب يف جامعة م١٩٥٩يف عام (
ضح لزمالئه حبه الكبري جورج تاون يف واشنطن لدراسة الدبلوماسية, وات

 أبعد عن الواليات املتحدة وأصبح م١٩٦٧كية الكبرية, ويف عام يللسيارات األمر
 .)١()ًعدوا هلا وبدأ يتصل بالثوار العرب يف ليبيا وسورية والعراق

 زاده وسورية
بواسطة من اإلمام موسى الصدر وافقت احلكومة السورية عىل تعيني صادق 

ًبعينات مديرا ثانيا ملكتب وكالة األنباء السورية قطب زاده يف أوائل الس  يف ]سانا[ً

                              
 .  الرتمجةم١٩٨٠ / ١ / ١٥دير شبيغل ) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢١٨
 .)١(ومن هنا رس املودة القائمة بينه وبني الوزير السوري عبد احلليم خدام. باريس
 اـمهدماد وأخيه رفعت, وخـة مع حافظ األسـويـالت قـب زاده صطلقو

 .عبداحلليم
 قطب زاده عميل ألكثر من جهة

 بأن م١٩٧٨ / ١٢ / ١١ عددها الصادر بتاريخ  يف]نيوزويك[نرشت جملة 
وأن هذه الشخصية الغامضة . . . هناك شخصية سورية األصل تقف وراء اخلميني

حسب رأي املخابرات الفرنسيةـ  ذات صلة قوية باحلزب الشيوعي الفرنيس واإليطايل,  ـ
 .ًوأهنا تعمل أيضا حلساب املخابرات الليبية
 : املالحظات التاليةونحب أن نسجل عند هذا اخلرب

ًـ صادق قطب زاده إيراين ولكنه كان حيمل اجلنسية السورية نظرا  ١
للصالت الوثيقة القائمة بني النصرييني والرافضة, ومن هنا جاء قول املجلة 

 .شخصية سورية األصل
ـ لصادق قطب زاده صالت قوية مع موسى الصدر وهو الذي قدمه  ٢

 . يف باريس]سانا[ًية وعينه مديرا لوكالة حلافظ األسد الذي منحه اجلنس
كام أن له صالت قوية مع اخلميني منذ أوائل إقامته يف العراق, وبعض الصحفيني 
الغربيني الذين زاروا بغداد اتصلوا باخلميني, وأثار هذا االتصال إشكاالت, وكان 

 .اتصاهلم بناء عىل توصية من قطب زاده
 : بني القذايف والرافضة وعىل رأسهم اخلمينيًـ فعال كان قطب زاده حلقة وصل ٣

                              
 . م١٩٧٩ / ١٢ / ٢١ يف )١٢٠٧ (احلوادث العدد) ١(



 ٢١٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
عبارة هي  وهذه م١٩٨٠ / ٤ / ٥رصح بذلك القذايف لوكاالت األنباء يف 

إنني أعرف وزير اخلارجية اإليراين السيد قطب زاده معرفة جيدة منذ أن (: القذايف
يا  عندما كانت ليب,كان حلقة وصل بيني وبني اإلمام اخلميني أثناء وجوده يف باريس

 .)تقدم املساعدات املادية واملعنوية للثورة اإلسالمية قبل سقوط الشاه
وقال عيل احلجتي الكرماين زوج بنت رضا الصدر شقيق موسى الصدر يف 

كلة ـل قطب زاده إىل القذايف لبحث مشـن اخلميني أرسإ( :لقاء له مع احلوادث
 .)١()اختفاء الصدر

 بأن قطب زاده يعمل ألكثر من ]النيوزويك[ ـ يستغرب بعض الناس قول ٤
جهة, وعىل األغلب ال تدري كل جهة بارتباطه مع اجلهة األخر, وقد تدري 

 .ًأحيانا بل هي التي تكلفه بإقامة عالقات مع اخلصم
ًهـ ذكرت بعض الصحف أن لقاء رسيا حصل بني ١٤٠٠ / ٤ / ١٧ـ يف 

 .قطب زاده ورفعت األسد وفانس يف فرنسا
 !ً مسموما?هل مات الطالقاين

وقع صدام بني آية اهللا حممود طالقاين وآية اهللا اخلميني منذ بداية الثورة, وكان 
مخيني شديد اخلشية من شعبية طالقاين وحسن صالته مع اجلبهة الوطنية من جهة 

وفصائل اليسار من جهة أخر. 
 وخرج ,ًوعندما خرج طالقاين غاضبا من طهران أغلقت املدينة أبواهبا

يف مظاهرة زاد عدد املشرتكني فيها عىل مخسني ألف متظاهر, وعندها مل جيد أنصاره 

                              
 ).١١٦٥احلوادث العدد  ()١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٢٠
 :اخلميني ما يقوله إال الكالم الذي اعتاد أن يرصح به ضد خصومه

 .املخابرات األمريكية وعمالء السافاك اندسوا يف املظاهرة املؤيدة للطالقاين
 ,يران وخارجهاوكان موت طالقاين املفاجئ مثار استغراب عند الناس داخل إ

المي ـة للحزب اإلسـوجاء حممد منتظري عضو اللجنة االستشارية للهيئة القيادي
إنني أعتقد بأن آية اهللا حممود طالقاين قد دس له السم من جانب ( :اإليراين فقال
 .)عمالء صهاينة

إنه تم إحباط حماولة الغتيال طالقاين خالل شهر حزيران (: ًوأضاف قائال
 .)املايض

لقد فقدنا بوفاته أحد كبار الزعامء الثوريني الذي ناضل طوال ( :ًل أيضاوقا
ًمخسني عاما ضد الصهيونية واإلمربيالية والطغيان وضد النظام امللكي ألرسة 

 .)١()يهبلو
 يخالف اخلميني مع رشيعتمدار

ً ليس رسا من األرسار, فمنذ اليوم الذي يخالف اخلميني مع رشيعتمدار
ىل طهران, والناس كل الناس يتحدثون عن سوء العالقات بينهام, وصل فيه األول إ

 يف لقاءاته الصحفية من اإلشارة إىل ما بينه وبني اخلميني يومل يتحرج رشيعتمدار
 لكنه حاول أن خيفف من حجم اخلالف وأنه يف الفروع ,من تباين يف وجهات النظر

 .واألسلوب وليس يف األهداف واألصول
 مع اخلميني يف والية الفقيه, ويف الدستور الذي منح يخيتلف رشيعتمدار

                              
 . م١٩٧٩ / ٩ / ١٢باريس, وكالة فرانس بريس, رويرت,  ب, ) ١(



 ٢٢١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
اخلميني سلطة ال تقل عن ديكتاتورية الشاه, ويف موقف النظام وحراس الثورة من 

 .سكان أذربيجان, ويف قضية احتالل السفارة األمريكية يف طهران
 أسفرت ,ووصل اخلالف بينهام إىل قم, فنشبت أكثر من معركة بني أنصارمها

 عدد من القتىل واجلرحى, كام وقعت معارك كثرية يف مدينة تربيز, وعقد عن سقوط
 . فلم تسفر عن أي نتيجة إجيابية,ًالزعيامن فيام بينهام عددا من اللقاءات

بأن السافاك ( :وكان اخلميني أو أحد مساعديه يرصح أثر كل معركة
ون إىل ؤ يلجً وإن كانوا أحيانا)يواملخابرات املركزية وراء أنصار رشيعتمدار

 .التلميح دون الترصيح
 , أن يغادر مدينة قم إىل إقليم أذربيجان أو إىل مشهديوحاول رشيعتمدار

ولكن حيل بينه وبني حتقيق هذه الرغبة, ورصح أنصاره بأن السلطة قد فرضت 
 .اإلقامة اجلربية عىل إمامهم

لصحف وفيام ييل بعض التهم التي وجهها أنصار اخلميني وحراس الثورة وا
 :يإىل رشيعتمدار

 :ه فأجابـ حل حزبيـ سئل آية اهللا حسني منتظري ملاذا طلب من رشيعتمدار ١
 .)هـألن هذا احلزب يضم جمموعة من االنتهازيني ومن السافاك الذين تسللوا إلي(

 ]والية الفقيه[ مع اخلميني حول يثم سئل املنتظري عن خالف رشيعتمدار
 .)١()? هذه املكانةين أين لرشيعتمدارلوال والية الفقيه م(: فأجاب

وآية اهللا حسني منتظري عضو جملس قيادة الثورة, وخطيب اجلمعة يف طهران 

                              
 .م١٩٧٩ / ١٢ / ٣٠ ـ ٢٤ النهار العريب والدويل )١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٢٢
ليس  :ومن أقرب املقربني إىل اخلميني وهو يف أجوبته هنا مل يقل كام قال غريه

ً عالقة هبذا احلزب بل أثبت بأنه حزبه, وأن الطلب فعال قد وجه إىل يلرشيعتمدار
, وأن الثورة يويف جوابه الثاين حاول أن يقلل من شأن رشيعتمداري, مداررشيعت

 .هي التي صنعت له هذه املكانة
 مكانة مرموقة يف إيران, وقد تعرض الضطهاد يواحلق يقال أن لرشيعتمدار

 واملنتظري ليس ,وهم بيته أكثر من مرة وأطلق السافاك النار داخل منزلهُالشاه, ود
 ي فهو رشيعتمدار, أما, بل إن الثورة هي التي صنعت اخلمينينه عهال قامًحمقا في

 ال متانع من يأقدم منه وأعىل مكانة, لكن املطالب التي كان ينادي هبا رشيعتمدار
 .بقاء الشاه
 : ـ طهران ـ وكالة أنباء فرانس برس٢

 أجر اتصاالت مع يذكرت صحيفة العمل اإليرانية أن آية اهللا رشيعتمدار
 .]سافاكال[موظفي 

 والتي يرجع تارخيها ]العمل[وأفادت بعض املستندات التي نرشهتا صحيفة 
 قد دعا الشاه إىل الصرب واجللد حلل ي أن رشيعتمدارم١٩٧٨ سبتمرب سنة ٢٣إىل 

 .]السافاك[ وذلك خالل مباحثاته مع أحد رجال ,املصاعب بالطرق السلمية
طريق االعتدال إلنقاذ (حول  للشاه اقرتاحاته يكام ذكر آية اهللا رشيعتمدار

 . عىل حد قول الصحيفة)التاج والعرش ونظام احلكم
ونرشت الصحيفة مستندات أخر تكشف عن االستثامرات املالية التي قام هبا 

ً وأفادت الصحيفة أيضا أن الزعيم الديني , يف أعامل جتارية خمتلفةيآية اهللا رشيعتمدار
 . ألجهزة إطفاء احلريق]السيياك[ رشكة  مليون ريال يف٩٠قد استثمر بوجه خاص 



 ٢٢٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
وذكر املراقبون أن الصحيفة مل توضح مصدر هذه املستندات التي من 

 فلم يكن هلا ردود فعل ي أما سكرتارية آية اهللا رشيعتمدار,الصعب إثبات صحتها
 .)١(جتاه هذه املطبوعات

واألول  والشاه, يويبدو أن اتصاالت من هذا القبيل قد متت بني رشيعتمدار
 الذي يمنح سلطات واسعة ملراجع الشيعة, م١٩٠٦كان يطالب بعودة دستور 

وطالب كذلك بقيام حكم ديمقراطي, ومل يكن من املنادين بوالية الفقيه أو حكم 
 .اآليات

ًوأشار الشاه يف مذكراته أن اجلنرال نارص مقدم نقل له اقرتاحا مهام من  ً
, ـاه هذه الشخصية دون أن يذكر االسم  هكـذا وصف الشـشخصيـة دينيـة بارزة 

 وحاول أن جيري , حكومة جامشيد أموزيغارَّوبناء عىل اقرتاح هذه الشخصية غري
 رجال الدين كاعتامد التقويم بعض اإلصالحات خاصة اإلصالحات التي تريض

 . ونوادي القامر]الكازينوهات[اهلجري وإغالق 

 !ي?ليزي املرافق لرشيعتمدارج اإلنمن
 :هذا العنوان نرشت صحيفة املستقبل الصادرة يف فرنسا اخلرب التايلحتت 

بعد األحداث األخرية التي شهدهتا تربيز عاصمة مقاطعة أذربيجان يف إيران 
ًوالتي شهدت قتاال عنيفا بني  ي مؤيدي آية اهللا اخلميني وآية اهللا رشيعتمدار كل منً

 الذي يعمل كمرتجم آلية اهللا ]جون كوبر[ترتكز األضواء عىل الربيطاين األشقر 
 .يرشيعتمدار

                              
 .  عن وكالة أنباء فرانس برسم١٩٨٠ / ١ / ١٣ تاريخ) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٢٤
ويتساءل بعض املراقبني عن الدور احلقيقي له يف اخلط السيايس الذي يدعو 

 .يله رشيعتمدار
جون كوبر كان قد اعتنق اإلسالم وتابع بعض الدروس يف الدين اإلسالمي 

 .)١(يف اجلامعات اإليرانية ويف املدارس يف قم

 :جلربية رهن اإلقامة ايرشيعتمدار
 لن يتمكن يوم يإن اإلمام آية اهللا رشيعتمدار: (]فرانس برس[ذكرت وكالة 

 كام حيدث كل عام بمناسبة االحتفال بحداد األربعني ,األربعاء من استقبال أنصاره
ن إ( :ةـاء اإليرانيــان لوكالة األنبـاء يف بيـ وج)هاد اإلمام احلسنيـعىل استش

 واـ دون أن يوضح)هـاء بــوا االلتقـأال حياولاره ـب من أنصـ طليريعتمدارـش
 .سبب ذلك

ويأيت هذا الترصيح يف الوقت الذي راجت فيه شائعات يف إيران حول 
 ومل يطرأ يشء حتى اآلن ,احتامل تقييد حرية حتركات الزعيم الديني الثائر يف إيران

 .)٢(لينفي هذه الشائعات
 : قال فيهم١٩٧٩ / ١٢ / ٢٥ يف يًأذاع راديو بغداد ترصحيا لرشيعتمدار

ن حراس إنه قيد اإلقامة اجلربية, وإنه ال خيتلف عن أي سجني آخر يف إيران وإ(
 .)الثورة حيرسون منزله

 

                              
 . م١٩٧٩ / ١٢ / ٢٢ تاريخ )١٤٨ (املستقبل العدد) ١(
 .م١٩٨٠ / ١ / ٧ طهران ـ كونا )٢(



 ٢٢٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 :دــوبع

وهؤالء هم أركان وقادة الثورة , هذا هو اخلميني قائد الثورة اإليرانية
عبته اإلدارة األمريكية مع  والدور الذي ل, وهذه هي أرسار الثورة اإليرانية,اإليرانية

فكيف ,  مع بازركان وقيادة اجليش»هويزر«اخلميني, والدور الذي لعبه اجلنرال 
كيف أدوا صالة  و!يستمر قادة اجلامعات اإلسالمية يف تأييدهم للخميني وثورته?

كيف تكرس هذه اجلامعات خالف السنة فيام بينهم,  و!الغائب عىل موتاهم?
 !, وال يتفقون مع بعضهم?ويتفقون عىل اخلميني

نعم هناك شخصيات ملوثة يف الثورة, وال يعلم اخلميني عن : قد يقولون
إن اخليانة (: ًأمرها شيئا أو أنه يعلم وسيقلم أظافرهم, ومن قبل قال النارصيون

 فقلنا هلم كام نقول لقادة اجلامعات )جاءت من عبد احلكيم عامر وصالح نرص
 :اإلسالمية

ًي الشخصية, وشديد الذكاء, ويملك رصيدا من اخلربة ال إن اخلميني قو
 فكيف جيهل أوضاع الذين يتعامل معهم منذ ,يستهان به, وله الكلمة األوىل

كيف نصدق أنه جيهل صالت بازركان مع هويزر, وارتباط و ?سنوات طويلة
 ?كيةيمستشاريه مع املخابرات األمر

﴿    Ë       Ê  É  È        Ç  Æ   Å    ÄÍ  Ì          ﴾] ٤٦: احلج.[ 
 قضية احتجاز الرهائن

از ـ واحتج,كيةيام جمموعة من الطلبة اإليرانيني باحتالل السفارة األمرـق
العاملني فيها واختاذهم كرهائن, وأعلن اخلميني أنه يؤيد الطلبة فيام أقدموا عليه, 

 أن ال تسلم أرصت األوىلف ,كيةيوجرت مفاوضات بني احلكومتني اإليرانية واألمر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٢٦
الرهائن إال إذا قامت الواليات املتحدة بتسليم الشاه للسلطة اإليرانية, وأثارت هذه 
العملية ضجة عاملية, وسارعت اجلامعات اإلسالمية كعادهتا إىل تأييد اخلميني, 

 .ًواعتربت عمله بطولة وتقليام ألظافر الواليات املتحدة يف املنطقة
اهني ارتباط ثورة اخلميني بالواليات املتحدة ال وبعد أن بينا باألدلة والرب

ًنرغب أن نعطي هذه العملية حجام كبريا, وإنام نود أن نسجل املالحظات التالية ً: 
 الثورة اإليرانية, ا ـ جاءت عملية احتجاز الرهائن يف ظروف ال حتسد عليه١

 أعضاء فالثورات الداخلية اندلعت من كل مكان, وبدأت اخلصومات واملعارك بني
 واخلميني, وخالف آخر بني بازركان يفهناك خالف شديد بني رشيعتمدار; الثورة

وجمموعته من جهة وحزب اجلمهورية اإلسالمي وأنصاره من جهة أخر, وهناك 
 من جهة أخر, وبني يخالف بني حراس الثورة من جهة وأنصار رشيعتمدار

 .حراس الثورة ومعظم فصائل اليسار
ستور والتصويت عليه, وما جيره هذا التصويت من وهناك مشكلة الد

خالفات ومعارك, وهلذا قام اخلميني وأنصاره بعملية بارعة جعلت معظم الناس 
كي اخلارجي الذي هيدد إيران, ونجح اخلميني يف مترير ييتجهون إىل اخلطر األمر

وة االدستور, وجتديد الثورة, وإبعاد وزارة بازركان, ورصف انتباه الناس إىل رض
 .القضايا الداخلية

ـ العملية ليست أكثر من متثيلية مصطنعة, فلو كانت السلطة اإليرانية  ٢
صادقة ألغلقت سفارة الواليات املتحدة منذ بداية حكمها, ولو كانت اإلدارة 

كية مقتنعة بأن العملية عدائية لعاملت إيران باملثل, ولكن السفارة اإليرانية ياألمر
حدة مل متس بأذ, وهناك أكثر من مائة ألف إيراين يف الواليات يف الواليات املت

 بينهم مخسون ألف طالب مل تقم الواليات املتحدة بأي إجراء فعال ضدهم, ,املتحدة



 ٢٢٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
وكان بوسعها أن تعتقل أضعاف عدد املحتجزين بسفارة الواليات املتحدة يف 

 .طهران حسب مبدأ املعاملة باملثل
يات املتحدة من إرسال جيش جرار ومعدات حربية  ـ العملية مكنت الوال٣

إىل منطقة اخلليج, وأخذت هذه القوات مواقعها يف البحر العريب ومياه اخلليج, 
 والذي ,وصار من املؤكد أهنا ستقيم قواعد هلا يف سلطنة عامن والصومال وكينيا

ار سهل للواليات املتحدة إقامة هذه القواعد عملية احتجاز الرهائن وحتت ست
 .حمارصة إيران

ً جدا أن يقوم ثوار اخلميني بإغالق سفارة الواليات املتحدة عند بدهي ـ قلنا ٤
ًوصوهلم للحكم, أما أن يقبلوا التمثيل الدبلومايس معها, ويعطوها موثقا ثم يغدروا 

 ? فكيف صنعت منه بطولة,هبا فليس هذا العمل من خلق املسلمني الصادقني
حثات رسية بني اخلميني وسلطته من جهة, وبني  ـ هناك مفاوضات ومبا٥

 .كارتر وإدارته من جهة ثانية, وأشارت بعض الصحف إىل هذه املفاوضات ومن ذلك
إن اتصاالت رسية جرت بني كارتر واخلميني وبني ( : هيكل حسننيقال

 ) وإهنم اتفقوا عىل اإلفراج عن الرهائن ـ أول رئيس مجهورية منتخب إليران ـصدر
 .م٤/٢/١٩٨٠مز وترجم إىل الصحف العربية يف ا يف مقال نرش يف الصنداي تايقال هذ

إن كارتر : (م١٩٨٠ / ٢ / ١٦يف  ]سان فرانسيسكو أكرامينر[قالت صحيفة 
 . )كيي يقل عن ثالث رسائل للخميني بواسطة دبلومايس أمر الأرسل ما

ًوتناقلت الصحف أيضا أخبارا عن لقاء لقطب زاده مع فانس تم يف  فرنسا ً
كية ـ وامللتجئ يف وزارة يًرسا, واجتامعات عقدها القائم بأعامل السفارة األمر

 .اخلارجية اإليرانية ـ مع عدد من املسؤولني يف طهران
وسوف ينكشف رس مثري يف موضوع الشاه, وخالصته أن الشاه فر من بنام 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٢٨
تله سواء عن إىل مرص بعد أن أدرك أن هناك مؤامرة يدبرها كارتر مع اخلميني لق

 .واهللا أعلم .طريق عملية جراحية أو عن طريق تسليمه لطهران
 الشيوعيون وثورة اخلميني

مل ولن يؤيدوا حركته, ت يرصح اخلميني خالل إقامته يف فرنسا بأن السوفي
 .)١(ت من الدول املنتفعة من نظام الشاهيألن السوفي

ة األوىل ـيف الصفحح لليونيد برجينيف نرش ـاه صدر ترصيـوقبل رحيل الش
ي وعليه أال ـه الشخصـنه يعمل حلسابإ( : وقال,يـ هاجم فيه اخلمين]داـالرباف[يف 

و اخلميني واهتمته بأنه ـوهامجت إذاعة موسك, )٢()تيينتظر أي دعم من السوفي
 .رجل مهووس

 الشاه كان  بأن االحتاد السوفيايت من الدول املنتفعة من:وعندما قال اخلميني
 خبري ٥٠٠٠ت مع الشاه كانت قوية, فكان هلم يف إيران ية السوفيـ فعالقًا,ـحمق

تي يرشفون عىل مشاريع الغاز الطبيعي وبناء السدود وحمطات الكهرباء يسوفي
 عام ]موسكو نارودين بنك[ وتشري األرقام التي وزعها ,واملشاريع الزراعية املتطورة

 دوالر بينام بلغت الواردات  مليون٢١٨ أن صادرات روسيا إليران بلغت م١٩٧٦
 .)٣( مليون دوالر٢٢٧

ت قيام مجهورية إسالمية يف دولة جتاور مناطق يوليس من مصلحة السوفي
تي, ويضاف إىل هذا العداء املستحكم ما بني الشيوعية يإسالمية من االحتاد السوفي

                              
 . م١٩٧٨ / ١٢ / ٨لكويتية الوطن ا) ١(
 . م١٩٧٩ / ٤ / ١٣ تاريخ )١١٧١ (احلوادث العدد) ٢(
 . م١٩٧٩ / ١ / ٢٦ تاريخ )١١٦٠ (احلوادث العدد) ٣(



 ٢٢٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
جم  جلميع األسباب السابقة غري مستغرب أن هيا,العلامنية اإلحلادية واإلسالم

ت ثورة اخلميني, وهياجم أنصار اخلميني الشيوعيني حتى أن أحد آياهتم يالسوفي
لو صافحني شيوعي لغسلت يدي ألطهرها من النجاسة, وندد بازركان : قال

الة لالحتاد ـة مصدق والعمـنه بخياـة بحزب توده واهتمـرئيس احلكومة املؤقت
 .)١(تييالسوفي

 مغادرة الشاه إليران, ويف نفس الربافدا وتغري موقف االحتاد السوفيايت بعد
 :م١٩٧٩ / ١ / ٢١التي شتمت اخلميني كتبت تقول يف 

إن القادة اإليرانيني يتمتعون بسمعة تارخيية طيبة يف معارضة الطغيان, وإهنم (
ًعربوا دائام عن احتجاج الشعب عىل نظام الشاه االستبدادي املدعوم بالسيطرة 

 .)األمريكية
بأن الشيعة هلم ( : سنة٦٣ ]نور الدين كيانوري[ب توده وقال زعيم حز

 ولذلك فليس هناك تناقض بني االشرتاكية ,جذور ديمقراطية عرب تارخيهم الطويل
 .)بل هناك لغة مشرتكة. . العلمية واملضمون االجتامعي لإلسالم

 ]فدائيي خلق[تي وحزب توده من عملية مهامجة يوتربأ االحتاد السوفي
بأن املخابرات األمريكية تعاونت مع ( :مريكية, وقالت وكالة تاسللسفارة األ

 .)بعض فصائل اليسار وبقايا السافاك يف تنفيذ العملية
ت بتوزيع كتب عىل املسلمني يتحدثون فيها عن وجوه الشبه ما يوقام السوفي

العدل طريق « يف كتاب هلم بعنوان ]فدائيو خلق[بني الشيوعية واإلسالم, وأعلن 
 فاإلسالم , أن اإلسالم واملاركسية كالمها يدعو إىل العدل االجتامعي»ماحلك

                              
 . م١٩٧٩ / ٢ / ٢٨لوموند الفرنسية يف ) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٣٠
 .)١(واملاركسية مذهب واحد كام يرون

 !كيف تغري موقف االحتاد السوفيايت وحزب توده?
 لقد استغرب ,تيلسنا وحدنا الذين نستغرب هذا التغيري يف موقف السوفي

لذي يثرينا أكثر أن حزب توده إن ا(:  موقف حزب توده فقالوا]فدائيو خلق[قبلنا 
الشيوعي متحمس للجمهورية اإلسالمية أكثر من املتعصبني الدينيني وأكثر من 

 .)٢()آيات اهللا أال يدعو هذا لالستغراب وطرح عدة أسئلة
 ,يف يوم واحد اعتذر اخلميني عن استقبال السفري الباكستاين يف طهران

تي ي حني استقبل سفري االحتاد السوفية يفًوأحاله عىل اخلارجية نظرا ملشاغله الكثري
 .)٣( وخصه بلقاء طويل]فينو جرادوف[

ت إىل إيران, ي لقد عاد اخلرباء السوفي,ت من ثورة اخلمينييومل يترضر السوفي
امن, ُأيدها ثوار ع: عاد تصدير الغاز الطبيعي إىل إيران, وأيد شيوعيو اخلليج الثورةو

 .كويت والبحرينواليمن الديمقراطية, وشيوعيو ال
 :واألسئلة التي تفرض نفسها

ًكيف أيد الشيوعيون عاملا رجعيا كانت إذاعتهم هتامجه وتتهمه بالتعصب? ً! 
حلادي اختذ من حرب اهللا إـ كيف أقام اخلميني عالقات طيبة مع حزب 

 !ًواألديان والرسل واليوم اآلخر شعارا له?

                              
 . م١٩٧٩ / ٣ / ٤ يف )١٢٣(جملة أكتوبر العدد ) ١(
قاء ملسؤول من قادة فدائيي خلق مع هد , يف لم١٩٧٩ / ٤ / ١٣ يف )١١٧١(احلوادث العدد ) ٢(

 . احلسيني
 . م١٩٧٩ / ٥ / ١اهلدف الكويتية يف ) ٣(



 ٢٣١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
ني املسلمني يف ثورته ـ كيف يتعاون اخلميني مع حزب ونظام أباد مالي

 !من الصالة والصوم واحلج?.  .احلمراء, وحرم البقية الباقية منهم من حرية العبادة
 يزعم بأنه داعية لإلسالم وقائد للجمهورية ْنَمـ كيف يقف هذا املوقف 

 !اإلسالمية?
ً فلقد كشف لنا زعيم حزب توده رسا ,ال داعي لالستغراب وكثرة األسئلة

 .نف الذكرآله اًخطريا يف ترصحي
, ]تكتيك مرحيل[بالنسبة إليهم  فاالستمرار يف التأييد: أما خطة الشيوعيني
ون فئات تعاد الشيوعيني, وهذه ّأن ثوار اخلميني يصف: ولذلك أسباب من أمهها

ًالتصفية تنهك أنصار اخلميني من جهة وتنهى عدوا آخر من مصلحة الشيوعيني 
دنة تساعدهم عىل مجع صفوفهم واستغالل هذه اهلمن جهة أخر فإهناؤه, و

الظروف املناسبة ومتكنهم من البحث عن األعوان الذين يشكلون معهم جبهة 
 .وطنية تطيح باملتطرفني من أنصار اخلميني

احلزب اليساري : وهناك عدد من األوراق يستغلها الشيوعيون منها
ية ـ كريم سنجايب ـ ومنها اجلبهة الوطن, الديمقراطي الكردي الذي يتعاون معهم

ومنها , ًالذي استقال من احلكومة املؤقتة احتجاجا عىل ديكتاتورية اخلميني وجلانه
 ـ يف أكثر من مناسبة ـ بمنح احلرية آية اهللا الطالقاين الذي يغازل اليساريني, وناد

يف : وينشط الشيوعيون يف مناطق حساسة يف إيران .)١(لليساريني وحزب توده
تي وبني األكراد, وبني عامل النفط يف جنوب يجاورة لالحتاد السوفيأذربيجان امل

 .إيران, وبني طالب اجلامعات

                              
 . م١٩٧٩ / ٤ / ٢٠وكاالت األنباء ) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٣٢
صحيح أن الشيوعيني ال يستطيعون االنفراد يف احلكم, ولكنهم يستطيعون 
ذلك ضمن جبهة وطنية ديمقراطية هييمنون عليها, وعرب عن ذلك زعيم حزب 

 : فقال,توده
رة لسفك الدماء, فقد نصل إىل أهدافنا بالوسائل إن احلزب ال ير رضو. . (

 .)١()السلمية, ورفع كيانوري شعار اجلبهة الوطنية الديمقراطية

 اخلميني يساند الشيوعيني: كيانوري
 احلزب الشيوعي ]توده[أعرب نور الدين كيانوري السكرتري األول حلزب 

 / ١ / ١٨جرية يف  اليومية امل]نيبزا بادساج[اإليراين يف حديث نرشته صحيفة 
 . عن مساندته الكاملة لسياسة آية اهللا اخلمينيم١٩٨٠

 وأضاف ,ًوذكر كيانوري أن أهم عامل يف إيران حاليا هو مكافحة اإلمربيالية
ًالتي جتري حاليا يف إيران هي لصالح الشعب  أن التغيريات االقتصادية بشكل خاص

 . حزبنا يناضل من أجل تأصيل جذور هذه العمليةأنو
 :وريـا احلزب قال كيانـة التي يصدرهـؤال عن حظر الصحيفـًوردا عىل س

ًلقد اعرتف اخلميني بتأثرينا عىل اجلامهري وهو اآلن يساند نشاطنا متاما مثلام يفعل (
 .)جملس الثورة

إن حزبنا مل يتمتع قط بحرية مثلام هو ( :ً قائال]توده[ومىض سكرتري حزب 
 : وأضاف)احلال اآلن

                              
 . كتب هذا التقرير قبل هالك الطالقاين. )١٠٨ ( العددالوطن العريب) ١(



 ٢٣٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
ميني يناضل ضد اإلمربيالية وبقايا النظام امللكي ويود إقامة حكومة إن اخل(

 .)١()ديمقراطية
 الثورة اإليرانية ومنظمة التحرير

 :ثورة الرافضة أعادت لألذهان أسلوب عبد النارص الدعائي
 . إهنا ثورة والشباب مفتونون بالثورة والثورينيـ
ن, ـي العفـوري امللكـام اإلمرباطـ وهي مجهورية تقدمية أطاحت بالنظـ

 .وأخذت عىل عاتقها حماربة األنظمة الرجعية واإلمربيالية
وة ـارها للصحـال ترقبها وانتظـط وقد ,ا عطشىـالمية وأمتنـ وهي إسـ

 .اإلسالمية والثورة اإلسالمية التي تعيد هلا اخلالفة
 . والثورة ضد االستعامر الصهيوين واإلمربيالية األمريكيةـ
دد بمؤمترات جنيف ـرير فلسطني كل فلسطني وتنـادي بتحـن والثورة تـ

 .د والقدسيوكامب ديف
اخلميني سيحرر هلم ! يا اهللا هذا اليوم الذي ينتظره الفلسطينيون بفارغ الصرب

 !القدس وحيفا واجلليل
ًكان يارس عرفات أول من يزور طهران مهنئا, وراح يوزع قبالته املشهورة 

 :ًخاطب اخلميني قائال و,عىل وجوه قادة الثورة
ً إهنا ثورتنا أيضا فنحن ,ًإن ثورة إيران ليست ملكا للشعب اإليراين فقط(

ـ عرفات يقول مثل هذا الكالم  دنا األولـا ومرشـنعترب اإلمام اخلميني ثائرن

                              
 .م١٩٨٠ / ١ / ١٩ وكالة أنباء فرانس برس )١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٣٤
ـ الذي يلقى بظله ليس عىل إيران فحسب بل عىل األماكن املقدسة  لكاسرتو

 .)١()واملسجد األقىص يف القدس
 حتولت سامء املخيامت الفلسطينية يف بريوت م١٩٧٩ / ٢ / ١١ويف 

 فقد أخذ الفلسطينيون واملواطنون ,والضواحي املحيطة هبا إىل كتلة من النريان
اللبنانيون كذلك يطلقون العيارات النارية من خمتلف األسلحة بكثافة غري عادية 

 .ًابتهاجا بنجاح ثورة اخلميني
 ف وكيف وق?نظمة دور الرافيض الباطني حافظ األسد قادة املتر هل نيس

 نة ضد الفلسطينيني واللبنانيني املسلمني?رمع املوا
 الصدر هبم عندما انضم إىل اجليش النصريي عند دخوله  موسىأم نسوا غدر
مل وعساكره التي تعمل يف جيش لبنان العريب باالنضامم إىل اجليش ألبنان, وأمر منظمة 

  يف العامل العريب واإلسالمي?اتًى يبقى الفلسطينيون سلام للزعامإىل مت !السوري?
ً ليكون مندوهبا يف طهران, وناطقا ]هاين احلسن[ واختارت منظمة التحرير 

ًفضوليا باسم حركة اخلميني, وال خيجل من الوقوف خطيبا يف إحد املظاهرات  ً
 .)٢()ًغدا تركيا وبعد غد فلسطني( :ويقول

وة تقليدية إليران الرافضة, وهذه هي املهمة التي تريدها ة عديوتركيا السن
حركة اخلميني من منظمة التحرير, تريد أن تسخر الفلسطينيني كام سخرهم عبد 

حترير الرياض وعامن ودمشق وبغداد قبل : النارص من قبل وأوعز إليهم أن يرددوا
 .حترير فلسطني

                              
 . م١٩٧٩ / ٢ / ٢١ن الصحف العربية  ع الربيطانيةارديانغال) ١(
 . م١٩٧٩ / ٣ / ١٤وكاالت األنباء ) ٢(



 ٢٣٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 :والسؤال املطروح

 ساهم بتحرير فلسطني?هل صحيح أن إيران ستقوم أو ست
واجلواب عىل هذا السؤال جاء بدون ترصيح عىل لسان زعيم الثورة اخلميني 

إن ( :قال اخلميني يف أول لقاء له مع عرفات بعد نجاح الثورة, ]يرشيعتمدار[ونده 
, )١()ص من تركة الشاهلإيران ستقوم بدورها يف القضية الفلسطينية عندما تتخ

ً عن تقديم مساعدات للثورة الفلسطينية نظرا ألن يدارواعتذر آية اهللا رشيعتم
 .)٢( قد حتتاج إىل مساعدة ـ أي إيران ـ إيران متر اآلن يف ظروف حرجة, وهي 

وقد يطول الزمن ومتر سنوات دون أن تتحرر إيران من تركة الشاه كام وعد 
ن يعتمدار قال بأ سيام واخلميني عندما غضب من رشال, اخلميني عرفات بذلك

معظم الذين تظاهروا : معظم أنصاره من السافاك, وعندما غضب من الطالقاين قال
إن وعد اخلميني لعرفات غري حمدود وليس , من أجله عمالء للمخابرات األمريكية

 .طول سالمة يا إرسائيل إذا كان عدوك اخلميني وقومهب يًمعروفا أجله, وأبرش
 احلكومة فاهتم الفلسطينيني بأهنم  الناطق الرسمي باسم]أمري انتظام[ثم جاء 

يفتشون البيوت والفنادق اإليرانية, ونفى أن تكون إيران عىل استعداد ملساعدهتم 
 :ثم قال يف مؤمتر صحفي, ًماديا

املؤامرة عىل خوزستان يقوم هبا جمموعة من االنفصاليني اتفقوا مع شعب ال (
 .)بغأرض له إلثارة الش

وقف أمري انتظام واليزدي وقطب زاده مل ينكر وعندما سئل هاين احلسن عن م

                              
 . م١٩٧٩ / ٢ / ٢٠وكاالت األنباء ) ١(
 . م جاء يف ترصيح له١٩٧٩ / ٣ / )١٥ ـ ٩( تاريخ )١٠٨ ( العددالوطن العريب) ٢(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٣٦
 :عداءهم للثورة وإنام قال

ًإيران أفضل من بعض األنظمة العربية, وكانت سيفا مسلطا علينا فصارت ( ً
 .)معنا

 زعم أن املوقف ,وعندما سئل عن موقف الثورة من اجلزر العربية واخلليج
تي ال ختتلف عن ترصحيات سيتغري بعد االنتخابات وأن ترصحيات القادة اجلدد ال

 .)١(]تكتيكية[الشاه 
عىل هذا األسلوب يستمر هاين احلسن وعرفات وسائر قادة املنظمة سوف و
 .املضلل

 الفاتيكان والثورة
 :ًوجه اخلميني كتابا إىل النصار يف مجيع بالد العامل جاء فيه

ليم والسالم عىل رجال الدين والقسيسني والرهبان الذين حيملون تعا. . (
وحتية إىل . . بن مريم ويدخلون الطمأنينة إىل أرواح العصاة واملعانديناعيسى 

 .)املسيحيني املحبني للحرية الذين يستقون العظة من تعاليم املسيح
, اخلميني إذن يعتقد بأن القسيسني والرهبان حيملون تعاليم عيسى ابن مريم

لقسيسني والرهبان ألهنم ونحن املسلمني نعتقد بأن عيسى ابن مريم بريء من ا
 .مرشكون وكفرة

 :ًثم أضاف قائال برسالته
إين أناشدكم يا أبناء األمم املسيحية, باسم شعب إيران املغلوب عىل أمره أن (

                              
 . م١٩٧٩ / ٥ / ٤ يف )١١٧٤ (العدد احلوادث) ١(



 ٢٣٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
تصلوا يف أعيادكم املقدسة من أجل أمتنا التي ترزح حتت نري الطغيان, وأن تدعوا 

 .)اهللا العيل القدير أن يكتب هلا اخلالص منه
 اخلميني دعاء الذين يصلون لألب واالبن وروح القدس, ينتظر الفرج يرجو

 وال غرابة يف ذلك فأوثان النصار كأوثان الرافضة ,من صالة عباد األوثان
 :وصدق اهللا العظيم

﴿ É  ÈÊ  Ï  Î  Í  Ì  Ë   ﴾] ١١٨: البقرة.[ 
 .)١(أمل نقل لكم أن الرافضة يميلون لكل قوم بسبب يوافقهم

القات قوية مع البابا وأعوانه, فعندما نجحت ثورته سارع البابا وللخميني ع
يوحنا بولس الثاين بتأييدها ضمن رسالة محلها السفري البابوي يف طهران 

 .)٢(للخميني
 ورصح بأنه يتحدث ويعمل ,وقام املطران هيالريون كابوتيش بزيارة إليران

ك يف التقارب بني  وأنه يود أن يشار,كرجل من رجال الكنيسة وليس كسيايس
املسيحية واإلسالم, وأثنى عىل الزعيم اخلميني الذي يسعده انضامم املسيحيني حتت 

 !!)٣( كام يعترب اليهود يف إيران أشقاء ملواطنيهم املسلمني,لواء اجلمهورية اإلسالمية
ومما هو جدير بالذكر أن كابوتيش مرشح لدور يف املنطقة كذلك الدور الذي 

ا منذ أيام ي ودعوته للتقارب اإلسالمي املسيحي شعار رفعته أمريكلعبه اخلميني,
 .أيزهناور ووزيره دالس يف اخلمسينات

                              
 . م١٩٧٨ ديسمرب سنة ٢٣هـ املوافق ١٣٩٩ حمرم ٢٢نرشت صحافة الغرب الرسالة يف ) ١(
 . م١٩٧٩ / ٢ / ١٨طهران, كونا, ) ٢(
 . م١٩٧٩ / ٣ / ٢٩الصحف العربية ) ٣(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٣٨
وقبل زيارة كابوتيش إليران قام بزيارة للبنان والتقى مع أدمون رزق ـ زعيم 
كتائبي ـ ليصلح بينهم وبني دمشق, كام أنه عقد عدة اجتامعات مع الرئيس النصريي 

د هذه اجلوالت عاد إىل الفاتيكان وبإجياز هذا هو خط سري حافظ األسد وبع
 :كابوتيش

 فامذا بعد هذا?. الفاتيكان ـ حافظ األسد ـ الكتائب ـ اخلميني
* * * 

يوعيون ـة الشـد الثورة اإليرانيـوالسؤال املطروح كيف اجتمع عىل تأيي
 !والنصار, ودول أوربا الغربية واجلامعات اإلسالمية?

* * * 
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األحداث والتغريات السياسية يف عاملنا اإلسالمي أصبحت تتكون برسعة 
 ,مدهشة, وكانت من قبل تطبخ عىل نار هادئة, وتتم حسب سياسة النفس الطويلة

وبينام كنا نجمع ما لدينا من معلومات عن املؤامرة التي يعدها ثوار اخلميني البتالع 
 ,ة من اآليات املقربة من قائد الثورة اإليرانيةاخلليج إذ بنا نفاجأ بترصيح أدىل به آي

زعم فيه أن البحرين جزء من إيران, وأن اجلهة التي تنازلت عنها قبل سنني ـ 
حكومة الشاه ـ ليست خمولة من قبل الشعب اإليراين, وليس من حقها أن تتنازل 

 .عن يشء ال متلك حق التنازل عنه
 لقد كنا نتوقع أن ,ا وأمهيتهاوالترصيح من غري شك أفقد معلوماتنا قوهت

يصدر هذا الترصيح بعد عام واحد من هذا التاريخ عىل األقل, أي بعد أن ترسخ 
الثورة قدميها يف إيران, وتتخلص من مشاكلها الداخلية, ويبدو أن قادة الثورة عىل 

 أو بمثابة ]جس النبض[عجل من أمرهم أو أن ترصحيهم هذا من قبيل سياسة 
موا ِّقوُ كام يقولون, وتعقبه ترصحيات رسمية مضادة ولكن بعد أن ي]ربالون اختبا[

 :)١(ردة الفعل املحتملة, ثم يطل علينا السطحيون من اإلسالميني السنة قائلني
, والصهيونية العاملية, وسائر األعداء ]اإلمربيالية األمريكية[أمل نقل لكم بأن 

                              
ر السابع من عام معظم هذا البحث كتب بعد الترصيح األول الذي أطلقه آية اهللا روحاين يف الشه) ١(

 .  وقبل أن تصدر الترصحيات الرسمية املضادةم١٩٧٩



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٤٢
 ?سالمية يف إيرانيعملون عىل اإليقاع ما بني العرب والثورة اإل

هلذا نر أنه ال بد من االستمرار يف إنذار قومنا, وحتذيرهم من املؤامرة 
ًاخلطرية التي يعدها اخلميني وأنصاره, ولعل هذه الصيحة التي نطلقها تلقى آذانا 

 ال ينفع فيه الندم, وال جتدي فيه حماوالت اإلنقاذ من يوم قبل أن يأيت ,صاغية
 .الغرق

ا البحث عن مؤامرة الرافضة عىل اخلليج والعراق وشبه وسنتحدث يف هذ
 .اجلزيرة بشكل عام

 نبذة تارخيية
ًاخلليج بشاطئيه الرشقي والغريب كان وما يزال جزءا ال يتجزأ من جزيرة 

 .العرب
نيقيون الذين ينتسبون للكنعانيني, يًلقد سكنه الكنعانيون أوال ثم تبعهم الف

ضاعة وربيعة وإياد, واألزد قـ منذ أقدم العصور كواستقرت يف اخلليج قبائل عربية
 .ـ من كهالن ـ يف عامن

وتطلع الفرس إىل احتالل اخلليج وشبه اجلزيرة العربية منذ قيام إمرباطوريتهم 
 :األوىل, وكانت جهودهم منرصفة إىل املناطق التالية

 البحرين
يلة ًم, وكانت موطنا لقب٦١٥بسط الفرس نفوذهم عىل البحرين يف عام 

, وحتررت البحرين من استعامر الساسانيني هلا عندما دخلت يف اإلسالم ]ربيعة[
, وتعرضت للردة فرتة ]العالء بن احلرضمي[ عىل يد القائد املسلم ,م٦٢٨عام 

 بتطهري اجلزيرة من أدران ]اجلارود بن عبد القيس[قصرية ـ بضعة أشهر ـ ثم قام 



 ٢٤٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 .الردة بعد أن ساعده العالء بن احلرضمي

وعاشت البحرين جزيرة مسلمة عربية يف عهد اخللفاء الراشدين وبني أمية 
والدولة العباسية, ومل تسلم من مؤامرة باطنية رهيبة دبرها صاحب الزنج, ومتكن 

 .هـ وجاء القرامطة بعد الزنج٢٤٩من احتالل البحرين عام 
رس  احتل الربتغاليون البحرين, ثم تغلب الفم١٦٠٢ إىل م١٥٢١ويف عام 

 ]عتبة[ حيث استوىل عرب م١٧٨٣ وحتى عام م١٦٠٢عىل الربتغاليني منذ عام 
 .عىل اجلزيرة, وطردوا الفرس منها واستقلوا يف حكمها

ًومما جيدر ذكره أن الفرس مل حيكموا البحرين حكام مبارشا منذ   م١٦٠٢ً
 .ًم وإنام كانت حتكم من قبل العرب الذين يتبعون دولة الفرس اسام١٧٨٣وحتى 

 كانت بريطانيا قد بدأت باستعامر اخلليج, فأخذت إيران م١٨٢٠ويف عام 
وليم [, وعقد حاكم شرياز مع م١٨٢٢ًتطالب بملكية البحرين اعتبارا من عام 

 احلاكم العام الربيطاين يف اخلليج اتفاقية اعرتف األخري فيها بأن البحرين ]بروس
ر النور ألن الشاه وحكومة بومبي تابعة إليران, لكن هذه املعاهدة ماتت قبل أن ت

 .مل يوقعا عليها
ـ رغم أن اجلزيرة عربية وحيكمها  م١٨٤٠وعادت إيران تطالب بالبحرين عام 

 وزير خارجية بريطانيا عىل هذه ]البردين[ ـ فرد ]عتبة[آل خليفة الذين ينتسبون إىل 
حلنجى [جابه املطالب بترصيح نفى فيه أحقية إيران يف اخلليج أو يف البحرين فأ

 : رئيس وزراء إيران بمذكرة جاء فيها]مريزا
إن الشعور السائد لد مجيع احلكومات الفارسية املتعاقبة أن اخلليج (

الفاريس من بداية شط العرب إىل مسقط بجميع جزائره وموانيه بدون استثناء 
 .)ًينتمي إىل فارس بدليل أنه خليج فاريس وليس عربيا
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 أعلنت إيران إحلاق البحرين بالتقسيامت اإلدارية م١٩٥٧ / ١١ / ١١ويف 

 .إليران معتربة إياها املحافظة الرابعة عرشة
:  للبحرين شغلهام]برملاهنا[ خصصت إيران مقعدين يف م١٩٥٨ويف عام 

 .عبد اهللا الزبره وعبد احلميد العليوات ومها من اإليرانيني الذين بليت هبم البحرين
ين من االشرتاك يف منظمة الدول املنتجة ونجحت إيران يف منع البحر

, ودأبت عىل عدم االعرتاف بجوازات السفر الصادرة من ]األوبك[للبرتول 
 ويعطى ورقة مرور ,البحرين, وإذا دخل البحراين إىل إيران يسحب منه جواز سفره

 .ًداخلية, ومل يستطع اخلروج إذا كان خاضعا لقانون التجنيد العسكري
 حيث م١٩٧١ / ٨ / ١٤ن تتعرض للضغط اإليراين حتى وما زالت البحري

أثبت االستفتاء الشعبي رغبة البحرانيني يف احلصول عىل االستقالل, وصادق 
جملس األمن عىل نتائج االستفتاء, وقبلت به إيران, ولكنها كانت تتطلع إىل بديل 

 .آخر سيأيت ذكره بعد قليل
 األحواز وشط العرب

يران العالية بسلسلة جبال زاجروس لتكون تنفصل األحواز عن هضبة إ
ًامتدادا طبيعيا لسهل العراق  ولقد سكنها العرب منذ أقدم العصور, وفتحها ,ً

,  ـريض اهللا عنهـ م أيام اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب )٦٣٨(هـ ١٧املسلمون عام 
 كام ذكر صاحب معجم ]از العراقحوأ[ًوأحلقت إداريا بالبرصة, وكانت تسمى 

بلدان, والفرس هم الذين غريوا اسمها ألهنم يلفظون احلاء هاء, واليوم أسموها ال
ً وأخريا أطلقوا عليها اسام فارسيا ]عربستان[  .]خوزستان[ًً

 ًونالت األحواز شهرة واسعة أيام العرص العبايس, وعانت كثريا من أذ
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هتا وأراقوا الزنج الباطنيني, ثم تعرضت هلجامت املغول الذين دمروا معامل حضار

م, وأسس بنو كعب ١٦٤٧مارهتم فيها إثم أسس بنو أسد . . دماء الكثري من أبنائها
, وحرروا املنطقة من استعامر م١٦٩٠إمارهتم  يف اجلزء الرشقي من شط العرب 

 .الفرس القاجاريني
ونشأ نزاع بني الدولة العثامنية والدولة الفارسية حول األحواز وشط العرب, 

 عام ]أررضوم األوىل[انيا وروسيا بني الدولتني فتم عقد معاهدة وتوسطت بريط
 وبموجب هذه املعاهدة نالت م١٨٤٧ عام ]أررضوم الثانية[, ومعاهدة م١٨٢١

, كام نصت املعاهدة عىل ]عبادان[إيران مدينة املحمرة وميناءها وجزيرة اخلرض 
. تقاء حدود البلدينحرية املالحة للسفن اإليرانية يف الشط من مصبه حتى نقطة ال

ولكن سكان األحواز رفضوا االستعامر الفاريس, وقامت ثورة بقيادة احلاج جابر 
 عىل اإلذعان م١٨٥٧الكعبي استمرت عرش سنوات, وأرغمت شاه إيران سنة 

 .واالعرتاف باستقالل األحواز
د اإلقليم َّوعندما آل حكم املحمرة واألحواز إىل الشيخ خزعل الكعبي وح

دة معاهدات مع بريطانيا, ووقف إىل جانبها, ووضع نفسه عادته, وعقد حتت قي
 .رهن إشارهتا يف احلرب العاملية األوىل
 برزت األطامع الفارسية يف األحواز م١٩٢١وبعد انقالب رضا خان سنة 

 . يف مسجد سليامنم١٩٠٨بأجىل صورها خاصة بعد أن تفجر البرتول عام 
 ,وذ الشيوعي بعد احلرب العاملية األوىلوخشيت بريطانيا من ازدياد النف

فصنعت عرش العسكري الغر رضا خان, وقلبت ظهر املجن لصديقها الشيخ 
 .خزعل, فقامت بقطع سبل املواصالت بينه وبني القبائل العربية يف العراق

ًوحتت محاية بريطانيا أرسل الشاه اجلديد رضا خان جيشا لألحواز عىل رأسه 
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 واقتيد إىل سجون طهران ,احتل املنطقة وغدر بالشيخ خزعل ف,اجلنرال فضل اهللا

حيث هلك هناك, ومما جيدر ذكره أن الشيخ خزعل شيعي رافيض, وأطلق الفرس 
كان ذلك يف عام . ]ستانبعر[ بعد أن كانوا يسموهنا ]ستانزوخ[عىل األحواز اسم 

 .م١٩٢٥
* * * 

 االستعامر  وحتى يومنا هذا واألحواز تئن حتت نريم١٩٢٥ومنذ عام 
 :الفاريس الذي استخدم مع العرب السياسة التالية

 . حماربة اللغة العربية, وفرض اللغة الفارسية عىل السكان العربـ
 نقل عشائر عربية بكاملها إىل شامل إيران, وجلب جالية فارسية وإسكاهنا ـ

 .يف اإلقليم
إىل درجة  نرش املذهب الشيعي بني السكان, والتضييق عىل السنة منهم ـ

 .حتديد املساجد, أو عدم السامح ببناء املساجد يف قر السنة
ً يعيش السكان العرب حياة التخلف واحلرمان والفقر والبؤس, علام بأن ـ

 . تدفق يف األحواز  ـالبرتولـ   املورد الرئييس لالقتصاد اإليراين
ت وما اكتفت إيران بابتالع األحواز بل التفتت إىل شط العرب, وجدد

 .]خذ وطالب[ :املطالبة به حيث كانت تسري وفق القاعدة القائلة
 ]بروتوكول[ عقد بني البلدين م١٨٤٧ ]أررضوم الثانية[وبعد معاهدة 

وأمام جشع إيران . . م١٩١٣, وبروتوكول القسطنطينية لسنة م١٩١١طهران لسنة 
وصت بحل الذي ال ينتهي طرحت العراق القضية أمام عصبة األمم املتحدة التي أ

 بني البلدين, م١٩٣٧األمر عن طريق املفاوضات املبارشة, فتم عقد معاهدة 
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وبموجب املعاهدة اجلديدة حصلت إيران عىل مكسب جديد فأخذت سبعة كيلو 
مرتات مقابل عبادان مع االحتفاظ باملعاهدات السابقة, واعتبار هذه املعاهدة 

 .الشكل النهائي للحدود بني البلدين
ا وحدها نقض معاهدة ـت إيران من طرفهـ أعلنم١٩٦٩ / ٤ / ١٩ويف 

 ., وهددت باللجوء إىل القوة إن مل تتحقق مطالبهام١٩٣٧
وما زالت املشكلة قائمة بني البلدين, بل لو حصلت إيران عىل مكاسب 
ًجديدة يف شط العرب فإن القضية لن تنتهي ألن حكام طهران يرصحون حينا, 

 الفعيل بينهم وبني العراق هنر دجلة, وجنوب العراق كله ًويلمحون أحيانا بأن احلد
 !!هلم ألن فيه عتباهتم التي يسموهنا مقدسة

 اجلزر العربية املحتلة
 وافقت إيران عىل استقالل البحرين, وتنازلت عن م١٩٧١ / ٨ / ١٣يف 

طانية يً غزت إيران عسكريا وحتت احلامية الربم١٩٧١ / ١١ / ٣٠املطالبة هبا, ويف 
طنب الكرب, وطنب الصغر التابعتني إلمارة رأس اخليمة, :  عربيةرث جزثال

ِّوجزيرة أبو موسى التابعة إلمارة الشارقة, ورش د سكان هذه اجلزر إىل إمارات ُ
 .ساحل عامن

واحتالل إيران هلذه اجلزر الثالث بعد ثالثة أشهر من تنازهلا عن املطالبة 
ًتبدلت صفقة بصفقة أخر, علام بأن احتالهلا بالبحرين دليل ظاهر عىل أن إيران اس

 . جاء قبل انسحاب بريطانيا من اخلليج بثامن وأربعني ساعة فقطرهلذه اجلز
وأمهية هذه اجلزر ليست بمساحتها وال بعدد سكاهنا وإنام بموقعها 

من النفط العاملي يمر من % ٧٥ ومما جيدر ذكره أن ,االسرتاتيجي عند مضيق هرمز
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الك ـمن استه% ٥٢دة األمريكية وـات املتحـللوالي% ١٨ه ـ ومنقـهذا املضي

ة حتت ـ ناقلة ضخمه دقيقة تعرب١١ان, ويف كل ـمن استهالك الياب% ٧٥با ووأور
ًمحاية ومراقبة البطاريات اإليرانية, علام بأن عرض املضيق ال يزيد عىل عرشين ميال ً, 

 والسعودي والقطري ومن مضيق هرمز متر شاحنات النفط العراقي والكويتي
 . إضافة للنفط اإليراين]أبو ظبي[ونفط 

ومن هنا تبدو أمهية احتالل إيران هلذه اجلزر الثالث, وملاذا قوبل االحتالل 
 ? إعالمي من قبل اجلانب العريبوتعتيمبربود 

وهناك جزر عربية استولت عليها إيران دون أن يثري استيالؤهم أية ردة فعل 
 وأشادوا فيها م١٩٦٤ الواقعة بني أبو ظبي والشارقة يف عام ]رص[جزيرة : ومنها

ًمطارا حربيا مهام, وجزيرة  ً  وكان م١٩٥٠ القريبة من رأس اخليمة يف عام ]هنجام[ً
 وعدد سكاهنا ستة آالف نسمة جلأ بعضهم ,حاكمها أمحد بن عبيد بن مجعة املكتوم

 ]الغنم[ان كذلك جزيرة واحتلت إير .إىل رأس اخليمة والباقي إىل ديب والبحرين
 .التابعة لعامن ألهنا واقعة عىل مضيق هرمز

وتطالب بثالث جزر يف الكويت, وتر أن حدودها مع العراق والكويت 
 جرت حمادثات بني إيران من جهة م١٩٦٦والسعودية ليست هنائية, ويف عام 

التي والسعودية والكويت من جهة أخر من أجل اجلرف القاري واجلزر الكويتية 
 .)١(تطالب هبا

                              
 وعىل ما لدينا من معلومات ثم عىل ,اعتمدنا يف هذه النبذة التارخيية عىل كتب التاريخ اإلسالمي) ١(

                                                                                                                                              :الكتب التالية
 .للدكتور إبراهيم الرشيقي» أضواء عىل اخلليج العريب«)  أ (

 =                                                                                    .عباس عبود عباس» أزمة شط العرب«) ب( 



 ٢٤٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 :كلمة ال بد منها

بعد هذه النبذة التارخيية عن العالقات اإليرانية العربية نحب أن نسجل 
 :هاتني املالحظتني

فهم الذين أعطوا إليران :  ـ اإلنجليز رأس كل بالء يف تاريخ أمتنا احلديث١
ر العربية وهم الذين مكنوا إيران من احتالل اجلز,  ومعاهدات يف البحرينًاوعود

 وهم الذين انقلبوا عىل عميلهم الشيخ ,الثالث قبل انسحاهبم بثامن وأربعني ساعة
وهم ,  من احتالل األحواز]رضا خان[خزعل, وغدروا به, ثم مكنوا خادمهم 

ًالذين وقفوا إىل جانب إيران ونجحوا يف إعطائها حقوقا مزعومة يف شط العرب 
 .م١٩٣٧هدة  ومعام١٨٤٧ عام ]أررضوم[وفق معاهدة 

 :ويف فلسطني لعب اإلنجليز الدور نفسه الذي لعبوه يف اخلليج
ًوقف اإلنجليز إىل جانب اليهود وأعطوهم وعدا بفلسطني بموجب وعد 
بلفور, وضغطوا عىل املسلمني من أبناء فلسطني مستخدمني سياسة الكبت 

إحلاق األذ واالضطهاد والتنكيل, حتى ال يقوموا بعمل من شأنه إزعاج اليهود أو 
بمستعمراهتم التي تبنى كالقالع يف كل جهة من فلسطني, وضمن اإلنجليز سالمة 

 .املهاجرين اليهود إىل فلسطني
ة ـاء الوطنيـدهم ألدعيـا تاركني احلكم من بعـز من بالدنـوخرج اإلنجلي

 والقومية, غري أن هؤالء كانوا أوفياء لإلنجليز, أمناء عىل معاهداهتم واتفاقياهتم

                                                                         
 .للدكتور خالد الغري»  يف ماضيه وحارضهاخلليج العريب«) جـ( =

 .م١٩٦٧االحتاد الوطني لطلبة الكويت » ماذا جيري يف خليجنا«) د(
 . م١٩٧٩ / ٦ / ١٥قدري قلعجي ـ مقال نرشته احلوادث يف » أندلس اخلليج العريب. ..عربستان«) هـ(
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ياسة التعتيم ـتخدم احلكام سـود, واسـواء مع الفرس أو مع اليهـا سـالتي أبرموه

 .اإلعالمي عىل اجلزر واألرض التي انتزعها عدونا من بالدنا
وجاءت الواليات املتحدة األمريكية لرتث سياسة بريطانيا يف املنطقة, ولكن 

ًبأسلوب أكثر مكرا وأشد خبثا وفاق الدويل مع  فهي التي اخرتعت سياسة ال,ً
 . واقتسمت معه مناطق النفوذ يف العامل,تيياالحتاد السوفي

ونتطلع اليوم من حولنا, فنر األعداء من كل جانب وقد أحاطوا بنا إحاطة 
 :ر باملعصماالسو

 . يف فلسطني ومياه البحر املتوسط وخليج العقبة ويف ممراتنا املائيةاليهود
 .ر األمحر عىل ساحل البحاألحباش الصليبيون

 يف اخلليج وشط العرب ومضيق هرمز, وحيتلون اجلزر العربية جزيرة الفرس
بعد أخر. 
ـ يظن معظم الناس يف بالدنا أن سياسة االستيالء عىل اخلليج وابتالعه  ٢

مرتبطة بشاه إيران وحده, واخلطر قد تالشى بزوال الشاه, وهذا الظن عار عن 
ً كان منفذا ألطامع الفرس التوسعية يا هبلول له, فالشاه حممد رضالصحة وال أص
ته التي قدمها إىل وزير خارجية بريطانيا ا يف مذكر]حلنجي مريزا[التي عرب عنها 

 :]البردين[
ية املتعاقبة أن اخلليج ـومات الفارسـد مجيع احلكـائد لـعور السـإن الش(

دون استثناء ط العرب إىل مسقط بجميع جزائره وموانيه بـة شـالفاريس من بداي
 .)١()ًينتمي إىل فارس بدليل أنه خليج فاريس وليس عربيا

                              
 . م١٨٤٠ وكان ذلك يف عام )١٥ص (» ماذا جيري يف خليجنا«) ١(
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 وترص عىل هذه التسمية تعني أن جزر ,فعندما تقول إيران بأن اخلليج فاريس

اخلليج وضفتيه فارسية وليست عربية, ولو كان اخلالف عىل اللفظ ملا استحق هذا 
 .اخلالف أزمات سياسية بني إيران والدول العربية

 اعتربت م١٩٥١دما أعلنت حكومة مصدق تأميم البرتول يف إيران سنة وعن
, )١(قرارها ساري املفعول عىل الرشكات التي تعمل عىل استغالل البرتول يف البحرين

مهدي : وكان يف حكومة مصدق أركان احلكومة املؤقتة للثورة اإلسالمية أمثال
 بختيار رئيس الوزراء بازركان وكريم سنجايب كام كان يف حكومة مصدق شابور

وهذا يعني أن مجيع األطراف . . السابق وقادة حزب توده الشيوعي وآية اهللا الكاشاين
 .قد وافقت عىل اعتبار البحرين الوالية الرابعة عرشة التابعة إليران

ماذا جيري يف «: وقال االحتاد الوطني لطلبة الكويت يف كتاب هلم أسموه
 .»خليجنا

اين مل يصدر عنه أي بيان يندد فيه بالعدوان الفاريس عىل إن حزب توده اإلير
 يف البحرين ]جبهة التحرر الوطني[املناطق العربية املجاورة, وكذلك مل يصدر عن 

أي بيان يندد بالعدوان اإليراين, واجلبهة واجهة للحزب الشيوعي, ومن املعروف 
وأن بعضها منتدب أن معظم قيادات وقواعد احلزب الشيوعي البحريني إيرانية, 
انتهى كالم االحتاد . )٢(من حزب توده يف إيران ليتوىل قيادة الشيوعيني يف البحرين

 . يساري ويتعاون مع الشيوعيني)٣(ًعلام بأن االحتاد الوطني لطلبة الكويت
ومن هنا يتبني لنا بأن سياسة االستيالء عىل اخلليج ليست مرتبطة بالشاه 

                              
 . )٢٤ص (»  جيري يف خليجناماذا«) ١(
 . )٩١ص (املصدر السابق ) ٢(
  . كان ذلك قبل حوايل عقدين ثم توىل اإلسالميون قيادة احتاد الطلبة) ٣(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٥٢
ة مجيع احلكومات واألحزاب واآليات واهليئات حممد رضا وحده ولكنها سياس

 .اإليرانية
 خطتهم خالل نصف قرن

بدأ اإليرانيون بغزو اخلليج منذ مطلع القرن الرابع عرش اهلجري, وضاعفوا 
 :هجرهتم بعد احلرب العاملية الثانية, واتبعوا من أجل حتقيق أهدافهم اخلطة التالية

 :تعاون مع اإلنجليزال ـ ١
 ومن األمثلة عىل ذلك أن ,ًم ظاهرا يف كل مكان من اخلليجوكان تعاوهن

ً كان يعمل طباخا يف دار ]ز. غلوم أ[رئيس تنظيم اإليرانيني يف البحرين املدعو 
ي البحرين ياالعتامد الربيطاين, وأصبح خالل عرش سنني من كبار جتار وإقطاع

لبحرين كان يف عام ً علام بأن دخوله ل,ًووكيال للبوارج البحرية يف ميناء سلامن
 .م١٩٥٠

 ,ويف ديب كانت هناك عصابة من اإليرانيني يتزعمها امليجور الربيطاين لوريمر
 مركز جتسس وختطيط يرتبط بدار االعتامد الربيطاين]تاج[ويف قطر كان ناد . 

 : ـ إقامة صالت قوية مع شيوخ اخلليج٢
ب مؤهالت, كثري من اإليرانيني الذين يعملون يف اخلليج جتار وأصحا

ويعرفون نوعية األعامل التي يرغبها شيوخ اخلليج, وهلذا فهم رشكاء للشيوخ 
ووكالء هلم يف جتارهتم وأعامهلم, ومن كبار التجار الذين برزوا يف هذا امليدان يف 

 الكاظمي, سليامن حاجي حيدر ـ الري وأوالده, عبد  املزيدي,البهبهاين, :اخلليج
مد صادق خليل الري, أكرب رضا, فريدوين, قبازرد, الرضا إسامعيل إشكناين, حم

 . . .معريف, بوشهري, دشتي
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وصحيح أهنم حيققون مكاسب مادية من وراء عالقاهتم مع الشيوخ, ولكن 

 .األهم من هذا كله املكاسب السياسية التي جاء كثري منهم من أجلها

 : ـ األيدي العاملة٣
 جاء بطرق ااملة اإليرانية, بعضهتدفق عىل اخلليج عدد كبري من األيدي الع

 يف اإلقامة التجار اإليرانيون, الذين أصبحوا مواطنني من أهل امرشوعة وساعده
 .اخلليج بل وكالء ورشكاء للشيوخ

ًوبعضهم تسلل عن طريق البحر, وكان الطريق آمنا هلم ألن معظم قوات 
 .األمن البحرية من الشيعة

اغ الذي كان يعيش فيه اخلليج بعد احلرب واستفاد العامل اإليرانيون من الفر
 فحسنوا أوضاعهم املادية, ووجدوا من كبار التجار كل دعم ,العاملية الثانية
ل إيراين قادم ـون لكـار اإليرانيني يقدمـار التجـان كبـر كـي قطـومعونة, فف

 .ًروبية, وكان هذا املبلغ كافيا لتأسيس حمالت صغرية) ٣٠٠٠(ًرضا مقداره ـق

 : احتكار بعض األعامل ـ٤
استرياد : يتوىل التجار اإليرانيون السيطرة عىل عدد كبري من الرشكات أبرزها

 .املواد الغذائية, استرياد اخلضار, أعامل الصريفة
 السيطرة عىل جتارة اجلملة واالسترياد, كام يسيطرون عىل املخابز ونوحياول

تالك أكرب مساحة ممكنة من القديمة, وعىل معظم حمالت البقالة, وحياولون ام
 .العقارات السكنية واألرايض الزراعية, وجتارة السجاد والنجارة

 ينافس ًاًويتجول اإلنسان يف اخلليج يف أسواق كاملة فال جيد فيها عربيا واحد
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اإليرانيني, بل ال يستطيع إنسان وحده أن ينافسهم ألنه سيجد نفسه أمام خطة ال 

 ,حظ املشرتي مد الرتابط بني التجار اإليرانيني يف السعرهذا ويال. . . اهبطاقة له 
 هنايته سيجدهم يتوقفون عند كلمة واحدة يف سعر احلاجة, حتىفمن أول السوق 

وهذا إنام جاء نتيجة اتفاق بينهم, كام أنه نتيجة حتكمهم بأقوات الناس وحاجياهتم 
 .الرضورية

 : ـ التسلح٥
قبل أبناء جلدهتم ُخلليج بتجارة األسلحة, وييقوم اإليرانيون املستوطنون يف ا

عىل رشائها والتدرب عليها, وهذا األمر يعرفه أهل اخلليج ومل ينقطع خالل نصف 
 :قرن

 كمية كبرية من األسلحة م١٩٦١ففي البحرين اكتشفت السلطات يف عام 
 ثم اكتشفت أسلحة يف بيت إيراين آخر كان يشتغل عامل , إيراين]رسدار[يف بيت 

 .م١٩٦١اء, وتبني أنه ضابط يف اجليش اإليراين وكان ذلك يف صيف بن
 ضبطت أسلحة عند أربعة من اإليرانيني أثناء م١٩٦٥ / ١ / ٢٥ويف 

دخوهلم لقطر ثم غطيت قضيتهم ألن األسلحة كانت مستوردة لبعض كبار التجار 
 .اإليرانيني الذين حصلوا عىل اجلنسية القطرية

 :ات كميات كبرية من األسلحة أمههاويف الكويت اكتشفت السلط
ثر انفجاره, كام إ هم اكتشاف األسلحة فيت م١٩٦٥خمبز إيراين يف الساملية عام 

ًاكتشفت السلطات مستودعا لألسلحة داخل خمبز إيراين يف املرقاب, وناهيكم عن 
 والقليل منها الذي يصادر أما معظمه فيدخل ,األسلحة املهربة عن الطريق البحري

 .يج ويوزع, ألن معظم قوات األمن البحرية من اإليرانيني خاصة والشيعة عامةاخلل
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رب األسلحة داخل صناديق أدوية مرسلة من إيران لطبيبني ُويف ديب هت
 ويف معظم مناطق اخلليج صاروا هيربون األسلحة عن طريق ,مشهورين يف ديب
 أسلحة ضمن  اكتشفت السلطات البحرانيةم١٩٦٤ففي عام !! صناديق األدوية

 يف املنامة, ومرة ثانية كانت مرسلة للتاجر ]جعفر[صناديق أدوية مرسلة لصيدلية 
 .دشتي. املعروف ع

 : ـ التنظيم٦
يؤدي اإليرانيون يف اخلليج دورهم بشكل منظم, ومن أشكال هذا التنظيم 

ـ كام  صالهتم القوية مع شيوخ اخلليج وسيطرهتم عىل معظم األعامل التجارية
 :ا ـ, وهناك صور أخر ألنشطتهم وتنظيمهم أمههاأسلفن

 :تسلل اإليرانيني إىل أجهزة دويالت اخلليج احلساسة) أ(
رطة واألمن ـ أي املباحث ـية, وجهاز الشـرة واجلوازات واجلنسـكجهاز اهلج

, ]الطابو[ـ, وجهاز البلديات وبصورة أخص   سياسيةوسواء كانت مباحث جنائية أ
 .الرشكات املهمة كرشكات البرتول, ودوائر اإلعالم واجليشودوائر اجلامرك, و

 :النشاط احلركي اجلامعي الرسي) ب(
وهذا النشاط يشمل مجيع اإليرانيني مهام علت وظائفهم, ويلمس اإلنسان 

 ]املستخدم[يف اخلليج تعاوهنم يف أي مؤسسة أو وزارة يتواجدون فيها ابتداء من 
 مزرعة يف رأس اخليمة م١٩٦٤لتي كشفت عام وانتهاء بالوزير, ومن أوكارهم ا
 اإليرانيون من خمتلف ساحل عامن فيعقدون ليهاألحد األطباء اإليرانيني, ويتوافد ع

ًاجتامعات دورية ويصل عددهم إىل مائة ومخسني شخصا حتت حراسة مشددة 
 .ورسية, ويف املجال العسكري يعتمدون عىل التنظيم اهلرمي

رستم [ان الضابطان ـاحل عمـ اإليرانيني يف سة تدريبـوكان يقوم بمهم
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ً, وكانا يقومان بمهمتهام قرب مطار ديب القديم أحيانا, ورغم علم ]وبختياري

ان عىل ـ ك]الويمر[اين ـور الربيطـاط ألن امليجـف النشـات بذلك مل يتوقـالسلط
 عام كان ذلك يف. . . صلة قوية مع اإليرانيني, ويمدهم بالعون املعنوي واملادي

 .م١٩٦٤
 :دور احلسينيات) جـ(

اختذ اإليرانيون من احلسينيات مراكز ألنشطتهم املريبة, وكانوا يبنوهنا عىل 
 هامجت الرشطة القطرية حسينية م١٩٦٥طريقة القالع, ويف الشهر الرابع من عام 

ً بعد منتصف الليل فوجدوا داخلها أكثر من عرشين إيرانيا يتدربون عىل ]اجلهرمية[
 .ًالعصابات, وضبطوا عندهم كثريا من األسلحةحرب 

 :العقارات) د(
هيتم اإليرانيون والشيعة عامة يف اخلليج برشاء العقارات, وخيتارون املناطق 
واألماكن احلساسة داخل املدن, وإذا عجزوا عن رشاء بيت من البيوت قاموا 

 ساحل  اكتشفت السلطات يفم١٩٦٤بحرقه إلجبار صاحبه عىل بيعه, ففي عام 
 وعضوية جمموعة ]الويمر[عامن عصابة حلرق البيوت يتزعمها امليجور الربيطاين 

من أفراد البوليس الرسي اإليراين العاملني يف ساحل عامن, ومن بني اإليرانيني 
, وقد قبض عليه وهو ]يعقوب حاجي داود[الذين قبضت عليهم السلطة املدعو 

 ومعه زجاجة برتول , يف ديب]نايف[حياول إشعال النار يف حي قرب سجن 
ً, وأوقف يف السجن يوما واحدا ثم أفرج عنه]كربيت[وصندوق ثقاب  ً. 

إن اخلطوة األوىل عندهم رشاء العقارات والعامرات, أما اخلطوة الثانية فهي 
االستقالل بأحياء هلم, ومن أجل ذلك يبتاعون منازل السنة بأثامن باهضة أو 
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 حي أفضل وبرشوط مغرية, ويستخدمون مجيع يبادلوهم البيت ببيت آخر يف

ًالوسائل املرشوعة وغري املرشوعة, وفعال نجدهم استقلوا بأحياء كانوا قبل سنوات 
 .غرباء فيها, وهم بعد ذلك مستمرون يف زحفهم

نة يف لبنان, روهذه الطريقة نفسها استخدمها اليهود يف فلسطني واملوا
 نيام :دينة محص, واملسلمون ال أقولوالنصرييون يف ساحل بالد الشام ويف م

 بل نجد معظمهم أدوات يستخدمها أعداء اإلسالم من أجل حتقيق ,وكفى
 .أهدافهم
 :اجلنسية) هـ(

خطط اإليرانيون والرافضة بشكل عام من أجل احلصول عىل اجلنسية يف 
 نطقة بعداملاخلليج, وكان هلم ما أرادوا ألهنم استغلوا الفراغ الذي كانت تعيشه 

 . كانت تشكو من قلة السكان كام تشكو قلة اليد العاملةقداحلرب العاملية الثانية, ف
وكان شيوخ اخلليج يتساهلون يف منح اجلنسية, ويستطيع كل إنسان أن 

 إىل ٥٠ًيبتاعها لقاء مبلغ من املال وكان معروفا يف ساحل عامن أن ثمن اجلنسية بني 
حلة التي تلت احلرب العاملية الثانية بل إىل بداية  روبية, وال نريد العودة إىل املر٥٠٠

 / ٥ / ٢٥نرشت صحيفة اجلمهورية العراقية الصادرة بتاريخ  حيث اتيالسبعين
 : اخلرب التايلم١٩٧١

 أن إحد م١٩٧١ / ٥ / ٢٤ذكرت جريدة اخلليج الصادرة يف الكويت يف 
الرشوط إىل إحد اإلمارات العربية باعت أربعة آالف جواز سفر مستوفية جلميع 

ن هذه اخلطوة تأيت إ :وقالت. الدول املجاورة املعادية للقضايا العربية ـ أي إيران ـ
نتيجة تعامل واضح مع سلطات تلك الدول لتمهيد غزو برشي خطري للمنطقة 

ًتقريبا من % ٧٠ ويذكر أن نسبة اإليرانيني يف إمارة ديب تبلغ ,لصالح تلك الدولة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٥٨
 من ناحية ]ديب[ وتعترب , نسمة١٠٠ ,٠٠٠الذي يبلغ حوايل جمموع السكان العام 

 . أكرب إمارات اخلليج العريبة السكانيالكثافة
اء ـات وشيوخ اخلليج أغنيياع باآلالف يف السبعينـت اجلنسيات تبـإذا كان

ات, والسيطرة لإلنجليز املتواطئني مع يات واخلمسينيفكيف كان احلال يف األربعين
 !إيران?

املطلعون أن سلطات ديب إىل عهد قريب ال تسأل القادم عن جنسيته, وحيدثنا 
وإنام هتتم بالتأكد من دفعه للرسوم املطلوبة, وعن هذا الطريق وغريه استطاع عدد 
كبري من اإليرانيني احلصول عىل اجلنسية يف بلدان اخلليج, وبات من املألوف أن 

ًير املرء سيارة أنيقة أو مسؤوال كبريا أو مج ًعا من أبناء اخلليج جمتمعني وصوت ً
املذيع يف إذاعة طهران الفارسية يلعلع بينهم, إهنم يعيشون بأجسادهم يف اخلليج أما 

 !!قلوهبم وعقوهلم ففي طهران
زالوا ورغم كل ما حدث املفضلني عىل غريهم يف منح اجلنسية, ذلك ألن وما

ًارا يف جلنة منح اجلنسية, هلم موظفني يف إدارة اهلجرة واجلوازات, وألن هلم أنص
 .وهلم وساطات عند علية القوم

 ١٥٠ومما جيدر ذكره أن الرافضة متكنوا من نرش دعوهتم يف أوساط السنة منذ 
سنة, وساعدهم عىل ذلك قوة تنظيمهم, وما لدهيم من إمكانات مادية ودعائية, 

 .وضعف السنة وخاصة القبائل ـ األعراب ـ
 : العراقومن القبائل التي تشيعت يف

 سنة, وكعب منذ ٦٠ سنة, وزبيد منذ ٦٠ سنة, ومتيم منذ ١٥٠اخلزاعل منذ 
البوحممد, وبنو :  سنة, ومن القبائل األخر التي تشيعت٧٠ سنة, وربيعة منذ ١٠٠



 ٢٥٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
ر وعفق وعمري, واخلزرج, وشمر طوجا والدفافعة وبنوالم, وآل أقرع والبد

 .)١(واجلبور والشليحات
يعة عىل القبائل البدوية بل ركزوا عىل املدن, ولقد ومل يقترص نشاط الش

أصبحت هلم أحياء كثرية يف بغداد بعد أن كانوا أقلية, وصار من السهل عىل كل من 
ًيزور العراق أن يعلم أن شبابا من عائالت سنية عريقة تشيعوا قبل أقل من 

 .سنة١٠٠
 شواهد من الكويت

ما نقوله عن املتتبع ألنشطة الرافضة يف الكويت جيد فيها شواهد عىل صحة 
 : عىل ذلكاألمثلةوفيام ييل بعض خمططات الفرس, 

 :ًأوال ـ املساجد
 :وهلم يف الكويت املساجد التالية

 املوقع اسم املسجد الرقم
 .الرشق .الصحاف ١
 .الرشق .احلياك ٢
٣ الرشق .الغضنفر. 
 .الرشق .مراد معريف ٤
 .الرشق .اإلمام احلسني ٥
 .بنيد القار .احلاج عباس مريزا ٦

                              
 .  للحيدري)٣ص ( عن كتاب عنوان املجد )٦٩ص (» دور الشيعة يف تطور العراق«) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٦٠
 .الشعب .سمو األمري ٧
 .الصليبخات .جعفر بن أيب طالب ٨
 .ميدان حويل .إبراهيم القالف ٩
 .الساملية .زين العابدين ١٠
١١ الساملية .الغضنفر. 
 .الرشق .حممد املوسوي ١٢
 .الرشق .املزيدي ١٣
 .الرشق .عبد البلوشحاج  ١٤
 .الرشق .حاج أمحد األستاذ ١٥
 .الرشق .يوسف هببهاين ١٦
 .الدسمة .مقامس ١٧
 .الدعية .سيد حسن سيد إبراهيم ١٨
 .ميدان حويل .إشكناين ١٩
 .العمرية .مسجد العمرية ٢٠
 .الدعية .البحارنة ٢١
 .الرشق .ابن نخي ٢٢

 ليس لوزارة األوقاف ٢٠حتى رقم  و١٢وما جيدر ذكره أن املساجد من رقم 
 .حق اإلرشاف عليها

واملسجد عند الشيعة له شأن آخر فهو ناد, وملتقى هلم يعقدون فيه 
اجتامعاهتم, ومكتبة ودار نرش, وفيه عدة جلان تتوىل تنظيم خمتلف شؤون املسجد, 
ومن مسجد الصحاف وحده أصدرت جلنة االحتفاالت والندوات الدينية جمموعة 



 ٢٦١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 لـ »الدين بني السائل واملجيب«ًتب التي توزع جمانا, ومن بني هذه الكتب من الك

ن يف القرآن  أملؤلفا وهو الكتاب الذي قال فيه ]مريزا حسن احلائري األحقاقي[
ي ليس فيه من مصحفنا آية واحدة ن هناك مصحف فاطمة الذأًزيادة ونقصانا, و

عبد اهللا العيل النجادة :  عىل نفقةنه سيظهر مع اإلمام املنتظر, وطبع هذا الكتابأو
 ويف مكتبة هذا املسجد الكتاب املشهور , طاهر حممد حسن ومها من أغنيائهميلوع

 .يس للطرب»فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرباب«: عندهم
* * * 

والشيعة يف الكويت ماضون يف بناء املساجد, فعند البلدية طلبات هلم ببناء 
 : كل من املناطق التاليةمساجد حتت التنفيذ يف

 .)١(الصباحية قطعة رقم ) أ(
 .الرقة) ب(
 .)١(سلو قطعة رقم ) جـ(

كام تقدم بعضهم إىل وزارة األوقاف يتربعون ببناء مساجد للطائفة اجلعفرية 
 :ومنهم

 .حبيت عبد املجيد النقي يف منطقة بيان) أ(
 .عيل أمحد عبد السالم يف منطقة الصليبخات) ب(
 .)١(/ اعة الطائفة اجلعفرية يف منطقة العمرية ق مج) جـ(
 .)٤ (/عبد الصمد عبد اهللا معريف يف منطقة سلو ق ) د(

 :وهناك مساجد وافقت وزارة األوقاف عىل إنشائها وهي



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٦٢
 اسم املتربع املنطقة
 . سيد عيل سيد إسامعيل ـ١ .الرقة

 . عبد اهلادي عبد احلميد الصالح ـ٢ .خيطان
 . حسني القطان ـ٣ .)٥ (ق/ بيان 

 . عامر فيصل العسكر ـ٤ ).١( ق/ الصباحية 
 . حممود أبل ـ٥ .اجلزء القديم /  امليناء/ الشويخ
 . يوسف عباس ومقامي عباس ـ٦ ).٤(ق  /الرميثية 

وبعض هذه املساجد جر تأجيل إنشائها, ولكن األمر ليس أكثر من 
 عن الرس يف إنشاء هذه املساجد مع وقد سئل مصدر كبري يف وزارة األوقاف. تأجيل

 ليس لنا حق االعرتاض عليها, ومل يؤخذ اليُهذه أوامر ع: عدم احلاجة إليها فأجاب
 !!رأينا هبا

ويقوم الشيعة بإنشاء مساجد يف مناطق السنة, رغم عدم تواجدهم يف مثل 
وقد . هذه املناطق, وإن وجدوا فأرسة أو بضع أرس جاءوا لتنفيذ غرض معني

وا يف بناء مساجد هلم دون ترخيص من البلدية, وأخفقوا يف بعض املناطق كام نجح
 .حصل يف اجلهرة
 :ًثانيا ـ احلسينيات

مساجد الشيعة رغم كثرهتا يف الكويت مل تشبع طموحهم, فعمدوا إىل بناء 
 وقد اعرتضت البلدية عىل عملهم ألهنم ,احلسينيات عىل شكل قالع وفيها رساديب

 دون أو قبل أن يأخذوا الرخصة, ومن أسباب اعرتاض البلدية يشيدون البناء
 : ومن أهم هذه احلسينيات,كذلك اإلضاءة ومل يؤبه العرتاض البلدية



 ٢٦٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 منطقة الدعية

 اسم احلسينية اسم املنطقة والعنوان
 . نارص خرض الرس ـ١ .١٠شارع /  ١ قطعة  /منطقة الدعية
 .حسني حجي حجي  ـ٢ .مرىض  ش /٤ ق  /منطقة الدعية
 . جاسم حممد الرصاف ـ٣ . للنساء /ش مرىض/  ٤ ق  /منطقة الدعية
 . حجي أمحد بن نعمة ـ٤ .٤٧ ش/  ٤ ق  /منطقة الدعية
 . عبد اهللا السامك ـ٥ .٤٣ش /  ٤ ق  /منطقة الدعية
 . مال عيل األمري ـ٦ .ش بوقامز/  ٣ ق  /منطقة الدعية
 . سيد إبراهيم سيد حسن ـ٧ .ش الرتمذي/  ٣ ق  /منطقة الدعية
 . حسني عبد اهللا عيل ـ٨ .ش القرطبي/  ٤ ق  /منطقة الدعية
 . رازيه درويش ـ٩ . للنساء /٤٣ش /  ٤ ق  /منطقة الدعية
 . حسيب العليان ـ١٠ . للنساء /ش البخاري/  ٤ ق  /منطقة الدعية
 منطقة بنيد القار
 . حجي أمحد متال ـ١١ .٣٩ منزل  / ش بور سعيد /منطقة بنيد القار
 . أمحد حسن عاشور ـ١٢ .منطقة بنيد القار
 . سيد حممد احلسني ـ١٣ .٢١منزل /  ٧١ ش  /منطقة بنيد القار
 . حممد عيل األربش ـ١٤ . الرشيفارع ش/منطقة بنيد القار
 . سيد عمران سيد أمحد ـ١٥ .٩٢ ش  /منطقة بنيد القار
 . عيل حسني حجي ـ١٦ .٧٢ ش  /منطقة بنيد القار
 . جميد عباس ـ١٧ .٧٦ ش  /منطقة بنيد القار
 . طيبة سيد حسن ـ١٨ للنساء/  ٧٢  ش /منطقة بنيد القار



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٦٤
 . علوية بيبي رباب ـ١٩ .٣٥ ش  /منطقة بنيد القار
 ضاحية عبد اهللا السامل

 . إبراهيم مجال الدين ـ٢٠ .١٢ ش/  ١  قطعة /ضاحية عبد اهللا السامل
 . عيل أمحد الشواف ـ٢١ .٢١ش / ٢  ق / الساملضاحية عبد اهللا

 املنصورية
 . الياسني ـ٢٢ .٢٩ش /  ٢ق / املنصورية 
 . العباسية ـ٢٣ .٢٨ش /  ٢ ق /املنصورية
 . عباس حسن املطوع ـ٢٤ .١ ق  /املنصورية
 . عون املطوع ـ٢٥ .١٤ش /  ١ ق  /املنصورية
 . حممد األربش ـ٢٦ .١١ش /  ١ ق  /املنصورية
 .هلزيم ـ ا٢٧ .ملغرباش /  ١ ق  /املنصورية
 . ماليه زهرة ـ٢٨ . للنساء / ١٣  ش / ١ ق  /املنصورية
 . خليل فردان ـ٢٩ .١ ق  /املنصورية
 . املشموم ـ٣٠ .ربغ ش امل /املنصورية
 . عبد املحسن احلرز ـ٣١ .املنصورية
 الرشق
 . عبد الوهاب حجيرص ـ نا٣٢ . رشق / شارع عبد اهللا األمحر /الرشق

 . احلسينية العراقية ـ٣٣ .ويملكها عبد عبد احلسني وحجي عبود
 . حسن القطان ـ٣٤ .الرشق ـ الصوابر

 . مسجد هبشق حممد عيد عيل ـ٣٥ .الرشق ـ منطقة البلوش
 . مسجد ششرت ـ٣٦ . ش عبد اهللا اجلابر /الرشق



 ٢٦٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 . حسينية بنخى ـ٣٧ .يملكها أمني وحسن  / ش عبد اهللا اجلابر /الرشق
 . حسينية العتبات ـ٣٨ . ش أمحد اجلابر /الرشق
 .رتىض سيد مرتىض ـ م٣٩ .)أبو عبيدة( ش  /الرشق
 . حسينية معريف ـ٤٠ . للنساء /)أبو عبيدة( ش  /الرشق

 . عسكر زمان ـ٤١ .الصوابرـ الرشق 
 . عباس مكي طه ـ٤٢ . ش امليدان قرب حسينية معريف /الرشق
 . أمحد عيل حممد عيل ـ٤٣ .عبد اهللا األمحر  ش /الرشق
 . حسينية اخلزعلية ـ٤٤ . مقابل البنك املركزي /الرشق
 . حسينية اجلعفرية ـ٤٥ .لضوئية اـ قرب اإلشارة  ش أمحد اجلابر /الرشق

 . حسينية اهلندية ـ٤٦ .ش عبد اهللا األمحر/ الرشق 
 .د عبداهللا اجلزاف حسينية حمم ـ٤٧ . قرب مدرسة كاظمة /الرشق

 الصليبخات
 . حسينية حممد يوسف حجي ـ٤٨ .٣ قطعة  /الصليبخات

 . أبو احلسن مجال ـ٤٩ .١٣بلوك /  ٥ ق  /خاتبالصلي
 .جي ضحى قذافة ـ ح٥٠ .الصليبخات
 . أمحد حسن مهدي ـ٥١ .الصليبخات
 . حميسن فهد النجدي ـ٥٢ .الصليبخات
 .سن أمحد ضيف ح ـ٥٣ . للنساء /الصليبخات
 . عثامن عيل السيد ـ٥٤ . للنساء /الصليبخات
 . عبد اهللا عيل ـ٥٥ .للنساء/  ٢  ق /الصليبخات
 . إبراهيم مال حسن ـ٥٦ .للنساء/  ٢  ق /الصليبخات



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٦٦
 . عيل حسن مشاري ـ٥٧ .الصليبخات
 . إسامعيل رسور إسامعيل ـ٥٨ .الصليبخات
 . صبحي حسني ـ٥٩ .الصليبخات
 اميةمنطقة الش

 . عباس عبد اهللا عبد العزيز ـ٦٠ .٦٢ش /  ٦ ق  /منطقة الشامية
* * * 

ويف معظم مساجد وحسينيات الرافضة يف الكويت مكتبات تنرش وتوزع 
ًكتيبات ورسائل جمانا, وفيها غرف يسكنها الشيعة الوافدون إىل الكويت, وبصورة 

العراقية وأعدم عدد منهم, أخص الذين فروا من العراق بعد أن اصطدموا مع السلطة 
 .ويقوم هؤالء الشباب احلركيون باإلرشاف عىل تنظيم الشباب الشيعة يف الكويت

 ,يشمل كل ما يف الكويت من حسينياتال  هذا وعدد احلسينيات الذي ذكرناه
وإنام هذا هو الرقم الذي متكنا من احلصول عليه, ونستطيع أن نقول أهنم يملكون 

 ! فهل يملك املسلمون السنة مثل هذه املراكز?,تسعة مراكز للنساء منها ,ًستني مركزا
احلقيقة أن املسلمني السنة ال يملكون حتى املساجد ألهنا ملك لوزارة 
األوقاف, فهي التي حتدد الوعاظ واخلطباء والفراشني, وهي التي حتدد عدد صالة 

ل الرشعي الذي ًالرتاويح, ولو كان حتديدها خمالفا للسنة, ومن استجاب للدلي
 فيكون نصيبه االستدعاء فالنقل فالتوبيخ والطرد, أما ,خيالف الوزارة وتعبد اهللا به

 ات الرافضة ومعظم مساجدهم, فليس لوزارة األوقاف أي إرشاف عليها,يحسين
وا دون أن يطردهم حارس املساجد ؤن جيلسوا وينقدوا وهيامجوا من شاويستطيعون أ

 .ستخدمه الوزارة كعني هلا عىل املوظفني يف املساجدأو مراقب املساجد الذي ت
ار املسؤولني يف وزارة ـًا عن كبـة وحسينياهتم قامت رغمـد الرافضـومساج
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األوقاف أو يف البلدية, ودون أن خيضع معظمها حتى لإلجراء العادي الذي يقوم 

 .به أي مواطن إذا أراد بناء مسكن له
 :نعود مرة ثانية لنسأل

 !السنة يف الكويت تسعة مراكز للنساء?ـ هل يملك 
ًال يملكون حتى مركزا واحدا: واجلواب ً. 

 وحده أكثر من ]الكويت[ـ هل يعلم املسلمون السنة أن يف هذا البلد الصغري 
ًمائة مركز للرافضة, وتوجيه هذه املراكز والتخطيط هلا يأيت ـ سابقا والحقا ـ من قم  ً

 !وحدها?
, وقد حازوا عىل %٢٠وز نسبة املواطنني الشيعة فيه هذا حيدث يف بلد ال تتجا

 !! وهم أعاجم إيرانيون,اجلنسية بطرق غري مرشوعة
 :ثم يأيت من يقول

 .الشاه وحده كان سبب توتر العالقات ما بني إيران ودول اخلليج
ًوهذا القول ليس صحيحا فتوتر العالقات ازداد بعد قيام ثورة اخلميني, 

احلسينيات واملساجد, وفيها تلتقي مجيع فئات : األوكارواخلطر ينطلق من هذه 
 وهي تابعة للحوزات العلمية يف قم, وليست تابعة للشاه ـ هكذا كانت ,الرافضة

وهكذا هي اليوم ـ, والتخطيط هلا كان قبل قيام الثورة اخلمينية, ومنها انطلق أمحد 
 .عباس املهري هيدد ويتوعد

 :ية أخر يف الكويت أمههاًثالثا ـ هناك مؤسسات شيعية دين
مجعية الثقافة االجتامعية يف ميدان حويل, وتتوىل هذه اجلمعية تنظيم الشباب 
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واملثقفني يف الكويت, فهي التي نظمت اشرتاك الطالب الشيعة يف انتخابات االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت بقائمة مستقلة, وهي التي تتوىل تنظيم الطلبة يف ثانويات 

اتذة ـم املوظفني واملثقفني من أسـد الكويت, وهي التي تنظـ ومعاهطاتـومتوس
 .ومهندسني وأطباء
 دار للنرش باسم دار التوحيد يف شارع االستقالل, قامت بنرش عدد وللشيعة

 .من رسائلهم, وتوزع هذه الرسائل باملجان يف خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي
 اجلهراء ومكتبة األمري عند وهلم مكتبات جتارية كمكتبة األمل يف شارع

دروازة عبد الرزاق, ويف هذه املكتبة عدد ضخم من الكتب التي هياجم مؤلفوها 
 إضافة إىل ما هبا من رشكيات ودعوة إىل عبادة األوثان أصحاب رسول اهللا 

واألصنام, ومن أهم مكتباهتم التجارية يف الكويت كذلك مكتبة الكويت املتحدة 
 .السامل ومكتبة وكالة املطبوعات شارع فهد الساملللتوزيع شارع فهد 

 .وهلم مدارس كاملدرسة اجلعفرية, ومدارس أخر للجالية اإليرانية
 :ًرابعا ـ أوضاعهم االجتامعية والسياسية

: عمل الشيعة منذ بداية تواجدهم يف الكويت عىل االستقالل ببعض املناطق
 .كالرشق, والقادسية, والدسمة, والدعية

جل حتقيق هذا اهلدف كانوا يبتاعون املنازل يف هذه املناطق بأغىل ومن أ
 ,األسعار, والذين ال يقبلون بيع منازهلم بثمن نقدي يقدمون هلم إغراءات أخر
ًكان يبادلوهم منزال بمنزل يف مكان آخر أفضل يف موقعه وثمنه من املنزل الكائن يف 

 .املناطق اآلنفة الذكر
 هذه املناطق فأصبحوا أكثرية يف الرشق والدسمة ونجحوا يف السيطرة عىل
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 .والدعية وبنيد القار

وكانت السيطرة عىل هذه املناطق مقدمة لالنتخابات النيابية, وكان هلم ثالثة 
 ثم أصبح هلم سبعة مقاعد يف املجلس الذي تاله, ويف آخر ,مقاعد يف املجلس األول

ناسب مع حجمهم, وهو ثمرة جملس كان عددهم عرشة أعضاء, وهذا العدد ال يت
كتحريم ومنع : التخطيط واملراوغة, فناس منهم يتحركون من منطلق إسالمي

اجلارة (: اخلمور, واملطالبة بتحكيم الرشيعة اإلسالمية, ويعربون عن إيران بقوهلم
ناس منهم يتحركون من منطلق قومي اشرتاكي, ويتعاونون , و)املسلمة الصديقة

يني من غري السنة, ويرفعون الشعارات التي اعتاد اليساريون مع القوميني االشرتاك
 .يف كل بلد عىل رفعها

ة وكسب ـلطة القائمـالء للسرك من منطلق الوـوالقسم الثالث منهم يتح
ون, فالذين يتظاهرون باإلسالم ـويف الوقت نفسه فهم يأخذون وال يعط, تأييدها

 !رهميكسبون تأييد وعطف املغفلني من السنة وما أكث
والذين يتظاهرون بالقومية واالشرتاكية يكسبون تأييد الناس القوميني من 

 أما أن يمنح الشيعة تأييدهم ,غري الشيعة, واآلخرون يكسبون تأييد املوالني للسلطة
ملرشحني من السنة فال, اللهم إال إن كانوا يف منطقة ليس هلم مرشح فيها فيؤيدون 

يعملون عىل تعميق اخلالفات بني السنة يف املناطق  و,من ينتفعون منهم يف مناطقهم
التي يسيطرون عليها, فيخوض املعركة االنتخابية عدد كبري وتتوزع أصوات السنة 

 .بينهم يف حني ترتكز أصوات الشيعة عىل عدد حمدود
وطموحات الشيعة يف الكويت مل تتوقف عند املناطق التي سيطروا عليها, 

كميدان حويل, والرميثية, وسلو, :  عىل مناطق جديدةفهم اآلن حياولون السيطرة
وقد حيققون هدفهم اجلديد ألهنم يتحركون من خالل . والصليبخات, واجلابرية
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 .خطة, بينام يتخبط املسلمون السنة خبط عشواء يف ليلة ظلامء ـ كام يقولون ـ

ن ونجح الشيعة يف الوصول إىل الوزارة, ومن األعراف اجلديدة يف الكويت أ
يكون هلم وزير يف احلكومة, ففي احلكومة السابقة كان وزيرهم عبد املطلب 

 فجاء بشيعي ,الكاظمي ـ وزير النفط ـ, وما خرج من الوزارة حتى طبعها بطابع طائفته
ليكون أحد وكالء الوزارة, ووضع عىل رأس رشكة النفط أحد الشيعة إضافة إىل 

 .رؤساء اإلدارات وكبار املديرين
 الوزارة يتوىل عبد العزيز حممود بوشهر وزارة الشؤون االجتامعية, ويف هذه

 .وهو إيراين رافيض
فوكيل وزارة اإلعالم : ويتغلغل اإليرانيون الشيعة يف خمتلف أجهزة احلكم

 إضافة إىل سيطرهتم عىل وزارة النفط ,ومعظم كبار املوظفني يف هذه الوزارة منهم
فتبلغ نسبتهم يف الرشطة وأجهزة املباحث واجلوازات كام أسلفنا, أما وزارة الداخلية 

 .أي النصف, وهلم أعضاء ال يستهان هبم يف جلنة منح اجلنسية% ٥٠
رد من ـًا يف تصفية خصومهم بالطـًيعة دورا مهمـولعب املباحث من الش

ًالكويت, كام لعب إخواهنم يف جلنة منح اجلنسية دورا بارزا يف جتنيس األعاجم من  ً
وساهم العاملون منهم يف اجلوازات يف استقدام اإليرانيني والشيعة بشكل الفرس, 

 .أعم من إيران والعراق وجنوب لبنان
بحيث يستطيع العاملون يف % ٤٠ويف سالح الطريان تزيد نسبة الشيعة عىل 

ويف اجليش  ,تقدموا من شاءوا دون علم السلطاتهذا اجلهاز ويف املطار أن يس
 ., ويزيدون عىل هذه النسبة يف صفوف الضباط%٣٠م حوايل بشكل عام تبلغ نسبته

وقد وقع املسؤولون يف إحراج شديد عند تدهور العالقات ما بني الكويت 
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وإيران, فوزير الدفاع استدعى كبار الضباط ليتدارس معهم احتامل تدخل إيران يف 

كام أن , ةـة أو إيرانيـ من أصول شيعيهـمة كبرية منـد نسبـ فوج,تـؤون الكويـش
, ومعظم رجال الرشطة ـؤون االجتامعية ـ وزير الشـ إليران ًاس الوزراء عينـيف جمل

كثري من كذلك  منهم, وـ الذين سيقومون بتفريق املتظاهرين واعتقال املشاغبني ـ
 .رجال املباحث, ومعروف خطورة دور املباحث يف مثل هذه الظروف احلرجة

اليقظة, وصوت اخلليج, : ن أسبوعيتانأما يف جمال الصحافة فلهم صحيفتا
 بل هلم نشاط واسع يشمل معظم ,ًونشاطهم ليس مقترصا عىل هاتني الصحيفتني

الصحف, وحتى صحيفة القبس اليومية أصبحت فريسة هلم عن طريق مدير 
ً علام بأن التجار أصحاب هذه الصحيفة يتربمون من ,حتريرها رؤوف شحوري
 .لكويتأنشطة الشيعة املتزايدة يف ا

 :ًخامسا ـ أوضاعهم االقتصادية
قمت قبل بضع سنني بزيارة الكويت, وكنت أسمع وأقرأ عن تغلغل 
اإليرانيني يف حياة أهل اخلليج االقتصادية, وانتهزت مناسبة الزيارة لرصد هذه 

 فأكد يل صحة ما , فاستعنت بصديق كويتي,الظاهرة ومشاهدة احلقيقة عن كثب
 .كنت أسمع وأقرأ

 كيف تساعدين عىل رؤية هذه املظاهر?: هقلت ل
األسواق األمر يف غاية السهولة, وما علينا إال أن نقوم بجولة يف : قال

مكثنا فووافقته عىل عرضه وبدأنا جولتنا بسوق الصيارفة, , واملحالت التجارية
 فتأكدت أهنم يسيطرون ,هاند إال وقفت ع]دكانة[ وما تركت ,فرتة ليست قصرية

حنات وجوههم, ولكنتهم ـون بسـة معروفـة, فالباعـيطرة كاملـ سوقـعىل الس
ًقد جيد الزائر بائعا عربيا, ولكنه لو دقق النظر وسأل لعلم أنه موظف . األعجمية ً
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 .لد صاحب املحل اإليراين

ًوملا كان سوق الصيارفة قريبا من سوق املجوهرات داخل مدينة الكويت 
ومن سوق باعة , ًبتهم يف هذا السوق كبرية جدا نسالقديمة, عرجنا عليه فوجدنا أن

املجوهرات انتقلنا إىل سوق باعة املواد الغذائية يف منطقة الشويخ, وجتولت يف هذا 
 ونسبتهم فيه تزيد , فعلمت أهنم يسيطرون عىل السوق,السوق من أوله إىل آخره

تاجر من ً, وتأكدت أهنم يفرضون عىل الناس أسعارا معينة, وال يستطيع %٩٠عىل 
ًالتجار أن ينافسهم هبا, والذي ظهر يل أهنم يتفقون فيام بينهم سلفا عىل األسعار 

 .ويكون االتفاق نتيجة ترابط وتنظيم بينهم
 فوجدت أن ,ثم زرنا سوق اخلضار الذي جياور سوق باعة املواد الغذائية

ائع مجيع باعة اخلرضوات من اإليرانيني, ويشاهد كل من يزور هذا السوق كل ب
هذا بالنسبة إىل .  صغري ويستمع إىل إذاعة طهران بالفارسية]راديو[وهو ممسك بـ 

 . أما باعة اجلملة فهم خليط ونسبة اإليرانيني بينهم ليست قليلة,باعة املفرق
 !وهل هذه املجاالت الوحيدة التي يسيطرون عليها?: قلت لصديقي

 : ومنها,ترهاهذه بعض املجاالت, وهناك جماالت أخر مل  :فأجاب
 فال يشاركهم فيها أحد, وأهل الكويت , املخابز التي تصنع اخلبز العريبـ

 .يفضلون هذا النوع من اخلبز عىل غريه
 . باملفرقو حمالت بيع السجاد معظمها منهم سواء كان ذلك باجلملة أـ
 حمالت البقالة الصغرية يف األحياء والقر معظمها من اإليرانيني, وهم ـ

 غريهم يف هذه األعامل ألن اإليرانيني يسيطرون عىل جتارة استرياد املواد أنجح من
 . قومهم بأسعار أقل من اآلخرينيلغذائية, وجتار اجلملة يبيعون بنا
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 .جارة هلمن كثري من حمالت الـ

 . يسيطرون عليهاهعامل امليناء وسائر اخلدمات فيـ 
ناعية, وكاالت أمالك وكاالت السيارات, وكاالت املواد الص:  الوكاالتـ

 .الشيوخ وعامراهتم ومزارعهم ورشكاهتم
 :ًومىض صديقي قائال

ًليكن معلوما لديك أن تاجرا إيرانيا كالبهبهاين يملك أكثر من  ً ة ـ وكال٤٠٠ً
السترياد وتوزيع املواد الكاملية والرضورية, وأنه من أكرب جتار البلدان العربية, ويف 

تصاالت اخلارجية يستخدمها دون العودة إىل وزارة كل من منزله ومكتبه شبكة لال
املواصالت, ووكاالت هذا التاجر يف البلدان األجنبية تكاد تتحول إىل سفارات 
تابعة له, وهو بعد هذا كله رشيك لألمري ووكيل ألمالكه, وهذه الوكالة أعطته قوة 

جلالية اإليرانية سياسية إضافة إىل قوته االقتصادية, وإمكاناته كلها مسخرة خلدمة ا
 .الذين ال يملكوهنا وأالذين يملكون منهم اجلنسية الكويتية سواء 

 !!لعل البهبهاين من الظواهر الشاذة, والشاذ ال حكم له :قلت لصديقي
 :ًهناك عائالت إيرانية كثرية تلعب دورا يف حياتنا االقتصادية منها :فأجاب

ري, املزيدي, مقامس, مكي, قبازرد, الكاظمي, معريف, اهلزيم, هبمن, بوشه
 .دشتي, الرصاف

وتستطيع أن تتبني أثر الشيعة يف حياة الكويت االقتصادية إذا جتولت يف 
األسواق يف يوم عاشوراء, ستجد عندئذ أن معظم األسواق مقفلة وكأن هناك 

 .عطلة رسمية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٧٤
 !?وأين املسلمون يف بلدكم من هذا التخطيط الرهيب :ع األريبـقلت لصديقي املطل

ًا ـكثري منهم شغلته أمواله وأوالده, وبعضهم يفكر بعقول أكثر فراغ :فأجاب
 .من قلب أم موسى, وقليل منهم مدرك للواقع لكنه عاجز عن صنع أي يشء

 :ًوودعت صديقي قائال
 !!ليست األندلس آخر مأساة يف تاريخ أمتنا

* * * 
 اخلليج وثورة اخلميني

 هتديداته املعروفة التي طالب فيها بضم أطلق املدعو آية اهللا صادق روحاين
البحرين إىل إيران, وتناقلت صحف إيران املحلية ووكاالت األنباء والصحف 
العاملية هذه الترصحيات بالدراسة والتعليق, وتوترت العالقات اإليرانية مع دول 
اخلليج, وبعد بضعة أسابيع توالت الترصحيات عن املسؤولني اإليرانيني بأن صادق 

وحاين ال يمثل إال نفسه, وليس لترصحياته أية قيمة رسمية, ثم عمدت احلكومة ر
اإليرانية إىل تعيني سفري هلا يف البحرين لتطمئن دول اخلليج وتربهن عىل حسن 
نواياها, ثم أوفدت صادق طباطبائي نائب رئيس وزرائها والناطق الرسمي باسم 

نامة أنه ال أطامع حلكومته ال يف احلكومة إىل البحرين, وأكد للمسؤوليني يف امل
ثم هدأت الزوبعة إىل حد ما, وصمتت إيران . . . البحرين وال يف أية دولة خليجية

 .عن سياسة ذر الرماد يف العيون, وراحت تطالب بعالقات طيبة مع دول اخلليج
 :وهذه القضية طرحت عدة أسئلة

 هلا أطامع يف  هل تعني إيران ما تقول? وبشكل أوضح هل صحيح أن ليسـ
 !دول اخلليج?



 ٢٧٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
مية هلا, وأنه عميل ـات صادق روحاين ال قيمة رسـ هل صحيح أن ترصحيـ

 !للسافاك وأراد توريط السلطة اإليرانية مع الدول الصديقة?
ا صدرت ـً ملاذا توقفت إيران عن املطالبة بضم اخلليج إليها علام بأن مطالبتهـ

 !عن أكثر من جهة رسمية?
ع ـد من تتبـراء ال بـ هذه األسئلة, وتقديم احلقيقة كاملة للقولإلجابة عىل

نوفل [ًا فيها يف ـمواقف ثوار اخلميني من اخلليج منذ األيام التي كان اخلميني مقيم
 : وحتى تاريخ كتابة هذا البحث]لوشاتو

مع أنه استباح حرمة املساجد فهدمها, وأشاع !! وطني تقدمي إسالمي
 .ء الدعاة إىل اهللاالختالط, واستباح دما

بكل أسف فإن ثوار اخلميني هيامجون كل األنظمة إال النظام السوري ألنه 
 !!باطني قرمطي جمويس

با ووصاحب هذه املحارضة التي وزعها ثوار اخلميني يف أمريكا وأور
إهنا حلقيقة (:  فيقول,والبلدان العربية ال خيجل من دعوته إىل الطائفية السوداء

 ذلك ألن الثورة التي , وإن ارتاب فيها البسطاء من الناس,فيهاواقعة ال ريب 
 .) عاملية األهداف,يريدها اهللا شيعية املنطلق, إسالمية الصيغة

ولكن البسطاء ما زالوا يقولون بأن ثورة اخلميني إسالمية وليست طائفية, 
 !!رغم ترصيح القائمني عىل هذه الثورة بأهنا شيعية املنطلق

 ليجحترك شيعة اخل
رافق الثورة ضد الشاه يف إيران حترك شيعي يف مجيع أرجاء شبه اجلزيرة 

 .العربية, وهذا التحرك يقوده أنصار اخلميني الذين هم من أصول فارسية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٧٦
ل هو ـ ب,رارـًرا من األسـرة العربية ليس سـبه اجلزيـوالتحرك الشيعي يف ش

 .نيمعلوم عند حكام املنطقة, ويعلمه العاديون من املواطن
 : عن هذا التحرك فقال]احلوادث[حتدث سليم اللوزي رئيس حترير جملة 

ومن قبل انتقال اخلميني إىل باريس, أخذت السلطات املختصة بشؤون (
األمن يف مناطق اخلليج تالحظ حتركات مريبة يف أوساط الطوائف واألقليات, 

ًأخريا يف وقيل أن هناك كميات من األسلحة هترب, وأن بعضها ضبط كام حدث 
ن كميات كبرية من األسلحة هربت إىل إ( :ويف موضع آخر يقول اللوزي. )أبو ظبي

 .)١()املنطقة الرشقية يف اململكة وإىل اإلمارات العربية املتحدة
 فقد نقلت صحيفة الوطن ,ويبدو أن هتريب السالح إىل اخلليج مل ينقطع

 : بريويت قال لزعيم,العريب الصادرة يف فرنسا عن مسؤول سوري
إن هناك عمليات تقوم هبا قو سياسية يف لبنان ذات ارتباط دويل لتهريب (

 ,أسلحة إىل بعض دول اخلليج عن طريق سورية حتت ستار بضائع معدة للتصدير
 )٣٦( ولكن التقارير العسكرية تفيد أن أكثر من ,وقد اكتشفنا بعض هذه العمليات

 .)٢()ل هذه الشبكاتألف قطعة سالح قد ترسبت إىل اخلليج بفض
ًوعندما غادر اخلميني العراق متوجها إىل الكويت, منعته السلطة الكويتية 

ان ـار هذا املنع رد فعل عند شيعة الكويت فقاموا بتوزيع البيـمن دخول البالد, فأث
 :ايلـالت

                              
 . م١٩٧٨ / ١٢ / ٢٩ يف )١١٥٦(احلوادث العدد ) ١(
 . م١٩٧٩ / ١٠ / )١٧ ـ ١١( تاريخ من )٤٣٩(ريب العدد الوطن الع) ٢(



 ٢٧٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 حني تكون الكويت حممية إيرانية

 ,بح حممية إيرانيةماذا أعد الشعب الكويتي حلامية استقالل بلده من أن يص
 ويصبح جابر األمحد جمرد موظف يف البالط الشاهنشاهي اإليراين?

ليس يف الكويت برملان حتى حيتج عىل ذلك, وليس فيه صحافة حرة حتى 
خترب اجلامهري بام جيري خلف الكواليس, وليس هناك جملس وزراء حقيقي حتى 

ابر األمحد الذي يدفعه ا جمموعة أقارب وموظفني عند شيخ البدو جـيناقش, إنم
هاجسه البدوي إىل حتكيم قبضة إخوته يف السلطة حتى ولو كانوا ثلة من املعتوهني 

 .ًأو الفاسدين خلقيا
كل ذلك جعل اجللسة االستثنائية التي عقدها جملس الوزراء يف يوم األربعاء 

ميني جعلها  وقرر فيها منع دخول القائد األعىل للثورة اإليرانية اإلمام اخل, أكتوبر٤
دو, وهو ـارب والعبيد لشيخ البـ استمع فيها اإلخوان واألق]قعدة ديوانية[جمرد 

ات التي ـحيدثهم بلغة األب الواحد ألرسة حاكمة واحدة وبلهجة األوامر والتوصي
 .ال مرد هلا

ًلذلك مل يشعر أحد من مجاعة جملس الوزراء بأن هناك حتوال جذريا يف وضع  ً
ار إال ألهنم إنام اختريوا من خالل اجلامعات التي مل يعد هلا حتى الكويت هبذا القر

 ? فكيف بالتفكري واملعارضة,الشعور بخالف شعور شيخ البدو
 كتبت أن هناك ,أما الصحف فقد كتبت ما شاء إخوة جابر وأقاربه أن تكتب

ة قضايا وطنية وقومية حتدث عنها جابر جللسائه, ويف الواقع مل تكن هناك إال قضي
ًواحدة هي اختاذ قرار بعيد جدا عن الدبلوماسية واألدب وقيم االستقالل وشيم 

 وهو منع اإلمام اخلميني من دخول البلد, وحتويل الكويت ,العروبة واإلسالم
 :بذلك إىل حممية إيرانية وذلك ملا ييل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٧٨
وة من قبل السلطات ـًبقا عىل بطاقة دعــ إن اإلمام اخلميني حصل مس ١

املختصة بالكويت, ومع ذلك منع من الدخول استجابة لرغبة املندوب السامي 
 لكل األنظمة التي حتكم البلد, ً وخالفا ـ,السفري اإليراين لد الكويتـ اإليراين 

ن املشعان بالذهاب إىل احلدود قد كلف جابر األمحد وكيل وزارة الداخلية سليامو
 .العراقية الكويتية لإلرشاف عىل عملية املنع الشائنة

ـ إن اإلمام اخلميني هو املرجع األعىل للطائفة الشيعية التي تشكل نصف  ٢
 ومنع مرور سامحته وهبذه الطريقة ,شعب الكويت, وتساهم يف بنائها وازدهارها

 .ودليل آخر عىل طبيعة احلكم الفردي الساذج ,الرعناء يعترب إهانة لكرامة الطائفة
ـ إن اإلمام اخلميني يمتلك اليوم قلوب عرشات املاليني من الشعب  ٣

اإليراين, والشعوب املنارصة له يف نضاله ضد الطاغوت اإليراين ومقاومة التغلغل 
 واإلساءة إىل , والتوسع اإلرسائييل يف األرايض العربية,الصهيوين داخل إيران

ام تعترب إساءة إىل كل املاليني التي سوف تنعكس يف تشويه صورة الكويت اإلم
 .ًكبلد مستقل يف نظر هؤالء مجيعا

ًإن الشعب اإليراين الذي سوف يمتلك مصريه عاجال أم آجال بدأ ينظر إىل  ً
 ترتعد ,الكويت كبلد حيكمه حفنة من الرجال قلييل األدب ضعفاء اإلرادة

 السفري اإليراين, إنه سيعامل الكويت هبذا املستو فرائصهم باتصال هاتفي من
 .الذي وضع فيه جابر األمحد الكويت

ماذا سيقول جابر األمحد ألبناء الكويت الذين شوهت صورهتم يف البالد 
 أين القيم العربية? :احلرة كأغنياء نفط قل أدهبم كلام ثقلت جيوهبم, إذا قالوا له

 ?وأين القيم اإلسالمية واإلنسانية
ماذا سيقول جابر حلكومة وطنية قامت يف إيران ومن بني أنصار اإلمام 



 ٢٧٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 اخلميني واستفرس عن رس هذه اإلساءة الرعناء?

أنا ال أزال شيخ عشرية, ومل أتعلم اللباقة والدبلوماسية أم : أفيكفي أن يقول
أنا دكتاتور أعمل بوحي أفكاري الساذجة أم يقول أنا جمرد موظف لد : يقول
 !!ط الشاهنشاهي أم ماذا??البال

 التوقيع                                                                                                       
 .]أنصار اإلمام اخلميني[

وهذه أول مرة يتجرأ اإليرانيون والرافضة بصورة عامة عىل إصدار بيان 
بيان وزع بصورة رسية ويف إطار ضيق وتنصل منه ًيتحدون فيه السلطة, علام بأن ال

 .مكل من استدعتهم دوائر األمن وحققت معه
وإقدامهم عىل توزيع هذا البيان رغم اجلبن الذي عرف عنهم, دليل عىل أن 
ثورة اخلميني أعطتهم شحنات دفعتهم إىل مثل هذا العمل, رغم أن بياهنم وزع قبل 

 .ة أهدافهااإلطاحة بالشاه وقبل أن حتقق الثور
 فهذه من األكاذيب التي دأبوا ,أما قوهلم بأن الشيعة نصف شعب الكويت

 .عليها يف كل بلد يتواجدون فيه
 خلليجية بعد تشكيل حكومة بازركانالعالقات اإليرانية ا

اعرتفت دول اخلليج بثورة اخلميني, وأبرق زعامء هذه األنظمة له ولرئيس 
 :وفود رسمية منهاوزرائه مهنئني, وزارت طهران وقم 

وزراء السعودي, ـس جملس الـي لرئيـعبد اهللا بن عبد العزيز النائب الثان
 دعا فيها إىل احتاد زـ بن عبد العزيخالدامللك ه ـة من أخيـوسلم اخلميني رسال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٨٠
 .)١(الدول اإلسالمية

 قام وفد يمثل املجلس األعىل للمساجد بزيارة إيران, م٧٩ / ٤ / ١٥ويف 
وفد يضم أعضاء من خمتلف دول اخلليج, ولقد اجتمعوا مع اخلميني وكان هذا ال
 .وه بنجاح ثورتهؤيف قم وهن

 .]عن وكاالت األنباء[
 .كام قام وفد آخر يمثل رابطة العامل اإلسالمي بزيارة إيران وهتنئة اخلميني

ًلكن اخلميني قابل ذلك بربود وكربياء, ولقد علمت أن وفدا رسميا يمثل  ً
 جماورة إليران أراد أن ينصح اخلميني حتى ال يسرتسل يف قتل وتذبيح دولة خليجية
 : عند فتح مكة وكيف قال لقريشبموقف رسول اهللا  الوفدالناس وذكره 

 .»اذهبوا فأنتم الطلقاء«
ها ـ فيًهذه قضايا لستم أهال للخوض ( : وقال هلم,فأساء اخلميني هلذا الوفد
 ويف رواية أخر ) عنهم بأمور جانبية نفسهوشغلًعلام بأن الوفد كله من العلامء ـ 

 .)تركهم جالسني وخرج فخرجوا(عن أحد أعضاء هذا الوفد 
 عىل  آخر وهذا مثال,ًكان رد ثوار اخلميني عىل دول اخلليج سلبيا: وإذن فلقد

 :ذلك
ً أقيم احتفال رسمي ومجاهريي يف عبدان تأييدا إلقامة م١٩٧٩ / ٣ / ١٧يف 

مية, وقد ألقى الدكتور حممد مهدي صادقي خطبة وصفها صوت اجلمهورية اإلسال
الثورة اإلسالمية من إذاعة عبدان بأهنا مهمة وجر تسجيلها الكامل باللغتني 

                              
 . م١٩٧٩ / ٤ / ١٨راديو طهران يف ) ١(



 ٢٨١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 .العربية والفارسية

واز حاأل[ومما هو جدير بالذكر أن اخلطيب يتحدث يف مركز من مراكز 
أي تعصب للعرب , وهلذا فلقد حاول أن ينزع من قلوب املستمعني ]العرب

 وهذا هو النص احلريف ,والعروبة, وناشدهم أن تتوحد كلمتهم عىل إسالم اخلميني
ُ أذاعه صوت الثورة اإلسالمية من عبدان  كامملقاطع من خطبة الدكتور حممد مهدي

 .م١٩٧٩ / ٣ / ١٧ً ظهرا يوم ١٢الساعة 
بمدنيتكم, ويا فيا إخواننا املسلمني العرب ال تغرتوا بعربيتكم بمكيتكم (. . 

أصحاب الرسول ال تغرتوا لكونكم يف بلد الرسول أو زمن الرسول فليس املقياس 
 .مقياس املعية املحمدية إال أن حتملوا معه رسالة السامء

ال فضل لعريب عىل أعجمي وال لعجمي عىل عريب وال ألبيض عىل : قال
 . . .أسود وال ألسود عىل أبيض إال بتقو اهللا

ًل ليحكم مكة واملدينة يف زمنه أو ليحكم العراق زمنا ما, إنام ما جاء الرسو
ًجاء ليحكم العامل إسالميا وليحكم القرآن عامليا, ونحن املسلمون قرصنا طول  ًِّ ُ
التاريخ اإلسالمي, ختاذلنا وتذللنا وتكاسلنا وما قمنا بواجبنا اإلسالمي السامي 

ناك بلد إسالمي يف العامل كله, ملاذا  لو كان ه,حلد ال نجد أي بلد إسالمي يف العامل
 ملاذا يلجأ من  ـروح اهللا والفداءـ يلجأ زعيم االنقالب اإلسالمي اإلمام اخلميني 

العراق وعرب الكويت إىل باريس? ألنه مل جيد أية بلدة إسالمية يف العامل كله حيضن 
 ليكرسوا هذا الزعيم العظيم حتى يوجه املسلمني أمجع ويوجه املسلمني يف إيران

 . . .طاقاهتم وكافة إمكانياهتم لتدمري السلطات البهلوية الشاهنشاهية
ًأجل مل تكن العراق مسلام وال كويت مسلام وال احلجاز مسلام وال وال وال  ً ً ْ
ًإنام أعني من هذا النفي أهنم مل يكونوا ليستسلموا لدين اهللا متاما وإن كان فيهم بعض 
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كام . لك أرشقت شمس الدعوة اإلسالمية من مغرهبالذ.  فاإلسالم مراتب,اإلسالم

 ولعلها هي »ترشق الشمس من مغرهبا«:  حديثأن يف زمن اإلمام املهدي يف
إن اإلمام زعيم االنقالب نضج هذا االنقالب من املغرب من باريس حتى . املعنية

ًرجع إىل بلدته منترصا قادرا عزيزا وسوف نكون معه حتى النرص األخري وبعد  ً ذلك ً
ًنحن نحرض أنفسنا أن نقدم شهداء وشهداء وسيوال من الدماء حتى نحقق احلرية 

 .)واالستقالل واجلمهورية اإلسالمية ال غريها
 :ثم يفصح اخلطيب عن نوايا قومه العدوانية فيقول

الب ـوهي خطوة االنق:  اخلطوة األوىلدـإح: انـلنا خطوتان مباركت(
ًاإلسالمي سياسيا واقتصاديا و ًأخالقيا وعقائديا داخليا وخارجيا بعد هذه اخلطوة ً ً ً ً
 :املباركة لنا خطوتان حاسمتان

أن نبني اجلمهورية اإلسالمية يف إيران, نزيل الكوارث : اخلطوة األوىل
 .والعراقيل التي حتول بيننا وبني حتقيق أمنيتنا, وهي اجلمهورية اإلسالمية

ىل أقدامنا سوف ينتقل املجاهدون وبعد ما كمل األمر وبعد ما قمنا وثبتنا ع
املسلمون إىل القدس وإىل مكة املكرمة وإىل أفغانستان وإىل خمتلف البالد لنحقق 

إن امللك إن احلكم إال هللا احلق . أمنية الرسول حممد ـ صلوات اهللا وسالمه عليه ـ
 .)فهو خري الفاصلني

 ّخلطيب العرب أالد ناشد اـقتفال يف بالد األحواز العربية, فوملا كان االح
ة ـا إسالمية حممديـالمية التي زعم بأهنـتقالل عن اجلمهورية اإلسـيطالبوا باالس

 :ًوليست عربية أو أعجمية ثم ختم حمارضته قائال
أرصح يا إخواين املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا أن مكة املكرمة (. . 



 ٢٨٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 هذا البلد احلرام ويف الشهر حرم اهللا اآلمن حيتلها رشذمة أشد من اليهود ألهنم يف

ً السود املسلمني رجاال ونساء وأطفاال احلرام ذي القعدة املايض هجموا عىل تكارنة ً
 :حتى يسفروهم وخيرجوهم عن مكة املكرمة وعن بالد احلجاز فقالوا

نحن وآباؤنا وجدودنا كلنا مواليد هذا البلد املكرم, ملاذا خترجوننا واهللا 
 هذا البلد آمن, هجموا عىل نسائهم تعرضوا لنواميسهم, :سبحانه وتعاىل يقول

السلطات الوحشية السعودية هجموا عىل نواميس هؤالء املرشدين املستوطنني يف 
مكة املكرمة, هم دافعوا عن أنفسهم وأحرقوا سيارة من سياراهتم, بعد ذلك هؤالء 

لثقيلة من اثني عرش ًاملهامجني ذهبوا إىل أمري مكة, وأخذوا أمرا برشهم بالرشاشات ا
هيليوكوبرت وبالدبابات هدموا بيوهتم هكذا يفعل باملسلمني ممن? من هؤالء الذين 

 .أهنم محلة القرآن وأهنم حراس بيت اهللا احلرام
كال إننا سوف نرجع إىل فلسطيننا إىل مكتنا إىل مدينتنا وسوف نحكم القرآن 

 .انتهى). يف هذه البالد املقدسة التي احتلت
قاطع من خطبة رسمية أذيعت بالعربية والفارسية ـ كام أسلفنا ـ من هذه م
 .راديو عبدان

 الوطن الكويتية عن مصادر خاصة هبا م نقلت صحيفة١٩٧٩ / ٣ / ٢٠ويف 
ًأن ناطقا رسميا يف طهران اعتذر  , دان عن العراقـو عبـه راديـكالم مؤسف نقلعن ً

 . عن السعودية والكويتلكن هذا الناطق مل يعتذر عن الكالم الذي قيل
 :ومالحظتنا عىل خطبة الدكتور حممد مهدي صادقي كثرية ونجتزئ منها ما ييل

 ـ األخطاء فيها كثرية, وقد نقلناها دون تصحيح, ومل يتق اهللا يف االستدالل ١
 .بالقرآن دون تثبت
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 :فلقد قال

 �  ~    ﴿والصحيح ) إن امللك إن احلكم إال هللا احلق فهو خري الفاصلني(
 ].٥٧: األنعام [﴾    §  ¨     ©¦  ¤  ¥£¡  ¢

ًميا واخلطبة رسمية وقد نقلتها اإلذاعة, ومل يرد  ـ ملا كان االحتفال رس٢
 ًاعتذار من السلطة عام قيل فيها عن دول اخلليج بعد إذاعة اخلطبة, فيمكن إذا أن

ًنعتربها رأيا رسميا للدولة, وقد جاء فيها أن املجاهدين اإليراني ني سيحررون ً
 .القدس ـ وذكرها جاء للتغطية ـ ومكة املكرمة

فالثوار اإليرانيون سيصدرون ثورهتم إىل خارج إيران, إىل مكة واملدينة : ًوإذا
 .والعراق والكويت وأفغانستان

ران ـه إمام لعامة املسلمني, وليس إليـووصف اخلطيب إمامه اخلميني بأن
ن اخلميني قائد إ( :ن إبراهيم يزدي يقول فيهوحدها, ويف ترصيح لوزير خارجية إيرا

 .)١()للشيعة يف العامل
األفارقة أخرجتهم السلطة ] التكارنة[ ـ يتباكى اخلطيب عىل جمموعة من ٣

] األحواز[من مكة بالقوة, أما ثورة اخلميني فقد أبادت آالف املسلمني السنة يف 
ستان فهل يكون ذبحهم ذربيجان, ويف بلوشالتي حارض هبا, ويف كردستان, ويف أ

ومن أجل هذا يتوعد ! ًللسنة إسالميا وإخراج بعض األفارقة من مكة جريمة?
 .بفتح مكة, لكنه سكت ومل هيدد برسقة احلجر األسود كام فعل أجداده من قبل

* * * 

                              
  .هـ١٣٩٩ / ١١ / ٤الشهيد اإليرانية يف ) ١(



 ٢٨٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 ترصحيات روحاين

تواترت األدلة عىل أن ثوار اخلميني يعدون عدهتم لالنقضاض عىل اخلليج, 
 :ًلصفحات املاضية كثريا من الشواهد عىل ذلك منهاوسقنا يف ا

األسلحة التي ضبطت لد الشيعة يف مناطق متعددة من اخلليج, والبيانات 
التي كانوا يوزعوهنا بني كل فرتة وأخر وآخرها بيان أنصار اخلميني يف الكويت, 

 / ١٧خ واخلطبة الرسمية التي ألقاها الدكتور حممد مهدي صادقي يف األحواز بتاري
 ونقلتها إذاعة عبدان باللغتني العربية والفارسية وناد فيها بتحرير م١٩٧٩ / ٣

 .مكة واملدينة قبل حترير القدس
 نرشت الصحف املحلية يف إيران مقابلة م١٩٧٩ / ٧ / ١٧يف هذه األثناء 

مع ما يسمى بآية اهللا صادق روحاين طالب فيها بضم البحرين إىل إيران وأردف 
 .) هم من الشيعة لكن ليس هلم أي دور يف احلكومةهمن شعب% ٨٥ َّنإ( :يقول

ً زعيام دينيا يف البحرين قدموا قبل ثالثة أيام اقرتاحات ١٢ن إ( :ًوأضاف قائال ً
 .)إىل الشيخ عيسى بن سلامن آل خليفة أمري البحرين

ومل يذكر روحاين الذي يعتقد أنه عضو يف املجلس الثوري الرسي ما هي هذه 
 : ومىض يقول?قرتاحاتاال

وقد كتبت كذلك إىل شيخ البحرين بأن عليه اخلضوع للقوانني اإلسالمية (
 .) وإال فإننا سنتابع مطالبتنا بالبحرينهوالتوقف عن اضطهاد شعب

ًال عن وكالة رويرت من طهران ـة هذا الترصيح نقـنرشت الصحف اخلليجي
يف هناية الشهر السادس من وكان روحاين قد طالب بالبحرين . م١٩٧٩ / ٧ / ١٧

 ., وهذا هو ثاين ترصيح لهم١٩٧٩عام 
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وحترك شيعة اخلليج بعد ترصيح روحاين نحو تفجري األوضاع األمنية يف 

ً زعيام دينيا من الشيعة ـ كام أسلفنا ـ ١٢ففي البحرين تقدم ; سائر أنحاء املنطقة ً
 بحوادث ] عقريحممد عيل[باقرتاحات مفتعلة إىل أمري البحرين, ومن ثم قام 

 فاعتقلته السلطة يف مطار املنامة يوم عودته ,اباتإلرض ودعا املواطنني إىل ا,شغب
وأد اعتقال الشيخ , من طهران يف أول أيام عيد الفطر ألسباب مل تفصح عنها

الشيعي حممد عيل عقري إىل مظاهرة عرب شوارع املنامة طالبت بإطالق رساحه, 
ىل إحراق أكرب صالة سينام يف املنامة يف وقت كانت وأعقب ذلك إقدام الشيعة ع

 .خالية من الناس فلم تقع أرضار برشية
ال عدد من زعامء ـونتيجة هلذه االضطرابات قامت السلطة يف البحرين باعتق

 بمناسبة يوم القدس م١٩٧٩ / ٨ / ١٧الفتنة خاصة بعد املظاهرة التي جرت يف 
اد مزعوم ـم وطهران يتحدثون عن اضطهـوبدأ آيات ق, ه اخلمينيـالذي دعا ل

يتعرض له رجال الدين الشيعة يف البحرين وعىل رأسهم ما أسموه حجة اإلسالم 
سيد هادي املدريس املمثل اخلاص يف البحرين آلية اهللا اخلميني, واملدريس فاريس 
ًأراد أن جيعل من نفسه وصيا عىل املسلمني يف البحرين, وأرسل آية اهللا حسني 

ي رئيس جملس اخلرباء الدستوريني نداء إىل السلطة يف البحرين لإلفراج عن منتظر
ًسيد هادي املدريس فورا ووصفه بأنه ممثل اإلمام اخلميني يف البحرين, وقد أذاع 

 .م١٩٧٩ / ٨ / ٣٠راديو طهران نداء املنتظري يف 
ىل ه من البالد إـل طردتـل املدريس بـويبدو أن السلطة يف البحرين مل تعتق

الشارقة, وتوار هناك بضعة أيام عن األنظار ليقال بأنه معتقل أو خمتطف, وأشار 
املسؤولون يف الشارقة إىل وجوده يف البالد, فاضطر إىل إرسال برقية للمنتظري 



 ٢٨٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 .)١(يزعم فيها أنه اعتقل ثم طرد من البحرين

; ويف الكويت وقعت أحداث مماثلة ألحداث البحرين يف توقيتها وموضوعها
قام املدعو أمحد عباس املهري بعقد ندوات يف مساجد الشيعة يف الكويت, حيث 

حقوق املرأة, املطالبة :  ومنها,وأخذ يثري قضايا سياسية واجتامعية يف هذه الندوات
 .بإنصاف الشيعة, نقد احلكومة وقضايا اإلسكان

 وجتاوب اليساريون والقوميون األغبياء مع املهري, وتزايد عدد الذين
 واضطرت السلطة العتقاله بضعة أيام, وحترك آيات ,حيرضون ندواته الدورية

املمثل : إيران مرة أخر, وصدرت أوامر اخلميني بتسمية عباس املهري والد أمحد
اخلاص للخميني يف الكويت واملسؤول عن صالة اجلمعة فيها, وبدأت الترصحيات 

ضايقات التي يتعرض هلا ممثل  فمرة يعرب عن قلقه من امل,تتواىل عن املنتظري
اخلميني يف الكويت, ومرة يطالب باإلفراج عن نجله الذي زعم بأنه يتعرض 

 .للتعذيب يف سجون الكويت
وبعد بضعة أيام من اعتقال أمحد عباس مهري قامت وزارة الداخلية بسحب 

ً شخصا من عائلة املهري, وطردهتم إىل إيران, ومنعت السلطة ١٧جنسيات 
 املظاهرات, بل منعت الشيعة من دخول املسجد يف الوقت املقرر للندوة الكويتية

 .بعد اعتقال املهري
ل ـة يف أوائـ اجلنسية الكويتييـعطُ أيـر اخلميني وهو فارسـواملهري صه

ات بدون حق, وهو الذي ترأس جلنة شعبية غادرت الكويت بطائرة خاصة يالستين
نه هو الذي استخرج بطاقة زيارة للخميني لتهنئة اخلميني بعد نجاح ثورته, كام أ

                              
 .  عن وكالة أنباء بارس اإليرانيةم١٩٧٩ / ٩ / ١رويرت يف ) ١(
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عندما حاول أن يدخل الكويت بعد مغادرة العراق, واملهري هذا من زعامء جبهة 

 .حترير األحواز يف عهد الشاه مع أنه يقيم يف الكويت
 فصدر عن العراق ;قابل حكام اخلليج الترصحيات اإليرانية بموقف مماثل

ت واللقاءات بني املسؤولني العرب يف ترصيح شديد اللهجة, وبدأت االتصاال
اخلليج, وترسبت أنباء عن دخول رسايا من اجليش السعودي للبحرين, وتوقع 

 .كات عربية إيرانيةااملراقبون وقوع اشتب
 وال يمثل أية ,غري أن حكومة بازركان أخذت تؤكد بأن روحاين يمثل نفسه

لطرفني ثم جاءت زيارة جهة رسمية يف إيران, وتوسطت احلكومة السورية بني ا
ًا رصادق طباطبائي لدمشق, واصطحابه خلدام إىل البحرين فأهنت املشكلة فو

 .ًفجمدت الوضع والفتيل ما زال قابال لالنفجار
 فلقد جاءت تؤكد ,ًواحلقيقة أن ترصحيات روحاين ليست رسابا يف صحراء

ة التي تزايدت حجم املؤامرة التي حييكها شيعة اخلليج, وتفضح التحركات املريب
 .عندهم منذ مغادرة اخلميني للعراق

 كان , الذيًوأطلق روحاين واحدا من ترصحياته يف مسجد من مساجد قم
يغص بالناس, وكان اخلميني قائد الثورة اإليرانية من املستمعني لروحاين, وكان 
ن من املمكن أن يرد عليه أو أن يعقب عىل كالمه, لكنه الذ بالصمت وفرس املراقبو

 .صمته بأنه إقرار وموافقة
وإذا كان روحاين ال يمثل إال نفسه ـ كام يقولون ـ, فآية اهللا حسني منتظري 
 رئيس جملس اخلرباء الدستوريني وإمام صالة اجلمعة يف طهران كخليفة للطالقاين,

 إىل تصدير الثورة اإليرانية إىل الدول املجاورة, وزعم أن م١٩٧٩ / ٩ / ١٥ يف دعا
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 .)١(ول ال متلك القدرة عىل املقاومة وهي أضعف من الشاههذه الد

إن إيران ال تطمح يف : )٢(وبعد أكثر من شهر عىل ترصحيه األول عاد ليقول
 ولكن فليعرف العراق أن إيران ,أي شرب من أرايض الكويت أو البحرين أو العراق

أن يفعل ذلك إذا أرادت احتالل أي دولة خليجية أو العراق فإن جيشها باستطاعته 
 .وبكل بساطة وسهولة

 ]خور مشهر[ويف هذه األثناء رشعت إيران يف تشغيل قاعدهتا البحرية يف 
ًبالقرب من احلدود العراقية التي ال تعمل منذ عرشين عاما, وتناقض املسؤولون يف 

فنائب رئيس الوزراء والناطق باسم : طهران كعادهتم يف تفسري هذه الظاهرة
إهنا متارين خاصة بالبحرية, وأهنا ستعاد  (: صادق طباطبائي قالاحلكومة الدكتور

كان ذلك  )كل أربعة أو مخسة أسابيع, وليس لتشغيلها أي عالقة بالدول املجاورة
 .م١٩٧٩ / ١٠ / ١٥الترصيح يف لقاء للطباطبائي مع القبس الكويتية يف 

كرية هناك هتديدات عس(: أما وزير الدفاع الدكتور مصطفى شمران فقال
إليران من إحد الدول العربية, واحلكومة اإليرانية أرادت أن تثبت أهنا قادرة عىل 
الدفاع عن أراضيها إذا تعرضت ألي هجوم عسكري خارجي أو إذا تعرضت ألي 

 .)٣()مؤامرة أجنبية
 يف طهران, ولكن  املتناقضة املسؤولني ترصحياتوهكذا تضيع احلقائق بني

إىل الصواب ألنه املسؤول األول عن هذه التحركات, أما جواب وزير الدفاع أقرب 

                              
 . م١٩٧٩ / ٩ / ١٥كونا يف ) ١(
 .ًنقال عن الصحف العربية م١٩٧٩ / ١٠ / ٢٠ إذاعة طهران بالفارسية )٢(
 .  عن صحيفة النهار اللبنانيةم١٩٧٩ / ١٠ / ٢الوكاالت يف ) ٣(
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 وكان يف مهمة لرأب الصدع وتطييب ,ترصيح الطباطبائي فلقد أدىل به يف البحرين
 .اخلواطر, وليس من مصلحته أن يقول احلقيقة

وحاول ثوار اخلميني أن يقيموا عالقات طيبة مع دول اخلليج وشبه اجلزيرة 
سورية, واجلزائر, ومنظمة التحرير, ولكنهم ال : يدةالعربية, ووسطوا جهات عد

 .عهد هلم, وال قيمة ملواثيقهم ووعودهم
هـ ١٤٠٠لقد استغلوا احلوادث الداخلية التي وقعت يف احلرم بمكة يف غرة حمرم 

 السعودية بمناسبة العارش من  العربيةفقاموا بمظاهرات يف املنطقة الرشقية من اململكة
 من رجال األمن يف القطيف, وبدأت إذاعة طهران يف استغالل هذه ًحمرم, وقتلوا عددا

املظاهرة واملطالبة بإنصاف الشيعة هناك, ورفع الظلم عنهم, وزعمت بأهنم يتعرضون 
 .لإلبادة واحلرمان والتجويع

* * * 
 :وقفة عند سياستهم من اخلليج

ج يف نستطيع أن نحدد مالحظاتنا حول سياسة الثورة اإليرانية من اخللي
 :النقاط التالية

 : ـ التحذير من أخطاء وقعت١
عندما توترت العالقات اإليرانية اخلليجية, وكادت احلرب أن تنشب بني 

السني والشيعي, فالشيعة شمروا عن : البلدين, كان هناك تفاوت بني املوقفني
 أنياب الغدر, والتزموا األوامر التي تصدر إليهم من قم, وإذا تظاهر بعضهم بغري

 ].احلرب خدعة[ذلك فهو من قبيل األخذ بالقاعدة املعروفة 
أما السنة فكان هلم مواقف أخر: 
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 :ًسمعت كثريا من الوافدين الذين يعملون يف اخلارج يقولون بالرأي التايل

وماذا إذا احتلت إيران اخلليج? لن تكون معاملة الفرس لنا أسوأ من معاملة 
ن بأننا عبيد هلم, وما جئنا إال خلدمتهم والرتفيه أهل اخلليج, هؤالء الذين يعتقدو

 .عنهم
ع ـتأجرها منهم, وإن جشـا تكاد ال تكفي أجرة للشقق التي نسـإن رواتبن

التجار وغالء األسعار يكاد يلتهمنا, وفوق ذلك وضعوا لنا أنظمة ما أنزل اهللا هبا 
ًا الوالدة لولدها ممنوع إحضار الزوجة, ممنوع زيارة األخ ألخيه وأحيان: من سلطان
 .واألب البنه
هل ننسى  و!اد?ـة الزيارة والتي دوهنا خرط القتـينا إجراءات بطاقـهل نس

هل ننسى أن الواحد  و!التفرقة بني اخلليجي وغريه يف املرتب واملسكن واملعاملة?
ل إذا مل ـات يف اخلليج يعود أوالده القرص إىل بلدهم وليس هلم إال التوسـو مـا لـمن
ا يثلح صدورنا أن نر أهل اخلليج مستعمرين ـه واهللا ملمـإن !دوا من يعيلهم?جي

 .مستعبدين للفرس ولغري الفرس
والذين يقولون هبذا الرأي يفكرون من خالل شهواهتم وأهوائهم, ومثل 
هذه األفكار واآلراء ال تصدر عن مسلمني صادقني حيكمون عىل األمور من خالل 

ولكن ال جيوز أن نرضب بآرائهم عرض احلائط . . . الميةعقيدهتم ومقاييسهم اإلس
ذلك ألن اجلشع وسوء استغالل األمور, واحتكار أرزاق الناس, وغالء األسعار, 

هذه األمور كلها أرضية صاحلة إلنبات . . . واستعباد املسلمني العاملني يف اخلليج
مون وسائر الدعاة  والذي أراه أن ينهض املفكرون الصادقون والتجار املسل,كل رش

كلة, ويعيدوا النظر يف ـل هذه املشـاء اخلليج, وأن يعملوا عىل حـإىل اهللا من أبن
ار اخلليج بتقو اهللا, ـا إخواهنم الوافدين, ويذكروا جتـاألسس التي يعاملون هب
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 .وعدم الركون إىل الدنيا, وحيذروا الناس من عواقب الظلم الوخيمة

 :وناس قالوا
 ريعة اهللا, وجتاهد منـادي بتحكيم شـسالمية يف طهران التي تنإن الثورة اإل

هذه الثورة خري من هذا الطغيان والظلم الذي نراه . . . أجل حتقيق الوحدة اإلسالمية
 .ونعايشه يف اخلليج وغري اخلليج

أما , إن احلديث عن الطغاة ورشائعهم وأنظمتهم له موضع آخر: هلؤالء نقول
نا يف الفصول السابقة حقيقة موقفهم ّ ولقد بي, إسالمية فالأن تكون ثورة اخلميني

من القرآن الكريم, ومن سنة املصطفى عليه أفضل الصالة والسالم, وكشفنا عن 
ويف املقابل حتدثنا عن فساد , الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهمحقدهم الدفني عىل 

 . بالرجعة والتقية واملتعة, واعتقادهمعقيدهتم, وإيامهنم بعصمة آل بيت رسول اهللا 
ليست عربية, كرسوية إن الثورة اخلمينية جموسية وليست إسالمية, أعجمية و

ًوإذا كان اخلميني عازما عىل حترير اجلزيرة من الطغيان أو ليس يف , وليست حممدية
واملهري تاجر جشع ال يملك من مؤهالت  !الكويت رجل يعتمد عليه غري املهري?

 .مته الفارسية ومصاهرته للخمينيالقيادة إال أرو
ولقد أقام اخلميني تنظيمه داخل إيران وخارجها عىل سواعد أبناء الشيعة 

املهري يف الكويت, املدريس يف البحرين, حممد باقر  :حتت قيادة فارسية أعجمية
 .الصدر يف العراق, موسى الصدر يف لبنان

ني قادة بعض اجلامعات هناك تعاون وتنسيق بني اخلميني وب :وقد يقول قائل
 :ونجيب .من السنة

قادة هذه اجلامعات أيدت اخلميني ومنحته كل تأييدها وثقتها غري أنه قابل 
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هذا التأييد بربود وإمهال كام حصل يف اخلليج, أما يف بالد الشام فقابل تأييد 

 .يا الذين هيمنوا عىل شؤون احلكم يف سوراإلسالميني بتأييد أبناء الطائفة النصريية
وثوار اخلميني ال تنقصهم الرصاحة يف التعبري عن آرائهم وأهدافهم من 

فآية اهللا روحاين يطالب بضم البحرين إليران ألن نسبة : خالل حتركهم نحو اخلليج
ل أمري سني ـ عىل ـل وهم حمكومون من قبـوحقوقهم مهضومة ب% ٨٥الشيعة فيها 

 شيعية !!أن الثورة التي يريدها اهللاومهدي احلسيني يقول يف حمارضته بـ ه ـحد قول
 .وحقوقهم مهضومة% ٥٠وأنصار اخلميني يزعمون أن نسبتهم يف الكويت . .املنطلق

ويف مجيع ترصحيات الشيعة إمجاع عىل رضورة قيام وحدة إسالمية حتت قيادة 
وإذا كان األمر كذلك فام الفرق بني قورش واملنتظري, أو بني رستم , إيران اخلميني

ليس هناك من فرق  !دين, أو بني كرس واخلميني, أو بني روحاين والشاه?وامل
, سو أن قورش اجلديد لبس عمة, أو أن كرس اجلديد أضيفت إىل ألقابه آية اهللا

فام نسبة متثيلهم يف قيادة اخلميني, % ٣٥إن نسبة املسلمني السنة يف إيران تزيد عىل 
 !وما مد تعاون اخلميني معهم?

 اخلميني املذابح يف كل مقاطعة بل يف كل مدينة وقرية من قراهم, لقد أقام
ونكل هبم أشد التنكيل, وإذا قدر هلذا الطاغية احتالل اخلليج فلن يعامل أبناء السنة 

 .إال بنفس املعاملة التي عامل هبا إخواهنم يف إيران املنكوبة
وهلم وليس ليت هؤالء الذين يتمنون أن حيتل اخلميني اخلليج يفكرون بعق

إن ثوار اخلميني ينادون باحتالل مكة قبل القدس ليعيدوا أجماد , بعواطفهم وحدها
, بل ليثأروا  ـ رمحه اهللا ـالقرامطة والعبيديني والزنج, وليثأروا من حممد بن عبد الوهاب

والقرامطة يف بداية دعوهتم تظاهروا بالزهد ,من عمر بن اخلطاب الذي هزم كرس 
 .وا أنفسهم للناس بأهنم دعاة إىل اهللا وثوار بوجه الطغاة العباسينيوالتقو, وقدم
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 : ـ تفجري املنطقة٢

 هل استتب هلم الوضع يف إيران ,هؤالء الذين يفتحون النار عىل أهل اخلليج
?هل أمخد اخلمينيون هليب احلرائق التي أشعلوها يف !حتى ينتقلوا إىل حمطة أخر 

اخلميني : هل انتهت املعارك بني آياهتم !واألحواز?كردستان وأذربيجان وبلوشستان 
وهل انتهت خصوماهتم مع العلامنيني  ! ومن قبل اخلميني والطالقاين?يورشيعتمدار

?من جهة واملنظامت اليسارية من جهة أخر! 
أعلن اخلمينيون بأهنم سيحاربون العراق من جهة واخلليج من جهة ثانية, 

نة يف لبنان من جهة رابعة, ويزعمون بأهنم سيحاربون راوإرسائيل من جهة ثالثة, واملو
 .ا من جهة خامسةيأمريك

ا عن اكتامل يويأيت حتركهم نحو اخلليج يف الوقت الذي تتحدث فيه أمريك
تأليف قوة التدخل العسكري السيارة للقيام باملهامت املطلوبة منها يف اخلليج, ويف 

عه الذي يدعو فيه إىل قيام تعاون الوقت نفسه الذي يتحدث فيه قابوس عن مرشو
 .ق هرمزئبني دول اخلليج والواليات املتحدة من أجل سالمة املالحة النفطية عرب مضا

 قطعة من األسطول اإليراين بمناورات بحرية ٢٣يف هذا الوقت قامت 
 ٢٣مفاجئة يف مضائق هرمز بقيادة األمريال أمحد مدين, واستمرت هذه املناورة من 

 .ول املايض أيل٢٦إىل 
 : أن نقول  ـ بعد هذا كله ـ أال حيق لنا

إن ثوار اخلميني يعرفون عجزهم عن خوض هذه املعارك التي يتحدثون 
عنها أو عن خوض بعضها, بل ليس من السهل أن يستقر هلم األمر عىل مجيع 

وليس من وراء حرصهم عىل تفجري األوضاع يف كل مكان . . . األرايض اإليرانية
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ة املنطقة, وإقامة دويالت طائفية متناحرة, وهم بعملهم هذا ينفذون إال جتزئ

 .تصفية املخططات االستعامرية: خمططات عاملية حتت شعارهم الذي يتبجحون به
 : ـ اإلساءة إىل اإلسالم٣

ليس لنا أطامع يف اخلليج وروحاين ال  (:رئيس احلكومة مهدي بازركان يقول
ة اهللا حسني منتظري ـو آيـراء الدستوري املدعـورئيس جملس اخلب) يمثل إال نفسه

 وقد صدرت ,ميتانـ اجلهتان رس)سنصدر ثورتنا إىل دول اخلليج والعراق (:يقول
 !عنهام أقوال متناقضة يف قضية واحدة, واخلميني تعمد الصمت ونحن من نصدق?

بل يصدر عن املسؤول الواحد يف طهران أقوال متضاربة متناقضة يف قضية 
لقد وعدوا فأخلفوا, !  فهل هذه األعامل من أخالق اإلسالم وشيمه?,واحدة

إن احلقيقة يف طهران اليوم ضائعة وال يدري , وعاهدوا فغدروا وائتمنوا فخانوا
 :اإلنسان من أي جهة يأخذ املعلومات

 آية, والوزراء ٦٠٠فاآليات يرصحون وحيكمون ويفتون وعددهم أكثر من 
ة التي من حقها إصدار الترصحيات, والطالب يزعمون بأهنم اجلهة الرسمي

 فأي إساءة ,اهري القذايف, وجملس الثورة فوق هذه املؤسساتـاخلمينيون كجم
وا للناس بأن ـ وهل أراد هؤالء املجوس أن يربهن?اءةـلإلسالم أكرب من هذه اإلس

 !اإلسالم دين الفوىض من خالل تظاهرهم بتطبيق اإلسالم?
كم بأن روحاين ال يمثل إال نفسه, ولكن ملاذا ال صدقنا: وعندما قيل هلم

تتخذون إجراء ضده حتى ال يستمر هو وأمثاله يف اإلساءة إليكم وتوريطكم مع 
 !الدول املجاورة?
 :فأجابوا
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إن ثورتنا ديمقراطية, وتعهدت منذ يومها األول بحامية حرية الرأي لكل 

 .همواطن, وليس من حقنا منع روحاين من التعبري عن رأي
لقد كذبوا كعادهتم فهل يملك شعب األحواز, وشعب كردستان حرية 

لو أعطى املواطنون السنة هذا احلق ملا حورصت مناطقهم  !التعبري عن رأيه?
 ال ,إن العصابة التي سفكت دماء آالف املواطنني, وترملت نساؤهم وتيتم أطفاهلم
 .حيق هلا أن تتحدث عن احلرية

 :سالم ـ التعاون مع أعداء اإل٤
عندما دعا املهري إىل ندوته األسبوعية التي كان يعقدها يف مساجد الشيعة يف 

الشيوعيون ومن يلوذ بكنفهم كالعلامنيني :  كان أول من استجاب إليه,الكويت
, ًا ملا حدث يف الكويتـر يف البحرين كان مشاهبـوسائر فصائل اليسار, وما ج

هري ووصفتهم بالديمقراطية والتقدمية وصحف اليسار هي التي أشادت بجامعة امل
 . ال تطرح القضايا التي طرحها الشيعة يف مساجدهماثم راحت تندد بمساجد السنة ألهن
 :والسؤال الذي يطرح نفسه

 ! امللحدين من الشيوعيني?والزنادقةما الرابطة التي تربط بني املسلمني اخلمينيني 
 وأن يتفق ,اهتم لو أراد وجه اهللانحن نفهم أن يدعو املهري علامء السنة ومجعي

 ,معهم عىل خطة ختدم املصلحة اإلسالمية, أما أن يكون هذا التعاون مع الشيوعيني
 .فام من سبب له إال اجلذور املزدكية التي جتمع بني امللتني

وتعاون اخلمينيون يف إيران مع حزب توده وسائر فصائل اليسار, وتطالعنا 
للصحف الشيوعية يف الصدور, كام أهنم سمحوا حلزب األخبار اليوم أهنم سمحوا 

توده أن يزاول معظم أنشطته, واملجمع عليه يف امللة اإلسالمية أن املسلمني الذين 
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ارتدوا عن اإلسالم وانضموا حتت راية حزب كافر كالشيوعية ال جيوز أن يامرسوا 

ًأي نشاط فكريا كان أو سياسيا, وإذا كان هناك من خالف عند امل حققني من العلامء ً
 . قتلهم بدون استتابةوفهو حول جواز استتابتهم أ

 .لنا ديننا وللخميني دينهف
 

* * * 
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ران بشكل ـ وعند رافضة إي,د الرافضة بشكل عامـللعراق أمهية كرب عن

 :أخص لألسباب التالية
لفرس ألن األكارسة كانوا يعتقدون ـ تاريخ العراق متداخل مع تاريخ ا ١

بأن العراق امتداد طبيعي لبالدهم, ويرون أن العرب ضعاف أذلة مل خيلقهم اهللا إال 
وهلذا استخدم األكارسة عرب املناذرة كجند حياربون هبم الغساسنة , خلدمة الفرس

 العرب يف الرشق, والقبائل العربية يف جنوب العراق, ومن ثم كانت موارد العراق
 .االقتصادية تصب يف خزائن كرس يف املدائن

, ومع ذلك %٧٠ـ يعتقد شيعة اليوم أن نسبة الشيعة يف العراق أكثر من  ٢
ة التي كانت قبل حزب البعث ـل البعث واألنظمـدون يف ظـون مضطهـفهم حمروم

 يعي آية اهللاـاء هلا مع الزعيم الشـ يف لقم١٩٧٨ / ٦ / ٢٦ة ـانظر السياسة الكويتيـ 
وعىل شيعة العراق أن يتحرروا من القيادة السنية التي تتحكم  ـ يكاظم رشيعتمدار

 .هبم منذ عصور طويلة
ـ يف جنوب العراق املزارات واألماكن املقدسة الشيعية التي يشدون إليها  ٣

الرحال من خمتلف بلدان العامل اإلسالمي, كقرب عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه يف 
 أما قرب عيل ريض اهللا عنه فليس ,هكذا يزعمونـ الء ـحلسني يف كربالنجف, وقرب ا

, وهذا االدعاء  ـًا أنه يف كربالءـاحلسني ليس ثابتًثابتا أنه يف النجف, وكذلك قرب 
 هذه األماكن قدسية عند مجيع الشيعة ألن معظمهم يعتقد أن احلج إليها ييعط



 ٢٩٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
اكن غري ـرار ما دامت هذه األمـأفضل من احلج إىل مكة املكرمة, ولن يقر هلم ق

 .خاضعة لسلطان الشيعة
ـ إذا بقيت العراق خارج نفوذ إيران فستكون مصدر قالقل واضطرابات  ٤

واز جزء ال يتجزأ من العراق, وستبقى العراق مركز قوة ألهل حهلا, ألن األ
 كام أنه من الصعب ضبط أكراد إيران إذا كان أكراد العراق غري خاضعني, وازحاأل

ًومن ثم فحدود العراق واسعة جدا مع إيران, وستبقى العراق عازال , لسيطرة إيران ً
يعزل أهل إيران عن إخواهنم النصرييني يف بالد الشام, وعن إخواهنم الشيعة يف 

 .ـ جبل عامل ـ, ويف سهل البقاع  جنوب لبنان
انيون ً ومن الصعب جدا أن يسيطر اإلير,ًوأخريا فالعراق قوة ال يستهان هبا
 بينام يعني سقوط العراق سقوط اخلليج ,عىل اخلليج إذا كانت العراق معادية هلم

 .وشبه اجلزيرة العربية, والبالد العربية كلها باستثناء مرص وبالد املغرب العريب
ًمن أجل هذا كانت العراق مرسحا للمظاهرات واالضطرابات املسلحة بني 

اقبت عىل العراق من جهة أخر, وما كان الشيعة من جهة وبني احلكومات التي تع
الشيعة يف العراق وال يف غريها دعاة إىل حتكيم اإلسالم وحتقيق وحدة املسلمني, 
وإنام دعاة إىل الطائفية, وإىل جتديد اخلالفات وإشعال نار الفتن, وجل مههم أن 

ًيعود كرس من جديد وقد ألبسوه ثوبا إسالميا ليس له من اإلسالم إال اال  .سمً
ويف البيانات التي كانت توزع قبل نجاح ثورة اخلميني إشارات واضحة إىل 

 وقد نقلنا بعضها عند حديثنا ,معارضة الشيعة جلميع األنظمة التي شهدهتا العراق
 .عن أطامعهم يف اخلليج

 استغل الشيعة ذكر األربعني للحسني فقاموا م١٩٧٧ / ٢ / ٥ويف 
م السادس عمت مظاهراهتم معظم املدن يف بمظاهرات وحوادث شغب, ويف اليو
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 .]حمافظة النجف[ًجنوب العراق, وطوقوا خمفرا للرشطة يف ناحية احليدرية 

هنم أوأعلنت السلطة العراقية بأن حكام دمشق كانوا وراء هذه املظاهرات, و
 .ـ أي حكام دمشق ـ حاولوا تفجري عبوات ناسفة يف صحن اإلمام احلسني

ابات تشكلت حمكمة ثورية برئاسة الدكتور عزت مصطفى ونتيجة هلذه االضطر
ًدرت حكام بإعدام ثامنية وزير البلديات ونيابة فليح حسني اجلاسم وزير الدولة, وأص

ً والسجن املؤبد خلمسة عرش متهام آخر, ومن بني املحكومني متهمني ونفذ فيهم احلكم
 .نجل الزعيم الشيعي حممد احلكيم
بطرد الدكتور عزت مصطفى ونائبه فليح حسني وقامت السلطة العراقية 

 .اجلاسم من احلزب واحلكومة بتهمة التخاذل واجلبن يف إصدار احلكم
ران ـا دور إيـ, وأمفقد فضحته السلطة العراقيةا دور سورية النصريية ـأم

 .فصمتت عنه ألنه ليس من مصلحتها جتديد خالفها مع الشاه بعد صلح اجلزائر
والية للعراق يف لبنان قد حتدثت عن دور إيران, أما وإن كانت الصحف امل

عزت مصطفى وفليح اجلاسم فال ندري إن كانوا شيعة أو موالني للنظام : الوزيران
 .السوري أما القول بالتخاذل فال يكفي

ويبدو أن األمر أكثر من مظاهرة واضطراب, فلقد كان الشيعة يوزعون 
العراق احلر, صوت الشعب [نوان نرشات دورية يف العراق واخلليج حتت ع

, ويف هذه النرشات كانوا ينادون بالثورة عىل حكام بغداد, ومن يقرأ هذه ]املضطهد
النرشات يعلم أهنا شيعية من أول وهلة, فهم إذا أرادوا وصف ظلم حكام بغداد 
شبهوهم هبارون الرشيد أو بحكام العرص األموي, وبعد حوادث النجف وكربالء 

ً وأصدروا كتيبا ]اجلبهة الوطنية اإلسالمية يف العراق[ما يسمى بـ أسس الشيعة 
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وادث ـد احلـ أي بعم١٩٧٧ / ٢ / ٢٢ يف »برنامج اجلبهة الوطنية«م ـحتت اس

 وقد متكن كثري منهم من اهلرب من ,بأسبوعني, واملشرتكون بحوادث النجف كثر
دوا عند شيعة  ثم دخلوا الكويت, فوج]عرعر[العراق إىل السعودية عن طريق 

الكويت السكن والعمل وكل أشكال املساعدة, وتوىل بعضهم إدارة وتنظيم شباب 
الشيعة يف الكويت يف اجلامعة والثانويات ويف أنشطة املساجد واحلسينيات, كام 
ًأصبحت الكويت مركزا مهام من املراكز التي يعتمدون عليها يف إدارة أنشطتهم يف  ً

 .جنوب لبنان
ال نجاح  اعرتفت وبعد  التي  الدول  طليعة  يف  العراق  كانت  اإليرانية  ثورة 

 ولكن ثوار اخلميني قابلوا اعرتاف ,بالثورة ورحبت هبا, وطالبت بعالقات حسنة
بغداد باهلجوم والتشنيع عىل حكام العراق, وبدأت الصحف اإليرانية يف الدعوة إىل 

ه موسى الصدر عىل ـالتعبري الذي أطلقوهو ـ ! !   ومة املحرومنيـة حكـلثورة وإقاما
 . ـشيعة لبنان

ادوا املظاهرات, ـران, فقـاح ثورهتم يف طهـد نجـيعة العراق بعـوحترك ش
 ,ووزعوا املنشورات, وسبقتهم حكومة البعث فألقت القبض عىل عدد كبري منهم

وكان من بينهم شابان قدما من الكويت هلذا الغرض, ومن بينهام ابن الكاظمي 
 يف الكويت, وابن شقيق عبد املطلب الكاظمي وزير ]املرسيدس[كيل سيارات و

 .البرتول السابق
ًوقدم شيعة العراق مخينيا آخر وهو الكاتب املشهور حممد باقر الصدر, قدموه 
عىل أنه آية من آيات اهللا وجمدد ومرجع إسالمي, لكن السلطة العراقية سارعت إىل 

 .انتهت الفوىضاعتقاله ورضبت بيد من حديد ف
وإذاعة طهران أو عبدان تذكرنا بأمحد سعيد وأسلوبه الغوغائي يف صوت 
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العرب, ال بل عجز أمحد سعيد عن أفعاهلم ألهنم أتقنوا التمثيل طوال التاريخ, 

 فيذكرهم هذا القتيل ,ًوأجادوا صناعة البكاء والنواح, ففي كل يوم يبكون قتيال هلم
ذي استدرجوه من مكة ثم فروا من حوله عندما تعرض  ال ـريض اهللا عنهـ باحلسني 
 إن إذاعاهتم مستنفرة اليوم تدعو شيعة العراق للثورة وإسقاط احلكم ,للعدوان

القائم, فمرة يندبون بأسلوب عراقي مؤثر, ومرة يقولون الشعر, ومرة يذكرون 
 .]موسيقى حربية[صداماهتم مع النظام ويتخلل ذلك 
ون لكل فرصة ؤركة مع النظام العراقي, ويتهيًإهنم يستعدون فعال ملع

واز, والعراق وراء ثورة حفالعراق وراء ثورة عرب األ :ليلتهموا هبا العراق
 .األكراد

ً ترصحيا للجنرال سيف أمري م١٩٧٩ / ٦ / ٢٣ونقلت وكاالت األنباء يف 
 :رحيمي رئيس البوليس احلريب قال فيه

لحة املتطورة ملكافحة الغارات اجلوية إن إيران حتتاج إىل رشاء مزيد من األس(
 ). !!العراقية

ًفها هو رئيس بوليسهم احلريب يعرتف بأهنم يريدون سالحا متطورا ملواجهة  ً
تي أو أمريكا أو للدفاع عن املسلمني يف ي وليس ملواجهة االحتاد السوفي,العراق

 !!أفغانستان أو الفلبني أو أريرتيا أو لتحرير فلسطني كام يزعمون
سئل الدكتور مصطفى مجران وزير الدفاع عن سبب تشغيل القاعدة و

 : بالقرب من احلدود العراقية فأجاب]خور مشهر[البحرية يف 
ة ـة, واحلكومـران من إحد الدول العربيـهناك هتديدات عسكرية إلي(

اإليرانية أرادت أن تثبت أهنا قادرة عىل الدفاع عن أراضيها إذا تعرضت ألي هجوم 
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 .)١()ي مؤامرة أجنبيةأل خارجي أو إذا تعرضت عسكري

ران مهددة ـر الدفاع ورئيس البوليس احلريب أن إيـًوليس صحيحا قول وزي
ًبخطر عراقي, ليس صحيحا ألن العراق سارعت إىل عقد صلح مع الشاه وتنازلت 
بموجبه عن جزء من أرضها عند شط العرب, وما كانت لتقدم عىل هذا الصلح لوال 

ًباخلطر واخلوف, وليس صحيحا ألن العراق سارعت إىل االعرتاف بالثورة شعورها 
اإليرانية, وطالبت ثوار اخلميني بفتح صفحة جديدة, ولكن اخلمينيني ردوا التحية 
ًبأسوأ منها, والعراق أخريا تعلم أن إيران هي التي حترك شيعة العراق وتتالعب 

 . ذلك حدوديف النصف أو بعواطفهم, ونسبة الشيعة يف العراق ال تقل عن
 م١٩٧٩مؤامرة 

 أعلنت احلكومة العراقية أهنا اكتشفت م١٩٧٩يف الشهر الثامن من عام 
مؤامرة لإلطاحة بنظام البعث وحكومته يف بغداد, وأن شخصيات حزبية كبرية 

 :كانت تتزعم هذه املؤامرة وهم
 .سابق ـ حمي عبد احلسني املشهدي أمني رس جملس قيادة الثورة ووزير ١
 . ـ عدنان حسني نائب رئيس الوزراء٢
 . ـ حممد عايش وزير الصناعة ورئيس نقابات العامل يف العراق٣
 . ـ حممد حمجوب وزير الرتبية والتعليم٤
 . ـ غانم عبد اجلليل وزير دولة٥

ويضاف إىل هذه األسامء شخصيات أخر يف مستو مدير جامعة وكبار 
                              

 .  عن النهار اللبنانيةم١٩٧٩ / ١٠ / ٢الوكاالت ) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٠٤
 . احلاكمضباط وكلهم من قيادة حزب البعث

وجاء يف بيان القيادة القطرية حلزب البعث العراقي وجملس قيادة الثورة أن 
 رأت القيادة أنه ليس من املصلحة ,املتآمرين كانوا عىل صالت مع جهات خارجية

كشفها اآلن, لكنها تعمدت ترسيب املعلومات إىل الصحف املوالية هلا خارج 
 وكان هدفها م١٩٧٥املؤامرة بدأت سنة  وتبني من اعرتافات املشهدي أن ,العراق

اإلطاحة بالرئيس أمحد حسن البكر ونائبه صدام حسني وإعالن دولة الوحدة بني 
 .سورية والعراق عىل أن يرأسها حافظ األسد وتكون عاصمتها بغداد

 :وأضاف املشهدي
 صالت قديمة مع الرئيس السوري حافظ األسد, ]حممد العايش[كان لـ 
 . ومل يقل ما هو شكل هذه الظروف ـعىل حد قولهـ روف قديمة ومجعت بينهام ظ

 : فقال املشهدي]حافظ األسد[أما عن اتصاهلم بـ 
 وحتت ,كان املتآمرون يذهبون إىل املوصل شامل العراق يف مهامت رسمية
 وبعد ,جنح الليل يتسللون إىل احلدود السورية للقاء أشخاص موفدين من األسد

سهل عىل املتآمرين االتصال بحافظ األسد واملخابرات إعالن مرشوع الوحدة 
 !!ًالسورية حيث صاروا يسافرون رسميا إىل دمشق بمهام رسمية من أجل الوحدة

واعرتف املشهدي أن حممد العايش ـ مسؤول االتصال بسورية ـ تسلم أول 
ألف  ٥٠دينار من امللحق العسكري السوري يف بغداد ثم ألف  ٢٠دفعة من سورية 

دينار, وأن األسد طلب منهم اإلرساع يف االنقالب, وتعهد ألف  ١٠٠نار ثم دي
 .بإرسال فرقة مظالت سورية تنزل ليلة االنقالب بثياب عسكرية عراقية

ً يف باريس أن هناك خطابا من حافظ األسد وقع ]اإلكسربيس[وذكرت جملة 



 ٣٠٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
وريني عند  يعد فيه بأنه سيقدم مساعدة من املظليني الس,يف أيدي املحققني

 .الرضورة
ً متهام ٢١فأعدمت , وقابلت السلطة العراقية هذه املؤامرة بمنتهى احلزم

ً سنة, وأرسلت رشيطا ١٥ إىل ٧ً شخصا مدة ترتاوح بني ٢٠وحكمت بالسجن عىل 
ثر إًمسجال باعرتافات املتآمرين إىل حكام سورية ثم انقطعت العالقة بني البلدين 

سلم أحدمها عىل اآلخر ُبل األسد وصدام يف تونس فلم ياكتشاف هذه املؤامرة, وتقا
ويبدو أن وساطة السعودية مل تفلح يف إصالح ذات البني بني البلدين قبل انعقاد 

 .املؤمتر وخالله
* * * 

 ومن خالل ما ,ًمرة أخر نقول من الصعب جدا احلصول عىل احلقائق كلها
ً سورية كانت طرفا رئيسيا فيأذيع من أخبار حول املؤامرة نستطيع أن نجزم بأن  ها,ً

ويف الوقت الذي كان حافظ األسد يصافح فيه صدام حسني يف بغداد كان حياول 
طعنه يف اليد األخر. 

نعم يف الوقت الذي كان فيه قادة البلدين يعلنان عن مرشوع وحدة, كان 
ل  وهذا خلق أصي,حافظ األسد يطبخ مؤامرة رهيبة عىل رفاقه ورشكائه يف احلزب

 .طر عليه األسدُف
أما الطرف الثاين يف هذه املؤامرة فكان أمني رس جملس قيادة الثورة حميي عبد 

 وهو شيعي إيراين فاريس, ألقى القبض عليه خالل مظاهرات ,احلسني مشهدي
واضطرابات الشيعة يف جنوب العراق, ويبدو أن إلقاء القبض عليه جاء عن طريق 

ًارت قواه وظن أن املؤامرة قد كشفت فطلب حمققا  وليس نتيجة ختطيط فاهن,اخلطأ
 .ًحزبيا واعرتف أمامه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٠٦
ام ـل عـقيُأة عن فليح حسني اجلاسم الذي ـواملشهدي ورث وزارة الدول

 لتواطئه مع الشيعة ثم أصبح أمني رس جملس قيادة الثورة حلزب قومي م١٩٧٧
 !!لغباء القوميني  وهو فاريس يا,عريب

ًتآمرين نعلم أن كثريا منهم من عائالت شيعية, وأن ومن استعراض أسامء امل
توقيت املؤامرة رافق توتر العالقات اإليرانية العراقية من جهة والتقارب اإليراين 

السوري من جهة أخر. 
ويضاف إىل هذا قدرة الشيعة عىل التغلغل يف األحزاب لغرض االنقضاض 

ا زال لقادة بعث العراق  وخاصة حزب البعث كام حدث يف سورية, ولكن م,عليها
 .نصيب يف هذه احلياة ومل حين أجلهم

وهذه هي املؤامرة الثانية التي يدبرها بعثيو سورية النصرييون عىل بعثيي 
 الذي ]حممد العامر[ وكان من مجلة املتهمني فيها م١٩٧٧العراق, فاألوىل كانت عام 

 .م١٩٦٨أدين بحوادث التجسس الشهرية إلرسائيل عام 
 قام عدد من الزعامء اإليرانيني بزيارة سورية ولبنان, م١٩٧٩ؤامرة وبعد م

 .ومن دمشق كانوا يشنون أشد اهلجامت واالهتامات حلكام العراق
ن عىل إيران بمساعدة بعض إ( :رصح حسني اخلميني حفيد اإلمام اخلميني

دول املنطقة أن تصفي نظام احلكم العراقي بسبب القمع الذي يامرسه ضد شعبه 
 .)١()ًالذي هو أشد بطشا من القمع الذي مارسه الشاهو

ه مكانة ـا السياسية, ولـباب الذين يتابعون القضايـحسني اخلميني من الش

                              
 . م١٩٧٩ / ١٠ / ٢٥ ] ب. ف . أ[  وكالة) ١(



 ٣٠٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
عدام إمرموقة عند جده قائد الثورة اإليرانية, وزيارته لسورية جاءت بعد أيام من 

د أثناء  فهل سأل األس,النظام السوري ألكثر من مخس عرشة داعية يف يوم واحد
هل حاول حسني اخلميني أن يزور  !لقائه به عن سبب إعدامه هلؤالء الدعاة?

سجون سورية وأقبية املخابرات لري بعينيه ماذا يفعل النصرييون بشباب الدعوة 
 !وجند اهللا?

رون ـ وينش,المـًدا كيف حيارب النصرييون اإلسـاخلميني احلفيد يعلم جي
فكيف أشاد بالنظام السوري . . . ل فساد خلقيالعلامنية واإلحلاد, ويشجعون ك

 !وسياسة حافظ األسد?
 :وكيف أفصح عن املهمة التي زار من أجلها سورية فقال

 .)إن عىل إيران بمساعدة بعض دول املنطقة أن تصفي نظام احلكم العراقي(
 متى سيكون :لكن اخلميني احلفيد مل يقل, بعض دول املنطقة يقصد سورية

 !هل هو بعد إرسائيل أم قبلها? ?دور العراق
 وال ,ً نعلم أن حكام طهران أشد خطرا عىل اإلسالم من اليهود ـواهللاـ نحن 

ًننتظر خريا منهم, وندرك جيدا أهنم سيتعاونون مع اليهود يف حرب املسلمني, وأن  ً
. . .  ولن حياربوا إرسائيلالذين يتآمرون عىل العراق واخلليج ولبنان وسورية مل

 نقدم هذه املعلومات لقادة الشباب املعتقلني يف سجون النصرييني الذين ما ولكننا
 .زالوا يصفقون للخميني رغم كل ما صدر عنه

لقد اكتفينا هبذه املعلومات وجتاوزنا عن ترصحيات املنتظري التي يرددها كل 
 , كام)إن إيران قادرة عىل احتالل العراق لو أرادت(: أسبوع وتنقلها إذاعة طهران

خبار األسلحة التي ضبطتها السلطات العراقية يف مركب كبري, وكانت جتاوزنا عن أ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٠٨
 .)١(وجهة سري املركب إىل إحد دول اخلليج

جتاوزنا عن هذه املعلومات وعن غريها ألن الصورة التي عرضناها أصبحت 
 .واضحة لكل منصف

 
* * * 

                              
 . م١٩٧٩ / ٩ / ٢٨األنباء ) ١(
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     ?! 

 
عند حديثنا عن أطامع الرافضة يف اخلليج بينا أهنم توارثوا هذه األطامع عن 

ً املجوس, وأن هلذه األطامع جذورا موغلة يف القدم, وأن خطتهم  الفرسأجدادهم
التي ساروا عليها خالل نصف قرن مىض كان يتزعمها وحيركها آيات قم والنجف 

 .وليس الشاه كام يشيعون
وا بتحرك ملحوظ منذ بداية الثورة ؤعىل أن شيعة اخلليج بدكام سقنا األدلة 

اخلمينية, فنظموا صفوفهم من جديد, ووزعوا األسلحة, وطالبت إذاعة عبدان 
بتحرير مكة قبل حترير القدس, ورفضت حكومة بازركان التخيل عن اجلزر العربية 

تارخيي هلذه املحتلة, وأكد املسؤولون اإليرانيون أن اخلليج فاريس وتفسريهم ال
 .الكلمة أن املوانىء والشواطىء الواقعة عىل ضفتيه الرشقية والغربية فارسية

 لروحاين, وا وليس,والذين حركوا أحداث الكويت والبحرين ممثلون للخميني
 : من أمهها,ومل ينفرد روحاين هبذه الترصحيات بل صدرت عن شخصيات مسؤولة

س اخلرباء الدستوريني وخطيب اجلمعة ترصحيات آية اهللا حسني منتظري رئيس جمل
 .ملدينة طهران

وبعد أن توترت األجواء السياسية ما بني إيران ودول اخلليج, وكادت 
 سارع املسؤولون اإليرانيون إىل التنصل من ترصحيات روحاين, ,الواقعة أن تقع

ًووسطوا سورية يف هذا اخلالف وعينوا سفريا هلم يف البحرين, وقام صادق 
ًئي نائب رئيس الوزراء بزيارته للبحرين مطمئنا وداعيا إىل تصفية األجواءطبااطب ً. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣١٠
 !ملاذا تربأ اخلمينيون من ترصحيات روحاين? :والسؤال الذي يفرض نفسه

 :اختلفت أجهزة اإلعالم يف اإلجابة عىل هذا السؤال
تراجعت إيران أمام التهديدات العراقية (: فالصحف املوالية للعراق قالت

 .)ن العراق كانت تعني ما تقولإرمة, والصا
 :والصحف التي متوهلا دول اخلليج وشبه اجلزيرة العربية قالت

لقد حتولت السعودية ودول اخلليج إىل دولة واحدة وجيش واحد, وبدأت (
املناورات العسكرية يف هذه الدول, وزاد من حدة املوقف التفاهم والتنسيق بني 

 .)ًنت إيران تنتظر موقفا كهذا املوقفدول اخلليج والعراق, وما كا
أما الصحف التي متوهلا إيران وسورية فزعمت أن الثورة اإليرانية بريئة من 
ًهذه الترصحيات, وروحاين ليس مسؤوال وال عالقة له بالسلطة, ويف أجواء احلرية 

 .والديمقراطية يقول كل إنسان ما يعتقده ويؤمن به دون خوف وال وجل
 ,كلها غري مقنعة بل وليس فيها دليل واحد ترتاح إليه النفسوهذه األقوال 

ً كانت تعلم جيدا بأن السعودية ,فإيران الثورة عندما بدأت تتحرش بدول اخلليج
دول اخلليج, وأن العالقات السعودية اخلليجية من جهة والعراقية لهي األم احلنون 

 .ًمن جهة أخر قوية جدا
لدول لن تقف مكتوفة األيدي, وأن االعتداء وتعلم إيران اخلميني أن هذه ا

ًعىل البحرين مثال يعني االعتداء عىل السعودية والعراق والكويت وسائر دول 
 .اخلليج, وأن معظم البلدان العربية ستقف مع دول اخلليج ضد إيران

 :تعلم إيران بذلك كله من طرق متعددة
رات الدفاع واخلارجية  شيعة اخلليج الذين حيتلون مناصب رفيعة يف وزامنها
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 .والداخلية يف هذه الدول

 التجار اإليرانيون رشكاء األمراء والشيوخ ووكالؤهم بعد أن حصلوا ومنها
 .عىل اجلنسية اخلليجية

 . أقنيتها الدبلوماسية, وعن طريق حلفائها من احلكام العربومنها
 اخلميني ّني وعوحتركت إيران ضد اخلليج من واقع املطلع والعامل خلفايا األمور,

ًممثال له يف كل من البحرين والكويت, وحترك شيعة اخلليج ضد حكامهم بشكل منظم 
 : غري أنه وقع حادث مل حتسب طهران حسابه ففوجئت به,ويف وقت واحد

 هاجم م١٩٧٩بعد أول ترصيح أطلقه روحاين يف الشهر السادس من عام 
ب النصرييني بالتعاون مع مسلحون الكلية العسكرية, وأوقعوا مذبحة بالطال

وبعد هذا . . . النقيب املناوب املسؤول عن الكلية العسكرية بمدينة حلب السورية
احلادث قامت مجاعات منظمة باغتيال عدد كبري من القادة النصرييني يف اجليش 
واجلامعات والوزارات وسائر مؤسسات ومرافق الدولة, وقابلت السلطة النصريية 

ًالشدة, فأعدمت أكثر من مخسة عرش شابا من شباب الدعوة املوقف بالعنف و
اإلسالمية, وألقت القبض عىل مئات منهم وزجت هبم يف سجون وأقبية هتون دوهنا 

, وظنوا أن بطشهم سيقيض عىل حوادث ]الباستيل[ ومعتقالت ]السافاك[سجون 
ً خطرا, ًالعنف, وسيضع حدا لالضطرابات, غري أن الوضع الداخيل يف سورية ازداد
 :وصارت حوادث االغتيال تتم بصورة أسطورية تدعو إىل الغرابة والدهشة

دد, ـل يف الوقت املحـه, ويتم القتـذار الشخص الذي يريدون قتلـيتم إن
زة عن إيقاف هذا املسلسل ـار, وجتد السلطة نفسها عاجـويتوار القتلة عن األنظ

 .من احلوادث
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ا ـًوال عىل كف عفريت ـ كمـلسوري حممام اـوتفاقمت األمور, وأصبح النظ

, وإسقاط هذا النظام سيكون بمثابة رضبة قاصمة لثوار اخلميني لألسباب التالية  :يقولونـ 
 نظام من أنظمة الرافضة بموجب الوثيقة الصادرة عن القيادتني النصريية ألنه

 .هـ١٣٩٢ / ٧ / ٣والشيعية يف 
 .الطموحات التي يتطلعون إليها يدعم ويساند شيعة لبنان وحيقق هلم وألنه
 سقوطه قوة حلكام العراق وبالعكس فقوته واستمراره ضعف للسلطة وألن

ًإيران رشقا وسورية غربا: يف بغداد مما جيعلها تعيش بني فكي الكامشة ً. 
ً فلسورية موقع جغرايف هام جدا, والسيطرة عليها تعني السيطرة عىل بالد ًوأخريا

 . نسأل اهللا أن جينبنا رشهم,ران وشيعة العامل العريب بمثابة كارثةالشام, وتعاوهنا مع إي
 راد والعربـمعركة داخلية مع األك: اـوال تستطيع إيران أن تعدد معاركه

واألتراك والبلوش, ومعركة يف اخلليج والعراق, ومعركة يف سورية, وجتميد عملياهتا 
 .وض بالنسبة هلايف اخلليج قد يعوض بينام سقوط النظام السوري ال يع
 :وكالمنا هذا سندعمه باألدلة والشواهد التالية

 لقاء األسد واليزدي
استقبل حافظ األسد وملدة ساعة إبراهيم يزدي وزير اخلارجية اإليرانية, ومل 
يعرف يشء عام تناوله هذا االجتامع الذي مل يشرتك فيه عبد احلليم خدام وزير 

 .)١(اخلارجية السوري
ًإنه ليس شيعيا وال : احد حال دون اشرتاك خدام يف هذا اللقاءهناك احتامل و

                              
 .م١٩٧٩ / ٩ / ١٠]  ب. ف. أ[ دمشق ـ وكالة  )١(



 ٣١٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
ًا بأنه كان ـ فليس من املعقول أن حيرضها علم,ةـًنصرييا وألن املحادثات طائفي

ًموجودا يف دمشق, وهو الذي استقبل وزير اخلارجية اإليرانية وودعه حسب 
 وارد ألن خدام معلومات وكالة األنباء التي ساقت اخلرب, وأي احتامل آخر غري

ركن من أركان النظام السوري, وال حيجب عنه إال األخبار واملعلومات املتعلقة 
 .بالطائفة النصريية

وإبراهيم يزدي صديق لإلسالميني السنة, وهو عندهم ثقة وال خيفون عنه 
ًرسا من األرسار, ولقد زاره عدد منهم كان آخرهم الدكتور حسن الرتايب الذي نقل 

النصرييون مسلمون طيبون فال تتعرضوا هلذه الطائفة بسوء, (:  قولهعن اليزدي
ه ـاءت زيارتـ ومن ثم فج)ةـالء يف حزب البعث وليس يف النصرييـالء كل البـوالب

لسورية يف أوج االضطرابات والقالقل الداخلية التي يشهدها هذا البلد عىل أيدي 
 .النصرييني

وزراء اإليراين الدكتور صادق  زار نائب رئيس الم١٩٧٩ / ٩ / ١٩ويف 
 : بحديث إىل صحيفة ترشين السورية جاء فيهطبائي دمشق وأدىلاالطب

إن حكومة حافظ األسد قدمت كل أشكال الدعم للثورة اإليرانية الذي (
 .)كان له الفضل يف انتصار الثورة عىل نظام الشاه

 ٢٦رانية العدد وقال اليزدي مثل هذا الكالم يف لقاء له مع جملة الشهيد اإلي
 وترصحيات املسؤولني اإليرانيني تعني بشكل أوضح هـ١٣٩٩ / ١١ / ٤تاريخ 

بأن إيران لن تتخىل عن سورية وستقف معها ضد املسلمني ـ ألن احلوادث 
الداخلية يقوم هبا املسلمون السنة ـ, وإيران يف عملها هذا ترد بعض ما حلافظ 

 .ةين يف عنق الثورة اإليرانيَاألسد من د



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣١٤
 طبائي يعرتفاالطب

طبائي نائب رئيس الوزراء اإليراين سورية ـ ا زار الطبم١٩٧٩ / ١٠ / ٧يف 
ومما جيدر ذكره أن زياراته كثرت بعد حوادث الكلية العسكرية يف حلب ـ, وعقد 

ًمؤمترا صحفيا قال فيه ً: 
اوالت, ـد من هذه املحـد للحـليس من املستغرب أن ينهض الرئيس األس(
وع فيها ـ وهذه ليست املرة األوىل التي يتط, الصحيح!!وجه الثورة اإليرانيةوإلبراز 

 :ًوختم ترصحياته قائال. . . )الرئيس األسد من أجل الدفاع عن الثورة اإليرانية
إن اإليرانيني سيقفون إىل جانب سورية وسينضمون إليها إذا تطلب املوقف (
 .)١()ذلك

ًا مهام يف الوساطة ما بني إيران ودول طبائي يقصد بأن األسد لعب دوراالطب ً
اخلليج, والقضية ال حتتاج إىل وساطة فلوال ترصحياهتم العدوانية, وأنشطة أتباعهم 
املريبة ملا كانت هناك مشكلة بينهم وبني دول اخلليج, ولو كان األمر جمرد خطأ لكان 

تلميع وجه بوسعهم إهناؤه عن طريق اتصال مبارش مع دول اخلليج, لكنهم أرادوا 
 . وأنه داعية إلصالح ذات البني بني األشقاء, وإظهاره كبطل ورجل سالم,أسدهم

 :طبائياواملشكلة ليس يف هذا كله وإنام يف قول الطب
إن اإليرانيني سيقفون إىل جانب سورية وسينضمون إليها إذا تطلب . . (

 .)املوقف ذلك
أن اإليرانيني سيقفون إىل  ومنه نفهم ,كالم نائب رئيس الوزراء اإليراين عام

                              
 . م١٩٧٩ / ١٠ / ٧وكاالت األنباء ) ١(



 ٣١٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 ألنه أشاد بالرئيس األسد يف ]النصريي[ :جانب النظام السوري النصريي, ونقول
 .مطلع بيانه فالفضل له وهم ممنونون منه

نقول سيقف اإليرانيون مع النصرييني لو حاربوا األردن أو العراق أو لبنان 
رضوا حلرب أهلية داخل أو إرسائيل ـ وهذا غري وارد ـ, وسينضمون إليهم إذا تع

ه ومل يستثن ـطبائي مل خيصص يف ترصحياا هذا موضوعي ألن الطبـسورية, وفهمن
 .ًداـأح

كام أن هذا الترصيح بمثابة هتديد لكل من تسول له نفسه االعتداء عىل حافظ 
 أما الوساطة السورية ,األسد ونظامه, ويف احلقيقة فإن زيارته من أجل هذا الغرض

 .ف هلذه التهديداتفهي ستار وغال
 قرار اخلميني

االتصاالت اإليرانية السورية كانت تتم بشكل رسي, أما بعد تفاقم 
 االضطرابات الداخلية فأصبحت دمشق تستقبل بني كل فرتة قصرية وأخر

ًمسؤوال إيرانيا  .طبائي, حسني اخلميني, خلخايل, منتظري, يزدياالطب: ً
 :عينة أرسار هذه الزياراتوكشفت بعض الصحف التي هلا اتصاالت م

تدرس احلكومة (: نرشت صحيفة احلوادث الصادرة يف لندن اخلرب التايل
اإليرانية إمكانية إرسال عرشة آالف متطوع إيراين إىل اجلنوب لدراسة ما يمكن أن 

وكان الوفد املذكور برئاسة األصفهاين وضم ـ تقوم به احلكومة بالنسبة للجنوب, 
 وأن ذلك بناء عىل رغبة بعض زعامء الشيعة يف اجلنوب, رغم  ـًعددا من العسكريني

 .)١()أن القادة الفلسطينيني غري متحمسني لذلك

                              
 . م١٩٧٩ / ١٠ / ١٢ تاريخ )١١٩٧ (احلوادث العدد) ١(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣١٦
 :ونرشت صحيفة السياسة الكويتية اخلرب التايل

علمت السياسة أن احلكومة اإليرانية قد أبلغت الزعامة السورية عن (
ادية والعسكرية ملواجهة استعدادها لتقديم كافة اإلمكانات واملساعدات االقتص
 وقد نقل هذا التأييد عرب ,االضطرابات الداخلية وأي مؤثرات سلبية من اخلارج

الرسالة التي محلها نائب رئيس الوزراء والناطق بلسان احلكومة اإليرانية السيد 
 .ًطبائي إىل الرئيس السوري حافظ األسد خالل اجتامعه به أخريااصادق طب

ارة املسؤول اإليراين يف هذه الظروف لدمشق كانت وعلمت السياسة أن زي
مثار اهتامم وتعليقات من جانب كثري من األوساط الدبلوماسية العربية واألجنبية 

 بني إيران وسورية خالل عالقات ذات طبيعة خاصةحيث توقعت أن تتبلور عن 
نية لدعم  وذكرت مصادر مطلعة هنا أن التحرك الرسيع للثورة اإليرا,الفرتة القادمة

النظام السوري ثم االتصال ببعض األوساط الدينية بلبنان سيكون حمل اهتامم 
 .)١()واسع لد حكومات دول املنطقة

 نرشت السياسة الكويتية يف رسالة هلا من طهران م١٩٧٩ / ٨ / ١٦ويف 
نه حريص عىل إإن اخلميني قرر إرسال قوات إيرانية للمرابطة يف سورية, و( :قالت

 .) العسكري املبارش عىل حدود املواجهة مع إرسائيلالتواجد
 .وقبل التعليق عىل هذه األخبار ال بد من بيان أمهية الصحف التي نرشهتا

إن لصاحب جملة احلوادث عالقات وطيدة مع مجيع دول اخلليج, وأخباره ال 
يأخذها من صغار أو كبار املوظفني يف الوزارات بل من ملوك وأمراء هذه الدول, 

 .هنا وهناكام أن له صالت وارتباطات وثيقة مع أجهزة اإلعالم واملخابرات ك

                              
 . م١٩٧٩ / ١٠ / ٦السياسة ) ١(



 ٣١٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
وعندما يقول اللوزي بأن احلكومة اإليرانية تدرس إمكانية إرسال عرشة 

ثم يأيت املنتظري بعد مدة ويقرر إرسال . . . آالف متطوع إيراين إىل جنوب لبنان
ي أن خرب احلوادث دقيق, ومل  فهذا يعن,عرشة آالف متطوع إيراين إىل جنوب لبنان

ً قد أشارت بأن وفدا عسكريا ايأت نتيجة التنجيم أو الرجم بالغيب, ال سيام وأهن ً
 .برئاسة األصفهاين قد أرسل هلذا الغرض بناء عىل رغبة الشيعة يف اجلنوب

ً فاستبعدت أصال أن تكون زيارات ,أما السياسة فكانت أكثر دقة من احلوادث
 , بل حددت بكل وضوح,ة من أجل الوساطة مع دول اخلليجاإليرانيني لسوري

بأهنا من أجل تقديم كافة اإلمكانات واملساعدات االقتصادية والعسكرية ( :وقالت
 .)ملواجهة االضطرابات الداخلية, وأي مؤثرات سلبية من اخلارج ـ أي العراق ـ

 والسعودية رتجم بخربها هذا وجهة نظر احلكومة الكويتيةُويبدو أن السياسة ت
 : انظر إليها وهي تقول,والعراقية

وعلمت السياسة أن زيارة املسؤول اإليراين يف هذه الظروف لدمشق كانت (
 ,مثار اهتامم وتعليقات من جانب كثري من األوساط الدبلوماسية العربية واألجنبية

ران ـاط أن تتبلور عن عالقات ذات طبيعة خاصة بني إيـحيث توقعت هذه األوس
 .)وريةوس

العالقات ذات الطبيعة اخلاصة هي وحدة الشيعة يف إيران مع النصرييني يف 
 : وهو الذي عنته السياسة يف قوهلا,سورية مع الشيعة يف لبنان

وذكرت مصادر مطلعة هنا أن التحرك الرسيع للثورة اإليرانية لدعم النظام (
لشيعة ـ سيكون حمل السوري ثم االتصاالت ببعض األوساط الدينية بلبنان ـ أي ا

 .)اهتامم واسع لد حكومات دول املنطقة
ادر ـوذكرت مصادر مطلعة هنا, فمن هذه املص: ول الصحيفةـانظر إىل ق



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣١٨
 !املطلعة إن مل يكونوا كبار املسؤولني يف اخلليج?

ا علمت من ـال شك بأهن! ياسة?ـوعلمت الس :وماذا تعني السياسة بقوهلا
 !!املصادر املطلعة
السعودية, : نطقة التي ختشى من املحور اإليراين السوري هيودول امل

 ومن أجل هذا رفضت الكويت الوساطة ,العراق, الكويت وسائر دول اخلليج
طبائي نائب رئيس الوزراء االسورية, كام أهنا رفضت استقبال الدكتور صادق طب

 أن روُوي. . . اإليراين, وكان هلا موقف حازم مع السفري السوري يف الكويت
 .شبه إىل حد كبري املوقف الكويتييًللسعودية موقفا من سورية 

 أعلنت ,ق مع حكام اخلليجـة الوثيـاط صحيفة السياسـق ارتبـومن منطل
وات إيرانية للمرابطة يف سورية, وجاء خرب السياسة يف ـبأن اخلميني قرر إرسال ق

 .من شهرين ونصف أي قبل إعالن املنتظري عن قراره بأكثر م١٩٧٩ / ٨ / ١٦
ًويبدو أن هناك خالفا بني احلوادث والسياسة يف حتديد اجلهة التي سيتوجه 
إليها املتطوعون اإليرانيون, فاحلوادث قالت سيتوجهون إىل جنوب لبنان, بينام 

 واحلقيقة أن وجود اجلنود يف سورية ,قالت السياسة بأهنم سيتوجهون إىل سورية
س, وقد يستخدم اإليرانيون شعار حترير فلسطني أو يعني وجودهم يف لبنان وبالعك

املرابطة مع الفلسطينيني يف جنوب لبنان تغطية لوجودهم يف سورية, واخلالصة أنه 
 .ليس هناك من خالف بني الصحيفتني

ويف مجيع الزيارات التي كان يقوم هبا املسؤولون اإليرانيون كانوا يزورون 
 ١٠ / ١٠طبائي إىل لبنان يف ازيارات الطبلبنان كام يزورون سورية, ويف إحد / 

 الشيعية, ]أمل[ نقلت وكالة رويرت أنه كان يرتدي الزي العسكري ملنظمة م١٩٧٩
 .ًوكان عضوا فيها قبل قيام الثورة اإليرانية يف العام املايض



 ٣١٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 أن اثنني من املسؤولني م١٩٧٩ / ١٠ / ٦ونقلت السياسة الكويتية يف 

 عىل مليون دوالر لتوزيعها عىل القو الشيعية يف جنوب اإليرانيني اللذين حصال
وقد تردد أن الزعيم اإليراين آية اهللا اخلميني قد ,  قد اختفيا ومعهام النقود,لبنان

 .بعث هبذه النقود إىل الشيعة يف جنوب لبنان
ويف زيارات املسؤولني اإليرانيني لشيعة لبنان مع زياراهتم لسورية دليل عىل 

 عن البلدين, ففي لبنان كانوا يعقدون املعاهدات مع الفلسطينيني باسم مسؤوليتهام
عة لبنان, وكانوا يقابلون رسكيس وكبار املسؤولني كمفاوضني عن الشيعة, يش

 .وكانوا يعقدون الندوات يف مناطق الشيعة ويقدمون كل عون ومساعدة هلم
ا بني ـات مـد كثري من اخلالفـامهت يف جتميـارات سـوذكر أن هذه الزي

طبائي وخدام االفلسطينيني والشيعة, وتوجت هذه الزيارات كلها بزيارة الطب
 .للبحرين وكأهنام يمثالن دولة واحدة

 ةـتنفيذ اخلط
أعلن ما يسمى بآية اهللا حممد املنتظري بأن لديه عرشة آالف متطوع إيراين 

ليقاتلوا إىل وسيتوجهون خالل أيام إىل جنوب لبنان واجلوالن واألردن وسيناء 
جانب الفلسطينيني من أجل حترير القدس وفلسطني وسائر املناطق العربية التي 

 .احتلتها اليهود يف مجيع حروهبم مع العرب
ًوأضاف قائال بأن سالح اجلو اإليراين سيتصد للطريان اإلرسائييل إذا 

تواطئة مع حاول التعرض لقواتنا, وأنه سيدخل لبنان رغم أنف احلكومة اللبنانية امل
الصهيونية, وأن قواته ستقاتل كل من حيول بينهم وبني اجلهاد والشهادة يف سبيل 

 .اهللا ـ عىل حد زعمه ـ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٢٠
 :ً السياسية التي فجرها املنتظري تطرح كثريا من األسئلة]القنبلة[وهذه 

ـ هل تستطيع إيران أن تستغني عن عرشة آالف مقاتل يف وقت اشتدت فيه 
ا وبني الواليات املتحدة األمريكية ـ كام يقولون ـ, وبينها وبني حدة املواجهة بينه

واز من جهة, وبينها وبني األكراد من جهة ثانية, وبينها وبني األتراك حالعرب يف األ
 !يف أذربيجان من جهة ثالثة, وبينها وبني البلوش من جهة رابعة?

 ـ هل تسمح ظروف لبنان بشكل عام واجلنوب اللبناين بشكل أخص
باستقبال هذا العدد الكبري من املقاتلني, أو ليس جمرد إعالن املنتظري كاف لتفجري 

 !ل املوارنة هذا احلدث بالصمت?باألوضاع يف لبنان, وهل من املعقول أن يقا
ـ هل جيوز للمنتظري أن يعلن عن خطته قبل ارحتال املتطوعني إىل مواقع 

ئرة التي تقل املتطوعني, وهلا أن  وما الذي يمنع إرسائيل من رضب الطا?القتال
 !وا حلرهبا والقضاء عليها?ؤ بأهنا تدافع عن نفسها ضد إيرانيني جايتدع

ـ زعم املنتظري بأنه سيحارب إىل جانب الفلسطينيني وسورية, وهؤالء 
الذين سيحارب إىل جانبهم يلهثون وراء احلل السلمي, ويبحثون وراء دولة 

 وحدها, ومن ثم هل جيوز أن يتم حضور املتطوعني  ولو كانت يف أرحيا,فلسطينية
 !بمثل هذا العدد بناء عىل رغبتهم وبدون استشارة أو موافقة منظمة التحرير?

هذه األسئلة جتعلنا نجزم بأن عملية إرسال املتطوعني ليست عىل ظاهرها ـ 
ات أي كام أعلن عنها املنتظري ـ بل إن وراء األكمة ما وراءها, ومن قبل دخلت قو

حافظ األسد لبنان باسم محاية الفلسطينيني, وهي التي أبادت منهم يف جرس الباشا 
 .ًوتل الزعرت وصيدا أعدادا تفوق جرائم اليهود يف دير ياسني وقبية وغريها

* * * 



 ٣٢١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
وبعد إعالن املنتظري عن خطته بدأ التنفيذ عىل شكل رواية ثقيلة الظل صعبة 

 :املوقف التايلاهلضم, وكان لألطراف ذات العالقة 
 :انـــلبنـ 

اح للمنتظري بمغادرة إيران, ـحذرت احلكومة اللبنانية إيران من السم
وأصدرت أوامرها للحدود واملطار بمنعه ومنع املتطوعني من دخول األرايض 

 وحذرت ,اللبنانية, ورصحت بأن مثل هذا املوقف سيفجر األوضاع يف لبنان
راين إىل جنوب لبنان, وحترك سعد حداد إرسائيل كذلك من دخول أي متطوع إي

ًفقصف عددا من قر اجلنوب, وعددا آخر من املواقع الفلسطينية ً. 
وعارضت قيادة الشيعة يف لبنان هذه الفكرة, فوجه عبد األمري قبالن رسالة 
إىل اخلميني دعاه إىل عدم إرسال متطوعني إىل جنوب لبنان, وهاجم حسني 

اإلسالمي الشيعي األعىل حممد املنتظري يف لقاء له مع احلسيني نائب رئيس املجلس 
 . ووصفه بأنه معتوههـ١٤٠٠ / ١ / ٢١النهار اللبنانية 

 :منظمة التحريرـ 
 قالت بأهنا ليست بحاجة إىل رجال :املوقف األولكان هلا موقفان متناقضان, 

 وكانت تنتظر من إيران املال والسالح وليس الرجال الذين ينقصهم التدريب
 قال :املوقف الثاين وصحف أخر ـ م١٩٧٩ / ١٠ / ١٢واالنضباط ـ احلوادث 
 .)بأن وصول املقاتلني اإليرانيني أمر طبيعي وتضامني( :عبد املحسن أبو ميزر

 م١٩٧٩ / ١٢ / ٢١: الوكاالت
 :ةـوريــسـ 

 وهي أرادت وخططت ,ًصمتت أوال فنقلت الصحف عنها أنباء متضاربة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٢٢
 :لت عنها وكالة رويرت اخلرب التايلهلذه النتيجة, ثم نق

رفض مسؤولون سوريون التعليق عىل قضية متطوعني إيرانيني يريدون (
 :القتال يف جنوب لبنان مع الفدائيني الفلسطينيني ضد إرسائيل ولكنهم قالوا

إن سورية تلتزم بقرارات مؤمتر القمة العريب حول لبنان الذي عقد يف تونس 
قف غامض يتعمده حافظ األسد يف كل أموره لكن وكالة وهذا مو. الشهر املايض

 :رويرت فرسته عىل الشكل التايل
وهذا يعني أن سورية تعارض وصول املتطوعني اإليرانيني إىل جنوب لبنان 

 .)١()عىل أساس أنه يمكن أن يعقد األمور ويعيق أية تسوية حمتملة يف لبنان
 :رانـــإيـ 

املنظمة الثورية [ا يسمى ـة وزعيم مـطة اهللا منتظري االبن صاحب اخلـآي
 قال بأن اإلمام آية اهللا اخلميني يؤيد خططه بإرسال ]جلامهري اجلمهورية اإلسالمية

ًحسنا فعلت, وتقدم إىل ( :متطوعني إىل جنوب لبنان, وقد هنأه عىل خطوته وقال له
 .هـ١٤٠٠ / ١ / ٢١جاء يف ترصيح له مع الصحف املحلية يف إيران يف  .)األمام

 عندما طلبت اخلطوط اجلوية اإليرانية منه أجرة نقل :وقال املنتظري االبن
 .)٢()بأن عمليته ممولة من جملس الثورة اإليراين( :املتطوعني قال

بأن ابنه يعاين من مرض عقيل وبعد أن ( :أما آية اهللا املنتظري األب فقال
ً أحيانا أنه عن طريق خضع للتعذيب أيام الشاه أصيب باهنيار عصبي, وهو يتخيل

 .)ًاستخدام األساليب الدمهائية واألعامل غري املسؤولة يمكن أن حيقق أهدافا معينة

                              
 . هـ١٤٠٠ / ١ / ٢٢دمشق ـ رويرت ) ١(
 . هـ١٤٠٠ / ١ / ٢٢الوكاالت ) ٢(



 ٣٢٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
وأوضح املنتظري األب أنه قد حاول دون جدو إقناع نجله بالذهاب إىل 

 .مدينة قم للعالج
 م١٩٧٩ / ١٢ / ٢١الوكاالت 

متطوعني بمغادرة  ولن تسمح لل,احلكومة اإليرانية زعمت بأهنا ضد الفكرة
ن إرسال متطوعني إ(: إيران, ورصحت احلكومة عىل لسان الدكتور مصطفى مجران
 :ً, وأضاف قائال)بمثابة استفزاز للحكومتني اللبنانية والسورية وشيعة لبنان

 .)١()ًسوف تتخذ إرسائيل من املتطوعني مربرا للسيطرة عىل اجلنوب(
تطوعني جوازات سفر, ورفضت ومن ثم رفضت السلطة اإليرانية إعطاء امل

 وليس لد زعيمهم مال يدفعه, واعتصم ,اخلطوط اجلوية اإليرانية نقلهم باملجان
املتطوعون يف مطار طهران, وجرت مفاوضات بينهم وبني اخلطوط اإليرانية التي 

دوالر, وقام املتطوعون باحتالل وزارة اخلارجية ألف  ١١تنتظر من يدفع هلا 
 .عاتاإليرانية بضع سا

ًوأخريا انتهت الرواية بل التمثيلية بأن قامت اخلطوط اجلوية السورية بنقل 
املتطوعني إىل دمشق, ويف سورية بدأ اإليرانيون يتدربون يف معسكرات قرب 

بأن املتطوعني حيتاجون إىل تدريب كامل ( :دمشق, وقالت مصادر فلسطينية
 .)٢()وطويل

* * * 
متطوع آالف  ١٠ الثورة اإليرانية قررت إرسال قلنا يف مطلع التقرير أن قيادة

إىل سورية للوقوف إىل جانب السلطة النصريية ضد الشعب املسلم, وال يستطيع 

                              
 . م١٩٧٩ / ١٢ / )٣٠ ـ ٢٤(, )١٣٨ (النهار العريب والدويل) ١(
 . هـ١٤٠٠ / ٢/  ٣رويرت ) ٢(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــــ   ٣٢٤
 مرجع ديني من مراجعهموا إىل ؤاخلمينيون أن يكشفوا حقيقة مقصدهم فلج

 . منتظري روحاين ـ وهنا اختلف االسم فقطالكثرية كام فعلوا يف البحرين ـ
!! ًيف تناقضاهتم وأكاذيبهم املفتعلة, وأخريا انترص رأي املجنونثم وقعوا 

 متطوع إىل دمشق, وخرج املنتظري األب إىل املطار ليودع ابنه ٦٠٠وسافر أكثر من 
 .الذي وصفه باجلنون

 ألعادوا ?كيف سمحوا للمنتظري وأنصاره بالسفر: ولو سئل اخلمينيون
إننا نؤمن باحلرية والديمقراطية (: اينـئلوا عن قضية روحـاجلواب نفسه عندما س

 .)ولكل إنسان أن يقول رأيه
ولكن هل هناك من دولة يف العامل تسمح لعرشة آالف متطوع من أبنائها 

! ًبمغادرة البالد يف ظروف حرجة جدا ليحاربوا دولة أخر بدون موافقة دولتهم?
 سلمنا بأن هناك حرية هذا إذا. ًفكيف إذا كان قائد املتطوعني جمنونا ـ كام قالوا ـ

 .ًفعال يف إيران
 !ًوسورية التي استقبلت هذه القوات هل تريد فعال أن حتارب إرسائيل?

 ,ليس هناك من عاقل يعرف حافظ األسد ويصدق بأنه سيحارب إرسائيل
وهو وحده صاحب كيسنجر وسياسة !! نه وحده صاحب بالغ سقوط القنيطرةإ

 !!اخلطوة خطوة
ن يوزع السالح عىل مئات اآلالف من الشباب السوري نتحد حافظ األسد أ

داد ـرج عن األعـنتحد األسد أن يف, وت يف سبيل اهللاـوق للمـن الذي يتشاملؤم
 .الضخمة من الشباب الذين زج هبم يف سجونه ومعتقالته

ً وما زال مرشحا لفتنة ال تبقي ,وحممد املنتظري دخل لبنان عن طريق سوري



 ٣٢٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
قواته تتدفق عىل سورية, وهذه القوات ستقوم بحامية نظام وال تذر, وما زالت 

حافظ األسد إىل جانب القوات النصريية, وستوجه حراهبا إىل صدور الشعب 
ًاألعزل فإذا عجزت عن محاية عرش األسد عندئذ تدخل جنوب لبنان فعال ولكن 
ا ًليس من أجل حرب إرسائيل وإنام لتعطي إرسائيل مسوغا لدخول لبنان وبعمله

 :هذا حتقق القول املشهور
 .)عيل وعىل أعدائي يا رب(
 

* * * 
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 :ـ وفيه مباحث
 .هجرة األدمغة: املبحث األول

 . الثورة والوضع الداخيل:الثايناملبحث 
 .االهنيار اخللقي قبل الثورة وبعده: الثالثاملبحث 
 . يف إيران السنةأحوال املسلمني: الرابعاملبحث 
 .ًنيا زعيم الشيعة جيب أن يكون إيرا:اخلامساملبحث 
 ? ملاذا تنازل الفاريس:السادساملبحث 
 . قيادات زائفة:السابعاملبحث 
 . يتربأ من حزبهي رشيعتمدار:الثامناملبحث 
 . اخلميني والثورات الداخلية:التاسعاملبحث 
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اس أبرزت الصحف اإليرانية أنباء هجرة األدمغة من إيران ومحلت جلان حر

 .الثورة اإليرانية مسؤولية هجرة الكفاءات العلمية إىل خارج إيران
وأوضحت صحيفتا اطالعات وكيهان أن كثريين من األطباء والعلامء 

 وأضافت أن بعض الوزراء ,وأطباء األسنان وأساتذة اجلامعات يغادرون طهران
أن البالد قد وكبار رجاالت الدولة وبعض القادة الدينيني دأبوا عىل التحذير من 

 .صدمت بعد الثورة بترسب العقول إىل اخلارج
ومنذ أسابيع قليلة والتقارير الصحفية تركز عىل تفاقم اهلجرة إىل اخلارج 
ومضاعفات ذلك عىل الوضع يف البالد وعزت الصحف سبب اهلجرة إىل تزايد 

 .عمليات التحقيق وتطهري املتهمني بالتعاون مع نظام الشاه السابق
  إىل خارج البالدطبيب هاجرألف  ١٤ من أصل ]اطالعات[صحيفة وقالت 

 . منذ بدء الثورة آالف٥
ن اللجان التي تقوم إ: ( املؤيدة لإلمام اخلميني]كيهان[وقالت جريدة 

 طبيب أسنان منهم بعض أساتذة اجلامعات ٢٠٠بعمليات التطهري تعلم أن حوايل 
 أطباء األسنان ْرشُن الرقم يعادل ع وأضافت أ,غادروا إيران خالل الشهور املاضية

 .)يف إيران
وتساءلت الصحيفة عام إذا كانت جلان التطهري تعلم أن العلامء أخذوا 

ًيرتكون البالد شيئا فشيئا وا ؤ وأن األساتذة الذين هم يف املستويات العالية بد,ً



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ ــ  ٣٣٠
 .)١(هيجرون إيران ليدرسوا يف البلدان االستعامرية

 : يقول]س مونيتورنكريستيان ساي[فة  يف صحي]نيد تيمكو[كتب 
حقق اليساريون نجاحات بني صفوف العامل اإليرانيني, وهم بمثابة قنبلة 

 :موقوتة هتدد النظام احلاكم, وقد تبني من التطورات األخرية ما ييل
 باملئة وكذلك التضخم, كام تضاعفت ٥٠ إىل ٢٠نسبة البطالة ترتاوح بني 

 .ًأسعار اللحوم تقريبا
 ضاعف النظام اجلديد ,شاطات السياسية يف ارتفاع أما اإلنتاج فمنخفضفالن

ً ومنح العامل نظريا نصيبا من ,األجور بل زادها أكثر من الضعف يف حاالت كثرية ً
ن ذلك ـ مثل استيالء إ :ً ولكن عددا غري قليل من الدبلوماسيني يقولون,األرباح

 ففي مصنع يملكه ,تهي لصالح اليساريالية ـ قد يناخلميني عىل شعار معاداة اإلمرب
 .)٢(أحد التشيكيني قام العامل بمنع دخول رجال الدين

 
* * * 

                              
 . م١٩٧٩ / ٨ / ٥وكالة رويرت ) ١(
 . م١٩٧٩ / ١٢ / ٢٦ترمجة الصحف العربية ) ٢(



 ٣٣١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 

 
 

  
   

 
 دراسة عن األوضاع الداخلية ]انية الغربيةملدير شبيغل األ[قدمت صحيفة 

ًيران مؤخرا  من أمهية, وألن معظم الصحف التي حتدثت عن إايف إيران, وملا هل
 :ًهلذا نعرض فيام ييل ملخصا هلذه الدراسة. . جاءت معلوماهتا مطابقة هلذه الدراسة

 لألسامع مرة أخر, ومل  ـالروكـ كية الصاخبة يلقد عادت املوسيقى األمر
 ففي الفنادق ,تندفع البنوك يف تطبيق أمر اخلميني باالمتناع عن استعامل الدوالر

كي, ولقد حاول أحد اهلولنديني الذي يالدوالر األمرالكبرية يدفع الزبائن ب
ًاصطحب معه نقودا بالفرنك السويرسي والفولدن اهلولندي أن يستبدهلا بالتومان 

 . فاجلميع يريدون الدوالر فقط, وحتى يف فرع البنك يف مطار طهران,بدون طائل
دي ال وإذا نظرنا إىل إيران بعد سنة من الثورة نجدها تعاين من وضع اقتصا

حتسد عليه مع هبوط كبري يف مستو املعيشة, واختفاء املواد الغذائية, وارتفاع عدد 
ًالعاطلني عن العمل, مع متزق سيايس فظيع حيوي يف طياته خطرا كبريا   .لدولةعىل اً

كان مهدي بازركان قد أمر أيام حكمه ببناء مخسة ماليني بيت حلل أزمة 
 ولكن ,عبية الفقرية يف كافة املدن اإليرانيةالسكن التي تواجهها الطبقات الش

هيهات فموارد الدولة قليلة, ومن الصعوبة بمكان احلصول عىل مواد البناء من 
 .إسمنت وحديد وخشب

قليلون يف إيران الذين يعلمون أن اخلميني كان يبني شبكة ثورية من منفاه يف 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ ــ  ٣٣٢
 ,ة املطلق يف بغداد والتي حصلت عىل تأييد حكومة حزب البعث العراقي,العراق

 لقد كان رسل اخلميني يتجولون ,ووصلت هذه الشبكة إىل كل أطراف إيران قاطبة
يف كل مكان من إيران, كام كانوا يوزعون األموال الالزمة للثورة وهتيئة اجلامهري هلا 

 واليوم ال ,ًأيضا, وكانوا يساعدون الفقراء يف بناء بيوت هلم أو يف متويل زواجهم
 .صار اخلميني من تقديم املساعدات للطالب والعائالت املحتاجةيتمكن أن

لقد تراجع اإلنتاج الصناعي إىل النصف وال يزال يرتاجع, فمصانع األحذية 
 وهلذا هبط إنتاجها إىل  غيارارات ليس لدهيا قطعـليس لدهيا جلد, ومصانع السي

 . ألف١٠٠ ألف سيارة بعد أن كان ٥٠
بيع وقلة األرباح, وأصبحت الشوارع مليئة ويشكو التجار من تراجع ال

بالشباب العاطل عن العمل والذين ال يرغبون يف التصادم بعائالهتم يف البيوت 
 .م١٩٧٦ وبريوت عام م١٩٢٩ كام كان الوضع يف برلني عام ,ًمتاما

 ,ولقد أصبحت حمطة القطار املبنية من الرخام يف طهران مأو للمطرودين
ًابقا يبيع ـ مليون عاطل عن العمل, ويف ساحة هبلوي س٣٫٨ن راـد اليوم يف إيـونج

ً ويف الواقع نجد دائام أن نصف ,أوالد صغار يرتدون ألبسة رثة السجائر األمريكية
املحالت التجارية مقفلة ألن أصحاهبا خيافون من الرسقات ومن هجوم الشبان 

 والذين بقوا يف حمالهتم ,ًالعاطلني عن العمل, أو ألهنم هربوا مؤقتا إىل خارج إيران
ًيواجهون سيال من طالبي العمل بأجور متدنية جدا ً. 

وليس من الغريب أن ترتفع نسبة اإلجرام بشكل رسيع يف جو كهذا, حيث 
ترسق البيوت واحلوانيت يف وضح النهار ـ لقد رسق أحد أصحاب حمطات البنزين 

ً حيملون أنواعا متعددة من ًإهنم مجيعا(: وقال املجني عليه. مرتني يف يوم واحد ـ
, ومل يعد اللصوص هيتمون باألموال قدر اهتاممهم باملواد الغذائية التي )األسلحة



 ٣٣٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 باملئة, وتقل املواد الرئيسية بصورة مضطردة مثل الرز ٣٠ارتفعت أسعارها بنسبة 

ا عىل يكيقدم أمرُ لذا فإن أية مقاطعة سيكون هلا تأثري فظيع حتى لو مل ت,والسكر
ً فإن التموين باملواد الغذائية سيتعثر كثريا, ألن الدولة مل ,ر املراىفء اإليرانيةحصا

 واالحتياطي املوجود ال يكفي, إضافة إىل أن ربع األرايض ,تستورد احتياجاهتا
الزراعية مل تعد تزرع نتيجة لألحداث السياسية, هلذا ستواجه إيران كارثة يف 

 .خيمةاملحصول القادم سيكون هلا عواقب و
ويوجد يف إيران اليوم طبقة جديدة, هي مجوع الشبان املسلحة بالرشاشات 

 ولقد استلمت مهامها ,كية واألملانية وهي تعادل يف حجمها قوات البوليسياألمر
ويتقاىض كل واحد منهم ما يعادل ,وسيطرت عىل الشارع واملقدرات األخر 

 إيران يف الوقت احلارض, ولقد ًألفي مارك شهريا, ويعد هذا من أعىل الرواتب يف
 لقد بدأت ,بلغ عددهم يف هناية العام الفائت يف طهران وحدها عرشة آالف مسلح

 .تظهر يف شوارع العاصمة مظاهر سلبية كثرية
 االهنيار اإلداري والبطالة املتفاقمة والتضخم املايل وقلة املواد الغذائية ًا,إذ

الذي مل يتمكن حتى اآلن من التأثري عىل اجتاه هي املشاكل التي تواجه النظام اجلديد 
 ويبدو أن ,وأفكار اجليل اجلديد املتعلق باملوسيقى الغربية واملرسح احلر والفن

 لذا فقد حقق الفيلم ,ًالشعب يضيق ذرعا بالتعصب املفروض عليه من فوق
 أكرب دخل يف دور سينام طهران, ولقد عمدت طالبات ]حالة حصار[الفرنيس 

ًس واجلامعات اللوايت كن يلبسن العباءة السوداء منذ فرتة تعاطفا مع الثورة املدار
 .إىل نزعها والعودة إىل اللباس األورويب والتجول يف األسواق

 :وأضافت الصحيفة قائلة
 وكان عددهم يف ,إن التجار الذين حتملوا أعباء مصاريف حركة اخلميني(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ ــ  ٣٣٤
ت واملدفوعات ألن النظام اجلديد مل  قد أوقفوا التربعا,طهران تسعة آالف تاجر

 .)١()حيقق هلم ما كانوا يصبون إليه
صحف الثورة اإليرانية هي التي حتدثت عن هجرة األدمغة والكفاءات 
العلمية من إيران, وعزت سبب اهلجرة إىل تزايد عمليات التحقيق والتفتيش, ولو 

 .استطاع العلامء التعبري عن حرياهتم ملا غادروا بلدهم
دثت الصحف يف تقارير ميدانية عن االهنيار االقتصادي, وتزايد وحت

العاطلني عن العمل, وارتفاع نسبة اإلجرام وقطاع الطرق بل إن جهاز حراس 
 ومن جراء ذلك اضطر أصحاب كثري من ,الثورة صار ملجأ للمجرمني واللصوص
 .ًاحلوانيت إىل إغالقها خوفا من الرسقة
جر ثلث أطبائه إىل اخلارج ألهنم صدموا كيف يستطيع أن يعيش بلد ها

 !بالثورة?
تر أليس من األفضل أن يعكف اخلميني وثواره عىل دراسة هذه الظواهر 
ًالشاذة بدال من التآمر عىل اخلليج والعراق وسورية وكثري من بلدان العامل 

 !اإلسالمي?
ألوضاع أهذه هي الثورة اإلسالمية التي نريد أن نقدمها للناس كبديل هلذه ا

الفاسدة يف عاملنا اإلسالمي أم أن ثوار اخلميني أرادوا اإلساءة لإلسالم عندما 
 !تظاهروا أهنم دعاة له?

* * * 

                              
 . يف الصحف العربية ترمجة الدراسة م١٩٨٠ / ١ / ١٦) ١(



 ٣٣٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 

 
 

  
     

 
 :قالت جملة اطالعات اإليرانية

ً يف إيران جزءا من عادات وتقاليد  املخدرةأصبحت أدوات استعامل املواد
املجتمع, وكان يتم توزيع املواد املخدرة يف ضيافات أهل البالط والتجار وسكان 

 .شامل طهران
وأغلب املباين احلديثة يف طهران توجد فيها غرفة خاصة الستعامل وتدخني 

 . هكذا تفسخت وهتدمت املداميك األخالقية للمجتمع اإليراين,األفيون
حلكومة اإليرانية ألنه أخذ يبتلع إن اإلدمان عىل املخدرات من أكرب مشاكل ا

ًالشباب بشكل غريب جدا, وإذا مل تعالج هذه املشكلة فإهنا تصبح قريبا أزمة  ً
 .اجتامعية خانقة هتدد كيان املجتمع اإليراين

 إىل منظمة م١٩٧٨واإلحصائية التي قدمتها وزارة الصحة اإليرانية يف عام 
 :األمم املتحدة تقول

ً كيلوغراما من اهلريوين, ٤٧٦٩٦و األفيون, ً كيلوغراما من٢٧٥٤إن 
ً كيلوغراما من احلشيش ضبطت من املهربني يف عرشة أقاليم إيرانية ٤٩٦٣٤٥و

ًكيلوغراما من ألف  ٣٠وأما ما ضبط من املهربني يف نفس طهران العاصمة فيقدر بـ 
 .ً كيلوغراما من احلشيش٢٨٠٠٢٤٥ً كيلوغراما من اهلريوين و٢٧١٧٨األفيون, و
 كانت األرايض م١٩٧٠إنه يف سنة : قد وجدت إحصائية يف إيران تقولو



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ ــ  ٣٣٦
 م١٩٧٥ ويف عام , ألف هكتار١٢املخصصة لزراعة اخلشخاش املنتج لألفيون 

 . ألف هكتار٢٢ أصبحت م١٩٧٦ ألف هكتار ويف ١٧أصبحت 
ًوتوجد إحصائيات عديدة يف إيران تظهر أن سجون إيران كانت دائام مملوءة 

 .مع ذلك ازداد عدد املهربني واملدمنني يف السنوات األخرية و,باملهربني
 ألف مهرب يطاردون يف ١٢ كان هناك م١٩٧٦ويف ثامنية أشهر من عام 

 ويقدر عدد املدمنني يف إحصائيات غري رسمية حوايل  عليهمإيران إللقاء القبض
د مليون مدمن عىل املخدرات, ولكن إحصائية وزارة الصحة اإليرانية تقدر عد

 ألف شخص ويقدر عدد املدمنني احلاملني لبطاقات ٧٠٠ إىل ٦٠٠املدمنني ما بني 
 .)١( ألف شخص١٦٤جواز استعامل املواد املخدرة 

وجاءت الثورة اإليرانية اخلمينية فمنعت بيع اخلمور, وجددت منع بيع 
ليد ًاملخدرات, علام بأن املنع كان ساري املفعول يف أواخر أيام الشاه, وإن كانت ا

ًالتي وقعت قرار منعه هي نفسها التي تدير كثريا من الشبكات التي تقوم برتوجيه 
 .والتجارة به

 :وبعد ثامنية أشهر من عمر الثورة جاء اخلرب التايل
ذكرت مصادر رشطة سكونتالنديارد الربيطانية أن اهلريويني اإليراين قد 

 وكانت بذلك ,رجهلامبور اهلوت دوغز وا]سندويشات[ًيصبح متوفرا يف لندن مثل 
 باملئة من اهلريويني الذي هيرب إىل اجلزر ٥٨تشري إىل أن إيران قد أصبحت مصدر 

 .الربيطانية

                              
 . م١٩٧٩ / ١٠ / ٨ والعدد م١٩٧٩ / ٩ / ٣٠الوطن عن جملة اطالعات اإليرانية العدد تاريخ ) ١(



 ٣٣٧   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
نم الفوىض السياسية توتشري معلومات البوليس الدويل أن مافيا املخدرات تغ

يف إيران إلقامة عدد من مراكز حتويل األفيون إىل هريويني ولتجنيد اإليرانيني 
م ـاعدة من اهلريويني إىل العواصـات متصـلوا كميـل أن حيمـافرين من أجـاملس

 .)١(بيةواألور
ويعتقد أن إيران حتتل املرتبة الثانية يف العامل بعد الواليات املتحدة من حيث 

 ١٥من حاالت اإلدمان ترتاوح أعامرهم بني % ٧٥ وإن ,معدل إدمان اهلريويني
 .)٢(ً عاما٣٠و

 :تعليق
 أي بعد ثامنية أشهر من عمر الثورة جاءت تقارير م١٩٧٩ / ١٠ / ١٨يف 

إن الفوىض السياسية يف إيران ساعدت عىل زيادة تصدير (: تقوللالبوليس الدويل 
 .)باواملخدرات من إيران إىل أور

من اهلريويني الذي هيرب إىل % ٥٨إن ( :وقال تقرير رشطة سكونتالنديارد
 .)ناجلزر الربيطانية يأتيها من إيرا

ًة نوعا من املخدرات تعارف ـد البلدان العربيـن أحـبطت قوات أمضو
 .اخلمينياملهربون عىل تسميته 

هذه تركة (: وعند احلديث عن االهنيار اخللقي يف إيران جييبنا أنصار اخلميني
ورثناها عن عهد الشاه الفاسد ونحتاج إىل زمن غري قليل إلصالح ما أفسده 

                              
 . م١٩٧٩ / ١٠ / )٢٥ ـ ١٨ ( تاريخ)١٤٠ (جملة الوطن العريب الصادرة يف باريس العدد) ١(
 . م١٩٧٩ / ٢ / ١٩لوموند ) ٢(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ ــ  ٣٣٨
 : ونقول,الطاغية

 ولكن هناك أسباب ,ًإن عهد الشاه كان سببا يف هذا االهنيار اخللقيصحيح 
 :أخر أمهها

ـ معظم اآليات واملراجع الدينية يستخدمون الدخان, وال خيجلون من  ١
رشبه يف املساجد واحلسينيات والندوات العامة, ويشجعون عىل زراعته وتصديره 

 .عروف عنه رشب احلشيشة, بل إن بعضهم موإباحة الدخان مقدمة إلباحة غريه
من األمور التي يدعو هلا الشيعة زواج املتعة, وهذا الزواج يبيح : ـ املتعة ٢

ألي إنسان أن يعيش مع أي امرأة غري متزوجة مدة زمنية ثم يتخىل عنها ثم يستمتع 
 .بغريها وتستمتع هي بغريه

لزنا وهذه املتعة حرام يف ديننا, وانتشارها يف إيران ساعد عىل تفيش ا
والفجور, وحتدث عن هذه الظاهرة عدد من العلامء والتجار الذين قاموا بزيارات 

 ?إليران, وكيف حتولت معظم الفنادق والبيوتات إىل مواخري للخنا والفجور
وجاء يف بعض اإلحصائيات أن عدد املواخري التي يرتادها الفتيان والفتيات 

 يرتادوهنا يزيد عىل ثالثة ماليني ً كبري جدا وعدد الذين]حتشيش[إلقامة حفالت 
من اجلنسيني, وعدد حاميل بطاقات التخدير مليون, وأعدمت حكومة الشاه أكثر 

 . دون جدوم١٩٧١من شخص عام 
إن املراجع الدينية عند الرافضة تريب الشباب والطالب : ـ التقية والكذب ٣

 .يمهاعىل الكذب, وإذا تفشى الكذب يف أمة فقدت أخالقها واهنارت ق
 ولقد صدر عن قيادة الثورة قرار بمنع ,هذه أسباب االهنيار اخللقي يف إيران

 منع األسباب التي تؤدي إىل وفشلت كلها ألن األهم هو ,املخدرات واخلمور
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 .استخدام املخدرات

لو كان اخلميني وثواره يريدون : ومرة أخر نعود إىل طرح هذا السؤال
 أما كان من الواجب عليهم أن يشغلوا ,اة اهللاًاإلسالم فعال, ويطمعون يف مرض

ًأنفسهم يف إصالح هذا االهنيار اخللقي ومعاجلة الوضع الداخيل بدال من التآمر عىل 
 !مسلمي اخلليج والعراق وسورية?

 
* * * 
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لمني يف االحتاد السوفيايت,  يف إيران تذكرنا بأحوال املس السنةأحوال املسلمني

 :ويف الفلبني, ويف احلبشة, وعند احلديث عنهم هناك جمموعة أسئلة تفرض نفسها
 ! كم نسبة املسلمني السنة يف إيران?ـ
 ! كم عدد طالهبم يف األزهر أو يف اجلامعة اإلسالمية?ـ
 هل يشاركون مع إخواهنم املسلمني يف العامل اإلسالمي األنشطة والعمل ـ

 !سالمي?اإل
 ما نسبتهم يف احلكومات التي تعاقبت عىل إيران, ونسبتهم يف املجالس ـ
 !النيابية?

ال توجد دراسة ميدانية تبني نسبة املسلمني السنة يف إيران, ويبدو أن معظم 
الذين كتبوا عن إيران تأثروا باملعلومات والدراسات التي ينرشها املتعصبون من 

ن نسبة إ( : دار املعارف املرصية يقول مؤلف الكتابالرافضة, ففي كتاب صادر عن
 ألف ٨٥٠ أي أن عددهم م١٩٦٦حسب تعداد % ٤املسلمني السنة يف إيران تبلغ 

 .)نسمة
ويف كتاب صدر عن النهار لكاتب رافيض اسمه حسن أمني زعم فيه أن 

 %.٨نسبة املسلمني السنة 
مني فزعم أن نسبة ويبدو أن الدكتور حممد عبد الغني سعودي تأثر بحسن أ

 %.٨السنة يف إيران 
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وهذه النسب التي ذكرها هؤالء الكتاب تدل عىل كذب بعضهم وجهل 

 .اآلخرين منهم
ًواعتامدا منا عىل بعض الدراسات كالدراسة التي قدمها الدكتور موسى 

تب ا للك»إيران دكتاتورية وتطور«, وكتاب »إيرن يف ربع قرن«املوسوي يف كتابه 
 االختصايص يف شؤون اخلليج والقضايا اإلفريقية, ]فريدها ليداي[الربيطاين 

, ومعلومات لدينا من م١٩٧٩ / ٢ / ١٩ يف ]لوموند الفرنسية[ودراسة قدمتها 
ً أقول اعتامدا منا عىل هذه ,أصدقائنا الذين لدهيم اطالع يف مثل هذه األمور

 :ًاملعلومات نقدم دراسة موجزة جدا عن أحوال املسلمني
 :ملسلمون العرب ـ ا١

 الثاين عند حديثنا عن مؤامرة الرافضة عىل البابحتدثنا عن أوضاعهم يف 
 حوايل ثالثة ماليني معظمهم من املسلمني السنة, وهم هميبلغ عدد. اخلليج

 وسوء أوضاعهم االقتصادية ال تسمح هلم تعليم ,حمرومون من الوظائف املهمة
 .ًاخلليج كخدام أو يف أعامل بسيطة جداهم يعملون يف دول ؤ أبناوهلذاأبنائهم, 

, وشنت ]وازحجبهة حترير األ[ اسمها م١٩٥٨وقد ظهرت هلم منظمة عام 
م عىل ١٩٧٥ات لكن نشاطها توقف عام يهجامت ضد نظام الشاه يف أواسط الستين

 .ثر تسوية اخلالفات العراقية اإليرانيةإ
 : ـ املسلمون األكراد٢

ن عدد األكراد ثالثة ماليني ونصف إ( :سينيقال زعيمهم الروحي الشيخ احل
 ومعظمهم من املسلمني السنة, ]م١٩٧٩ / ٨ / ٦يف حديث له مع رويرت [ )املليون

 .ونجح الرافضة يف نرش مذهبهم بني األكراد فتشيعت نسبة قليلة منهم
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يسكن األكراد يف إقليم كردستان وإقليم اللور أي يف غرب إيران, ومنطقتهم 

ة أشد االضطهاد, ومل تدخل اإلصالحات الثقافية والصحية هذه مهملة ومضطهد
 واألكراد حمرومون من , لوقوعها بني بغداد وطهران]كرمنشاه[املنطقة إال مدينة 

املشاركة يف احلكم, فمنذ عدة سنوات مل يدخل أحد منهم يف الوزارة, وليس هناك 
 الدستور عىل أن لكل سفري كردي واحد بني السفراء, وهلم أربعة نواب بينام ينص

ً ألف ناخب نائبا واحدا, وثار األكراد أكثر من مرة لكن الدولة استخدمت ٢٠٠ ً
 .معهم سبيل اإلبادة واإلفناء, ويعيشون يف بؤس وضنك شديدين

 أسس األكراد احلزب الديمقراطي الكردي, ويف عام م١٩٦٥ويف عام 
من قيادة حرب عصابات  ظهر اجتاه ثوري يف احلزب, ومتكن هذا االجتاه م١٩٦٥

 .ً شهرا١٨ استمرت م١٩٦٧ضد الشاه يف عام 
 : ـ البلوش٣

عدد سكاهنم يقارب املليون نسمة, والغالبية العظمى منهم من السنة 
ويسكنون يف رشق إيران وجنوهبا الرشقي, ويعملون برتبية احليوانات, وهم أكثر 

 .ًفئات الشعب فقرا, وحيظون بأدنى متوسط سنوي للدخل
ومن شدة فقرهم يأكلون حشائش األرض ونواة التمر, وبعضهم يمشون 
ًرعاة وال جيدون غري غبار الريح هلم سرتا, ويعيشون عىل شكل قبائل, ويتحلون 

 .بالشجاعة, وورثوا عن أجدادهم املقاومة املسلحة يف إيران وباكستان
 : ـ األتراك٤

اجلهات الشاملية الرشقية يف يعيشون يف املناطق الشاملية الغربية يف أذربيجان و
 ويتكلم سكان هذه املنطقة ,ظمهم من السنة وعددهم ستة مالينيخراسان, ومع

اللغة الرتكية, وأبرز مدينة يف هذه املنطقة تربيز, ومن أبرز احلركات يف أذربيجان 
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ام ـة مع حزب توده عـ وقد اندجمت هذه الرابط]ة أذربيجان الديمقراطيةـرابط[

 .م١٩٦٠
 :لرتكامن ـ ا٥

عددهم حوايل مليون نسمة, غالبيتهم من السنة, يسكنون شامل رشق إيران, 
 .ويعملون يف الزراعة وتربية األغنام

ويف إيران أقليات من النصار, واليهود, والزردشتيني, والبهائيني وتبلغ 
 .من السكان% ٢نسبتهم حوايل 

* * * 
أن نسبة الفرس يف  بم١٩٧٩ / ٢ / ٢٠ ]هريالد تريبيون[وقالت صحيفة 

% ٦٢ فإن نسبة الشيعة م١٩٧٠وحسب إحصائية عام . من عدد السكان% ٥٠إيران 
, )١٢٣(تقبل العدد ـة املسـرهتا جملـذه النسبة توافق إحصائية نشـ وه,%٣٦والسنة 

 .م١٩٧٩ / ٦ / ٣٠
يف عهد % ٦٥ومما جيدر ذكره أن نسبة املسلمني السنة يف إيران كانت تزيد عىل 

% ٣٦ أي قبل حوايل ثالثة قرون وما زالت تنخفض نسبتهم حتى وصلت الصفويني
 .وستستمر نسبتهم يف االنخفاض ألهنم هدف من أهداف الغزو الرافيض

  بعد الثورة السنةوضع املسلمني
 أهنم سينالون حقوقهم كمواطنني بعد أن رحل عهد  السنةظن املسلمون

رة تنادي باإلسالم, واإلسالم دين الظلم والطغيان, وكيف ال يكون ذلك وهذه الثو
 .احلق والعدل

ا علموا بأهنا شيعية ـورة, صدموا عندمـة هذه الثـوصدم املسلمون بحقيق



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ ــ  ٣٤٤
جموسية, ففي األحواز دلت نتائج االنتخابات عىل أن املسلمني السنة لن يكون هلم 

ابات ولو ممثل واحد يف جملس اخلرباء, ويف إقليم أذربيجان مل تعلن نتائج االنتخ
عندما علمت السلطة أن الذين نجحوا من غري الشيعة ثم أعيدت االنتخابات 

 .وفرضت السلطة من فرضت من أنصارها
أما يف كردستان ففرضت السلطة رجيل دين من شيعة اخلميني مع أهنام ليسا 

 .ًة ثانياًوثبت أن ثورة اخلميني فارسية أوال, وشيعي, من األكراد
 :هنا فارسية جاهليةأأما 

 :فإليكم هذه األدلة
 :عيد النوروز

ً ألقى اخلميني خطابا بمناسبة عيد النوروز اإليراين أذاعه راديو طهران يف ـ
 , طالب فيه بدعم احلكومة, وحث الشعب عىل دعم اجليشم١٩٧٩ / ٣ / ٢٠
 :وقال

نحن بحاجة للجيش الذي جيب أن حيظى بدعم وتأييد الشعب, وحذر (
 .)١()نفسهم خلدمة الطاغوتأفراد اجليش ممن سخروا أ

وعيد رأس السنة اإليراين أو النوروز هو عيد جاهيل جمويس أبطله اإلسالم, 
 ألنه عمل عىل إحياء العادات يوثوار اخلميني كانوا هيامجون الشاه حممد رضا هبلو
 فكيف تناسى اخلميني تعاليم ,والتقاليد املجوسية الفارسية التي أبطلها اإلسالم

 !د إىل جحر الضب الذي دخل فيه الشاه?اإلسالم وعا

                              
 . م١٩٧٩ / ٣ / ٢١الوكاالت ) ١(
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 :اخلليج فاريس

 : بداية حكمهيفنقل عن اخلميني أنه قال ليارس عرفات 
ًاخلليج إسالمي وليس عربيا أو فارسيا( ً(. 

ورس العرب من ترصيح اخلميني غري أن هذا الترصيح إن ثبتت نسبته 
يب وزير اخلارجية  ويف أول وزارة أكد الدكتور سنجا,للخميني فهو تضليل وتزييف

 الفرنسية أن مسألة سحب قوات إيرانية من ثالث ]لوموند[يف مقابلة له مع صحيفة 
أبو موسى وطنب الصغر (جزر ترشف عىل مدخل مضيق هرمز ليست واردة 

ونقل عن سنجايب قوله إن هذه اجلزر إيرانية) والكرب. 
اإلدارية والناطق وسئل السيد انتظام مساعد رئيس الوزراء اإليراين للشؤون 

بأن شعب إيران ال ( : فأجاب,الرسمي للحكومة عن تغيري اسم اخلليج الفاريس
 .)١()ًفاريس أبداالليج اخليوافق عىل تغيري اسم 

 :هنا شيعيةأأما 
فمن املمكن معرفة هذا من كتب اخلميني وترصحياته, ثم من تركيبة جملس 

 .لدستور ثم من الس الوزراء, وقيادة اجليشالثورة, وجم
 

* * * 

                              
 . ٣ / ١٢ ونقلته الصحف العربية يف م١٩٧٩ / ٣ / ١١صحفي مؤمتر ) ١(
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 طرح أمحد اخلميني نجل آية اهللا اخلميني مشكلة جنسية :ب. ف. طهران ـ أ

اخلليفة املتوقع لوالده كمرشد أعىل لألمة اإليرانية يف رسالة مفتوحة إىل آية اهللا 
 آية اهللا اخلميني يف رسالته إىل  وأشار ابن,حسني منتظري رئيس اجلمعية التأسيسية

التناقض الذي جر يف منح سلطات واسعة وخاصة القيادة العامة للجيش اإليراين 
 .ًإىل مرشد مل حيدد الدستور أن يكون حامال للجنسية اإليرانية

 :ويف معرض حديثه الضمني عن مشكلة خالفة والده طرح السؤال التايل
 كام كان احلال بالنسبة آلية اهللا حكيم الذي ًوإذا كان املرشد األعىل عراقيا(

ًكان زعيم الطائفة الشيعية حتى وفاته منذ بضعة أعوام أو باكستانيا أو كويتيا? ً 
ًوأشار أيضا إىل أن اجلمعية التأسيسية قد عهدت إليه بقيادة اجليش اإليراين 

 :ًوأضاف قائال
 يفعل املرشد  ماذا يستطيع أن,ويف حال نشوب حرب بني إيران والعراق(

األعىل العراقي اجلنسية, إعالن احلرب عىل بالده وإال فامذا نحن فاعلون? واختتم 
 .)١()إذا كنتم تقولون أن اإلسالم ال يعرف احلدود فأنتم متزحون«: حديثه بقوله

 إن اإلسالم الذي رشفنا اهللا بحمله ال يعرف احلدود, ,نعم يا كرس مخيني
 !!ًحا, أما جموسيتكم فال تعرف إال احلدود والطائفيةوقولنا هذا حقيقة وليس مزا

                              
 . م١٩٧٩ أكتوبر ١٥) ١(
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ذكر الراديو اإليراين أن حزب اجلمهورية  :ب. ف. طهران ـ بودابست ـ أ

اإلسالمية ـ وهو أهم تشكيل سيايس يف إيران ـ قرر عدم تقديم مرشح عنه 
 وكان هذا احلزب ـ م١٩٨٠ / ١ / ٢٥النتخابات الرئاسة املقرر إجراؤها يوم 

الذي يستلهم سياسته بصورة مطلقة من اإلمام اخلميني ـ قد رشح جالل الدين 
 وهو من أب وأم أفغانيني إىل التنازل عن ]فاريس[ واضطر ,فاريس لالنتخابات

ترشيح نفسه النتخابات الرئاسة لعدم توافر رشوط االنتخابات التي ينص عليها 
 .إيراين األصل يكون املرشح  وهي أن,الدستور

, وهو موضع تقدير واحرتام اخلميني, رافيض جلدجالل الدين فاريس 
ومدعوم من حزب اجلمهورية اإلسالمية أقو حزب يف إيران ومن الذين ناضلوا 

 فلهذا تنازل عن ,ضد الشاه, وفوق ذلك فهو إيراين, ولكنه يرجع إىل أصول أفغانية
 . األصلإيراينترشيح نفسه ألنه ليس 

ًإن األنصار قبلوا قيادة قريش وهم ليسوا من أهل املدينة أصال, وقضية 
العرق واجلنس يف اإلسالم قضية جاهلية, وما عرف التاريخ اإلسالمي لسرية خري 

 .القرون قضية كهذه القضايا التي يطرحها سادة قم
 

* * * 
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ًختطيطا رهيبا منذ سنوات طويلة, وكانوا ميني كانوا خيططون اخلشيعة  ً

يعلمون خطر غري الفرس عليهم عندما تقوم دولتهم, كام أهنم كانوا خيططون من 
 فكان من أهم ما أقدموا عليه احتواء ,م قائمة للمسلمني السنة يف إيران تقوَّأالأجل 

 .يعة هلااحلركات احلزبية يف األحواز وكردستان وأذربيجان عن طريق تنصيب قادة ش
ففي األحواز كان سيد عباس مهري أحد قادة جبهة حترير األحواز التي 

 ., وكان هلا مكاتب يف معظم البلدان العربيةم١٩٦٤تأسست يف عام 
ًوهدف اجلبهة أن تتحرر منطقة األحواز من سيطرة الفرس, وتعود جزءا من 

ألحواز بقيادته, ًالبلدان العربية, ومهري فاريس وليس عربيا, فكيف قبل مغفلو ا
وقد ثبت أنه من مجاعة اخلميني وحاول ضم الكويت إىل إيران ومن أجل هذا قامت 

 .السلطة الكويتية بطرده
ومن قادة عرب األحواز اإلمام طاهر اخلاقاين, ولقد فات أهل األحواز أن 
اخلاقاين شيعي, واملذهب اإلمامي اجلعفري هو يف حقيقته تنظيم حزيب غري قابل أن 

ع املنتسب إليه والئني يف آن واحد, إال إذا كان والؤه للجهة األخر والء جيم
ًشكليا القصد منه معرفة أرسارهم وخبايا أمورهم, وأفاق أهل األحواز من نوم 
عميق فوجدوا أرسارهم مكشوفة أمام خصومهم, وفيام ييل خربان يكشفان 

 :شخصية اخلاقاين



 ٣٤٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 :اخلاقاين ينادي بالوالء للخميني ـ ١

 اإلمام طاهر اخلاقاين الزعيم الديني لألقلية العربية يف مقاطعة رأصد
 دعا فيه أتباعه إىل البقاء عىل الوالء للثورة ,ً الغنية بالنفط بيانا]األهواز[خوزستان 
 . وحثهم عىل ختليص أنفسهم من أعداء الثورة,اإلسالمية

شار إىل أن نضال ن إيران دولة دينية وليست دولة عنرصية وأإ :وقال اخلاقاين
 ولن نسمح ألحد بالتنازل عن أي شرب من ي جيب أن يكون له االعتبار األولاخلمين

 . أو يف أي جزء آخر من البالد]وازحاأل[إيران سواء يف خوزستان 
 وكان قد انتقل , لبعض الوقت ألسباب صحية]قم[وأضاف بأنه سيبقى يف 

 .)١(أفراد عائلته يوم األحد املايض مع بعض ]رمشهروخ[إليها من 
 :رفضت إعالن اجلهاد: خاقاين ـ ٢

سئل خاقاين عن موقفه من اخلالف القائم بني أهايل األحواز واحلكومة 
د احلكومة ولكنني ـالن اجلهاد ضـرة بإعـوين مـرب األحواز طالبـبأن ع( :فأجاب
 .)رفضت

رمشهر وبأنه أقنع املسؤولني عن املركز الثقايف العريب يف خ( :ًوأضاف قائال
 .) وأبلغت السلطات بذلك,بإغالقه لعدم استفزاز السلطات

وسئل عن آية اهللا كرامي األهوازي الذي يتمتع بعالقات طيبة مع األدمريال 
ًبأن كرامي من أنصار الشاه, وكان يعتربه نبيا, وهو اآلن مع ( : فأجاب.أمحد مدين

 .)اخلميني ألنه انتهازي
 .م١٩٧٩ / ٩ / ٧ميدل إيست الرتمجة 

                              
 . م١٩٧٩ يوليو ٢٣طهرنا ـ كونا ـ الوكاالت ) ١(
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ة اهللا كاظم رشيعتمداري الرجل الثاين يف إيران والزعيم الديني ـه آيـوج

ة يف بيان أذيع بالراديو يوم السبت ـدوء وإىل الوحدة الوطنيـألذربيجان نداء إىل اهل
 .م١٩٨٠ / ١ / ٥

ود بالنفع إال عىل االستعامر وأكد الزعيم اإليراين أن أي خالف يف البالد ال يع
 وير أن عىل مجيع اإليرانيني أن يظلوا متحدين ملواجهة ,وعىل حساب اإلسالم

 .مربيالية األمريكيةإلالعدو املشرتك ا
وأكد أن ال عالقة له باحلزب اجلمهوري للشعب املسلم الذي يعلن أعضاؤه 

 :ي وقال ويشتبكون يف تربيز مع املؤيدين لإلمام اخلمين,والءهم له
 .)١()ً فإنني لن أؤيده أبدا,ذا عاود هذا احلزب الذي حل نفسه بنفسه نشاطهإ(

م بتهمة التآمر ـب املسلـة طهران احلزب اجلمهوري للشعـاهتمت حكوم
ًلقلب نظام احلكم, وألقت القبض عىل عرشين ضابطا يف قاعدة تربيز اجلوية, 

 هتمة تدبري مؤامرة لقلب نظام الميةـووجهت إليهم حمكمة ما يسمى بالثورية اإلس
 .احلكم

 ١١وكانت حمكمة الثورة اإلسالمية يف تربيز قد حكمت باإلعدام عىل 
                              

 . م١٩٨٠ / ١ / ٦وكاالت األنباء : طهران) ١(



 ٣٥١   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 .)١(ًشخصا من مناهيض الثورة

ًصحيح أن هناك خالفا بني رشيعتمداري واخلميني, ولكن هذا اخلالف ال 
ا من يتعد أصول الشيعة, وإذا ظهر خطر هيدد الشيعة فيجمد خالفهام حتى ينتهي

 .درء اخلطر
 

* * * 

                              
 . م١٩٨٠ / ١ / ٢٠طهران وكالة أنباء فرانس برس ) ١(
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اب بنفسه ـام آية اهللا اخلميني بالذهـدد اإلمـ ه:ـ طهران ـ كونا ـ الوكاالت

اء عىل العدو بأرسع وقت ـش يف القضـإىل كردستان إذا ملس أي تقصري من اجلي
 .ممكن

لداخلية وقائد اجليش أن وعندما قال الطالقاين وهاشم صباغيان وزير ا
 :األكراد طلبوا مهلة لكي يتسنى هلم بحث مطالبهم أجاب اخلميني

إن هؤالء القوم يكذبون عليكم فهم يريدون احلصول . . هنم خيدعونكمإ(
 .)عىل مهلة جديدة لزيادة عتادهم العسكري

 .م١٩٧٩ / ٩ / ١
 فدائيي وارـتاين ومنظمة ثـراطي الكردسـ وصف اخلميني احلزب الديمقـ

عميالن اد واهتمهام بأهنام ـارز يف ثورة شباط بالفسـدور بـالشعب التي قامت ب
 . عميالن ألمريكالألجانب

بأن السيد عبد ( : قال,ويف إشارة منه إىل القتال يف املنطقة الكردية من إيران
الرمحن قاسملو زعيم احلزب الديمقراطي الكردستاين والشيخ عز الدين حسيني 

 .)لروحي الكردي مها فاسدان ومسؤوالن عن القتل يف املنطقةالزعيم ا
ي ـ ينبغارـفـم كـبأهن( :ردينـف املتمـد وصـه اخلميني قـة اللــان آيـوك



 ٣٥٣   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 .)١()معاملتهم بقسوة

 وينبغي معاملتهم بقسوة, وهدد أن ,يعتقد اخلميني بأن األكراد كافرون
ه اخلميني ـجليش الذي اهتمًا بأن اـ علم,ةـهم مهلءيقاتلهم بنفسه, ورفض إعطا

 .بالضعف فعل األعاجيب يف كل من كردستان واألحواز

 :سأرشب دماء العرب اإلسالم بريء منهم
 وهو شيعي, ]خوزستان[الشيخ حممد طاهر اخلاقاين الزعيم الديني يف إقليم 

 : يف لقاء معه أنه قال]مدل إيست[نقلت عنه صحيفة 
 :قال يل احلاكم األدمريال أمحد مدين

 .)إن العرب يثريون الشعب, وهدد بتوجيه رضبة قاسية هلم(
 .)٢()سأرشب دماءهم كاملاء إذا استمروا يف الضغط لتحقيق مطالبهم(: وقال

 :من أخالق رئيس املحاكم اإلسالمية
 لقد رضب ,ًأعداء اإلسالم يعلمون جيدا أخالق القضاة يف تارخينا اإلسالمي

 .الصدق والتقو والتجردقضاة هذه األمة أروع األمثال يف 
كان الذمي من اليهود والنصار خياصم أمري املؤمنني, وكان القايض ال 
يفرق بينهام عند النظر يف الدعو, وربام تعرض القايض للسجن وغريه من أجل أن 

 .يتخلص من هذه الوظيفة خشية الوقوع يف اإلثم من حيث ال يشعر

                              
 .  عن وكالة رويرتم١٩٧٩ / ٨ / ١٩السياسة ) ١(
 . عن امليدل إيستم١٩٧٩ / ٩ / ٧القبس الكويتية  )٢(
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اة يف تاريخ اإلسالم الناصع, فلهذا ولسنا هنا يف جمال احلديث عن جترد القض

تبت فيه املجلدات, وشهد بعدل قضاة اإلسالم العدو قبل ُاملوضوع جمال آخر ك
ًصدد احلديث عن حماكم الثورة التي نسبت لإلسالم ظلام ب وإنام نحن اآلن ,الصديق
 .ًوعدوانا

ى ًن كثريا من الذين حكم عليهم املسمإ( : الفرنسية»باري ماتش«قالت جملة 
ًبآية اهللا صادق خلخايل رئيس املحاكم اإلسالمية يف إيران, تقول الصحيفة أن كثريا 

  جرحى وجيء هبم وهم]داجـسنن[ة ـمن الذين حكم عليهم باإلعدام يف مدين
إن خلخايل حكم عىل أوالد ( :ي اخللقي, وقالت منظمة فدائ)حممولون عىل النقاالت

 .)صغار باملوت يف كردستان
 هذه األخبار املنسوبة إليه يف لقاء له مع جملة اطالعات ,كذب خلخايل

 .م١٩٧٩ أكتوبر سنة ١٦اإليرانية, ونقلت بعض الصحف العربية وقائع مؤمتره يف 
د ـلق(: هـ نسبت وكالة رويرت إىل صادق خلخايل قولم١٩٧٩ / ٨ / ٨ويف 

 .)أرسلت جمموعة الغتيال الشاه الذي يعيش مع عائلته يف املكسيك
 .)لو أتيح يل املجال فسأخنق شابور بختيار بيدي االثنتني( :ن بختياروقال ع

وأعلن آية اهللا خلخايل أن الرجل الذي نفذ حكم اإلعدام بالسيد أمري عباس 
 ألن األوىل استقرت يف ,هويدا اضطر إىل إطالق رصاصة ثانية أصابت رأس هويدا

 .عنقه
خص باإلعدام يف  ش٤٠٠ًنه حكم شخصيا عىل أكثر من إ( :وأضاف يقول

 وقد ]وازـاألح[, كام أنه حكم عىل عدد من األشخاص يف مقاطعة )طهران وحدها
 .ًنقلت جثث هؤالء من السجن ليال



 ٣٥٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثورة اإليرانية يف بعدها السيايس 
 .)ً شخصا أو أكثر تنقل يف شاحنات٣٠ويف بعض الليايل كانت جثث ( :وقال

وهل سمعتم أو  !فهل هذا الرجل رئيس حمكمة إسالمية أو رئيس عصابة?
ًيا من قضاة اإلسالم يتمنى أن خينق متهام بيديه?رأيتم أن قاض وهللا يف خلقه  !ً

 !!شؤون
 :دـوبع

 :هذه هي بعض أحوال املسلمني السنة يف إيران قبل الثورة وبعدها
إهنم يعانون أشد أنواع الفقر والبؤس, وال يملكون حرية التعبري عن أنفسهم 

 !فامذا قدمنا هلم?
 مشاكلهم, ماذا تعرضية واحدة قامت من املؤسف أننا ال نجد جملة إسالم

ًيضري أصحاب هذه املجالت لو زاروا بلوشستان وقدموا استطالعا عن أوضاع 
أليس من حق إخواهنم يف األحواز وكردستان وبلوشستان  !السكان هناك?

أليس  !وأذربيجان ومناطق الرتكامن أن تبسط مآسيهم عىل صفحات هذه املجالت?
عات اإلسالمية أن يزوروا هذه املناطق ويسمعوا وجهة من الواجب عىل قادة اجلام

 !نظر السكان فيها?
يف جامعات الشيعة عناية منقطعة النظري بشؤون الشيعة يف اخلليج والعراق 

 اإلسالمية واألزهر واملعاهد ات فلامذا هتمل اجلامع,وإيران وباكستان وأفغانستان
ملاذا ال تنعقد الندوات واملؤمترات  !ران?الرشعية يف البلدان العربية أبناء السنة يف إي

ملاذا ال  ! يف إيران من براثن املجوسية والباطنية? السنةمن أجل إنقاذ أبناء املسلمني
جتتمع اجلامعات اإلسالمية وتضع خطة ملصلحة إخواننا يف إيران, ويطالبون 

 !السفاح اخلميني ومن حوله برفع سيف اإلجرام عن رقاب األبرياء?



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء دور املجوســــــــــــــــــــــــــــ ــ  ٣٥٦
 :جابنا معظم قادة اجلامعات اإلسالمية كعادهتم يف القول بدون بينةربام أ

هل تريد منا أن نساعد القوميني العرب يف األحواز, والقوميني األكراد يف 
 !كردستان, والشيوعيني يف أذربيجان?

 أليس تقصرينا هو السبب يف هذه االنحرافات كيف سبقنا القوميون: فأقول
 ! أرض خرجت لنا فحول العلامء, وأبطال الوغى? والشيوعيون إىلالعلامنيون

ران بأمس احلاجة إىل عونكم ـ إن إخوانكم يف إي:أهيا الدعاة يف كل أرض
 .ورعايتكم

 إن مناطق املسلمني يف إيران تدعوكم من أجل :أهيا التجار وأصحاب املال
 .إقامة املدارس واملساجد والنوادي

ًعصيبة تنتظرنا, وإن خطرا أكيدا هيددنا  ًاـن األرض متيد من حتتنا, وإن أيامإ ً
وال بد من وحدة الكلمة وإخالص القصد, والتعاون عىل الرب والتقو ولينرصن 

 .اهللا من ينرصه إن اهللا لقوي عزيز
 

* * * 
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 الصفحة املوضوع
 ٥  الطبعة العارشةمقدمة

 ٢٥ مقدمة الطبعة األوىل
 الباب األول

 نظرات يف تاريخ إيران

 ٣٥  التارخيية?ملاذا نقدم هذه الدراسة
  إيران قبل اإلسالم: الفصل األول

 ٤١ متهيد
 ٤٣ مزدا: املبحث األول
 ٤٤ الزردشتية: املبحث الثاين

 ٤٦ املانوية: الثالثاملبحث 
 ٤٨ دكيةزامل: املبحث الرابع
 ٥٠ نتائج البحث

  موقف الفرس من اإلسالم: الفصل الثاين
 ٥٧ كرس جيدد فتوة اإلمرباطورية: املبحث األول
 ٥٩ ملسو هيلع هللا ىلصكرس يمزق كتاب رسول اهللا : املبحث الثاين
 ٦١ حوار يزدجرد مع النعامن بن مقرن: املبحث الثالث
 ٦٧ دحض فرية: بعاملبحث الرا
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  مؤامرات الفرس بعد الفتح اإلسالمي: الفصل الثالث

 ٧٣ اغتيال الفاروق: املبحث األول
 ٧٦  البيتلجوس آلع املُّماذا وراء تشي: املبحث الثاين
 ٨٢ الربامكة: املبحث الثالث
 ٨٦ دويالهتم منذ القرن الثالث: املبحث الرابع

 ٨٨ القرامطة: املبحث اخلامس
 ٩١ البوهييون: بحث السادسامل

 ٩٣ العبيديون: املبحث السابع
 ٩٦ عادوا من جديد: املبحث الثامن
 ٩٨ الصفويون: املبحث التاسع
 ١٠١ البهائية: املبحث العارش

 ١٠٣ النصريية: املبحث احلادي عرش
 ١٠٥ الدروز: املبحث الثاين عرش

  يإيران يف عهد آل هبلو: الفصل الرابع
 ١٠٩ بهلويةإيران وال

 الباب الثاين

 عقائد الشيعة بني القديم واحلديث 

 ١١٩ ملحات عن الثورة اإليرانية وموقف اإلسالميني فيها: املبحث األول
 ١٢٧ خالفنا مع الرافضة يف أصول الدين وفروعه: املبحث الثاين
 ١٣٨ ما قاله علامء اجلرح والتعديل يف الرافضة: املبحث الثالث

 ١٤٢ شيعة اليوم أخطر عىل اإلسالم من شيعة األمس: ابعاملبحث الر
 ١٤٨ اخلميني زعيم شيعي متعصب ملذهبه: املبحث اخلامس



 ٣٥٩   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحمتويات الكتاب 
 ١٥٣ ما قاله علامؤنا املحدثون يف الشيعة: املبحث السادس

 ١٥٣ : ـ األلويس١
 ١٥٣ : ـ اخلطيب٢
 ١٥٥ : ـ البيطار٣
 ١٥٦ : ـ رشيد رضا٤
 ١٥٨ : ـ اهلاليل٥
 ١٥٩ : ـ السباعي٦

 ١٦٩ وهل بعد هذا من لقاء?: املبحث السابع
 الباب الثالث

 الثورة اإليرانية يف بعدها السيايس

 ١٧٥ الواليات املتحدة األمريكية والثورة اإليرانية: الفصل األول
 ١٧٧ أصول ال بد من معرفتها: املبحث األول
 ١٨٥ ثورة اإليرانيةالواليات املتحدة األمريكية وال: املبحث الثاين
 ٢٠٨ من أفواههم ندينهم: املبحث الثالث

   العربية والعراقشبه اجلزيرةأطامع الرافضة يف :  الثاينالفصل
 ٢٤١ ليجأطامع الرافضة يف اخل: ث األولاملبح

 ٢٩٨ أطامع الرافضة يف العراق: املبحث الثاين
 ٣٠٩ ?حاينملاذا يتربأ اخلمينيون من ترصحيات رو: الثالثاملبحث 

  ء األوضاع الداخليةسو: الفصل الثالث
 ٣٢٩ هجرة األدمغة: املبحث األول

 ٣٣١ الثورة والوضع الداخيل: الثايناملبحث 
 ٣٣٥ االهنيار اخللقي قبل الثورة وبعده: الثالثاملبحث 
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 ٣٤٠  يف إيران السنةأحوال املسلمني: الرابعاملبحث 
 ٣٤٦ ًأن يكون إيرانيازعيم الشيعة جيب : اخلامساملبحث 
 ٣٤٧ ?ملاذا تنازل الفاريس: السادساملبحث 
 ٣٤٨ قيادات زائفة: السابعاملبحث 

 ٣٥٠ رشيعتمداري يتربأ من حزبه: املبحث الثامن
 ٣٥٢ اخلميني والثورات الداخلية: املبحث التاسع

 
* * * 


