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المقدمة
وصل اللّه عىل سيّدنا مح ّمد وآله الطاهرين.
رب العاملنيّ ،
الحمد للّه ّ
َ

َ

َّ

ْ

َْ

ِين َ
ال َياة ِ ُّ
ص ُر ُسل َنا َوال َ
يقول -تعاىل﴿ :-إِنَّا لَنْ ُ ُ
آم ُنوا ِف َ
ادلنْ َيا َو َي ْو َم َي ُق ُوم ال ْش َه ُاد﴾(((.

الحق ،يجتمع معه
عن اإلمام الكاظم ٌ :Q
قم ،يدعو الناس إىل ّ
«رجل من أهل ّ
قوم كزبر الحديد ،ال تزلّهم الرياح العواصف ،وال ميلّون من الحرب ،وال يجبنون،
وعىل اللّه يتوكّلون ،والعاقبة للم ّتقني»(((.

م
ةمّدقلا

الخميني { بأبعاد متع ّددة ،فهو الفقيه والعارف
تتم ّيز شخص ّية اإلمام
ّ
والفيلسوف واملتكلّم ،والقائد ورجل السياسة .وتتكامل هذه األبعاد لتشكّل م ًعا هذه
الشخص ّية االستثنائ ّية يف تاريخ األ ّمة اإلسالم ّية.
إسالمي
السيايس .فهو فكر
ومن هذه الشخص ّية املتكاملة والسامية ،ينبع فكره
ّ
ّ
أصيل خالص ،يستقيه من أصول اإلسالم وتعاليم القرآن ،ويتمحور حول رضورة إقامة
سيايس يف عرص الغيبة ،يرتكز دستوره
الحكومة اإلله ّية اإلسالم ّية العادلة ،وتأسيس نظام
ّ
عىل أحكام القرآن الكريم والرشيعة املق ّدسة.
يك الظامل واملستب ّد ،والقوى
السيايس يف مواقفه يف مواجهة النظام املل ّ
ويتجل فكره
ّ
ّ
الغربيّة املستكربة التي تسعى للهيمنة عىل ثروات الشعوب ،وخطبه وأحاديثه يف
مبادئ الحكم والسياسة .وقد قام املؤلّف بجمعها يف كتاب «الحياة السياسيّة لإلمام
((( سورة غافر ،اآلية .51
مؤسسة الوفاء،
املجليسّ ،
(((
العلمة مح ّمد باقر بن مح ّمد تقي ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئّ ة األطهارّ ،
ّ
لبنان  -بريوت1403 ،هـ 1983 -م ،ط ،2ج ،57ص.216
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الخميني {» ،الصادر يف دمشق ،يف الثالث من ذي القعدة 1414ه ،املوافق فيه
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وتوصيات
وتوجيهات
وبيانات
1993/04/24م .حيث ض ّمن هذا الكتاب الق ِّيم خط ًبا
ٍ
تبي مضامينها
صادرة عن اإلمام { ،يس ّجلها بدقّة وأمانة ،ويشفعها
بتحليالت ّ
واألفكار واملبادئ التي تشتمل عليها.

لإلمام
الخميني {
ّ

وانطالقًا من أه ّميّة الكتاب ،وكونه مرج ًعا يف قراءة الحياة السياسيّة لإلمام
اإلسالمي األصيل
السيايس الذي ميثّل الفكر
الخميني { ،ومعرفة مبادئه يف الفكر
ّ
ّ
ّ
والخالص يف السياسة والحكم ،ارتأينا إعادة طباعة الكتاب ونرشه بعد مرور ثالثة قرون
عىل صدور الطبعة األوىل تقريبًا ،راجني من اللّه أن ينتفع به أبناء هذا الجيل من
الحق والعدالة والح ّريّة ،وأن
رجال السياسة والفكر والشباب املؤمن املجاهد ّ
طلب ّ
يتمسكوا مببادئه املرتكزة عىل الدين والعدل والح ّريّة واالستقالل عن هيمنة الدول
ّ
ِ
املستكبة ،وذلك بعد مراجعة نصوصه والتثبّت منها ،وتعديلها عند اللّزوم ،ومطابقة
أصح لغ ًة يف العربيّة ،وإضافة ترجمة ثانية
ّ
يل يف اللغة الفارسيّة ،أو مبا يكون ّ
النص األص ّ
إذا اقتضت الحاجة.

ّ
مقدمة المترجم
ۡ

َّ


ُ

َ َٓ َ

ِي ل ۡول أ ۡن َه َدى ٰ َنا َّ ُ
ٱل ۡم ُد ِ َّلِ ٱلِي َه َدى ٰ َنا ل َِه ٰ َذا َو َما ك َّنا لِ َ ۡه َتد َ
﴿ َ
ٱللۖ﴾

(((

تنبع أه ّم ّية كتب السري والتاريخ من مدى إظهارها للحقائق ،وتَتَ ُّبع طبيعة
التاريخي .لذلك ،ال نبالغ
الشخص ّية التي تتناولها ،وآفاق عناها الذا ّيت ،وأبعاد حضورها
ّ
إذا عددنا هذا الكتاب ،الذي نضعه بني أيدي الق ّراء ،واح ًدا من الكتب ذات الشأن
واأله ّم ّية.

فاإلمام { من الشخص ّيات االستثنائ ّية ذات الخصب والعمق ،تتع ّدد فيها
يقل نظريه ،فهو أستاذ الفقه واألصول والفلسفة واألخالق ،وهو املفكّر
بتناغم ّ
الجوانب
ٍ
واملؤلّف واألديب والخطيب ،وهو العارف العابد العاشق السالك ،ث ّم هو إىل ذلك كلّه،
أبرع َم ْن فهم السياسة جز ًءا ال يتج ّزأ من الدين ،وبُع ًدا حيويًّا يحقّق أهداف الرشيعة
رش والفساد.
يف استنقاذ البالد والعباد ،واستئصال ال ّ
((( سورة األعراف ،اآلية .43

مجرتملا ةمّدقم

الخميني { الذي ألّفه الس ّيد مح ّمد حسن
إنّه كتاب الحياة السياس ّية لإلمام
ّ
رجبي ،وهو كتاب مفعم بالحقائق ،حافل بالفوائد النظريّة والعمل ّية ،يتعامل مع
ّ
كل ما توافر لديه من خطب وبيانات
األحداث مبوضوع ّية .وقد ض ّمنه الكاتب ّ
وتوجيهات وتوصيات لإلمام { ،يس ّجلها مبنتهى الدقّة واألمانة ،ويشفّعها بتحليالت
واإلسالمي عىل أبعاد
العاملي
تنطوي عىل رصيد قدراته وكفاءاته ،ل ُيطلع الرأي العا ّم
ّ
ّ
غيت مجرى التاريخ.
هذه الشخص ّية التي ّ
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وهكذا استطاع أن يجمع يف شخصه مرج َع التقليد الذي يستوعب الزمان واملكان،
كل قرن ،وقائد حركة األ ّمة ،وأن ينطلق ليزلزل عرش
واملج ّدد الذي يرتقبه املسلمون يف ّ
ويؤسس أ ّول جمهوريّة إسالم ّية حقيق ّية.
للطغاة ،ويف ّجر أ ّول ثورة إسالم ّية كربىّ ،

رصا جدي ًدا من اليقظة والحيويّة واملقاومة،
وبأنفاسه الثوريّة ،دخل املسلمون ع ً
وصار اإلسال ُم الراي َة التي تظلّل ثوريِّي العامل ،والشجى الذي يعرتض يف حلوق املستكربين
جمي ًعا ،ويه ّدد أحالمهم وأطامعهم.

لإلمام
الخميني {
ّ

وال ميكن ألحد بعد ذلك أن يدرس عرصنا الحارض ،وأن يدرس تاريخ البرشيّة
املعارص ،والسياسة العامل ّية ،وموقع اإلسالم واملسلمني فيها ،مبعزل عن الدراسة املع ّمقة
لحياة اإلمام { السياس ّية.

وهكذا تظهر ،أكرث فأكرث ،أه ّم ّية هذا الكتاب ،والفراغ الذي يس ّده يف املكتبة العامل ّية
خصوصا.
عمو ًما ،واإلسالم ّية
ً
ماسة لرتجمته إىل
وعندما وقع الكتاب بني ي َد ّي ،قرأته ،ووجدت أ ّن هناك حاجة ّ
اللغة العربيّة ،ليتس ّنى للقارئ العر ّيب االطّالع عىل مضمون هذا الكتاب القيّم.

لقد بذل املؤلّف قصارى جهده من أجل الحصول عىل أكرب عدد ممكن من املصادر
واملراجع ،وتُق َّدر «بأكرث من  126مرج ًعا ومصد ًرا» ،تتناول امل ّدة ما بني 1977 - 1900م،
وكذلك راجع املؤلِّف بعض الوثائق واملستندات املتوافرة لديه ،وبعض وثائق السافاك
املنشورة حول اإلمام { خالل األعوام ما قبل انتصار الثورة اإلسالم ّية ،فأثبتها
للتوثيق ،والتقى عد ًدا من املق ّربني لإلمام { وتالميذه ،ليطّلع عن كثب عىل نهضة
مم أكسبت البحث طاب ًعا أكادمي ًّيا ووثائق ًّيا.
اإلمام { يف مرحلة ما قبل عام 1960مّ ،

لقد عمدتُ إىل كتابة بعض الحوايش؛ وذلك من أجل تبسيط بعض األفكار ،وتوضيح
بعض النقاط ،ورشح خلف ّيات الحوادث ،فرجعت إىل عدد من الكتب املنشورة باللغة
الفارس ّية حول الثورة اإلسالم ّية وحياة اإلمام { تو ّخ ًيا للدقّة.

فصل ،يتح ّدث فيها الكاتب عن املوضوعات
يشتمل الكتاب عىل واحد وثالثني ً
اآلتية:
املرحلة من والدة اإلمام { حتّى عام 1945م ،عرض موجز عن أوضاع البالد
حتّى انقالب رضا خان وموقف اإلمام { من رضا خان ،األوضاع السياسيّة بعد رضا
خان وغياب القيادة الدينيّة عن الساحة السياسيّة ،الحديث عن آراء اإلمام { يف
وبخاصة والية الفقيه.
كتاب كشف األرسار،
ّ

مجرتملا ةمّدقم

السياسة الداخل ّية والخارج ّية للشاه ،الكتل واألحزاب السياس ّية من 1963 1953-م،
ومواقف اإلمام { من الشاه ،اعتقال اإلمام { وإطالق رساحه ،خصائص الحركة
الجهاديّة لإلمام { ،ونهج الشاه بعد إبعاد اإلمام { وحتّى عام 1971م ،حياة
اقي
اإلمام { يف املنفى ،مواقف اإلمام { تجاه تح ّركات الشاه ،وتجاه النظام العر ّ
وقض ّية ترحيل اإليران ّيني من العراق ،اإلمام { والحرب اإلرسائيل ّية العرب ّية ،اتّساع رقعة
الفقر يف إيران يف األعوام 1978 - 1973م ،فتوى حرمة االنتامء إىل حزب الرستاخيز،
تغيات السياسة األمريك ّية الخارج ّية وانفتاح األجواء
وتحريم التاريخ الشاهنشاهيّ ،
السياس ّية يف إيران ،استشهاد نجل اإلمام { األكرب الس ّيد مصطفى ،وانفجار بركان
الثورة اإلسالمية ،مجزرة  9كانون الثاين يف ق ّم ( 19دي) ،وحادثة  9شباط يف تربيز (29
بهمن) ،وأربعين ّيات متتالية واستمرار الثورة ،إعالن األحكام العرف ّية يف أصفهان ،حكومة
الوطني ،مجزرة الثامن من أيلول ( 17شهريور) ومحارصة منزل اإلمام { يف
الوفاق
ّ
النجف.
كل من أم ّدين بالعون وآزرين باملعاضدة إلخراج هذا
يف الختام ،ال يفوتني أن أشكر ّ
للنص العر ّيب،
يل عىل مراجعته ّ
الكتاب ،وأتق ّدم بالشكر لألستاذ عبد الله ّ
حسون الع ّ
والله من وراء القصد.
فاضل ع ّباس بهزاديان
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ّ
الفصل األول

ّ
اإلمام { من والدته وحتى عام 1941م

و َّدع الس ّيد مصطفى الدار الفانية عن عمر يناهز السابعة واألربعني ،مرس ًعا للّحاق
ٍ
حادث مؤسف ،فبينام هو يف طريقه إىل مدينة أراك ،اعرتضه عد ٌد
بالدار الباقية إثر
قتيل ،بعدما أطلقوا عليه عيارات ناريّة أصابته
من الجالوذة املسلَّحني واألرشار ،فأردوه ً
يف خارصته وكتفه ،وذلك يف ذي الح ّجة من عام 1320هـ .ونُ ِقل جثامنه إىل النجف،
يل .Q
و ُووري الرتاب هناك إىل جوار إمامه وج ِّده أمري املؤمنني ع ّ

((( إحدى مدن املحافظة املركزيّة ،وتقع جنوب العاصمة طهران عىل بُعد  350كم.

تّ
اإلمام { من والدته وح ى عام 1941م

يف العرشين من جامدى اآلخرة عام  1320هجريّة (املوافق عام  1902ميالديّة)،
الخميني { يف مدينة ُخمني((( ،وكان آخر مولود لألرسة،
بزغ ضياء حياة اإلمام
ّ
الخميني،
العلمة الفاضل السيّد مصطفى
وسمه والداه روح الله .ووالد سامحته هو ّ
ّ
ّ
الذي تابع دراساته الدينيّة يف مدينتَي سام ّراء والنجف يف عهد مرجعيّة آية الله
الشريازي األ ّول ،فتب َّوأ مكانة علميّة مرموقة ،و ُع َّد من عصبة علامء العرص
املريزا
ّ
تول الزعامة الدينيّة يف مدينة
آنذاك .وبعد رجوعه من النجف إىل مسقط رأسهَّ ،
ُخمني وضواحيها.
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أ ّما والدته ،فهي الس ّيدة «هاجر» ،وهي من أرسة علم ّية عريقة اشتهرت بالعلم
والفضيلة ،فوالدها وأعاممها وأخوالها كلّهم من الفقهاء وعلامء الدين الذين يتص َّدرون
مكانة سامية ومرموقة بني أهايل مدينة ُخمني.
وبأفول نجم حياة السيّد مصطفى -والد اإلمام -انتقلت ع َّمة اإلمام السيّدة
«صاحبة» ،التي ُع ِرفَت بالتقوى والورع ،إىل منزل أخيها الشهيد ،لتقف إىل جانب
السيّدة هاجر إلدارة املنزل ورعاية األطفال وتربيتهم واإلرشاف عليهم .وقد بلغ السيّد
روح الله من العمر آنذاك ستّة أشهر فقط.

لإلمام
الخميني {
ّ

األبوي،
ومنذ ذلك الحني ،فَقَد الس ّيد روح الله والده ،وفَقَد معه الحنان والعطف
ّ
مقتديًا بج ِّده رسول الله ،Pوقد تح َّمل عبء عائلته منذ الصغر ،وتح َّمل كذلك
أعباء األ ّمة بأرسها .لقد ظه َرت عالمات الذكاء والفطنة عىل اإلمام ،فراح يتعلّم القراءة
والكتابة عىل يد ُمعلّمه املدع ّو مريزا محمود ،وبدأ دراسته الدين ّية عند أستاذه ُم ّل
أبو القاسم ،وواكب مسريته العلم ّية عند ُمد ِّرس آخر يُع َرف بالشيخ جعفر ،ث ّم انض َّم
املحل ّيت ،وأنهى
إىل املدرسة العرصيّة الحديثة ،وأتقن الخ ّط عىل يد األستاذ آغا حمزة ّ
مرحلته االبتدائ ّية قبل بلوغه الخامسة عرشة من عمره.
إلّ أ َّن الدهر قد فجعه برحيل ع ّمته الس ّيدة «صاحبة» إىل دار الخلد والنعيم ،وقد
كان لتلك الع ّمة الحنون العطوف اليد الكربى يف تربية هذا الس ّيد الجليل ،وكانت أقرب
إليه حتّى من ظلّه ،حيث ع ّوضَ ت له حنان أ ّمه وعطف أبيه ،فلم يشأ القدر إلّ أ ْن يحرمه
ذلك العطف والحنان ،حيث انتقلَت مربّيته هذه إىل جوار ربّها راضية مرض ّية.

م َّرت هذه املصائب والفجائع عىل إمامنا بصعوبة بالغة األه ّميّة ،لك ّنها فتحت بابًا
وأُفقًا واس َعني للسيّد اإلمام ،ليستوعب هذه الدنيا وما فيها من مصائب و ِم َحن ،حيث
تلقَّى دروس الصمود والثبات أمام عواصف الدهر ،وازداد شجاع ًة وموهب ًة واقتدا ًرا
بتوكّله عىل الله -تعاىل ،-وباعتامده عىل نفسه ،واستم ّر يف مسريته الدراسيّة والعلميّة،
راجيًا من الله اللطف والرعاية وال َعون.

العلمة الس ّيد مرتىض
ابتدأ اإلمام { دراسة العلوم اإلسالم ّية عند أخيه األكرب ّ
رش َع بدراسة النحو والرصف واملنطق ،وأمىض ثالث سنوات من التتلمذ
بسنديده ،و َ
عىل يد أخيه ،إىل أن فرغ من مرحلة املق ّدمات ،وكان ذلك عام 1338هـ.
وقد عزم عىل متابعة تحصيله يف الحوزة العلميّة يف مدينة أصفهان ،لكن رسعان
ما تب َّدل رأيُه ،وق ََص َد مدينة آراك ليتز َّود من حوزتها العلميّة املرموقة بفضل مرجعيّة
اليزدي وزعامته .فانتقل إىل الحوزة العلميّة
الحائري
آية الله الشيخ عبد الكريم
ّ
ّ
الحائري
رش َع بدراسة األدب أ ّو ًل .وبعد عام ،نقل آية الله
ّ
يف آراك عام 1339هـ ،و َ
الحوزة العلميّة بأرسها إىل مدينة ق ّم ،وانتقل اإلمام معها ،وكان قد ابتدأ ٍ
وقتئذ بكتاب
«املط ّول»((( ،وأقام يف مدرسة ت ُدعى «دار الشفاء».

ترب وترعرع عىل أيديهم ،يلفت
وإنّنا عندما ندرس أساتذة اإلمام ومشايخه ،الذين ّ
الحائري،
نظرنا شخص ّيتان بارزتان ،هام :املرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم
ّ
آبادي (1373 - 1292هـ) .هذان النجامن
يل الشاه
ّ
واملرحوم آية الله الشيخ مح ّمد ع ّ
الساطعان ُعرِفا باملكانة العلم ّية العليا ،واملنزلة الرفيعة ،واللياقة العلم ّية البارزة ،وقد
استفاد اإلمام منهام استفادة عظيمة وكاملة لفرتات طويلة ،حيث الزما مدينة ق ّم حتّى
عام  1354هجريّة .وعند دراستنا لحياة اإلمام { ،نرى أ ّن هناك حوادث ووقائع
سياس ّية وتاريخ ّية مه ّمة كان لها تأثري كبري يف منهج ّية اإلمام وتجربته السياس ّية ،التي
سنعرض لها ونلفت النظر إليها.

املوسعة للبالغة.
((( من الكتب الدراس ّية ّ

تّ
اإلمام { من والدته وح ى عام 1941م

ليل نهار،
ويف أجواء هذه املدينة ،اشت َّد عزم اإلمام عىل مواصلة الدراسة والبحث َ
حتّى تسلَّق املعرفة والعلم برسعة مذهلة ،وفاز بالرتب العليا لدى الحوزة ،وتخ َّرج
الحائري عام 1345هـ ،لينهل من محارضاته
منها ،وتو َّجه إىل حلقة البحث عند آية الله
ّ
الق ِّيمة ،ويشحذ بها فكره.
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ًّ
ُ
البعــد الزمنـ ّ
ّ
تزامــن ُ
العلميــة مــع انقــاب رضــا خــان
ـي لحيــاة اإلمــام فــي الحــوزة
أول:
عــام 1921م

لإلمام
الخميني {
ّ

رئيسا للربملان ِمن ِق َبل األكرثيّة الساحقة للن ّواب
بعد انتخاب الس ّيد حسن املد ّرس ً
والتي أصب َحت األقلِّ َّية فيام بعد -تعرقلَت مسرية رضا خان ،وبات يف عزلة سياس ّيةواجتامعيّة ،فلم يجد بُ ًّدا من كسب املواقف اإليجابيّة السرتداد االعتبار املايض ،فأخذ
وباألخص للحوز ِة العلم ّي ِة
يتو َّدد إىل العلامء والفقهاء ،ويُك ُّن لهم االحرتام والتبجيل،
ّ
الحائري -وسوف
الجديد ِة التأسيس يف مدينة ق ّم ،والتي ترأّسها املرحوم الشيخ
ّ
خاص الفتًا للنظر،
ً
نتح َّدث عن هذا بالتفصيل
مستقبل -وقد كان لهذا التعامل مجرى ّ
وتفاعل بني رجاالت السلطة ورضا خان وأحمد شاه -آخر سالطني األرسة القاجاريّة -ث ّم
مم
تصاعدت الزيارات واللقاءات واملحادثات السياس ّية مع الشيخ آية الله
الحائري؛ ّ
ّ
ادي ،وأخذ الطلبة وعلامء
أ ّدى إىل ظهور اتّجاه
سيايس يف الحوزة العلم ّية بشكل ال إر ّ
ّ
الدين يطّلعون عىل الخفايا نتيجة هذا التامس املبارش.
ً
ثانيا :إبعاد بعض مراجع العراق

الخميني { يف مدينة ق ّم ،استقبلت هذه املدينة
خالل العام الثاين إلقامة اإلمام
ّ
ثلَّ ًة من مراجع الدين والحوزة يف العراق ،الذين أُب ِعدوا عن بلدهم إثر قيامهم بالثورة
ازي (املريزا
تقي الشري ّ
املسلَّحة ض ّد االحتالل الربيطا ّين بقيامة آية الله املريزا مح ّمد ّ
الحائري استقبالً حا ًّرا.
الثاين) ،وقد استقبلهم آية الله
ّ
النائيني صاحب النظريّة الدين ّية
وكان من جملة هؤالء العلامء األفاضل ،آية الله
ّ
النتفاضة الدستور ،وآية الله مح ّمد الصدر ،وآية الله الس ّيد أبو الحسن األصفها ّين،
الخاليص الذي أُب ِعد إىل
مهدي
الخاليص نجل آية الله الشيخ
وآية الله الشيخ مح ّمد
ّ
ّ
ّ
النائيني وأيب الحسن األصفها ّين لطلب آية الله
كل من سامحة
الحجاز .وقد استجاب ٌّ
ّ
الحائري إللقاء املحارضات والدروس الفقه ّية يف الحوزة العلم ّية يف مدينة ق ّم خالل
ّ
فرتة إقامتهام ،والتي مل تَ ُدم سوى بضعة أشهر ،وذلك لدعم الحوزة وش ّد أزرها وتقوية
بنيتها العلم ّية.

وقبل إبعاد هذه الثلّة من العلامء بسنتَني ،ف َّرت شخص ّيتان كبريتان من العراق،
ودخلتا الحدود اإليران ّية ،هربًا من الق ّوات الربيطان ّية التي كانت تطاردهام ،وهام :آية
الخوانساري ،وهام من زعامء
تقي
ّ
الله أبو القاسم الكاشا ّين ،وآية الله الس ّيد مح ّمد ّ
الثورة يف العراق ض ّد االحتالل الربيطا ّين ،وقد استقبلهام الشعب وكبار الشخص ّيات
بحفاوة بالغة عىل الحدود الغرب ّية للبالد .وقد َم َّرا يف مدينة ق ّم عام 1920م ،ومكثا
الخوانساري
فيها فرتة وجيزة ،ث ّم انتقل آية الله الكاشا ّين إىل طهران ،بينام ألقى آية الله
ّ
َر ْحلَه يف مدينة ق ّم ،وأقام فيها ،وبارش عمله يف الحوزة ،وعمد إىل إلقاء املحارضات
الحائري ،حيث كانت الحوزة فت ّية ،ويف بداية
والدروس استجاب ًة لطلب آية الله
ّ
تأسيسها ،ويف أ ّول فرتة تشييدها ،وذلك عام 1340هجريّة.

تّ
اإلمام { من والدته وح ى عام 1941م

كان اإلمام { خالل هذه الفرتة عىل اتّصال مبارش مع هذه الثلّة املجاهدة،
يتت َّبع األخبار ويستقصيها .لقد تف َّهم أوضاع الشيعة ،وعرف همومها يف العراق؛ هذا
ما نستنتجه من خالل كلامته وخطبه ،فقد تط َّرق لهذا املوضوع أكرث من م ّرة ،حيث
قال يف إحدى الخطب:
رفيع القدر
ٌ
« ...إنّ َمن نهض بالعراق وعمل عىل إنقاذه ...عالِ ٌم
جليلُ ،
الشريازي الثاين ...الذي أفتى بالجهاد...
صاحب السم ّو والفضيلة املريزا
واملنزلة،
ُ
ّ
استقل العراق ...وكانوا قد أَبعدوا
َّ
وقدّ موا قرابينهم ،وقاتلوا وض ّحوا إىل أن
استقل العراق...
ّ
علامءه ومفكّريه إىل إيران قرابينهم ،وقاتلوا وض ّحوا إىل أن
وكانوا قد أَبعدوا علامءه ومفكّريه إىل إيران بسبب خالفهم مع الزمرة الحاكمة.
لقد أُب ِعد املرحوم الس ّيد أبو الحسن األصفها ّين ،واملرحوم الشهرستا ّين ،واملرحوم
لذنب اقرتفوه ،بل ألنّهم قاوموا وعارضوا املعت ِدين الربيطان ّيني .أمل
الخاليص ال
ٍ
ّ
نكن نشاهد ذلك بأ ّم أعيننا؟».

ً
ّ
ثالثا :اإلمام { واالنتفاضة الدستورية

كان بعض أساتذة اإلمام { هم تالميذ كبار وزعامء انتفاضة الدستور ،كاملرحوم
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الحائري ،الشيخ مريزا
اآلخوند الخراسا ّين ،ومن أولئك األساتذة :الشيخ عبد الكريم
ّ
يل الشاه آبادي.
تقي
يك
جواد املل ّ
ّ
ّ
الخوانساري ،واملريزا مح ّمد ع ّ
التربيزي ،والس ّيد مح ّمد ّ

حامسا ،آي َة الله الشاه آبادي
وكان أكرثُ األساتذة تح ُّركًا ،وأمضاهم عزمية ،وأش ُّدهم ً
نفسيهام بروح الجهاد .لقد نهال
تقي
رشبت َ
البافقي ،اللذَين ت َّ
ّ
واملرحو َم الشيخ مح ّمد ّ
منهل عذبًا للشباب
من أساتذتهام روح العزمية والتضحية ،حتّى أصبحا ،بدورهامً ،
وبخاصة السيّد روح الله {.
املتح ّمس يف الحوزة العلميّة،
ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

مم
لقد اهت َّم اإلمام { بهذه الذكريات ،وبهذه الروح الجهاديّة ،اهتام ًما بالغًا؛ ّ
جعل هذا كلّه يؤث ّر عىل منهج ّيته وأسلوبه ،وبوسعنا أن نلمس ذلك من سياق خطبه
مثل،
ومم قام به لرفع راية اإلسالم ودحض راية الرشك والضالل .ونالحظ ً
وكلامتهّ ،
صالت
الخوانساري يف َ
موقفًا لإلمام { يف غاية األه ّم ّية ،وهو ائتاممه بآية الله
ّ
الخوانساري ،ومل نشاهده يأت ّم
املغرب والعشاء يف املدرسة الفيض ّية طيلة حياة آية الله
ّ
بأحد غريه من بعده .وتفسري هذا ،هو التعبري عن مدى اهتامم اإلمام { مبواقف
أولئك العلامء املجاهدين ،واحرتامهم ،وتقديس مبادئهم التي تهدف إىل دحر األعداء
وإفشاء مخطّطاتهم االستعامريّة.
ً
ّ
رابعا :مواكبة المسيرة الجهادية

وإ ّن ما نلحظه من اإلمام { تح ّركًا سياسيًّا مواكبًا لتح ُّرك سائر العلامء
الحاج مريزا جواد آغا،
املجاهدين ض ّد رضا خان ،كالسيّد حسن املد ّرس ،واملرحوم
ّ
واملرحوم املريزا صادق آغا ،واملرحوم أنكجي ،وغريهم .وقد خاض معهم معرتك الرصاع
السيايس ،ووقف إىل جانب علامء الدين يف مدينة أصفهان عندما اعتصموا يف مدينة
ّ
ق ّم عام 1928م.
وهذا ما سنتط ّرق إليه بالتفصيل فيام بعد ،إن شاء الله.

ّ
ً
خامسا :اهتمامات اإلمام { الخاصة

يروي لنا أح ُد زمالئه يف الحوزة ،وهو آية الله الشيخ مح ّمد باقر الكرما ّين ،فيقول:
يوم من
لقد كان آية الله
الحائري يُويل السيّد روح الله اهتام ًما بالغ األه ّميّة .ففي ٍ
ّ
الحائري ،و َمثَل أمامه بحالة قلق شديد وتوتّر ،شاكيًا
األيّام ،تق ّدم روح الله نحو الشيخ
ّ
قائل:
له سوء معاملة مدير املدرسة الفيضيّة تجاه الطلبة ً
املهدي |؟ أمل يأتوا
« ِل َم هذه املعاملة الس ّيئة؟ أمل يكن هؤالء جنود اإلمام
ّ
لخدمة الدين واإلسالم؟ إنّ هؤالء تركوا ديارهم وأهلَهم خدم ًة للدين وإعزازًا
عبوا عن مدى ح ّبهم وولعهم بكسب الفضائل ونيل
لإلسالم ،أمل يأتوا إىل الحوزة ل ُي ِّ
الرفعة والسم ّو؟ أمل يأتوا ليتز َّودوا من أخالقكم وعلمكم ،وليته َّذبوا يف هذه الحوزة
بإرشافكم وإرشاداتكم؟ ولكن ،مع األسف ،نرى العكس متا ًما من ج ّراء معاملة
املدير الس ّيئة».

تّ
اإلمام { من والدته وح ى عام 1941م

وملم مبا
مهتم بشؤون البالد السياس ّية واالقتصاديّة والثقاف ّيةًّ ،
كان اإلمام { ًّ
يتعلّق بالنظام الحاكم و ...كام كان يستقيص األخبار واألنباء عن طريق الصحف
واملجلت والنرشات ،التي تُعتَ َب آنذاك األداة الوحيدة لإلعالم .وإ ّن املتت ِّبع لخطابات
ّ
وبخاصة عندما
اإلمام { ومقاالته ومؤلّفاته ،يالحظ هذا وذاك كلّه بجالء ووضوح،
ّ
يتط ّرق إىل انتقاد وسائل اإلعالم ،ويفضح أوضاعها املأساويّة والدنيئة يف كتابه «كشف
مستقل.
ًّ
األرسار»؛ وس ُنفرد لهذا بحثًا
ومن خصائصه { ،مضافًا إىل مكانته العلم ّية والسياس ّية ،أنّه كان مثالً رائ ًعا
يتحل بالصدق واإلميان والشجاعة والرصاحة ،كام كان شديد
لألخالق الفاضلة .فقد كان ّ
االلتزام بالواجبات الدين ّية والفرائض واملستح ّبات ،آم ًرا باملعروف ،وناه ًيا عن املنكر،
قوي
واتّصف كذلك بالرزانة والهدوء والوقار واإلرادة الصلبة والعزم الراسخ ،وكان ّ
قوي الفكر ،بليغًا ساطع الح ّجة ...إ ّن هذه الخصال التي مت َّيزت بها
الذاكرة ،بعيد النظرّ ،
الحائري.
خاصة ومرموقة عند آية الله
شخص ّيته ،وهو
الفتي ،جعلَت له منزل ًة ّ
ّ
ّ
الشاب ّ
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لإلمام
الخميني {
ّ

الحائري ،بإلحا ٍح شديد ،الت ّخاذ اإلجراءات املناسبة لهذا
وطالب اإلما ُم الشي َخ
ّ
املوضوع ،وكان الشيخ يستمع إليه بهدوءُ ،مظ ِه ًرا له اهتاممه ومح ّبته ،عىل الرغم من
انفعال اإلمام { وتوتّره الشديد .والجدير بالذكر أنّه ال يوجد من يجرؤ للتكلّم
الحائري ،لِام كان يتمتّع به من هيبة ووقار
بهذه الصورة وبهذه الجرأة أمام الشيخ
ّ
من جهة ،وأمام مدير املدرسة ،لِام كان يتمتّع به من رهبة وسلطة آنذاك ،والذي كان
بوسعه أن يتّخذ عد ًدا من اإلجراءات ض ّدهم .لكن بعد هذا بسنوات ،أ َم َر رضا خان
ِ
واملتكاسلني الذين ال
لطلب الحوزة؛ ليت ّم فصل الخا ِملني
بفرض امتحانات واختبارات ّ
بعض من املشايخ واألساتذة
زي العلامء عن الطلبة امل ِج ّدين الفضالء ،فر َّحب ٌ
يليق بهم ّ
باملبادرة بحسن ن ّية ،لك ّن اإلمام { أعلن رصختَه املد ّوية ض ّد هذا األمر املزري،
وأخذ يُن ّدد به ،ويحذّر إخوانه الطلبة من األهداف الخف ّية التي تكمن وراءه ،واعتربه
تد ّخ ًل ساف ًرا يف شؤون الحوزة العلم ّية أ ّو ًل ،ومؤامر ًة لتقليص عدد العلامء ثان ًيا.
أ ّما من جهة اهتاممه بالدراسة وتحصيل العلوم ،فعالوة عىل اهتاممه بدروس
بعلوم إضافيّة ،كالعرفان والفلسفة ،ولش ّدة حبّه
الحوزة وما يفرضه منهجها ،اهت ّم
ٍ
ست سنوات متواصلة عىل تحصيلها
لهذه املوا ّد ،وشوقه إليها ،ولهفته عليهاَ ،عك ََف ّ
عند الشيخ آية الله الشاه آبادي ،العاشق الكبري والعارف املهيب ،الذي كان يلقي
محارضاته عىل أشخاص معدودين ال يتجاوزون أصابع اليد ،بل وكان أحيانًا يقترص
عىل اإلمام فقط .وال يفوتنا أ ّن اإلمام { كان مول ًعا باستقصاء العلوم الحديثة
وما وصلت إليه الدراسات والبحوث يف الجامعات واملجامع العلميّة ،خارج البالد
وداخلها ،وقد عكف عىل دراسة نظريّات داروين ،وعمل عىل نقدها عىل يد املرحوم
النجفي األصفها ّين املسجد شاهي (1392 - 1278هـ)،
آية الله الشيخ مح ّمد رضا
ّ
الذي يُ َع ُّد ذرو َة علامء أصفهان ،ومن فطاحلها .ث ّم انتقل اإلمام { إىل ق ّم بسبب
وقائع وأحداث هجرة آية الله نور الله األصفها ّين -هذا ومل يبلغ من العمر سوى ستّة
وعرشين عا ًما ،-وبرواية أحد األشخاص أنّه أخذ يتعلّم اللغة الفرنسيّة لفرتة ما.

((( صدر منه حتّى هذا التاريخ  22مجلّ ًدا.

تّ
اإلمام { من والدته وح ى عام 1941م

لقد رشع اإلمام { يف التأليف والتصنيف وهو ابن سبع وعرشين سنة ،رغم
انشغاله بالدراسة والتدريس يف الحوزة ،وأخرج عد ًدا من املؤلّفات الق ّيمة ،وكَتَ َب
ٍ
كتب ع ّدة يف مجال الفقه واألصول والعرفان والفلسفة والتفسري،
رشو ًحا
وحواش عىل ٍ
رش بعضها .واستم ّر نشاطه هذا يف مجال التأليف والتصنيف طيلة أعوام مديدة
ون َ
من عمره ،حتّى أثناء حياته السياس ّية ،التي برزَت إىل الوجود منذ عام 1963م،
واستم ّرت حتّى شباط 1978م ،حيث موعد انتصار الثورة اإلسالم ّية .وبعد هذا ،مل تُتَح
الفرصة لإلمام { للتحرير والتأليف؛ النشغاله بأمور ع ّدة تتعلّق بالبالد والعالَم
ظل جهاز التلفزة يبثّ له محارضات ق ّيمة وفريدة يف التفسري لفرتة
اإلسالمي .بينام ّ
ّ
نتبي ال ُبعد
محدودة ،ويعرض محارضاته وخطبه وكلامته ،التي من خاللها ميكن أن ّ
العلمي ال ّرث ،والرثوة الثقاف ّية الهائلة
العلمي والثقا ّيف لإلمام { .كام نالحظ املخزون
ّ
ّ
سيظل ذكرى خالدة بني أيدي أبناء
ّ
والق ّيمة يف كتابه الق ّيم «صحيفة النور»((( ،والذي
أ ّمته املجيدة.
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الفصل الثاني

ّ
عرض موجز ألوضاع البالد من بدء االنتفاضة الدستورية
ّ
وحتى انقالب رضا خان

((( هي انتفاضة قامت يف أواخر القرن التاسع عرش ض ّد استبداد سالطني األرسة القاجاريّة ،وذلك بقيادة علامء
الدين واملراجع.

زجوم ضرع

مم أ ّدى بشكل كبري
ونقصد باأل ّول ،الوج َه
الظاهري ألوضاع البالد وما يسودها؛ ّ
ّ
إىل انتفاضة الدستور -كظلم الحكومة وجورها ،وتسلّط الوالة عىل رقاب املستضعفني
واملحرومني -من أبناء الشعب ،الذي قاىس أنواع آالم الفقر والحرمان واالضطهاد ،وعاىن
منها ما عاىن ،مضافًا إىل حالة الفوىض والغوغاء التي ع َّمت البالد ،حيث فق َدت الحكومة
واالقتصادي ،وفُ ِتح املجال لقطع
االجتامعي
يل ،ومت َّزق األمن
ّ
سيطرتَها عىل األمن الداخ ّ
ّ
الطرق وللعصابات املخ ّربة؛ حتّى إ ّن الفرد كاد ال يأ َمن عىل عرضه وماله ورشفه ،مضافًا
إىل ذلكَ ،خلق حالة الرعب والتشتُّت قبل دخول الق ّوات الربيطانيّة والروسيّة إىل البالد.

اضر بالقنا ىّتحو ةّيروتسدلا ةضافتنالا ءدب نم دالبلا عاضوأل

قامت انتفاضة الدستور((( إثر سلسلة من الحوادث والوقائع الكثرية واملتن ّوعة ،وقد
عادي ج ًّدا ،بي َد
يرى بعض الناس أ ّن ما نرسده من الوقائع واألحداث غري مه ّم ،بل هو ّ
أ ّن املتت ّبع لها ،والدارس والباحث آنذاك ،يرى أنّها تشكّل بكاملها حلقات وصل متف ّرعة
األطراف ،م َّهدت لربوز انتفاضة الدستور ،وك َّونَت لها األرض ّية املناسبة ،وعملَت عىل
والتأريخي يوم ذاك .لقد قامت
السيايس
انتشارها وانتصارها ،نظ ًرا ملا أفرزه الواقع
ّ
ّ
هذه الحركة نتيج ًة ل ُبع َدين اثنني :أحدهام الرأي العا ّم السائد ،واآلخر ما انطبع يف
األفكار واألذهان من انعكاسات.
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ونقصد بال ُبعد الثاين ،انعكاس أفكار الجامهري حول تقلّبات البلد ،وعدم ثقتهم
وتغيت الساحة،
باملسؤولني وما يصدر عنهم من قوانني وأوامر ،فتعطّلَت القواننيَ ّ ،
وبخاصة
وتأزّم الوضع ،وأصبح البَون شاس ًعا بينهم وبني الشعب يف االتّجاه واألفكار،
ّ
بعد دخول الق ّوات الربيطانيّة والروسيّة إىل البالد.

لإلمام
الخميني {
ّ

وقد ش ّكلَت هذه العوامل ،بأجمعها ،خط ًرا كب ًريا عىل السلطة ،التي أض َحت مه َّدد ًة
ش َعت تُن ِّدد
من ِق َبل الجامهري ،حيث بدأت التكتّالت والتج ّمعات الشعب ّية ،التي َ َ
بالحكومة والسلطة القامئة ،وتتو ّجه إىل العلامء والفقهاء الذين كانوا يح ِّرضون الشعب
ويو ّجهون نضاله وثورته ض ّد االستبداد والظلم .وانض َّمت جامعات أخرى من الشعب
إىل الفئات السائرة عىل نهج العلامء ،حتّى فرضت آراءها ومطالبها عىل الحكومة
فرضً ا؛ وعىل ضوئها ،أصد َرت الحكومة قرار الدستور.
السيايس املعارص يلحظ هذه النقطة بوضوح ،خالفًا لبعض
إ َّن املتتبِّع لتاريخ إيران
ّ
ال ُكتّاب وامل ُحلّلني الذين مي ّرون بها ّمر الكرام ،ناسني كانوا أو متناسني .ت ُ َرى إذًا ،ما الذي
أ ّدى إىل تبديل مطالب العلامء املجاهدين ،والتي كان من أه ّمها إنشاء «دار العدالة»،
إىل حكم الدستور؟ ملاذا؟ وكيف حدث هذا؟ عىل الرغم من أ ّن الجامهري كانت تعي
كل هذا ج ّي ًدا.
ّ
إ ّن اإلجابة عىل مثل هذا التساؤل يحتاج إىل بحث طويل وعميق ال تستوعبه
صفحات هذا الكتاب ،وإ ّن كث ًريا من املحلّلني والكتّاب السياسيّني يرون أ ّن معظم أبناء
أي علم أو تص ّور صحيح عن الدستور ،ومل يسمعوا بهذا االسم
الشعب ليس لديهم ّ
واالجتامعي ،والذين
والسيايس
الخاصة منهم ،بحكم موقعهم الثقا ّيف
من قبل ،باستثناء
ّ
ّ
ّ
خاصة بهذا الصدد ،فهؤالء هم الذين كانوا يعلمون ما يدور يف هذا الفلك،
لهم عالقات ّ
ويخطّطون هم ومن كانوا من عيون بريطانيا يف البلد .ولقد انتهز هؤالء الفرصة،
وراحوا ير ّددون مع الشعب املطالب َة بحكم الدستور ،وقاموا برتسيخ هذه املفاهيم يف
أذهان الشعب ،ووقفوا إىل جانبهم ،وحثّوهم عىل االعتصام واالحتشاد أمام السفارة

الربيطان ّية ،بح ّجة خوفهم من بطش السلطة .وبهذا ،زرعوا فكرة حكم الدستور يف
أذهان الناس بطريقة ملتوية ،وبأسلوب بريطا ّين رصف ،وداسوا عىل أهدافهم ،وصنعوا
رسا للعبور إىل مآربهم ،والستالم زمام األمور وتحقيق االنتصار.
منها ج ً

لقد سعى الجميع إىل اتّفاق واحد يقيض إىل صياغة نظام جديد ،فع ّدل الدستور
موس ًعا لقلب موازين الدستور إىل هيئة تتناسب مع
وملحقاته ،وبذل بعضهم جه ًدا ّ
أهداف غري دين ّية؛ ولهذا نشب جدال عنيف ،ووقع شجار كبري بني الشيخ فضل الله
النوري ومخالفيه املتط ّرفني حول صياغة ملحق مت ّمم للدستور ،فوقف مطال ًبا بصياغة
ّ
دستور متكامل يتامىش مع الرشيعة اإللهيّة.

زجوم ضرع

وس ِّجل وقُ ِّرر كان ح ًربا عىل ورق ،ومل يخرج إىل
عىل العموم ،فإ ّن ّ
كل ما ُد ِّون ُ
واالقتصادي املرت ّدي ،وتأزّمت
االجتامعي
ح ّيز التطبيق أب ًدا ،ومل يح ّرك ساك ًنا يف الوضع
ّ
ّ
الحوادث من جديد ،وتالحقت بصورة مفزعة ،وحدث الصخب ،وعال الضجيج م ّرة
أخرى؛ فعندما فُ ِت َحت العاصمة طهران ،ومتّت السيطرة عليها ،و ُخلِع السلطان مح ّمد
يل من السلطة عام  1329هجريّة ،راح املستب ّدون يختفون يف الزوايا تحت ستار
ع ّ
وضع الحكم املستج ّد ،وتق ّنعوا هذه امل ّرة بقناع الدستور ،وتسلّقوا سلّم السلطة،
فوصلوا إىل مراتب الحكم والسيطرة عىل أنّهم قادة الكتل الوطن ّية والهيئات الثوريّة،

اضر بالقنا ىّتحو ةّيروتسدلا ةضافتنالا ءدب نم دالبلا عاضوأل

يل واهتاممها
لفتَت الحكومة الجديدة التي أعلنت عن سياستها ونظامها الداخ ّ
بالعلامء ،لفتَت أنظار الشعب والجامهري إليها مبرشوعيّ ٍة كاملة ،وكان الشعب يُعلِّق
آماله العريضة عىل حكومة الدستور ،ويتطلّع إىل استتباب األمن واالستقرار ،ورفع
الظلم والطغيان ،وبرت أيادي الجالوزة املعتدين املتسلِّطني عىل رقاب الناس وأموالهم؛
وبعبارة أخرى ،كانوا ينظرون إىل حكومة الدستور بعني الرىض ،ففي ظلّها سوف
ويستتب األمن يف البالد .وما إن قامت الحكومة الجديدة ،حتّى برزَت
تتحقّق العدالة،
ّ
الخالفات واملشاحنات بني رجاالت الحركة الدستوريّة يف صياغة الخطوط العريضة
للنظام ،والتي تحقّق االنسجام والتطابق مع أحكام الرشع املبني والدين الحنيف.
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وتقاسموا املناصب والزعامات فيام بينهم بشكل مدروس ومتقن ،بحيث مل يقدح ذلك
مبصالح بريطانيا وروسيا ونفوذهام .وبعد أن سيطروا عىل األوضاع ود ّعموا ركائزهم،
استعانوا باملتط ّرفني املخالِفني لعلامء الدين للقضاء عىل الحركات الثوريّة ورجاالتها
النوري ،والسيّد عبد الله البهبها ّين ،وستّار خان،
الدينيّة والوطنيّة ،أمثال فضل الله
ّ
وباقر خان ،الذين كان لهم الدور الكبري والفاعل يف هذه الحركة ونجاحها؛ وباملقابل،
الرويس،
أفرجوا عن السجناء السياس ّيني املخالِفني للدستور ،أمثال عني الدولة ولياخوف
ّ
اللذَين استم ّرا مبقارعة الدستور حتّى الرمق األخري.

لإلمام
الخميني {
ّ

ولإليضاح ،نقول :إ ّن عني الدولة كان ،فيام مىض ،وزي ًرا للسلطان مظفّر الدين ،وقد
اختري لرئاسة الدولة الدستوريّة م ّرتَني عام 1916م وعام 1918م.
بعد هذا العرض الرسيع واملخترص ،يجب أن نرى ما أفاضه علينا اإلمام
الخميني { يف هذا املجال من نقاط ها ّمة ،يقول:
ّ

«إنّ العلامء هم الذين كانوا يف طليعة انتفاضة الدستور .إنّ أساس فكرة الدستور
يرجع إىل علامء النجف األرشف ،لكن متكّنوا منها يف إيران ،وتقدّ َمت ووصلَت إىل
الغاية التي كانوا يرجونها ...وص ّمموا عىل الدستور ،فحصلوا عليه ...لكن بعد أن
كل يشء لصالح أعدائهم.
وصلوا إىل سدّ ة الحكم ،وإىل وقت العمل الجا ّد ،تركوا ّ
كل منهم إىل أموره
كان الشعب محايدً ا ،وترك علام ُء الدين الساحة ،وانرصف ٌّ
وبخاصة عمالء بريطانيا ،يرسمون الخطط
الخاصة .وكان عمالء القوى األجنب ّية،
ّ
ّ
إلبعاد العلامء عن الساحة السياس ّية واالجتامع ّية بش ّتى الطرق ،وبجميع الوسائل ،مبا
فيها القتل واالغتيال ،فأشاعوا الكذب ،وألصقوا التهم بعلامء الدين ،ول َّوثوا سمعتهم
وش ّوهوها من خالل دعاياتهم وإشاعاتهم عرب الك ّتاب والخطباء السياس ّيني ،وا ّدعوا
كل
بأنّهم أُناس غري الئقني بالسياسة ،وغري جديرين مبها ّمها عىل حدّ تعبريهم ،وإنّ ّ
اسم للدستور فقط ،بينام هو ظلم واضطهاد واستبداد مل يبلغه بلدُ نا يف
ما حدث هو ٌ
أي عرص من العصور.»...
ّ

ويف هذه الفرتة الزمن ّية ،قامت الحرب العامل ّية األوىل ،وكانت آثارها عىل إيران
وسعت دائرة مصاب
والشعب اإليرا ّين خطرية ج ًّدا ،فهي كالصاعقة املد ّمرة التي ّ
الشعب امل ُبتىل.

وأ ّما الحرب ،فناهيك عن نتائجها -التي ال يه ّمنا منها يشء -فهي مل تعد عىل
البلد ّإل بالخراب واملجاعة والفقر والقحط واملرض ...مضافًا إىل الغوغاء واالضطرابات

زجوم ضرع

وبلغت الحكومة ح ًّدا من الضعف والوهن ،بحيث أصبحت غري قادرة عىل إعالن
الحساس ،تجاه الدول املتحاربة ،وعاجزة عن توجيه أمورها
حيادها ،يف ذلك الوقت ّ
الداخل ّية واملحافظة عىل كيانها وحدودها .لقد سبق السيف العذل ،حيث دخلت
قوى الدول األجنب ّية أرايض البالد ،وتقاتلوا فيام بينهم عىل أراضينا ،ويف وطننا ،وراح
بعض رجال الدولة والسياس ّيني والوطن ّيني يفكّرون بالهجرة إىل خارج البالد ،وتشكيل
ُ
حكومة مؤقّتة ،مستعينني باألملان والعثامنيّني ،وبا َء هذا األمر بالفشل ،حيث مل يكن
له مثر يعود بالخري عىل البالد والعباد.

اضر بالقنا ىّتحو ةّيروتسدلا ةضافتنالا ءدب نم دالبلا عاضوأل

ومبرور الزمن ،تج ّم َدت الحركات الثوريّة ،وخم َدت نريان الثورة ،ولع َبت التح ّوالت
االقتصادي ،وانح ّط الوضع
السياس ّية دو ًرا ها ًّما بهذا الصدد ،وع َّم الفقر ،وتدهور النظام
ّ
االجتامعي ،وراحت وحدات الربملان تصول وتجول يف البالد دومنا رادع ،وتوغّل عمالء
ّ
الروس والربيطانيّني يف البالد أكرث فأكرث ،حتّى أصبح وجودهم رضورة مل ّحة ،ودورهم
االقتصادي بذاته ،فقد أصبح مرت ّديًا أكرث من ذي
بارزًا يف املجاالت جميعها .أ ّما الوضع
ّ
قبل بفعل الحكومة الجديدة ،وراح الوالة وأمراء املدن والقرى واألرياف يُ ِغريون عىل
يحل بهم،
ممتلكات الناس وينهبونها عىل مرأى منهم ،وهم مقهورون حيارى لِام ّ
بكل معنى الكلمة ،وكرث قطّاع الطرق واللصوص ،حتّى أصبح
وفُ ِقد األمن واالستقرار ّ
من الصعب أن مي ّر الرجل عرب الطرق العا ّمة وينتهي منها بسالم وأمان ،وانتهز عمالء
ويوسعون نفوذهم،
القوى األجنب ّية هذه الفرص ،فراحوا يتوغّلون يف البالد أكرث فأكرثّ ،
ويرسخون وجودهم.
ومي ّدون شباكهمّ ،
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الداخل ّية ،وهيمنة القوى الربيطان ّية عىل مناطق شاسعة من البالد ،حيث أصبح البلد،
محتل من ِق َبل الق ّوات الربيطان ّية؛ والسبب الرئيس لهذا هو سقوط
اديًّ ،
بشكل ال إر ّ
اإلمرباطوريّة الروسيّة ،الذي جعل القوى الروسيّة ترتاجع إىل بالدها ،حيث َخلَت إيران
تستغل حكومة إيران هذه الفرصة الثمينة
ّ
رويس تقريبًا؛ وبدل أن
من ّ
أي ق ّوة أو نفوذ ّ
وشامل.
ً
وتنتهزها ،فقد انتهزها الربيطان ّيون ،فانترشوا يف أنحاء البالد رشقًا وغربًا ،وجنوبًا

لإلمام
الخميني {
ّ

وبعد أن رأت بريطانيا عدم وجود م ّربر لبقائها يف إيران ،راحت تسعى جا ّدة
إىل إقامة حكومة تتامىش مع أهوائها ،وتُحقّق أهدافها ،وت ُنفّذ رغباتها ،لتعقد معها
معاهدات عسكريّة وسياس ّية ،مسبغ ًة عليها الصورة الرشع ّية امل ّربرة لوجودها يف
البالد .وبنا ًء عىل هذا ،استلم «وثوق الدولة» زمام األمور ،فشكّل حكومته الجديدة
عام 1918م ،وقد كان من املثقّفني واملفكّرين السياسيّني ،ويحظى مبكانة مرموقة
واستقالل ّية عن رجاالت الدستور.
ينص عىل إحالة األمور
ميض ٍ
عام عىل رئاسته ،عق َدت بريطانيا معه اتّفاقًا ّ
وبعد ّ
الجمرك ّية واملال ّية والعسكريّة إىل املستشارين والخرباء الربيطان ّيني ،وبذلك نستطيع
القول :بأ ّن إيران أصبحت تحت سيطرة بريطانيا ونفوذها ،و ُعرِف هذا العقد الثنا ّيئ
مبعاهدة 1919م ،فواج َهت هذه االتّفاق ّية معارضة شديدة من ِق َبل الشخص ّيات
السياسيّة واالجتامعيّة ،ومن ِقبَل عا ّمة الشعب ،وقام الشهيد السيّد حسن املد ّرس
مبعارضة هذه االتّفاق ّية ،والتنديد بها ،وكشف الخطط ،وفضح املؤامرات التي ت ُحاك
خاصة.
ض ّد هذا البلد من ِق َبل االستعامر ،واإلنكليز بصورة ّ
عىل غرار هذا ،قا َمت الصحف املستقلّة وبعض الشخص ّيات املناوئة لربيطانيا ،بإلقاء
الشعبي
اللوم عىل وثوق الدولة ،واتّهامه مبا يح ّط من منزلته وقدره ،ويُفقده رصيده
ّ
والوطني ،وتصاع َدت الخالفات ،وازداد التوتّر ض ّد الحكومة ،وامت ّد عىل أوسع نطاق،
ّ
إىل أن قام الشعب بثورتَني كبريتَني يف شامل البالد وجنوبها .وقاد الحركة العسكريّة يف
كل من الشيخ مح ّمد الخيابا ّين -عضو الربملان يف الدورة الثانية ،-واملريزا كوجك
الشامل ٌّ

كل من آذربيجان وجيالن ،وأُعلِن الجهاد ض ّد الحكومة؛ فاضط ّرت الحكومة إىل
خان ،يف ّ
ات ّباع أسلوب القمع واإلرهاب ،وتوقيف الصحف اليوم ّية ،وإلقاء القبض عىل املعارِضني
واملن ِّددين .وعىل الرغم من ذلك كلّه ،بقي الشارع العا ّم معارضً ا ومعان ًدا.

لقد برزَت ظاهرة االستقاالت هذه بشكل واسع عند الوطن ّيني بعد انتفاضة
الحل الوحيد عند أولئك السياس ّيني ،حفاظًا عىل سمعتهم ،لِام كانوا
الدستور ،فكانت ّ
يتمتّعون به من مكانة مرموقة ومنزلة عالية يف األوساط السياس ّية؛ وبذلك حقّقوا
ألنفسهم النجاة ،وتركوا البالد يف هول الفوىض ،وضمن دائرة العواصف السياسيّة
الخطرة .وكانوا يرون أنفسهم أعىل شأنًا من أن يز ّجوا أنفسهم يف دول ٍة هذه مشاكلها،

زجوم ضرع

ونتيج ًة لهذا التوتّر وهذه املعارضة والضغوط الداخل ّيةَ ،ع َم َد وثوق الدولة إىل
تجميد هذه االت ّفاق ّية وإحالتها إىل الربملان .ولقد كشفت هذه الحادثة ،التي وق َعت
بعد ثالثة عرش عا ًما من انتفاضة الدستور ،عن مدى انحياز رجاالتها الخونة الذين
تحكّموا بالبالد وسيطروا عليها ،وتآ ُم ِر ِهم ،وكشفَت النقاب عن مدى جرامئهم وخياناتهم
ِ
وطمس معاملها.
التي ارتكبوها ض ّد الوطن والشعب ،مبحاربتهم الحركة الدستوريّة،
حل لنفسه سوى استقالته من
وبهذا الوضع الخانق واملدله ّم ،مل يَ َر وثوق الدولة ًّ
السيايس املح ّنك والرجل املحافظ
وحل محلّه مشري الدولة،
منصبه ،فق ّدم استقالتهَّ ،
ّ
الحذر ذو الصيت والسمعة الطيّبة؛ ومع ذلك ،فقد انصهر هذا اآلخر يف بوتقة املشاكل
مستقيل ،وألحقَته
ً
واالضطرابات التي رص َعته بدل أن يرصعها وينترص عليها ،فأر َدته
مبن سبقه.

اضر بالقنا ىّتحو ةّيروتسدلا ةضافتنالا ءدب نم دالبلا عاضوأل

أ ّما ردود الفعل الدول ّية واإلقليم ّية حيال هذا القرار واالتّفاق ّية ،فكانت عبارة عن
ازدياد التوت ّر ،والتهاب بركان الغضب لدى روسيا وفرنسا وأمريكا الطامعة بخريات هذا
البلد ،إ ْذ إنّهم كانوا يرون بأ ّم أعينهم سيطرة بريطانيا وانفرادها بفريستها التي وق َعت
بكل هدوء وطأمنينة ،عىل الرغم من
يف شباك صيدها ،حيث راحت تل ّم خيوط الشباك ّ
معارضة عصبة األُمم لهذه االتّفاق ّية مع إيران ،والتي مل ِ
ميض عىل إبرامها ّإل زمن يسري.
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فاستبقوا الزمن باستقاالتهم ،تاركني البالد تصارع أمواج الفنت واالستبداد .وتربَّ َع عىل
عرش الحكم ،بعد مشري الدولة« ،فتح عيل خان التنكابو ّين» ،الذي مل يتمكّن من فهم
فضل عن عجزه عن حلّها أو السيطرة عليها ،فجلس هو
املشاكل والعوائق وهضمهاً ،
ومن معه من أعضاء حكومته صاغرين حائرين.

لإلمام
الخميني {
ّ

وبعد سنتَني من انتهاء الحرب العامليّة األوىل وخروج الق ّوات الروسيّة من البالد،
كان الشعب ينتظر إقامة األمن واالستقرار ،وإعادة البناء واإلعامر لِام خلَّفَته تلك
الحروب املد ّمرة ،من ِقبَل الحكومة الحاكمة .لكن ،كام م ّر سابقًا ،فإنّه من املستبعد
ج ًّدا أن نتوقّع تحقُّق اآلمال من حكوم ٍة هذه شخصيّاتها .وهكذا ،ذهبت آمال الناس
اج الرياح ،وكانت إيران تنتظر حرك ًة صارم ًة وثور ًة عارم ًة
بهذه الحكومة ورجاالتها أدر َ
تع ّم البالد ،وتُخرِجها من حال ٍة جديد ٍة منفتحة ،فالسياسيّون يتطلّعون إىل حكومة
جديدة عرب انقالب وثورة ،والشعب ينتظر املنقذ الذي سيخلّصه من هذا النري.

الفصل الثالث

ّ
الخميني { ورضا خان
اإلمام
ّ
ّ
القسم األول :رضا خان من االنقالب وحتى السلطة

 .1العراقيل التي كانت تواجهها الق ّوات الربيطان ّية يف إيران

لقد تح ّملَت وتك َّبدت هذه الق ّوات أرضا ًرا جسيمة ِمن ج ّراء الحرب العامل ّية
مم أ ّدى إىل ضعفها العا ّم وعدم استطاعتها املكوث يف مستعمراتها ،مضافًا
األوىل؛ ّ
إىل خسارتهم الفادحة أمام األملان إبّا َن الحرب ،ولِام القوه من إشاعات بني الجامهري
يف املستعمرات ،والتي راحت تبثّها أملانيا لصالحها ،حيث أخذَت الجامهري تن ّدد
باملستع ِمرين الربيطان ّيني ،وتنادي بطردهم من البالد.
السيايس
عىل هذا ،فإ ّن وجود الق ّوات الربيطانيّة يف البالد كان بسبب نفوذ روسيا
ّ
والعسكري من جهة ،وإنّه من جهة أخرى ،سوف يزيد ردود الفعل ِمن ِقبَل الجامهري
ّ
ٍ
وعندئذ ،تتدهور األمور ،وتخرج الجامهري
والشعب ،عرب الحركات الوطنيّة والقوميّة،

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

تط ّرقنا يف الفصل األ ّول إىل األوضاع السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة يف البلد إبّا َن
الحرب العامل ّية ،وما بعد زمن حكومة الدستور ،وأملحنا إىل ما كان يتطلّع إليه رجال
انقالب كبري ،ل ُيغلق نوافذ األزمات واملشاكل كلّها ،ويفتح أفقًا جدي ًدا
السياسة ِمن
ٍ
للبلد ،يع ّم فيه األمن واالستقرار والهدوء .هذا ،مضافًا إىل رغبة بريطانيا يف إشعال فتيل
انقالب يخدم أهدافها ،ويؤ ّمن مصالحها .إذًا ،هناك عوامل ع ّدة ،داخل ّية وخارج ّية،
ٍ
عسكري بقيادة رضا خان ،منها:
انقالب
أ ّدت إىل
ٍ
ّ
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خالية الوفاض ،بادية األنفاض؛ هذا مضافًا ملصاريف وتكاليف الجيش ،التي كانت
تدفعها بريطانيا لوجودها يف البالد .وتخرج بريطانيا بنتيجة مدروسة ،فرتى أنّه ال ب ّد
من إشعال فتيلِ
لبوسا بريطان ًّيا ،لتخدم
ٍ
انقالب وثورة ،وبناء كيان دولة جديدة تلبس ً
مصالحها بهدوء وتكتّم ،بعي ًدا عن الضجيج والصخب ،وال يكلّفها ذلك متاعب ما ّديّة
وسياس ّية وعسكريّة ،ومن ث ّم تجلس مرتاحة البال ،محقِّق ًة ما تحلم به من مآرب.

لإلمام
الخميني {
ّ

الشيوعي
والعسكري للمعسكر
السيايس
 .2مواجهة الخطر
ّ
ّ
ّ
ِ
التأسيس يف روسيا ،أخذ
بعد هدوء األوضاع واستقرار الحكومة الشيوع ّية الحديث ِة
زعامؤها يفكّرون باالشرتاك ّية العامل ّية ،وتوسيع رقعة أحالمهم بالسيطرة عىل مساحات
أكرب ،وبطموح أوسع وأشمل ،طم ًعا برثوات املستعمرات -وهذا أيضً ا مل يكن بعي ًدا عن
أفكار الربيطان ّيني أنفسهم وخططهم -ولهذا تو ّجسوا خيف ًة من جارتهم الشامل ّية ،خوفًا
من تد ّخلها املبارش عرب الحدود ،أو عن طريق بثّ الدعايات واإلشاعات يف البالد ض ّد
حل باإليران ّيني من الفقر
الربيطان ّيني واحتاللهم ،حيث كانت األرض ّية مناسبة ج ًّدا لِام ّ
والحرمان ،وعدم األمن واالستقرار ،وتذ ّمرهم من الوجود الربيطا ّين داخل البالد.

عىل هذا ،فبناء حكومة جديدة مزيّفة تتق ّنع بقناع السالم واألمن ،وترتكز عىل
حل لدفع الرضر املتوقَّع من ِقبَل روسيا ،وتفاعل الوضع
عالقات ُحسن الجوار ،هو خري ٍّ
ٍ
متستٍ
وبعيد
خفي ّ
الداخ ّ
يل ،وخري سبيل لتكريس تسلّط الربيطانيّني عىل البلد بشكل ّ
عن الضوضاء والقلق.
 .3قمع الحركات الوطن ّية

واج َهت الق ّوات الربيطان ّية ،إبا َن الحرب العامل ّية األوىل ،ثورت َني عارمتَني يف الشامل
والجنوب منطقة غابات شامل إيران ،ومنطقة تنكَستان يف جنوب البالد -إثر تواجدها
يف إيران واحتاللها إيّاها ،وما القته تلك الق ّوات من انطباع س ّيئ لدى أبناء الشعب.
وبنا ًء عىل هذا ،فإ ّن استمرار وجودهم يف البالد قد يتس ّبب يف انفجار انتفاضات
جديدة يصعب مواجهتها وقمعها؛ أل ّن بريطانيا عىل علم ومعرفة كافية مبا يدور يف

أذهان الشعب ،وما يجري يف دمائه من والء وطاعة لعلامء الدين املجاهدين ،وعىل
معرفة كاملة بق ّوة أولئك القادة وصالبتهم؛ وخري مثال لهم موضوع الحركة الدستوريّة
وفتوى تحريم التنباك...
هذا هو أه ّم عامل جعل بريطانيا تفكّر باالنسحاب وإقامة حكومة تنفّذ خططها،
وتؤ ّمن مصالحها ،وتقيض عىل التح ّركات الوطنيّة والدينيّة كافّ ًة باسم إجراءات األمن
أي
والحفاظ عىل االستقرار؛ وهذا ما جعل رضا خان يأمر بتنفيذ هذه اإلجراءات دون ّ
تر ّدد.
 .4ضامن املصالح االقتصاديّة

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

رب َحت بريطانيا أربا ًحا هائلة بعد أن اكتُشف النفط يف إيران ،وأصبحت إيران
اإلقليمي
بدورها بل ًدا اسرتاتيجيًّا من الناحية السياسيّة واالقتصاديّة ،عىل النطاق
ّ
والدو ّيل .ومبا أ ّن املنشآت النفطيّة كانت تحتاج إىل ق ّوة أمنيّة قويّة تحرسها ،فإ ّن
بريطانيا كانت مجربة عىل دفع مبالغ كبرية من عائدات النفط إىل الوالة واألمراء
وقطّاع الطرق الذين مت ّر بهم أنابيب النفط ،ومن ث ّم إىل الحكومة القامئة .لك ّن وجود
حكومة قويّة جديدة تسيطر عىل البالد طولً وعرضً ا ،وتفرض األمن والهدوء ،سوف
يجعل بريطانيا تستغني عن دفع تلك الرضائب والرشاوى ،وحتّى عن نصيب الحكومة
الخاص بها .مضافًا إىل هذا ،فإنّه باستقرار البلد،
القامئة ،وتنزل بأجمعها يف الحساب
ّ
وتأمني األمن يف البالد والطرق العا ّمة واملواصالت ،سوف تنشط الحركة التجاريّة يف
البلد ،وسوف يكون سوقًا رائ ًجا لرصف البضاعة الربيطانيّة ومنتجاتها النفطيّة.
 .5تر ُّقب الرأي العا ّم لتغيري األوضاع وبلورتها
لقد رأينا ،كام م ّر سابقًا ،أ ّن األوضاع الداخل ّية للبلد ،وعىل مدى سنوات متواصلة،
االقتصادي بالشعب،
وحل الفقر والضيق
أصبحت رهن األحداث والتقلّبات السياس ّيةّ ،
ّ
وأُ ِصيب بالضعف والحرمان ،وضاقت األنفس ،وبلغَت القلوب الحناجر ،فنت َجت
الفوىض والغوغاء ،وغاب األمن واالستقرار ،وكانت هذه العوامل كلّها مؤ ّهلة النفجار
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بركان ثورة عارمة تعيد البالد إىل ماضيها الهادئ ،الذي ينتظره الشعب بفارغ الصرب.

لإلمام
الخميني {
ّ

وعىل هذا األساس ،وبهذا العرض ،راح املستعمرون يدبّرون الخطط واملشاريع
الالزمة إلقامة حكومة قويّة جديدة عرب ثورة جامهرييّة ،لكن توقّفَت املسألة عىل
والسيايس الحاذق الذي يؤ ّدي هذا السيناريو بإتقان ونجاح،
اختيار الشخص املناسب
ّ
ويوصل أهدافَهم إىل شاطئ النجاح ،والذي فشل الكثري فيه ،وغرق بني أمواجه
علم ٍ
كاف ومعرفة متكاملة بقدرات الشخصيّات السياسيّة
املتالطمة؛ فربيطانيا عىل ٍ
يومذاك ،فر ًدا فر ًدا ،وقد انجرف هؤالء جمي ًعا إىل ه ّوة الفشل ،وعرفَت قدراتهم
مم جرى من أحداث بعد عهد الدستور ،بل كانت ّ
تشك يف وجود
ونقاط ضعفهم ّ
عنارص يرغبون بإجراء هذه اللعبة الخطرة؛ أل ّن الربيطانيّني يبحثون عن شخصيّة فاعلة
وسياسيّة قادرة ،تتناسب مع أهدافهم ومآربهم جميعها ،وتنفّذ أوامرهم بدقّة ،هذا
أ ّو ًل؛ وثانيًا ،تتمتّع مبنزلة شعبيّة جيّدة ،وتحظى بحسن ظ ّن الجامهري بها ،وتبتعد عن
أي ارتبط مبارش أو غري مبارش مع االستعامر؛ وثالثًا ،إبراز الكفاءة الالزمة إلدارة البالد.
ّ
وبعد دراسة مع ّمقة ومكثّفة ِمن ِق َبل مبعوث وزارة الخارج ّية الربيطان ّية الجرنال
«آيرون سايد» ،وممثّل نائب السلطنة يف الهند ،اتُّ ِفق عىل الشخص ّية املناسبة واملطلوبة،
والتي متثّلت بشخص رضا خان .ونظ ًرا لكون هذا الرجل عسكريًّا -وهي صفة ال
تتامىش مع مخطّطهم يف ابتداء األمر ،وال تتناسب مع مصالحهم -لذلك ،وبعد متحيص
دقيق ،ونظر عميق ،وتدبُّر ،اتّفق عىل أن يكون الس ّيد ضياء الدين مح ّرر صحيفة
بديل عن رضا خان مؤقّتًا ،ريثام تهدأ
املتستينً -
«رعد» -وهو أحد العمالء الربيطان ّيني
ّ
األوضاع وتستق ّر.
لقد كرثت الحوارات والرت ّددات واملناقشات حول تنفيذ الخطّة؛ فمن جهة ،ت ّم حوا ٌر
ات ُّ ِفق عليه بني الجرنال آيرون سايد ورضا خان -الذي استق َّرت ق ّواته يف مدينة قزوين
بعد أن انسحب من حربه مع الق ّوات البلشف ّية ،والتي ك ّب َدته خسائر فادحة -وتزام ًنا
معه ،قام السفري الربيطا ّين يف طهران بإجراء لقاءات مكثّفة مع السلطان واملسؤولني

العسكريّني واملدن ّيني الكبار ،فت ّم ات ٌ
ّفاق يقيض بنقل فيلق رضا خان من قزوين إىل
شميس (املوافق
العاصمة طهران يف اليوم األ ّول من الشهر السابع من عام 1299
ّ
1920م) ،ودخلَت ق ّواتُ رضا خان العاصم َة يف اليوم الثالث دون أيّة مقاومة أو
تص ٍّد من القوى املحافظة -والتي ُج ِّر َدت من السالح يف تلك الليلة بأم ٍر من قيادتها-
وسيط َرت عىل العاصمة كلّ ًّيا ،وبدون تأخري ،وفرضَ ت األحكام العرف ّية.
أمر السيّد ضياء الدين باعتقال السياسيّني كافّة ،الذين و ّجهوا إليه التهم وناصبوه
العداء إبّا َن رئاسته لصحيفة «رعد» ،وأودعهم السجن ،وكان من بني هؤالء الشهيد
السيّد حسن املد ّرس .ويهدف هذا التح ّرك إىل أمور مه ّمة:
أ ّو ًل :إجهاض أيّة مقاومة أو معارضة ِمن ِق َبل هؤالء السياس ّيني ،لِام يتمتّعون به من
صالح ّيات ونفوذ.
ثان ًيا :لفت أنظار الشعب والجامهري إىل الحكومة الجديدة ،من خالل القضاء عىل
هؤالء املرتفني والطواغيت واألعيان واألرشاف ،وإبعادهم عن السلطة والحكم.

ينص
وبنا ًء عىل طلب الس ّيد ضياء الدين الطباطبا ّيئ ،أصدر أحمد شاه قرا َرينّ ،
رئيسا للوزراء ،واآلخر يقيض بتنصيب رضا خان
أحدهام عىل تعيني الس ّيد ضياء الدين ً
قائ ًدا عا ًّما للق ّوات املسلّحة .وبهذا ،أصب َحت إيران تحت سيطرة بريطانيا ونفوذها
بالكامل ،وبشكل غري مبارش .هذا وأعلنت الحكومة عن إلغائها اتّفاق ّية 1919م التي
أثارت ض ّجة كبرية وصارمة يف الداخل والخارج ،وقامت بعقد معاهدة مع روسيا،
تُعرب عن حسن النوايا وحسن الجوار؛ وبذلك كسبت الجامهري ،وأبع َدت عنها أيّة
رش الجارة الشامل ّية.
شُ بهة تربطها بربيطانيا ،ويف الوقت ذاته ،أ ِم َنت ّ
بعد فرتة من الزمن -تقارب ثالثة أشهر من االنقالب -ق َّدم الس ّيد ضياء الدين

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

ثالثًا :ويف الوقت املناسب ،يت ّم اإلعالن عن اإلفراج عن هؤالء املعتقلني مقابل دفع
مبالغ باهظة ،عوضً ا عن السجن ،حيث يكون لديهم ،بواسطتها ،ما يق ّدمونه للقادة
العسكريّني والعمالء والخونة من َعون مقابل مساندتهم ودعمهم لهذا االنقالب.
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استقالته ،حيث انتهى دوره وطُو َِي ملفّه ،وخرج من البالد ،ليعود إليها وإىل مرسح
األحداث م ّرة أخرى يف الوقت املناسب .ويرى بعضهم أ ّن سبب تقديم استقالته هذه
والتجسس لصالح
عىل وجه الرسعة كان نتيج ًة لربوز شائعات ودعايات تتّهمه بالعاملة
ّ
وبخاصة عندما قام «وثوق الدولة» بالدفاع عنه إبّان عقد ات ّفاق ّية 1919م
الربيطان ّيني،
ّ
التي أرشنا إىل انعكاساتها السلب ّية يف الداخل والخارج.

لإلمام
الخميني {
ّ

ومث ّة نقطة ها ّمة ال ب ّد من ذكرها ،وهي أ ّن كث ًريا من الكتّاب والصحفيّني والشعراء
القوميّني املتش ّددين ،وبعض رموز السياسيّني ،أيّدوا هذا االنقالب بلهفة وشوق كب َريين
عىل الرغم من وجود عدد كبري من املعارِضني لهذا االنقالب ،واملن ِّددين به ،كالشهيدفمثل ،الشاعر «عشقي» والشاعر «عــارف» ،اللذان تح ّمال
حسن املد ّرس وغريهً -
مرارة السجن وعذابه إثر معارضتهام اتّفاقيّة 1919م ،أخذا ينرشان مقاالتهام األدبيّة
وقصائدهام الشعريّة والغنائيّة برو ٍح تحمل التأييد والدعم لهذا االنقالب ورجاله.

باألخص
وتركَت استقالة الس ّيد ضياء الدين أث ًرا كب ًريا يف األوساط السياس ّية آنذاك،
ّ
أي حادث أو دليل أو واقعة .وراح القوم ّيون املتش ّددون يدرسون
عندما ق ّدمها دون ّ
هذه الحادثة بتأ ّمل وتفكري وتدبّر ،حتّى وصلوا إىل أ ّن هناك انقالبًا داخل ًّيا مدبّ ًرا ال
يقوده رضا خان ،بل هو مو َّج ٌه ض ّد رجال السياسة غري املرغوب فيهم ،وزاد من ثباتهم
ُ
إطالق رساح السياس ّيني املحت َجزين ،وإعادة نظام الربملان إىل وضعه
عىل رأيهم هذا،
السابق ،بعدم تقديم االستقالة مبارشة.
الخميني { ،نرى أنّه كان يشري
وعندما نقرأ الفقرات اآلتية من كتاب اإلمام
ّ
إىل هؤالء املفكّرين السياس ّيني املغفّلني ،الذين ال يعلمون شيئًا عن مجيء رضا خان
قائل:
السيايس ،عندما يخاطبهم ً
للوسط
ّ
«لقد استنكرتم ،وبأجمعكم ،اتّفاق ّية وثوق الدولة (1919م) ،وشجبتم أعامله،
بزي آخر وقناع
ولكم ّ
الحق بذلك ،لكن بعد أيّام قالئل ،كام تعلمون ،أُ ِعيدَ ت الك ّرة ّ
ثانٍ  ،وأم َّر من ذي قبل ،فحملتم عىل عاتقكم مسؤول ّية إسقاطها وإسقاط من نادى

بها باسم تقدّ م ّية العرص ،وباسم التط ّور والحضارة.»...

أ ّما ما نفّذه يف املرحلة الثانية ،فهو تقريب عدد من الشخص ّيات املرموقة والبارزة
منه ،كالوطن ّيني الذين أمتّوا دراساتهم يف الدول العرب ّية ،واملعتدلني السياس ّيني املتأث ّرين
بشخص ّيته ،واملتفائلني بحكومته .واستطاع رضا خان أن يقلب املوازين كلّها لصالحه،
وباألخص عندما ق َّدم الشيخ خزعل قربانًا ألهدافه ،حيث انفت َحت له أجواء عديدة،
ّ
مت عالقاته
وتح ّرك من خاللها بج ّديّة وحذر عادا عليه بالنجاح والفالح؛ فمن جهة ّ
مع أصدقائه ومؤيّديه بشكل أفضل من السابق ،وب ّدد شكوك اآلخرين وارتيابهم به،
فباتوا ال يعلمون ما يجري خلف الكواليس ،كام عمد إىل إرهاب بعضهم وتهديدهم.
وديني ،فالبيانات والنداءات التي صدرت من ِق َبل
قومي
وقد ظهر أخ ًريا بوج ٍه
ٍّ
ٍّ
الحكومة ،منذ االنقالب وحتّى وصوله إىل س ّدة الحكم ،كانت كلّها تحثّ املواطنني
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ومنذ االنقالب ،وحتّى وصول رضا خان إىل رئاسة الوزراء عام 1924م ،سبقه خمسة
رؤوساء بحكومات مختلفة األعضاء ،والتي مل تستطع الصمود أمام املشاكل القامئة.
تغيت
والجدير ذكره أ ّن رضا خان كان يشغل منصب وزارة الدفاع طيلة تلك امل ّدة التي ّ
الحكومات أثناءها ،إلّ أنّه يف هذه الدورة الجديدة ،ثبَّت جذوره ،ودبّر أموره مسبقًا،
قوي
واستطاع أن يرتقي إىل منصب رئاسة الوزراء ،وأ ّول ما قام به هو إعداد جيش ّ
ج ّرار ،أغدق عليه األموال الطائلة ،وجعله تحت إمرته بالكامل ،وبواسطته استطاع أن
يؤ ّمن االستقرار والهدوء ،وجعل من إيران بل ًدا آم ًنا ،وسيطر سيطر ًة تا ّمة عىل الطرق
ال ّربيّة واملواصالت ،وبهذا الجيش استطاع أن يقمع ثورة الشامل بقيادة املريزا كوجك
خان ،وفرض سيطرته عىل رؤوساء القبائل والعشائر ،وتع ّرض للشيوخ والوالة الخونة
مثل
وتضليل للشعب ،كتع ّرضه ً
ً
وعمالء الربيطانيّني ،متوي ًها ملواقفه ومواالته ألسياده،
للشيخ خزعل -الذي كان معروفًا بعاملته للربيطانيّني -واغتياله ،حيث أصبح هذا
األخري كبش الفداء لرضا خان لنيل رضا الشعب وإعادة ثقته بالحكومة الجديدة التي
ي َّدعي نزاهتها عن العاملة واالرتباط.
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لإلمام
الخميني {
ّ

والجامهري عىل احرتام علامء الدين ،وتقديسهم ،وإطاعة أوامرهم ،وااللتزام بأحكام
الرشع املبني ،والدفاع عن الوطن وكرامته وتراثه؛ هذا مضافًا إىل البيانات واالستفتاءات
الديني والطابع
املال ّية املتبادلة بني الحكومة وعلامء الدين ،والتي كانت تحمل النفس
ّ
ودعم لهذه املظاهر املزيّفة ،أخذ رضا خان يهاجم البارات ومراكز
القومي ذاته.
ً
ّ
ومحلت القامر وغريها؛ الستاملة الجامهري ،وكس ًبا لتأييدهم ووالئهم
البغي والفحشاء ّ
له ،وراح يحثّ الجامهري عىل إقامة املآتم الحسين ّية واملجالس الدين ّية بشكل غريب،
حتّى كان يزورها حايف القد َمنيُ ،ملطِّ ًخا جبهته بالرتابُ ،معل ًنا عن تواضعه وانصهاره
بالوالء ألهل البيت  ،Rوبالغ بتكرار زياراته إىل مراجع الدين والعلامء يف مدينة
ظاهري ،حتّى إنّه استجاب لدعوتهم بعدم
ق ّم ،وراح يستجيب لبعض طلباتهم بشكل
ّ
مم جعله يواجه ر ًّدا عنيفًا حينها من الس ّيد حسن
يك إىل
تبديل الحكم املل ّ
جمهوريّ ،
ّ
املد ّرس وبعض ن ّواب الربملان.
بهذه السياسة املاكرة ،استطاع رضا خان أن يضلّل الشعب متا ًما ،ويكسب تعاطفًا
كب ًريا من ِقبَل بعض علامء الدين واملراجع ويستميلهم من جهة ،ومن جهة أخرى ،قام
بتصفية املعارِضني له وألهدافه بهدوء وسكينة ،دومنا صخب أو ضجيج ،كاغتيال السيّد
حسن املد ّرس؛ فكان هناك عد ٌد من الربملانيّني الوطنيّني واألصوليّني قارعوا رضا خان
حتّى النفس األخري ،عىل الرغم من هيمنته وق ّوته ،وعىل رأسهم السيّد حسن املد ّرس،
الذي يشهد له العد ّو والصديق مبواقفه الجهاديّة البطوليّة.

يف األيّام األوىل لالنقالب ،ت ّم إلقاء القبض عىل عدد من السياس ّيني واملعارضني،
مبا فيهم الس ّيد املد ّرس ،وكان منذ ذلك الوقت يُديل بترصيحاته ،ويُجاهر بتنديداته
برجال السلطة ،حيث كان يعتقد بأ ّن املح ّرك األساس واللولب لهذا االنقالب هم
مستقبل،
ً
األجانب واملستعمرون ،وأبدى رأيه لِام يتوقّعه من أحداث خطرية ستقع
وكان يف الربملان من أش ّد املعارضني واملخالفني لرضا خان ،حيث كان يفضح سوء نواياه
ٍ
بتأييد قاطع
يف املرحلتَني اللتَني قضاهام يف الربملان؛ يف املرحلة األوىل التي حظي فيها

ودعم من أكرث ن ّوابه -تفيد بإلغاء السلطنة القاجاريّة ،وإحالة عرشها إىل رضا خان
تلق هذه الالئحة ّإل ر ًّدا عنيفًا من ِقبَل السيّد املد ّرس،
رئيس الوزراء -مؤقّتًا ،ومل َالذي ترأّس مجموعة ذات أربعة عرش عض ًوا ،ووقف من ِّد ًدا بهذه الالئحة وصاح :لنئ
حظيَت الالئحة مبئة ألف صوت ،فهي مخالفة للقانون ،وخرج من الربملان دون أن
ازي،
يُلقي كلمته ،بينام أعلن أربعة من الن ّواب املستقلّني عدم موافقتهم بشكل احرت ّ
وتقي زاده ودولت آبادي ،مشريين إىل نقاط الضعف والق ّوة لهذه
هم :مص ّدق و ُعال ّ
الالئحة ،يف الوقت الذي أكّدوا عىل جدارة رضا خان ،وأشادوا مبنجزاته ومبنزلته.

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

من األكرثيّة املطلقة ،ويف املرحلة الثانية التي تآمر عليه املتآمرون ،وتن ّك َرت له األكرثيّة
الساحقة ،وأخذ يكشف النقاب عن وجه رضا خان املزيّف تجاه الدين والوالء ألهل
عم ارتكبه من جرائم ،وما سل َبه
البيت  ،Rوما يرومه من خالله ،مضافًا إلعالنه ّ
رشف
من أموال الشعب ،وما نه َبه من الرضائب غري املبارشة .هذا وقام مبوقف م ِّ
كبري أمام رضا خان ،وهو الحيلولة دون وصوله إىل تغيري نظام الحكم من امللك ّية
إىل الجمهوريّة لينتفع من منصبه ومقامه أش ّد االنتفاع ،وساعد عىل ذلك دعم بعض
متمسكًا برأيه ومل يرتاجع
الن ّواب يف الربملان ،ولكن مع هذا ،بقي الس ّيد حسن املد ّرس ّ
وكل ما واجهه من هجامت
كل ما ناله من اإلهاناتّ ،
عن مواقفه ،عىل الرغم من ّ
مؤيّدي رضا خان؛ وذلك ألنّه خلع رداء الحذر ،وع َّرض نفسه للمخاطر ألكرث من م ّرة،
فمثل ،قام بتأييد «نرصة الدولة» والدفاع عنه ،وهو من
فس ّب َب تلك اإلزعاجات لنفسه؛ ً
املوقِّعني عىل اتّفاق ّية وثوق الدولة مع بريطانيا عام 1919م؛ وأخرى قام بإرسال رسالة
مفصلة إىل الشيخ خزعل -املفضوح بسوابقه -يدعوه لالمتثال إىل أوامره ونواهيه ،مع
ّ
العلم أنّه أشار بطريق ف ّن ّي وغري مبارش إىل سوابقه وما ارتكبه من جرائم.
ويف عام 1926م ،أُ ِ
رسلَت الئحة إىل الربملان -الذي كان يحظى رضا خان فيه بتأييد

قائل:
الخميني { مبواقف الس ّيد حسن املد ّرس أكرث من م ّرةً ،
وأشاد اإلمام
ّ

املهمت...
« ...ذلك اليوم الذي برز فيه رضا خان عىل ساحة األحداث ،ونفّذ تلك ّ
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نحمد الله عىل وجود الس ّيد حسن املد ّرس يف الربملان ،حيث كان هناك صوت يجابه
رضا خان ،وكان هذا األخري يدّ عي عدم وجود املخالِفني ،هذا الصوت هو صوت
املد ّرس ،وبعض الذين التفّوا حوله ...فكيف توجد مقاومة يف البالد ضدّ ه ،وتقف
بوجهه؟ ولك ّنه الشهيد املد ّرس الذي وقف أمام الجميع ،ورصخ بوجهه :ال.»...
وبهذه املحاولة ،وبهذا الشكل ،استطاع رضا خان ،بواسطة عنارصه يف الربملان ،أن
ميسك زمام السلطنة عام 1926م.

لإلمام
الخميني {
ّ

وإمتا ًما ملواصلة املسرية التي سار عىل نهجها منذ البداية ،وكام استطاع مسبقًا أن
ويسيها نحو أهدافه ،استطاع أيضً ا
يسيطر عىل الحركات الوطن ّية والدين ّية واملستقلّة ّ
وحائل له يفيده عند
ً
أن يبني عالقات متينة وقويّة مع روسيا ،واتّخذ من ذلك حاج ًزا
رشهم
الضيق ،ووطّد عالقاته مع األحزاب االشرتاك ّية والوطن ّية املتش ّددة؛ يك يأمن ّ
ومواجهتهم ،ولو أ ّن هناك من انتبه مؤ ّخ ًرا إىل خطط رضا خان وما يرمي إليه ،كالشاعر
ونسقها تنسيقًا
السايس «عشقي» ،إلّ أنّه فات األوان ،فقد رتّب رضا خان األمور كلّهاّ ،
ّ
ينقض عليها مبارشة ،وبشتّى الطرق،
تا ًّما ،ويكفيه مالحظة أبسط حركة مو ّجهة إليه يك ّ
وباألخص االغتيال الذي كان من أبرز وسائله.
ّ
الخميني { وخطاباته
نعود إىل الس ّيد حسن املد ّرس ،فاملتت ّبع ملؤلّفات اإلمام
ّ
ونداءاته ،يلحظ أ ّن هناك اهتام ًما كب ًريا يبديه تجاه الس ّيد املد ّرس ،منذ أ ّول تأليف
له -أي «كشف األرسار» عام 1944م -وحتّى خطبه يف عرص الثورة اإلسالم ّية .فلقد
فضل عن بق ّية العوامل ،جعال
يتحل بهام الس ّيد املد ّرسً ،
كان هناك عامالن بارزان ّ
اإلمام { يتأث ّر بحياة هذا الس ّيد الشهيد الجليل ،ومييل نحوه منذ شبابه ،وهام:
السيايس ثان ًيا« .فالس ّيد
بساطة حياته وتواضع طبعه أ ّولً  ،وتفكّره وعظمة منهجه
ّ
املد ّرس منذ أن دخل طهران وقطن فيها ،وأخذ يؤ ّدي دوره كعالِم دين ومجتهد،
ومرو ًرا مبرحلة عضويّته بالربملان ،وانتها ًء بحياته الزاهرة الثائرة ،كان يف غاية البساطة
يهتم
والتواضع من جميع الجهات .فكان يقطن دا ًرا متواضعة وبسيطة جدًّ ا ،وكان ّ

بضيوفه اهتام ًما بالغًا ،وبروح املساواة وعدم التمييز ،حيث مل يكن يُف ّرق بني
العادي وصاحب السم ّو والرفعة بني الشخص ّيات السياس ّية والكبرية ،كالوزراء
الرجل
ّ
ون ّواب الربملان .»...وكان يقصده اإلمام { مرا ًرا إىل مجلسه ومدرسته املعروفة
ِ
بـ«س َب ْهساالر» (الشهيد مط ّهري حال ًّيا)؛ فكان اإلمام { يتط ّرق إىل حياته تلك
أحيانًا ،وينهال عليها باملدح والثناء .وقد جاء يف إحدى خطبه اآليت:
بكل معنى الكلمة .فحياته هي كام سمعتهم عنها ،وقد
« ...املد ّرس كان إنسانًا ّ
رأيتها بأ ّم عيني ،ح ّتى إنّه عندما اختري ليكون أحد األعضاء الرئيس ّيني يف الربملان،
واستوجب ذلك وجوده يف طهران ،انتقل من أصفهان إىل طهران بوساطة عربة ابتاعها
من أصفهان لهذا الغرض ،وباعها عند وصوله إىل طهران ...وي ّتصف منزله بالبساطة
التا ّمة .وكانت حياته متواضعة ودون العاديّة ...و ُعرِف بارتدائه الليف الذي كان
عب عن مدى اهتاممه ببلده ،واعتامده
يرمي من خالله إىل هدف
سيايس ٍ
سام؛ ل ُي ّ
ّ
درسا باالعتامد عىل النفس ،وعدم االتّكال عىل
عىل ما ينتجه بيده ،وليك يعطي ً
الغرب.»...

السيايس ،فهو مل يكن وليد معهد أو كلّ ّية تخ َّرج منها ،بل هو
أ ّما فكره ومنهجه
ّ
نابع من أصالة تفكّره الصائب ،وسلوكه املثا ّيل ،وتربيته الرائعة ،فلقد ترعرع يف أحضان
اإلسالمي العريق والرتبية الرشيدة ،وط َّبق عقائده عمل ًّيا،
األُ َس العلم ّية واملجتمع
ّ
ودمج العلم بالعمل ،والعمل بالجهاد ،والجهاد بالشهادة ،وله مقولته الشهرية« :ديننا
سياستنا ،وسياستنا ديننا».
كان يقف بوجه أيّة مؤامرة تُحاك ض ّد اإلسالم واملسلمني ،ويُن ّدد بها ،ويرصخ بوجه
باذل نفسه ومهجته ،غري مبا ٍل باإلرهاب والتهديد والتنكيل ،وقد رأينا كيف
عمالئهاً ،

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

واثق
هذه البساطة ،وهذا التواضع جعال من الس ّيد املد ّرس إنسانًا صلب اإلرادةَ ،
املعب،
النفس ،مطم َّنئ الخاطر ،هادئَ البالّ ،
يتحل بالشجاعة والرصاحة والكالم املرِن ِّ
والقريب.
مداع ًبا مر ًحا ،وقد عرفه بهذا البعي ُد
ُ
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وقف صام ًدا وحي ًدا أمام الربملان بأجمعه ،من ِّد ًدا بسياسة رضا خان و َمك ِر ِه ،فاض ًحا
خططه ومؤامراته.

لإلمام
الخميني {
ّ

تجسدت بشخص الشهيد «املد ّرس» ،وكث ًريا ما كان
تلك خصال وصفات ونعوت ّ
ير ّددها اإلمام { ،فأثنى عليه أجمل الثناء ،وكان يب ّجله ويجلّه أفضل إجالل،
ووصفَه خري وصف عندما أصدر بيانًا مبناسبة ذكرى استشهاده يقيض بإقامة مشهد
خاص ملثواه ،فكتب ُمر ِّد ًدا:
ّ
« ...يف ٍ
وقت اختنقَت به األنفس ،وبلغَت القلوب الحناجر ،و ُع ِقدَ ت األلسن،
وتحطّ َمت أقالم املفكّرين والك ّتاب من الخوف والخشية ،أظهر شجاعته وبسالته ،غري
زمن وقع فيه الشعب
مبالٍ وال مكرتث ،سائ ًرا نحو إحقاق ّ
الحق ودحض الباطل ،يف ٍ
فسلِ َبت حياتهم ،و ُه ِتكَت
املظلوم فريس ًة لهجامت املعتدين الجالوزة وحروبهمُ ،
أعراضهم ،وقف وكشف النقاب عن هؤالء الطغاة املجرمني الذين ولغَت أيديهم ،إىل
أقصاها ،يف دماء الشعب والعلامء واألبرار.
 ...مفكّر ،عامل ،مجاهد ،متواضع ،نحيف ،ضعيف ،لك ّنه يحمل رو ًحا حامس ّية
الحقيقي ،شاه ًرا لسانه كسيف جدّ ه
اإللهي والصفاء
عظيمة معطّرة بروح اإلميان
ّ
ّ
الحق ،وض ّيق الخناق عىل
يل  .Qبرت رؤوس الطغاة ،ولجم أفواههم ،وأبان ّ
ع ّ
رضا خان ...وجعل أنفاسهم حرسات عليهم ،ح ّتى قدّ م نفسه قربانًا إلعالء كلمة الله،
ونرص ًة لدينه املبني ،ووفا ًء لشعبه املظلوم ،وقىض نحبه صاب ًرا محتس ًبا يف بلد القربة،
وحيدً ا فريدً ا ،ولحقت روحه بالرفيق األعىل...
نجم
حقًا ،إنّ ّ
كل ما نقوله ّ
بحق هذا الرجل العظيم هو قليل وقليل جدًّ ا ،فهو ٌ
أضاء قري ًة َخ َّيم عليها رضا خان بسواد جناياته وجرامئه واستبداده ،و َمن مل يستوعب
ظروف تلك الفرتة ،لن يعرف من هو املد ّرس ،وما قيمته ...فشعبنا مدين لهذه
الشخص ّية ،وملا قدّ مته من خدمات وبطوالت وتضحيات.»...

القسم الثاني :سلطة رضا خان ،بدايتها ونهايتها
أ .عقيدة النظم وسلوكه

تعتمد عقيدة رضا خان وسلوكه عىل ركيزتَني:
 .1الجنوح للقوم ّية

 .2التج ّدد والتم ّدن

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

 .1الجنوح للقوم ّية
سيايس له وجوه وتعاريف عديدة ،وقد يص ُعب حرصها تحت
القوم ّية مصطلح
ّ
تعريف جامع وشامل ،نظ ًرا الختالف أوجه مجاالته من زمن إىل آخر ،ومن بقعة إىل
أخرى ،ومن ظرف إىل آخر ،إلّ أنّه مبقدرونا أن نع ّرفه بصيغ ٍة قد تتالءم مع واقع ّيته
وحقيقته أكرث فأكرث ،فنقول :إنّه مصطلح يُطلَق عىل ٍ
خليط من أفكار وآراء ونظرات
البرشي لقوم أو لشعب من الشعوب؛ وأل ّن القوم ّية
مبفهوم الوحدة يف االشرتاك
تخرج
ِ
ّ
تتعلّق باآلداب والتقاليد والثقافة واللسان والتاريخ والعنرصيّة واألرض ،فإنّها بأجمعها
يحسها بنفسه ،فيتعاطف معها ويتك ّيف معها
تصوغ الشكل العا ّم ملنتميها ،وبدوره ّ
ال إراديًّا ،فيخرج بهيئ ٍة تؤيّد أصالته وعراقته منفر ًدا بها .ومن هنا ،جاءت الوطن ّية
والقوم ّية منفصل ًة عن الدين والعقيدة اإلله ّية بهذا املجال؛ أل ّن العقيدة الدين ّية هي
أوسع شمول ّي ًة ونطاقًا من فكرة القوم ّية والوطن ّية.
السيايس ودخوله يف األوساط اإلقليم ّية والدول ّية،
ولو رجعنا إىل هذا املصطلح
ّ
لوجدناه قد نشأ يف أوروبّا بعد انطواء القرون الوسطى ،ودخول عرص االزدهار والتق ّدم.
أ ّما يف إيران ،فلقد ظهرت أثناء انتشار الثقافة الغرب ّية واجتياحها لبالد الرشق،
التمسك بها ،وفضّ لوها عىل
وتهات ََف بها املتأث ّرون بالحضارة الغربيّة ،وش ّجعوا عىل
ّ
يل آخوند زاده (1295 - 1227هـ) واملريزا آغا
الرتاث والحضارة الرشق ّية ،أمثال :املريزا ع ّ
رصح عل ًنا بعدم وجود أيّة عالقة بني
خان الكرما ّين (1314 - 1270هـ) ،وراح بعضهم ي ّ
القوميّة والعقيدة الدينيّة ،مستن ًدا إىل بعض التعارض واالزدواجيّة الحاصلة يف اللغة
والثقافة والدين والعنرصيّة قبل دخول اإلسالم إىل إيران وبعده .والواقع أ ّن أمثال هؤالء
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كانوا عىل وعي كامل للقوم ّية ومفهومها ،لك ّنهم س ّخروها ملنافعهم ومصالحهم ،بل
فمثل ،آخوند زاده
رسا َع َ َب عليه االستعامر إىل البالد ،ور ّوج ثقافته وأفكارهً ،
جعلوها ج ً
اسم ،بينام ال نش ّم منهام أيّة رائحة لإلسالم ،بل كانا مج َّر َدين
والكرما ّين كانا ُمسل َمني ً
من أيّة عقيدة وديانة إطالقًا ،حيث كانا يتم ّنيان إعادة تلك األيّام املزهرة السابقة،
متظاه َرين بالقوم ّية والوطن ّية ،وأظهرا من الحقد والتحامل عىل الدين واإلسالم ،حتّى
راحا يُر ِّوجان إلحياء السنن والتقاليد الزردشت ّية وأكرث ...فلقد تع ّرضا لشخص ّية الرسول
 Pباإلهانة ،وع ِمال عىل النيل منه ،ودعيا إىل محو اإلسالم وتعاليمه من البلد ،وسلب
جميع االختيارات والصالح ّيات من علامء الدين.

لإلمام
الخميني {
ّ

الفكري يف عهد الدستور ،ولكن تع ّد َدت ألوانه
وظهر هذا اللون من االنحراف
ّ
وأقسامه عندها ،فظه َرت قوميّة متش ّددة ،وقوميّة معتدلة ،وقوميّة حكوميّة ت ُ َع ّد
إحدى الركيزتَني لعقيدة رضا خان.
* القوم ّيون املتشدّ دون

وواضح
يل
هم الواقفون عىل مبادئ ّ
ٌ
مؤسيس القوميّة اإليرانيّة الحضاريّة ،وهذا ج ّ
متمسكون بقوميّة تتشابه مع مثيلتها األوروبّيّة؛ ألنّها تأث ّرت بالثقافة األوروبّيّة
أنّهم
ّ
ترسخت عىل مدى أجيال يف عقول القوميّني اإليرانيّني يف العهود
وحضارتها التي ّ
البائدة ،ويؤكّدون عىل تش ّددهم يف أفكارهم القوميّة هذه ،مدلِّلني بأنّها فكرة تعيد
والقيرصي ،ويرون بأ ّن اإلسالم هو الذي جعل
الكرسوي
أمجاد إيران القدمية يف العهد
ّ
ّ
العلمي ،وكان ه ّمهم الوحيد هو
إيران متخلِّف ًة ورجعيّ ًة بعيد ًة عن التط ّورات والتق ّدم
ّ
بأي مثن ،ويعتقدون أيضً ا بعدم تأثري اإلصالحات الربملانيّة والقضائيّة
إزالة هذه العقبة ّ
عىل إصالح الوضع الدائر ،واتّخذوا من الدين واإلسالم ألعوب ًة يسخرون منها ،وانض ّم
إليهم كث ٌري من املتط ّرفني وأيّدوهم ،وكذلك عدد من الجامعات وبعض القطاعات،
كالصحفيّني والشعراء السياسيّني والكتّاب واملوظّفني املتغ ّربني والضبّاط ورؤوساء
أي
الجيش -الذين تكلّمنا عنهم سابقًا -و ...الذين مل يُلَ ّم شعثهم وال مل ّرة واحدة يف ّ

مجال من املجاالتّ ،إل يف مجا ٍل ٍ
واحد ،وهو وقوفهم أمام اإلسالم والدين الحنيف.
ٍ
وصحف ومقاالت تب ّجل
كتب
وتصاعد نشاط الكتّاب والشعراء يف هذا الجناح ،بطبع ٍ
َشها ،وسعوا إلعادة أمجاد املاضني من الهخامنشيّني والساسانيّني،
املايض األسود ،ون ْ ِ
يعبون عن مدى بهجتهم باالنتصارات التي تحقّقت يف املايض البعيد ،متّهِمني
وكانوا ّ
اإلسالم والعرب بالخرافات التي حطّمت الحضارة اإليرانيّة ومسختها ورصفتها عن
مسارها األصيل.
* القوم ّيون املعتدلون

جناح نتج ج ّراء انتفاضة الدستور .كانوا يطالبون بالح ّريّة الفرديّة والعدالة
وهم ٌ
القضائيّة وتوزيع القدرات السياسيّة بالتساوي ،ويرون أ ّن الدين الذي له ركائزه
لحل األوضاع
املتأصلة يف العادات والتقاليد ،ليس هو األداة الفاعلة األساسيّة ّ
وجذوره ّ
اإلسالمي يف بعض األفكار واملناهج ،وإن
املتدهورة ،ويف الوقت ذاته ،يشاركون النظام
ّ
كانوا بعيدين عن هذا املستوى.

وكام أرشنا سابقًا إىل انقالب رضا خان وما بعده ،فقد راح الكثري من القوم ّيني

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

وات ّصف هؤالء بالجمع بني الحضارة اإليران ّية والحضارة الغرب ّية وثقافتها ،فهم من
كبار عوائل األعيان واألكابر ،الذين قضوا شط ًرا من حياتهم يف الغرب من أجل الدراسة
وكسب املعرفة ،وهم من املتش ّددين يف مجال الح ّريّة السياس ّية والفرديّة ،ويطالبون
بوضعٍ برملا ّين ح ّر ،ويؤكّدون عىل قدراتهم الداخل ّية وتنميتها بعي ًدا عن االنحياز واالت ّكال
عىل الدول الكربى والغرب بصفة عا ّمة .لكن مل نشهد لهذا الجناح شيئًا من الشجاعة
والبسالة والجرأة أمام ما يعرتيهم من تهديدات وتنديدات داخل ّية ودول ّية ،فكانوا
يلجؤون إىل الصمت أحيانًا ،وأحيانًا أخرى إىل االستقاالت حفاظًا عىل سمعتهم ،تاركني
البلد يخوض يف بح ٍر من الفنت والفوىض .وكانوا يُبدون نو ًعا من املرونة تجاه رضا خان،
كل من مل تختلط حياته بالدماء
ويحاذونه ويتامشون معه بحذر وهدوء ،وهذا َديدن ّ
التي سطّرها الشهداء لتحرير بالدهم ونرصة حقّهم املرشوع.
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لإلمام
الخميني {
ّ

املتش ّددين يسعى لدعم رضا خان ،ويعمل عىل ترسيخ أقدام حكومته ،كالشعراء
أقل التقديرات ،وأنّه
وقومي عىل ّ
وطني
والصحف ّيني والوكالء والعسكريّني ،ظانّني أنّه
ٌّ
ٌّ
سوف يحقّق شيئًا من طموحاتهم وأهدافهم .أ ّما القوم ّيون املعتدلون -وخالفًا ملا قام
به الشهيد حسن املد ّرس من معارضة عارمة ض ّد رضا خان -فأخذوا يسايرون رضا
خان ،ويشاورونه يف بعض األمور ،وانطبعت يف أذهانهم نظر ًة إيجاب ّية عنه .ولكن،
ما إن أدركوا أهداف رضا خان ،ومطامعه بالسلطة والهيمنة ،وعدم مباالته واكرتاثه
مبعارضات املعارِضني وتربّصه بهم ،حتّى أخذوا موضع الحياد منه ،عدا الدكتور مص ّدق،
بعض
الذي أخذ الليربال ّيون والقوم ّيون بتأييده واالنضامم إليه شيئًا فشيئًا ،بينام سلك ٌ
آخر مسلك الصمت واالستقالل ّية ،وانض ّم إىل مجاالت ثقاف ّية .ومع هذا الحياد واالبتعاد
وسي أموره بهدوء وطأمنينة ،وعمل عىل ترسيخ
واالنطواء ،استفاد رضا خان أكرثّ ،
سلوكه وعقيدته التي سوف نتط ّرق إليها فيام بعد ،إن شاء الله.
* القوم ّية الحكوم ّية

سعى القوم ّيون املتش ّددون إىل أن يوفّقوا بني قوم ّيتهم وقدرة رضا خان وسلطته.
ومنذ األيّام األوىل التي استقوى بها رضا خان ،وحتّى استالمه زمام األمور ،كان
القوم ّيون املتش ّددون يب ّجلونه ويحرتمونه ويقارنونه بامللوك والسالطنة واألباطرة
املاضني -كداريوش وكوروش -م ّدعني بأ ّن سلطة رضا خان هي كإمرباطوريّة إيران
املجيدة يف العهود السابقة.
وأُ ِ
فصح عن هذا بوضوح وبجالء ،عندما ألقى «فروغي» خطابه أثناء مراسم تتويج

امللك ،وأكّد يف خطابه عىل أ ّن رضا خان «هو السلطان العظيم اإليرا ّين األصيل» ،وهو
«وارث التاج والعرش والكيان» ،و ُمنجي إيران من التقاليد والسنن الرجعيّة .والجدير
ص هذا اللقب عليه
بالذكر أ ّن فروغي هو الذي اقرتح لقب
ّ
«بهلوي» لرضا خان ،و ُح ِ َ
شخصيًّا ،ومل يجعله يرسي عىل بقيّة أفراد العائلة.
الكرسوي ودحض سنن اإلسالم
وبالغَت سياسة هذه القوم ّية يف إحياء تقاليد العرص
ّ

وثقافته؛ وتصاع َدت الحفالت واملجالس العا ّمة باملناسبات الدنيئة من العصور الجاهل ّية
والزردشت ّية ،وأح َيت سنن زردشت وعقائده عل ًنا ،وغ ّ َُيت أسامء األش ُهر اإلسالم ّية يف
مراسالتهم وكتبهم الرسم ّية ،إىل أسامء مل يُع َهد بها ّإل باملايض البعيد األسود ،وأصبح
اسم رضا خان عىل أطراف األلسن وحديث الناس والساحة ،فهو اسم الشارع واملدرسة
والساحة واملعهد ،وعىل جميع املراكز الحكوم ّية والشخص ّية ،و ُر ِّو َجت األسامء اإليران ّية
القدمية ،وأث ّ َرت يف الناس ويف ثقافتهم بوساطة الدعايات واإلعالم ،فراح الناس يطلقون
مم لها جذور زردشت ّية وكرسويّة ،وش ّجعوا
أسامء غريبة وعجيبة عىل أبنائهمّ ،
هنديس وف ّن ٍّي قديم ،يرجع أصله إىل عهد
عىل إنشاء األبنية والعامرات عىل طرا ٍز
ٍّ
الوطني للتحف القدمية اإليران ّية ،وكبناء مديريّة الرشطة،
الساسان ّيني ،كبناء املتحف
ّ
الوطني ،واملحكمة العليا ،و ...وبالطبع ،كان هذا يكلّف وقتًا وجه ًدا كب َريين،
والبنك
ّ
ومبالغ طائلة من حيث الدراسة املعامريّة القدمية ونقلها إىل الواقع املعارص ،وكانت
تهون جميع هذه الصعاب مقابل دحض الدين وتراثه األصيل ،وتركه عرضة للدمار
واالنهيار.

وبلغت املسألة درج ًة كانت تُعرق َُل معها املعامالت واملراجعات يف الدوائر الرسم ّية
كل كتاب
والحكوم ّية بسبب عدم فهم نصوص الكتب والبالغات واستيعابها؛ أل ّن ّ
الخاص املتعلّق باملديريّة الدائرة الصادرة عنه .وأثار
ومرسوم له لهجته وأسلوبه
ّ

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

وقام رضا خان بخطوة أخرى نحو دعم قوميّته؛ تلك هي دراسة اللغة الفارسيّة
وأحل محلّها
وتطهريها من املصطلحت والكلامت األجنبيّة ،بل باألحرى العربيّةّ ،
كلامت ومصطلحات إيرانيّة أصيلة عىل النسق القديم ،وفرض استعاملها لدى الدوائر
الرسميّة واملنظّامت واملعسكرات والجيش و ...وبلغ غل ّوهم وتط ّرفهم يف هذا املجال
إىل ح ٍّد بحيث أصبحوا ينشئون ويصوغون كلامت بحسب أهوائهم عند عدم عثورهم
عىل البديل من الكلامت واملصطلحات القدمية ،ويُصدرون مراسيم حكوميّة يفرضون
تداولها واستعاملها يف الصحف والكتب الرسميّة لدى الدوائر الحكوميّة.
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لإلمام
الخميني {
ّ

وباألخص قطاع املثقّفني واملفكّرين
هذا النسق والنهج يف اللغة حفيظ َة الرأي العا ّم،
ّ
خاصة باللغة لعالج هذه
املرموقني؛ وعىل أثره ،أمر رضا خان عام 1936م بتشكيل لجنة ّ
لتحل محلّها األسامء الفارس ّية األصيلة ،وعندما ال يت ّم
املعضلة ،لحذف األسامء العرب ّيةّ ،
التوصل إىل املصطلح املطلوب ،تقوم اللجنة باختيار مصطلح مقابل للكلمة املحذوفة
ّ
باإلجامع ليخرج إىل ح ّيز التنفيذ رسم ًّيا .وعىل الرغم من إجادة تنفيذ هذا األمر يف
بدئه ،إلّ أنّه للرسعة التي حصلَت ،وملشقّة اقتناء الكلمة املناسبة -التي قلّام ات ُّ ِفق عليها
باإلجامع -حدث َت بعض املشاكل والعراقيل ،وثارت ض ّجة كبرية لدى األوساط املختلفة،
معرتض ًة عىل حذف األسامء والكلامت العرب ّية واإلسالم ّية ،وتبديل ما كان ساريًا يف
املايض البعيد بها .ومن تبعات هذا القرار ،اختالل نظام الرتبية والتعليم ،واضطراب
املناهج املدرس ّية .فمن جهة ،احتار املد ِّرس يف كيف ّية إلقاء املحارضة التي اعتاد عىل
تدريسها سنوات مديدة ،ومن جهة ،وقع الطالب والتلميذ فريس ًة ملصطلحات وكلامت
مل تطرق ذهنه من قبل؛ ما أ ّدى إىل تراجع مستوى النجاح والتق ّدم للطلبة بشكل
عا ّم ،والذي أثار اعرتاض أوليائهم وشكواهم لدى املدارس واملعاهد وغريها من مراكز
الفكاهي،
التعليم ،ودخلت هذه الكلامت واملصطلحات يف قاموس أصحاب املقاهي
ّ
رم ًزا للهزل واملزاح والسخريّة بني أوساط العا ّمة من الشعب.
هذه النعرة العنرصيّة إنّ ا تفاعلت من ِقبَل القوميّني ،لسبب وجود مؤ ّهالت
الفردويس،
وأرضيّة مناسبة وسليمة لها ،ودخلوا من خاللها؛ فأثر الشاعر الكبري
ّ
املعروف بـ«شاهنامه» ،راح ضحيّ ًة ألهداف أولئك القوميّني الخونة ،وكلّام م ّر اسم
هذا الشاعر أو ديوانه ،كانوا يثنون عليه أش ّد الثناء ،ويك ّنون له االحرتام والوقار،
ويعتربون «الشاعر» ُمنجي اللغة الفارسيّة وحاميها ،واملدافع الصلب عن القوميّة
اإلسالمي .وتصاع َدت اإلشادة
اإليرانيّة وعن دين املجوسيّة أمام لغة العرب واالجتياح
ّ
بالشاهنامه ،من ِقبَل الصحف واملناشري وكلامت املفكّرين وخطبهم ،عىل أنّها هي
هويّة الشعب اإليرا ّين وهويّة اإلمرباطوريّة اإليرانيّة العريقة ،وقرنوا خدمات كوروش
فردويس ومنجزاته تجاه الوطن وتراثه وحضارته؛ وبهذا
ومنجزاته بخدمات الشاعر
ّ

الشعار ،ش ّيدوا مقربته عىل نسق مقربة كوروش .ويف عام 1935م ،أُ ِقي َم مؤمتر دو ّيل
يف مدينة مشهد تحت شعار االعتزاز واالحتفاظ بالرتاث اإليرا ّين األصيل ،وحرضه عدد
واستهل املؤمتر كلمته االفتتاح ّية
ّ
من املثقّفني والباحثني من داخل البالد وخارجها،
بخطاب رضا خان ،الذي حرض لتفقّد البناء الجديد وافتتاح املؤمتر .واملضحك املبيك يف
ٍ
وتلويحات سا ّم ٍة
املؤمتر ،هو ما تض ّمنته كلامت بعض املشاركني وخطبهم من أهازيج
الحقيقي إىل القا ّرة الهنديّة،
مد ّمرة؛ فا ّدعى أح ُدهم أ ّن اإليران ّيني هم حملة اإلسالم
ّ
وأ ّن اللغة الفارس ّية يف الواقع هي لغة اإلسالم ،ومن ث ّم فإ ّن اإلنسان املسلم هو اإلنسان
اإلسالمي الخالد ،وا ّدعى آخرون عىل
الفاريس السائر عىل منهج الشاهنامه؛ ألنّه األثر
ّ
ّ
فردويس بأ ّن الساسان ّيني هم من أتباع «يزدان»((( وأنصاره ،وأ ّن أعداءهم العرب
لسان
ّ
املسلمني -هم أتباع «أهرمين» ((( وأنصاره ،ومسألة انتصار العرب واملسلمني عىلإيران كان شيئًا مؤقّتًا وقَ َد ًرا مق ّد ًرا.

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

ونلفت نظر القارئ الكريم هنا إىل هذه املسألة بالذات ،وهي أ ّن ما ا ّدعاه هؤالء
اإللهي ِمن ا ّدعاءات وأقاويل ن ُِسبَت إىل
الجالوزة واملتآمرين عىل اإلسالم والدين
ّ
فردويس ،وألثره الخالد «الشاهنامه» ،هو كذب محض ودجل وافرتاء،
الشاعر الكبري
ّ
فردويس أثناء شعره ونرثه يحارب ويقارع امللكيّة والظلم والطغيان ،حتّى إنّه
بل كان
ّ
كان يُطلق عىل مجموعته األثريّة هذه اسم «لسان الضعفاء» ،ونلمس هذا املعنى
بوضوح عند قصيدته «يوسف وزليخا» ،حيث يُلقي اللوم عىل نفسه لِام مدح به
امللوك والقيارصة سابقًا.
توسع نطاق الدعايات والرتويج لهذه القوم ّية املناوئة لإلسالم بشكل
وعىل العمومّ ،
غريب وفاضح ،حتّى هيمن عىل أفكار الشباب والجامع ّيني والكتّاب ،وانجرفوا يف بحر
مدح القوم ّية التي أرادها رضا خان ،القوم ّية التي تهدف إىل انتزاع اإلميان من قلوب
اإلسالمي ،ومحو صورته من ذهن الشعب اإليرا ّين ومن التاريخ،
الناس ،ومسخ الرتاث
ّ
((( يزدان :مبدأ الخري يف مذهب زردشت.
الرش يف مذهب زردشت.
((( اهرمين :مبدأ ّ
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وزرع بذور العنرصيّة واإللحاد مكانها ،وأقاموا مجالس وحفالت فخمة وكبرية يف طهران
إلحياء سنن املايض وإعادة الرتاث الساسا ّين يف العهد املظلم البائد ،ويُبدون أسفهم لتع ُّرض
هذا الرتاث إىل هجوم املسلمني ،حتّى وإ ّن أحدهم ،من إحساسه األعمى ،أجهش بالبكاء،
قائل:
وس ّحت دموعه عىل نوائب الدهر! واإلمام { أشار ،بدوره ،إىل تلك الحفالتً ،
« ...لقد ُس َّب الرسول األكرم  Pيف زمن ذلك اللّعني عل ًنا ،ويف الصحف اليوم ّية...
وتأسفوا النتصاره عىل الرشك (الساسان ّيني)،
ُع ِقدَ ت مجالس ومحافل ان ُت ِقدَ فيها اإلسالمّ ،
وأخذ املتمدّ نون يص ّبون الدموع ويجرون الحرسات بسبب انتصار اإلسالم عىل يزدجرد
الثالث ...أولئك شعراؤهم وك ّتابهم كتبوا ،وخطباؤهم خطبوا.»...

لإلمام
الخميني {
ّ

لقد بلغت هذه القوم ّية العنرصيّة ،يف أواخر عهد رضا خان ،ح ًّدا من التط ُّرف،
فوصلت إىل درجة أصبح من السهل مقارنتها بالنازيّة والفاش ّية األملان ّية بقيادة هتلر
من هذه الناحية؛ فرضا خان وهتلر يشرتكان يف هذه النقطة ،ويتّفقان أش ّد االت ّفاق،
فهام يريان الطريق األوحد لوصولهام إىل مطامعهام -وبالتحديد السلطة والحكم -هو
طريق العنف والق ّوة العسكريّة .وقد نلحظ أ ّن هناك من اإليران ّيني َمن ش َّدد بالرتويج
والدعاية للنازيّة يف أواخر عهد رضا خان ،وأخذوا يعملون جا ّدين عىل ربط قوم ّية رضا
خان بنازيّة هتلر ،وربط الرتاث والثقافة اإليران ّية بالرتاث والثقافة األملان ّية؛ وعىل إثرها،
شعب خليط
القومي
راح الخبري
والسيايس األملا ّين «روزنربغ» يؤكّد أ ّن شعب إيران هو ٌ
ّ
ّ
من قوم ّيات كثرية ومختلفة ،كذلك أخذت بعض الصحف املوالية لألملان تبثّ دعاياتها
قياسا بني منجزات رضا
املتن ّوعة يف مجال القوم ّية والعنرصيّة وعالقتها بالرتاث األملا ّينً ،
خان وهتلر؛ فإذا كان هتلر قد فرض عنرصيّة أملان ّية دون أوروبّ ّية ،فإ ّن رضا خان فرض
الحقيقي؛ فام دام
عنرصيّة وقوم ّية عىل الجميع ،وبالق ّوة ،مهام يكن انتامء الوطن
ّ
يتحل بعنرصيّة رضا خان ،بقوم ّيته .وإلمامنا الراحل {
عىل أرض إيران ،يجب أن ّ
بحوث وآراء حول هذه القوم ّية ،تط ّرق لها خالل خطبه وكلامته ،وسوف نتع ّرض لها
خاصا ،إن شاء الله.
ً
بالتفصيل
مستقبل ،ونفرد لها بابًا ًّ

 .2التجدّ د والتمدّ ن
وسلبي؛
يجد الباحث عن معنى هذا املصطلح يف دوائر املعرفة للّغة ،معن َيني :إيجا ّيب
ّ
العلمي والثقا ّيف ضمن
فاإليجا ّيب يُطلَق عىل التج ّدد والتق ّدم واالزدهار ورفع املستوى
ّ
والسلبي يُطلق عىل التغريب وتقليد الغرب بثقافته وآدابه
املسرية العلم ّية املق ّدسة،
ّ
اإلسالمي يف يشء.
ورسومه التي ال تشرتك مع ثقافتنا وتراثنا
ّ
والواقع أ ّن هذا املصطلح مل يرد يف قاموس اللغة الفارس ّية ،ومل يطرأ عىل أذهان
الجامهري املسلمة قبل زمننا املعارص هذا .وال يتناىف هذا مع ِق َدم الروابط والعالئق
التجاريّة مع الغرب ،والتي تعود إىل بضعة قرونّ ،إل أنّه دخل البالد تدريج ًّيا ،وعىل
نطاق ض ّيق ،خالل القرنَني املنرص َمني.

هذا االنفتاح والتطلُّع إىل العامل الغر ّيب ،أفرز نتيجة واحدة ال غري لدى اإلنسان
الرشقي ،وهي «قياس الرشق بالغرب» .وما ابتُلِيَت به إيران خالل القرنَني املنرص َمني،
ّ
إنّ ا هو نتيجة هذه الفكرة الخاطئة التي خيّ َمت عىل املثقّفني واملفكّرين والسياسيّني
اإليرانيّني .ومن هنا ،ينتج ٌ
نفسه أمام هذه الثلّة والرشيحة ،عن التدابري
سؤال طرح َ
العلمي والثقا ّيف للمجتمع ،وما
والخطط التي وضعتها الحكومة ألجل رفع املستوى
ّ
يتحل بها املجتمع ويقتدي بها عىل الصعي َدين
هي القدرة النموذجيّة التي يجب أن ّ
السيايس؟
واالجتامعي ،وكذلك
الفردي
ّ
ّ
ّ

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

فخالل هذين القرنَني ،ومنذ أوائلهام ،ونتيج ًة لألجواء السياس ّية والعسكريّة الحاكمة،
توس َعت
استطاع بعض األكابر واألرشاف أن يعربوا الحدود إىل الغرب ،ومبرور الزمنّ ،
الرشقي عىل اإلنسان الغر ّيب ،وتع ّرف عىل ثقافته
حركة النقل والسفر ،واطّلع اإلنسان
ّ
الغرب ّية ،وتصاعد هذا األمر عندما عزم بعضهم عىل اإلقامة يف تلك البالد لتحصيل
العلوم وكسب املعرفة؛ وبهذا ،تفا َع َل التبادل الثقا ّيف يف جميع املجاالت االقتصاديّة
مم أث ّر يف الرشق ّيني تدري ًجا وال إراديًّا ،مضافًا إىل التبادل الثقا ّيف
واالجتامع ّية والدين ّيةّ ،
يف مجال الصحافة ونرش الكتب الغرب ّية يف الرشق.
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وانقسم املجيبون عن هذا التساؤل إىل مجموعات ثالث :ففرقة تعتمد أ ّن الغرب ّيني
االجتامعي وإخراجه من الجهل
ميتلكون قدرات علم ّية وتقن ّية عليا لرفع املستوى
ّ
والظلم والرجع ّية؛ فهدفهم هو إيصال البرشيّة إىل السعادة والفالح .بنا ًء عىل هذا،
فطريق الخالص والنجاة من التخلّف واالنحطاط هو رفع جميع املوانع والعقبات
االقتصاديّة ،والسياس ّية ،واالجتامع ّية ،وحتّى العقائديّة ،وفتح أبواب البالد أمام الغرب،
وجعله املثال والقدوة.

لإلمام
الخميني {
ّ

أ ّما الفرقة الثانية ،فتعتقد العكس متا ًما ،فهي تطالب باملحافظة عىل التقاليد
والرسوم واآلداب والسنن التي خلّفها السلف ،وتدعو إىل إحيائها وااللتزام بالثقافة
الفاريس األصيل.
والرتاث
ّ

يف حني أ ّن الفرقة الثالثة أيّدت رأيًا آخر متم ّي ًزا .فنظ ًرا لسوء نوايا االستعامر والغرب
للتوصل إىل أهدافهم اله ّدامة ،كانت ترى هذا اللون من االنفتاح عليهم خط ًرا ومد ّم ًرا
ّ
السيايس
لعقائد الناس وثقافتهم اإلسالم ّية ،وخط ًرا كب ًريا عىل استقالل البالد عىل الصعيد
ّ
معتدل لرفع
ً
واالقتصادي والثقا ّيف .لك ّن أصحاب هذه النظريّة والرأي ق ّدموا اقرتا ًحا
ّ
ينص عىل عدم االنغالق ،والخروج من املايض املتز ّمت،
املستوى
العلمي والثقا ّيف للبلدّ ،
ّ
والتقني ،دون االنجراف يف
العلمي
ويف الوقت نفسه ،االنتفاح عىل الغرب من الجانب
ّ
ّ
واملهني ،بل يؤكّد عليه
العلمي
ثقافته املنحرفة ،وأكّدوا أ ّن الدين ال يتناىف مع التط ّور
ّ
ّ
اإللحادي.
ويحثّ عىل االلتزام به ،لك ّنه يحارب االستعامر واالجتياح
ّ
ولكن بعد مرور الزمن ،تحلّلَت الفرقة الثانية من هذا السيل الجارف ،ومل تستطع
الصمود أمامه ،وتسارع نجم الفرقة األوىل إىل األفول حينام واج َهت معارضة عا ّمة من
الجامهري تجاه معتقداتها ونظراتها ،ولِام يخالف معتقدات األ ّمة اإلسالم ّية ومق ّدساتها،
بينام انترصت الفرقة الثالثة ،وحظ َيت بالتأييد العا ّم من الجامهري املسلمة ،التي ترى
قيادتها الواعية املتشكّلة من العلامء املجاهدين املصلحني واملرشدين والسياس ّيني،
ومتسك
الذين تجب طاعتهم واألخذ بنهجهم ،نظ ًرا ملا ميلكونه من وعي واعتقاد ّ

بدينهم الحنيف؛ وبهذا استطاعوا أن يشعلوا فتيل الثورة ض ّد حكومة الدستور
املستب ّدة .لكن كام ذكرنا آنفًا ،ومبا أشار إليه اإلمام { أثناء خطاباته مل ّم ًحا إىل
التقصري الذي حصل من أولئك العلامء املجاهدين تجاه نجاح الثورة اإلسالم ّية بالكامل،
فلقد جاهدوا وعملوا وأنتجوا وانترصوا ،لك ّنهم تركوا الساحة السياس ّية بعد ذلك كلّه؛
شخصني من هؤالء بني أولئك الخونة ،ال ميكن أن يحقّق شيئًا
وإ ّن وجود شخص أو
َ
مقابل تلك األمواج من الفنت ودعايات املستب ّدين املتآمرين؛ وبهذا أخرجوهم من
الساحة بالتهديدات واالعتقاالت واالغتياالت ،وخلَت الساحة لهم ،وضاعت فرصة
كربى لتحقيق أهداف اإلسالم والدين املبني ،وانتهزها الطامعون واملتغ ّربون الخونة؛ يك
يصلوا إىل أهدافهم ومآربهم.

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

وبدأت املأساة من جديد ،فانظر إىل املتسلّطني الجدد ،فهم من جهة أناس بعيدون
كل البُعد عن أجواء الشعب الدينيّة والثقافيّة ،وال ميلكون أيّة معرفة تا ّمة عنه
ّ
سوى نظرات سطحيّة وقرشيّة ،ومن جهة أخرى ولوعهم وشغفهم وسوء تدبّرهم
السطحي فقط ،وابتعدوا عن
وفهمهم للثقافة الغربيّة ،قد طبع يف أذهانهم الطابع
ّ
لرقي املجتمعات ،مبا فيها املجتمع الغر ّيب .ومن هنا ،ارتأوا بأ ّن
العوامل اإليجابيّة ّ
أفضل طريق للوصول إىل التم ّدن والحضارة املثاليّة هو االنفتاح عىل الغرب ،ونقل
منتجاته الصناعيّة إىل الوطن ،وتعويد الشعب عليها وعىل كيفيّة استخدامها عىل
الحضاري ،نظ ًرا لثقافتهم وآدابهم وتقاليدهم ،ومنها ننتقل إىل مستوى
األوروب
النمط
ّ
ّّ
والتقني للبالد ،وإخراجها من
العلمي
أعىل ،وهو نقل التكنولوجيا ،ورفع املستوى
ّ
ّ
ٍ
جديد مزدهر.
رص
املايض املظلم إىل ع ٍ
إ ّن فكرة التج ّدد والتم ّدن ،إذًا ،قامت هنا عىل ركائز ثالث:
طي العادات واآلداب والرسوم والتقاليد اإليران ّية الوطن ّية واإلسالم ّية ،والرضب
أ ّو ًلّ :
بها عرض الحائط ،عىل أنّها عامل التخلّف والرجع ّية.
ثانيًا :ش ّدة تأث ّرهم وشغفهم بالحضارة الغربيّة ،مبا فيها من تقاليد وآداب وسنن.
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ثالثًا :العمل عىل بثّ هذه التقاليد واآلداب والسنن وتطبيقها يف البالد.

لإلمام
الخميني {
ّ

وبطبيعة الحال ،واجهت هذه األفكار ر ّد فعل عنيف من الجامهري املسلمة؛ فمن
الصعب أن تنفصل أ ّمة بكاملها عن عقائدها وآدابها وسننها -التي تربَّت عليها منذ
قرون وعقود مديدة من الزمن -بني عشيّة وضحاها ،وتتّجه إىل عادات وطقوس مل
صحيح أ ّن البالد كانت ،لفرتات طويلة ،تحت سيطرة هؤالء من
تشهدها أو تسمع بها.
ٌ
عهد حكومة الدستورّ ،إل أ ّن نظريّاتهم وأفكارهم وتقاليدهم مل تؤث ّر إلّ عىل أشخاص
صوري؛ وبدورهم ،مل يكن من املمكن أن يشكّلوا شيئًا مقابل عقيدة
ع ّدة ،وبشكل
ّ
الشعب وتقاليده .من هنا ،نَب َعت الحاجة إىل حكومة قويّة رشسة ،تفرض ما تريد من
أفكار ومعتقدات إلحاديّة وما ّديّة بالق ّوة وح ّد السيف .وفس َحت حكومة رضا خان
املجال لدعاة التج ّدد والتم ّدن ،فأخذوا يبثّون أفكارهم السا ّمة بق ّوته وبطشه.
قائل:
وقد أشار اإلمام { إىل تلك الوجوه التي تق ّنعت بقناع رضا خانً ،

ٌ
خطط كهذه صادر ًة عن فكر وعبقريّة
«هو من املستبعد ،ومن املستحيل ،أن تكون
رضا خان الذي ُعرف بعقله املتح ّجر .ولهذا ،فهي بالتأكيد مخطّطة ومرسومة من
أفراد آخرين.»...
فالتق ّدميّة والتم ّدن ،الذي كان يهدف إليه نرصة الدولة وداور وفروغي وتيمور
ُقي ،مل يكن ّإل بعض املظاهر
تاش ،والذين كان بعضهم مشهو ًرا بالفساد واالنحراف ال ُخل ّ
املعدودة املغرية الخ ّداعة يف اآلداب والعادات والسنن التي ابتدعوها وفرضوها عىل
الشعب بالقسوة والسيف .فحركتهم هذه ،املدع ّوة بالحركة اإلصالحيّة ،عالوة عىل
تهدميها للثقافة واالقتصاد وإذالل الشعب ،ح ّققَت هدفًا آخر ،وهو دعم الحفالت
ورسخت زمام سلطة رضا خان الديكتاتوريّة ،وتأييدها.
واملجالس التي أيّدت ّ
تتمحور الحركة اإلصالح ّية يف مجاالت ع ّدة ،فمنها:
اإلداري
* البريوقراط ّية  -اإلصالح
ّ
والعسكري متدهو ًرا ج ًّدا ،وكانت البالد بحاجة
واالقتصادي
اإلداري
كان الوضع
ّ
ّ
ّ

قوي ومستق ّر ،وهذا ما كان يدور برأس رضا خان منذ وصوله س ّدة
ماسة إىل نظام ّ
ّ
الحكم .ولقد كان هذا الرجل بدوره ضعيفًا ،يحتاج إىل نظام متكامل وصارم ،حيث
إ ّن مثل هذا النظام يتامىش مع بعض أهداف القوم ّيني املتش ّددين؛ تلك األهداف التي
حضاري ،وتعمل عىل إعادة شعارات الساسان ّيني
تنص عىل إحياء اإلمرباطوريّة بوجه
ّ
ّ
إىل العرص الحارض .واملال َحظ أ ّن هذه الخطّة قد تنا َمت وامت َّدت إىل نطاق واسع
بعد أن خض َعت لسيطرة رجاالت رضا خان؛ ومن خالل هؤالء ،استطاع أن يفرض
إرادته ورغباته .وقد عمل عىل دعم أعوانه يف املحافظات ،حيث كانوا يتلقّون األوامر
والتعليامت من العسكريّني وكبار القادة .وعىل الرغم من أنّنا ك ّنا نرى اإلصالحات
وبخاصة يف مجال الخدمات والقضاء واملال ّية وّ ،...إل أنّها مل تكن ذات مردود
اإلداريّة،
ّ
مفيد للشعب أو للمحرومني ،حتّى إ ّن بعض املسؤولني ورجال الدولة أعلن برصاحة
متناهية :إ ّن هذه اإلصالحت يجب أن تخدم الحكومة ورجاالت البالط واملق َّربني
والقادة العسكريّني ورؤوساء الدوائر ،قبل أن تعود بالفائدة عىل الشعب .وتصاع َدت
حملة رضا خان االختالس ّية ،فشه َدت إيران وض ًعا إقطاع ًّيا من ِق َبل رضا خان وأعوانه.

ومن املؤسف أن نرى نتائج اإلصالحات ،يف هذا املجال ،تربز يف ميدان توظيف
الطاقات الف ّن ّية يف الدوائر الحكوم ّية بشكل مذهل؛ فخ ّريجو الجامعات والثانويّات
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سجلت األمالك والعقارات ،ويف النصف
فعىل سبيل املثال ،نشاهد أ ّن َمه ّمة دائرة ّ
اغتصاب لألرايض الخصبة والعقارات املتميّزة
الثاين من عهد رضا خان بالذات ،هي
ٌ
الخاصة
املرغوبة ،من أصحابها الرشعيّني ،والعمل عىل ض ّمها إىل أمالك رضا خان
ّ
وبخاصة أرايض املناطق الشامليّة ذات املردود الجيّد .وكانت تت ّم هذه
ظلم وعدوانًا،
ّ
ً
العمليّات بالتهديد والقرس أحيانًا ،أو عن طريق رشائها بثمن بخس أحيانًا أخرى.
أ ّما الق ّوة القضائيّة واملحكمة العليا والقوانني ،فكانت كلّها لصالح الحكومة وأعوانها
وأتباعها ،فال تُطبَّق القوانني واألحكام إلّ عىل املحرومني والضعفاء ،الذين راحوا
يتع ّرضون لشتّى أنواع االضطهاد واإلذالل.
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لإلمام
الخميني {
ّ

يُ َوظَّفون يف الدوائر الرسم ّية ،بدل أن يُ َوظَّفوا يف مجاالت الصناعة واإلنتاج ،وكان هؤالء
مهمت شكل ّية ،وت ُطلَق عىل وظائفهم
املوظّفون يزدادون يو ًما بعد يوم ،وتُس َند إليهم ّ
تسميات متن ّوعة؛ ونتيجة لهذه التع ّدديّة يف الوظائف ،والكرثة الكاثرة ،أخذَت حركة
ومم ساعد عىل
إجراء املعامالت تسري ببطء أحيانًا ،وتؤول إىل التوقّف أحيانًا أخرى؛ ّ
ذلك ،روح الالمباالة التي سيطرت عىل املوظّفني ،الذين كرثوا بشكل غري معقول،
وسان َدتهم الحكومة ،وأرخت لهم العنان ،كام وقفَت إىل جانب مؤيّديها وأتباعها
وساندتهم ،وأغدقَت عليهم ال ِن َعم ،وأجرت لهم العطاء؛ وقد دعا مثل هذا الوضع إىل
اعرتاض عدد من كبار السياس ّيني واملفكّرين .وال يفوتنا أن نذكر أ ّن الكثري من األموال
كانت تتدفّق عىل الدوائر واملوظّفني إلنفاقها عىل االحتفاالت واألعياد ،ولتزيني الدوائر
بدل من أن تُرصف يف خدمة الشعب ،ومل تعد الدوائر الرسم ّية تنجز أيّة
وإضاءتهاً ،
معاملة ّإل ما كان لبعض األفراد املتم ّيزين واملتنفّذين وذوي املعارف الشخص ّية ،أو ما
يخص دوائر الدولة األخرى .وقد أطلق اإلمام الراحل { عليهم لقب «ع ّباد
كان ُّ
الشهوات واملناصب» ،وكان ينتقدهم بسبب عدم اهتاممهم بأماناتهم الوظيف ّية،
وعرقلة معامالت الناس ،فيقول:
«جدي ٌر بكم أن تالحظوا وتدرسوا الوضع القائم يف البالد .فانظروا ،أ ّو ًل ،إىل وضع
ثم انتقلوا إىل الوزارات ،وإىل رجاالت الدولة فر ًدا فر ًدا ،ومن بعد
البالط املؤسفّ ،
ثم انزلوا درجة ،وشاهدوا رؤوساء
ذلك إىل الجيش والق ّوات العسكريّة وقياداتهمّ ،
الوطني،
ثم إىل أعضاء الربملان
الدوائر وسائر املوظّفني والجيش يف جميع املدنّ ،
ّ
أقل شأنًا منهمِ ،من أولئك الذين يحرسون
وأعضاء الهيئة الترشيع ّية ،وانظروا من هم ّ
األز ّقة والشوارع ،أو َمن هم أكرب منهم شأنًا ،إىل آخر ما ترون ،فإنّكم ال تشاهدون ّإل
وض ًعا مأساويًّا قامئًا عىل التخ ّيالت واألباطيل واملظاهر الزائفة والشهوات والرغبات،
ال ترون ّإل الجنايات والخيانة! انظروا ،وشاهدوا ،واعقلوا! أين تذهب ميزان ّية هذه
الحكومة؟ أين تُنفَق؟ وأين تأيت؟».

ويف مجال آخر ،انتقد { وضع الدوائر لِام تبذّره وترسفه ألجل الزينة واإلنارة
املفرطة وغريها ،يف الوقت الذي يعاين فيه املحرومون من أبسط حقوقهم اإلنسان ّية
قائل:
ما يعانونً ،

وعىل الرغم من ترصيحات اإلمام { هذه ،وتنديداته ،وانتقاداته للموظّفني
واملؤيّدين يف زمن رضا خان ،فإنّه وبالوقت نفسه ،مدح وأثنى عىل الصلحاء والرشفاء
قائل:
بتلك املرحلة وما بعدهاً ،
« ...نحن مندح ونقدّ ر مو ّظفي الحكومة يف الدوائر ،والذين يعملون بإخالص
متنا ٍه لوطنهم ولشعبهم ،والذين يؤ ّدون دورهم الخالد من خالل وظائفهم الرسم ّية،
الرشعي خري قيام ،وتق ّيدوا به ،وهم أناس
نشكرهم ونقدّ رهم؛ ألنّهم قاموا بواجبهم
ّ
الديكتاتوري ،كانت هناك ثلّة مؤمنة من املوظّفني
مؤمنون حقًّا؛ ففي ذلك الزمن
ّ
وأصحاب األعامل يف الحكومة ،وك ّنا نعتقد ونؤمن بوجوب وجودهم ضمن ذلك
النظام ،وكنت أعتقد بأنّ خروج هؤالء من وظائفهم ،أو تركهم لها ،هو عمل ٍ
مناف

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

« ...اليوم ،ناهيك عن ثقافة البلد وما آلت إليه ...وما يُنفَق هنا وهناك ،تعال
اإلداري ...انظر إىل الفجائع املتعاظمة ،والجرائم املتالحقة ...انظروا،
وانظر إىل الفساد
ّ
عىل سبيل املثال ،إىل وزارة الص ّحة ،وإىل مامرساتها؛ ماذا قدّ مت للمحرومني واملرىض
واملستضعفني؟ لقد ك ّر َست نشاطاتها ومساعيها كلّها لصالح املظاهر والكامل ّيات...
إنّك ال ترى ّإل أنواع األبنية الشاهقة والعامرات الفخمة ،ومعظم املصاريف والنفقات
لزراعة الورود فيها وتنسيق حدائقها ،يف الوقت الذي يلوذ فيه املرىض باملساجد
واألز ّقة ،وهم يئ ّنون من وطأة املرض ،وعدم توفّر العالج ،واإلهامل .إنّ هذه الوزارة
والكل يعلم ذلك ،مبا فيهم الك ّتاب والصحف ّيني ،فال
تهدر سنويًّا املاليني لقضايا واهيةّ ،
أي شخص! وال يتنفّس أحد ...ال ليشء ،بل ألنّهم من هذه البطانة ذاتها .وإذا
يتكلّم ّ
كل الويل ،له إذا نطق بيشء،
شخص متح ّمس أو معارض ...فالويلّ ،
ُوجِ د من بينهم
ٌ
أو أعرب عن معارضته ليشء من هذا القبيل!».
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بأي واحد من أولئك ،عليه أن
والرشعي ،وعىل ّ
الديني
لواجبهم
كل شخص يحظى ّ
ّ
ّ
أخوي ،بل وباعتزاز.»...
يق ّربه م ّنا ،ونحن نستقبله بصدر رحب ،ووجه باسم ،وبشكل ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

واالجتامعي
االقتصادي
* إصالح الوضع
ّ
ّ
إ ّن أه ّم ما قام به نظام رضا خان هو الدعاية املكثّفة ملنجزاته التي ق ّدمها
مثل ،وتنظيم الشوارع الرئيسة وتوسيعها ،وإنشاء
بعهده ،كإيجاد الطرق العريضة ً
الحدائق و ُدور السينام يف طهران وسائر املدن الكربى ،وفتح الثانويّات واملستوصفات
واملستشفيات ،واالهتامم باملواصالت وبعض مستلزمات الحياة املدن ّية وغريهاّ ،إل أ ّن
الخطط لتنفيذ هذه املنشآت واملشاريع كانت ناقصة وسطح ّية ،وال يُراد بها إلّ االسم
والصورة فحسب .ويف الحقيقة ،كانت املشاريع ه ّدامة أكرث من كونها ب ّناءة؛ فرنى
مثل أ ّن فتح شارع معتدل كان يقتيض أن مي ّر مبناطق أثريّة تعود إىل مئات السنني ،لها
ً
كل ما يقف
أه ّم ّيتها السياح ّية والتاريخ ّية ،مل يكونوا يعبؤون بذلك ،بل كانوا يهدمون ّ
أمامهم ،حتّى إنّهم هدموا وخ ّربوا أمكنة عريقة تض ّم آثا ًرا قدمية لها ارتباط وثيق
واإلسالمي األصيل .وهناك -عىل سبيل املثال ال الحرص -خطّة إنشاء
بالرتاث اإليرا ّين
ّ
السكك الحديديّة ،التي تربط الغرب بالجنوب الغر ّيب وطهران ،ومن ث ّم شامل البالد،
وبخاصة من
تلك الخطّة جرى بحثها يف الربملان ،فواج َهت خالفًا شدي ًدا ومعارضة،
ّ
الدكتور مص ّدقّ ،إل أنّهم مل يكرتثوا بذلك كلّه.
فيا عجبًا كيف يع ّدون هذا اإلنجاز من اإلصالحات؟! ومل تتوقّف املسألة عند هذا
الح ّد ،بل كانت تطال سائر املشاريع ،مثل خطوط السكك الحديديّة ،واملنشآت،
واملعامل ،وما يتعلّق بها من خطط ف ّنيّة وهندسيّة .يقول الخرباء االقتصاديّون :إنّها
وقياسا لنتائجها ،ال تحقّق أيّة فائدة مرج ّوة ،بل كث ًريا ما كانت
كانت مشاريع مكلفةً ،
تقود إىل الخسائر.
إ ّن هذه اإلنجازات كلّها ،وإن كانت موضع فخر وإعجاب بالنسبة لرجال الدولة،
حيث يعتربونها من اإلنجازات الها ّمة والعظيمة لرضا خان ،فإنّنا نرى هناك عد ًدا من

الشخص ّيات الكبرية يف الحكومة تدرك مدى سطح ّية هذه املنجزات ،فتنظر إليها عىل أنّها
كل ال ُبعد عن النفع والفائدة الوطن ّية والشعب ّية؛ فيكتب
مشاريع صوريّة خ ّداعة ،وبعيدة ّ
كنت إىل جانب رضا خان أُح ّدثه،
أحدهم -وهو املدع ّو مخرب السلطنة هدايت :-ذات يومُ ،
حقيقي؛
فقلت له :إ ّن التق ّدم ّية والحضارة والتم ّدن تنقسم إىل قس َمني :قسم مزيّف وقسم
ّ
الحقيقي،
فاملزيّف ظاهر ّي ،وهو ما يراه الجاهل بالشوارع والعمرات واألبنية و ...وأ ّما
ّ
وحسبت أنّه
فهو ذلك الذي يشمل املخابر العلم ّية واملصانع والجامعات واملكتبات ...إلخ،
ُ
سوف ينتبه إىل ما أعنيه وأقصده ،إلّ أنّه -حسب الظاهر -كان يرى ذلك من النوع األ ّول.
ومؤسسة الثقافة واإلعالم ،وغريها من
املؤسسات الكبرية ،كجامعة طهرانّ ،
وحتّى ّ
املشاريع التي أُ ِّس َست يف ذلك الوقت ،كانت من اإلنجازات الشكليّة فقط ،والهدف
وإعالمي .وإ ّن ما كان يرنو إليه رضا خان هو بناء الق ّوة العسكريّة ،وال يعرف
دعا ّيئ
ّ
يخصص لوزارة الدفاع
مم ينفع البالد ويخدم العباد .ولهذا نراه ّ
أكرث من هذه الحدود ّ
نسبة  41باملئة من ميزانيّة الدولة بني األعوام  1929و1939م ،يف الوقت الذي كان فيه
أقل من  7باملئة ،ولوزارة الزراعة بحدود  2باملئة!
سهم وزارة الثقافة ّ
لف لفّه ،ال يعرف أن يُح ِّرر كلمة «روحا ّين»((( ،ويخلط بني
« ...إنّ رضا خان و َمن َّ
حرف الحاء وحرف الهاء نظ ًرا لتشابههام باللفظ [باللغة الفارس ّية] ...ذلك الشخص
الجندي السارق عندي أفضل من جميع ثقافة إيران وعلمها ...إنّه حقًّا مل
الذي قال:
ّ
معنى للصالح والفساد.»...
يكن يعرف ما هو العلم ،وما هي الثقافة؛ ألنّه ال يعرف ً
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ولإلمام الراحل { عبارات ساخرة يُح ِّجم بها شخص ّية رضا خان ،فيقول:

وإ ّن أسوأ عمل قام به رضا خان ،م ّدعيًا أنّه من املق ّومات األوىل للخروج من
مجال واس ًعا
الزي ونزع الحجاب ،الذي فسح ً
الرجعيّة والتخلّف ،هو مسألة تبديل ّ
للفساد واالنحطاط يف املجتمع؛ ما أدى الرتفاع الصيحات والرصخات وانتشارها يف
جميع أرجاء الوطن.
((( تعني بالفارس ّية عالِم الدين.
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لإلمام
الخميني {
ّ

الزي
* تغيري ّ
إ ّن الشعب اإليرا ّين ،كسائر الشعوب واألقوام ،يرتدي زيًّا يتناسب مع سننه وآدابه
ولكل قوم وقبيلة
مثل غال ًبا ما يرتدون أنواع الق ّبعاتّ ،
املرتبطة مبعتقداته :فالرجال ً
خاص لهذه الق ّبعات .أ ّما النساء ،فريتدين ثياب الحشمة الفضفاضة ،متاش ًيا مع
ٌ
شكل ّ
العقيدة السائدة .وأ ّما العلامء ،فريتدون العاممة والعباءة .وإ ّن مسألة تبديل هيئة
األلبسة التي اعتاد عليها الناس وشكلها ،جاءت نتيجة اتّجا ٍه لألفكار اإلصالح ّية التي
الزي
يحملها ،بل ويطرحها رضا خان ،من أدعياء التج ّدد والتم ّدن ،الذين كانوا يرون ّ
األوروب ،الذي
بالزي
السائد مظه ًرا من مظاهر الرجع ّية والتخلّف .لذا ،يجب استبداله ّ
ّّ
يُ َع ّد يف نظرهم مظه ًرا من مظاهر الحضارة والتق ّدم.

زي العلامء ،وذلك
لقد كان الهدف األساس من وراء هذه املسألة هو تغيري ّ
شخيص من رجاالت الدولة آنذاك ،وعىل رأسهم مخرب السلطنة هدايت (رئيس
بزعم
ّ
الوزراء) ،وصدر األرشاف (وزير العدل ّية) .وقبل سنتَني من صدور قرار عام 1929م بهذا
الزي ،والقيام بإبعاد
الشأن ،كانت هناك مق ّدمات لهذا الغرض ،مثل عدم احرتام هذا ّ
الشخص ّيات الدين ّية من الساحة ،وعزلهم من مناصب القضاء يف املحاكم.
ومم كتبه صدر األرشاف يف مذكّراته ،قوله« :كان هناك بعض الرموز الذين يؤيّدون
ّ
األوروب ،من
الزي واستبداله بالطراز
ويش ّجعون رضا خان ،ويش ّجعونه عىل تغيري ّ
ّّ
أمثال تيمور تاش وداور ونرصت الدولة وغريهم.»...
وقبل صدور القرار ،أمر رضا خان الوزرا َء والوكال َء ورؤوسا َء الدوائر واملوظّفني،
البهلوي
زي مو ّحد ،وهو عبارة عن بدلة -جاكيت وبنطال -وقبّعة عىل الطراز
ّ
بارتداء ّ
الفرنيس حاليًّا -والتي
من نوع القبّعات الفرنسيّة املستديرة التي يستعملها الجيشّ
زي مو ّحد،
كان يرتديها هو بالذات .ث ّم بعد ذلك ،أُ ِم َرت املدارس والثانويّات بارتداء ّ
بهلوي.
وارتداء قبّعة كقبّعة مح ّمد رضا
ّ
الزي
وال ننىس بأ ّن هناك بعض األفراد املتأث ّرين بالغرب وثقافته ،كانوا يرتدون ّ

األوروب ويظهرون مبظاهرهمّ ،إل أنّهم ،عىل قلّة عددهم ،كانوا موضع السخريّة
ّّ
الزي املو ّحد
واالستهزاء من ِق َبل املا ّرة .وبعد صدور هذه القوانني والقرارات بشأن ّ
والطلب ،أصدر الربملان مرسو ًما ترشيع ًّيا عام 1929م
ّ
لرجاالت الحكومة واملوظّفني
الزي
وذلك إلعطاء القرارات صبغة قانون ّية -يقيض بإجبار جميع املوظّفني بارتداء ّالزي املو ّحد من ِق َبل أفراد الشعب كافّة ،ابتدا ًء
املو ّحد ،وقد ّ
نص البند األ ّول عىل ارتداء ّ
نص البند الثاين استثنا َء بعض العلامء ،وقد شمل كلًّ
من العام
الشميس ((( الجديد ،كام ّ
ّ
من :املجتهدين الذين يحملون اإلجازات االجتهاديّة من املراجع ،ومفتيي أهل الس ّنة
شخصني من كبار أهل الس ّنة والجامعة ،والذين
والجامعة الذين يحظون بتأييد من
َ
لهم إجازة الفتوى ،وأمئّة الجامعات ،وأصحاب املحاريب ،ومد ّريس الفقه واألصول
والحكمة ،ورجال الدين من األقلّ ّيات األخرى .أ ّما العلامء الذين كانوا يؤ ّدون خدماتهم
يف القرى واألرياف ،فيشملهم هذا االستثناء برشطَني :أ ّولهام أن يكونوا من أصحاب
إجازات بالرواية من عادلَني فقي َهني ،وثانيهام أن يكونوا من املعف ّيني من امتحانات
وزارة الثقافة يف دروس الفقه واألصول.

وقد كان لهذه الحركة هدف آخر ،هو تقليص عدد الطلبة ،وضبط تح ّركاتهم،
والهيمنة عىل الحوزة العلم ّية؛ بغية تدمريها وإذاللها .وهذا ما أعلن عنه اإلمام
الراحل { يف حينها ،حيث أعرب عن سوء نوايا النظام الحاكم إزاء هذا القرار،
قائل:
وخالفه مخالفة رصيحة ،فأكّد يف إحدى خطبه ً

كل عام.
((( تبدأ السنة يف  21آذار من ّ

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

وعىل إثر هذا القانون ،راح رجال الرشطة والحرس يتع ّرضون لعلامء الدين وطلبة
اإلسالمي ،وحرمة الصلحاء والفضالء،
الزي
املعاهد واملدارس الدينيّة ،ويهتكون حرمة ّ
ّ
بح ّجة تطبيق القانون .إ ّن هذه املؤامرة التي تحمل عنوان حركة إصالح الحوزة ومتييز
املتف ّوقني من غريهم.
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لإلمام
الخميني {
ّ

« ...كث ٌري من الناس يذكرون ما فعله رضا خان ضدّ العلامء باسم إصالح الحوزة
وتطويرها .لقد شكّلوا حلقات االمتحانات يف املدرسة الفيض ّية وغريها ،وشاهدنا كيف
راح أتباعهم يحرضون بجدّ يّة تا ّمة لالمتحانات .ومن املؤسف واملؤمل حقًا ،أنّ بعض
رجالنا وعلامئنا قد خُدعوا بهذه األقاويل والخطط واال ّدعاءات ،وظ ّنوا أنّهم يريدون
متييز الطلبة املتف ّوقني من املهملني ،وأن يُربزوا ويُحدّ دوا الطالب الالئق الذي يجب
أن ّ
قم راح ضح ّية هذه اال ّدعاءات ،وهذا
الزي ،ح ّتى إنّ بعضً ا من كبارنا يف ّ
يتحل بهذا ّ
أمر ليس فيه بأس أن يفرزوا الج ّيدين عن الكسولني ،فل ُيعينوهم ول ُيبعدوهم ع ّنا!
عندئ ٍذ ،أجبته باإليجاب ،وقلت له :صحيح ،إنّهم يعنون املتف ّوقني م ّنا دون املتخلّفني،
لك ّنهم ال يريدون بهذا طرد املتخلّفني ع ّنا ،بل يريدون طرد املتم ّيزين م ّنا وقمعهم،
وهذا ما حصل ً
فعل فيام بعد.»...
الخميني { يؤكّد يف كتابه «كشف األرسار» تأييده
ومن جانب آخر ،نرى اإلمام
ّ
لفكرة متييز الطلبة الجا ّدين من املتخلّفني ،ولكن كان يرى أ ّن رضا خان و َمن حوله
يخصها ،فيقول {:
بعيدون البُع َد كلّه عن هذه املسألة ،وعن الحوزة وما ّ

«نحن ال نن ّزه هذه الطبقة من املجتمع بكاملها وبجميع أفرادها ،بل نرى من
الرضوري أن نخطو خطوات جا ّدة إلصالح الحوزة وتعديلها؛ فهؤالء مثل باقي طبقات
ّ
املجتمع ،فيهم الج ّيد ،وفيهم الس ّيئ ...لكن هذا ليس مدعاة ألن يأيت رجل كرضا
خان ،الذي ال يعرف إنشاء كلمة «روحا ّين» ،وال يعلم أبالحاء تُك َتب أم بالهاء -نظ ًرا
اللفظي يف اللغة الفارس ّية -أن يأيت ومي ِّيز الج ّيد من الرديء ،ويحدّ د للحوزة
لتشابههام
ّ
وكل ما يف األمر أنّه
رضها ...حقًا ،فهو ال ُي ِّيز بني الصالح والطالح أبدً اّ ،
ما ينفعها وما ي ّ
يريد بذلك أن يقتلع جذور الحوزة وعلامء الدين من أصلها.»...
ومن ث ّم يستطرد اإلمام { ،متاب ًعا حديثه حول الشخص ّيات املناسبة للحوزة ،وما
ومم هو جدير مبالحظته ،أ ّن قانون اختيار
يجب أن ّ
تتحل به من صفات ومواهبّ ...
الدوري السابع
الزي املو ّحد خرج إىل ح ّيز التنفيذ بعد أن حظي بالتصويت من الربملان
ّ
ّ

الصوري واملصطنع الذي اختري أفراده اختيا ًرا ،وكان خال ًيا من الشخص ّيات
الربملانّ
املعروفة ،أمثال الس ّيد حسن املد ّرس ،الذي لو كان موجو ًدا فيه ،لواج َه هذا القرار
ومم ال ب َّد من ذكره يف
بعنف ،وش ّن حملة شعواء ،وأثار ض ّجة كبرية لدحض الباطلّ .
هذا املجال ،هو أ ّن املد ّرس رشّ ح نفسه للعضويّة لهذه الدورة ،وقد ت ّم اختيار األعضاء
اختيا ًرا تب ًعا لهوى الحكومة ورغباتها ،ث ّم ا ّدعوا أ ّن الس ّيد املد ّرس مل يحصل عىل رأي
واحد عند فرز األصوات.
وانكشف التزييف عندما وقف املد ّرس وقال مستهزئًا :إذا كانت اآلراء يل صف ًرا،
فأين رأيي الذي أدلَيْ ُت به لنفيس؟ وهنا با َن الزيف والفشل ،وانفضح األمر أمام
الجميع .حتّى إ ّن هذا املوقف جعل بعض الذين ُرشِّ حت أسامؤهم أ ّول م ّرة يف الربملان،
وحازت عىل األكرثيّة ،جعلهم ينسحبون من هذه الدورة ،وأعلنوا استقالتهم عل ًنا.

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

ث ّم وصل فروغي ،العقل املدبّر لنظام رضا خان ،إىل رئاسة الدورة عام 1934م،
والوطني .وليك يتحقّق
الديني
وأُس ِن َدت إليه املها ّم التي كان من هدفها اإلطاحة بالرتاث
ّ
ّ
األوروب ،صدر أم ٌر باستبدال نوع
حلم الحكومة يف مسألة التج ّدد والتم ّدن عىل النسق
ّّ
بهلوي -بنوع آخر من الق ّبعات املنحنية
الق ّبعة املستديرة الشكل -املعروفة بق ّبعة
ّ
الشكل ،والتي تشبه ق ّبعات شعب املكسيك .ومبا أ ّن هذا اإلجراء سوف يُواجِه -بطبيعة
الحال -معارضة العلامء ،عىل أنّه من جديد الخطط التقليديّة لألوروبّ ّيني ،قام فروغي
بعمل آخر ليكون مق ّدمة لهذا العمل ،هو مواجهة علامء الدين والح ّد من تح ّركاتهم
زي العلامء،
أكرث فأكرث ،وكانت استدالالتهم وحججهم هذه امل ّرة بأنّه يجب أن نوقّر ّ
مم هو عليه ،وأن نفصل عنهم األفراد غري الالئقني
وأن نعطيه التقدير واالحرتام أكرث ّ
الزي .وعىل هذا ،صدر قرار يف شتاء عام 1935م ،يقيض بصالح ّية ارتداء هذا
بهذا ّ
ٍ
بتأييد من مرج َعني ،وأن تص ِّدق وزارة الثقافة عىل هذَين
الزي ألشخاص يتمتّعون
ّ
الزي املوقّر .ورشع رجال الرشطة واألمن
التأيي َدين ،ومن ث ّم ّ
يحق لهم ارتداء هذا ّ
كل مكان ،بح ّجة أنّهم مأمورون ألداء
والحرس يضايقون املع ّممني وعلامء الدين يف ّ
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الخدمة ،وكانوا يطلبون منهم الوثائق املص َّدقة من وزارة الثقافة ،ومن مل يُربز وثيقة
رسا إىل مركز الرشطة،
مص َّدقة ،يرفعون عاممته عىل مرأى جميع الناس ،ويسوقونه ق ً
بالسب والشتم والرضب املربح وحلق لحاهم ،ووصل بهم
وكانوا أحيانًا ينهالون عليهم
ّ
األمر إىل درج ٍة يصفها صدر األرشاف يف مذكّراته ،فيقول« :لقد ضُ ِّيق الخناق عليهم،
حتّى إنّهم أصبحوا حبييس ديارهم وبيوتهم ،وإذا اضط ّروا للخروج ،فإنّهم يخرجون
متستين بظلمته ،ومتخفّني عن أعني الرشطة يف األزقة والطرق املوحشة.
آخر الليلّ ،
يتست عىل نفسه وعياله».
وأكرث من هذا ،فإ ّن بعضهم اعتزل الوظيفة الدين ّية ،وراح ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

الخميني { تلميحات وإشارات كثرية ور َدت يف خطبه ،منها:
وكان لإلمام
ّ
تضم من س ّتمئة إىل سبعمئة طالب
« ...ال ِحظوا املدرسة الفيض ّية ،التي كانت ّ
يف ّرون جميعهم نها ًرا إىل الحدائق والبساتني ،ويعودون مسا ًء ،ملاذا؟ ألنّهم يخشون
أن يقعوا فريس ًة للرشطة والحرس ،فيهينونهم ويع ّرضونهم لألذى والسجن ...وح ّتى
علامء طهران ،كانوا يأخذونهم إىل مراكز الرشطة ،ويهينونهم ومي ّزقون مالبسهم
وعاممئهم ح ّتى ال يستطيعوا الخروج من هناك.»...
عمل للقضاء
هذه الحركة وهذا الته ّجم عىل العلامء والحوزة العلم ّية ،هذا كلّه ٌ
الدفاعي األ ّول للشعب ،وعمل ّية متهيد ملراحل أخرى قادمة .وعندما التزم
عىل الخ ّط
ّ
بعض العلامء الصمت تجاه هذه الحمالت والته ّجامت ،انفتحت طرق أخرى لخطط
رضا خان ،وث َّب َت قد َميه أكرث فأكرث ،ود ّمر كث ًريا من املقاومات الشعب ّية املناوئة له.
فبعد شهر من هذا القرار ،وبعد انتهاك حرمة الحوزة والعلامء ،أُقيم حفل كبري،
ُه ِّيئ إلقامته منذ فرتة ،بأمر من وزارة الثقافة واإلعالم ،وشهده حش ٌد كب ٌري من الناس.
ويف ختام الحفل ،يف آخر فقرة منه ،شهد املرسح فرقة فتيات مت ّربجات ،بل عاريات،
يرقص َن ويعزف َن املوسيقى أمام أعني الحارضين ،الذين انتباتهم دهشة غريبة ،وانترش
هذا النبأ يف أرجاء البالد ،وأخذ يطرق أسامع الناس .ثارت ض ّجة واسعة ،وقُوبِل هذا
واملحلت أبوابها يف اليوم
ّ
الحدث باستنكار صارخ من ِق َبل الشعب ،فأغلقَت األسواق

املأساوي الخطري .وقد أقد َمت السلطات عىل اعتقال الس ّيد
التايل ،استنكا ًرا لهذا الوضع
ّ
حسام الدين الفايل -أحد العلامء البارزين يف شرياز -إثر تنديده بهذا االحتفال ،وقد
رصفات
أُخ ِف َيت جميع التعليالت واالستجوابات عن الشعب والعلامء ،وبق َيت هذه الت ّ
الشنيعة مجهولة الدواعي واألسباب والدوافع؛ فقد كان بعض الناس يعتقدون أنّه
شخيص من ِق َبل مدير ثانويّة البنات يف شرياز ،واعتقد آخرون أنّها أوامر وزير
رصف
ت ّ
ّ
يفس حسبام يقوده إليه تفكريه وفهمه وإدراكه للحوادث ،ولك ّن
الثقافة؛ راح ٌّ
كل ّ
أح ًدا منهم مل يعلم بأ ّن هذا جز ٌء من ألعوبة كبرية وخطرية ،قد كشفوا النقاب عن
صفحاتها األوىل فقط.
ٌ
احتفال آخر يف طهران ،وأُ ِعي َدت الك ّرة من جديد،
وبعد هذه الحادثة ،أُ ِقيم

* الق ّبعة الجديدة

تزام ًنا مع هذه االحتفاالت ،أُعلن عن تبديل الق ّبعة السابقة -التي كان يرتديها رضا
خان ،واملعروفة لدى العا ّمة بق ّبعة بهلوي -إىل ق ّبعة جديدة تشبه ق ّبعة املكسيك ّيني.
وقد انترش هذا النوع من الق ّبعات يف تركيا بعد تبديل الحكم عىل يد أتاتورك ،ومن
الظاهر أ ّن هذا أث ّر عىل رضا خان عندما سافر إىل تركيا ،وعزم عىل ّأل يرجع إىل بالده
صفر اليدين من الهدايا األجنب ّية.

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

رقصت وعزفَت هذه امل ّرة فتياتٌ من عوائل
وبالطريقة السالفة الذكر ذاتها ،وقد َ
األرشاف والطواغيت ورجال الدولة .ومن جملة الذين حرضوا هذا االحتفال ،بعض
الرجاالت الكبار ،أمثال فروغي ووزير الثقافة .وقد تض ّمن االحتفال كلم ًة لوزير الثقافة،
قائل« :وهذه االحتفاالت تُقام بأمر من سعادة الشاه ،ويجب
وأشار إىل هذه املحافل ً
أن نزيل الحجاب ،وسعادتُه يرغب أن ترقى نساء إيران إىل درجة الكامل والتم ُّدن،
حتّى يبلغ َن ما بلغَته املرأة الغربيّة».
وبانتهاء خطابه ،أكّد أنّه سوف يُعا ِمل املخالفون بقسوة وعنف.

65

66

جاء يف صحيفة «اطّالعات»:
بعد رجوع رضا خان من تركيا ،عزم عىل تغيري القبّعة املستديرة الشكل ،هادفًا بذلك
األوروب ،وكان يقول« :يجب عىل
كل الظواهر التي متيّز الفرد اإليرا ّين عن نظريه
رفع ّ
ّّ
اإليرانيّني أن يصلوا إىل درجات الغربيّني العليا ،وأن يعوا جيّ ًدا بأ ّن ترقّيهم وتق ّدمهم
روحيًّا وجسديًّا ومعنويًّا وما ّديًّا -ال يسري بوترية عالية وال يتكاملّ ،إل بتغيري هذهالقبّعة ،ويجب أن يتحقّق هذا؛ يك يصلوا إىل مستواهم ودرجاتهم».

لإلمام
الخميني {
ّ

كذلك ،فإ ّن صدر األرشاف له ترصيحات شبيهة بهذه الترصيحات ،إذ يقول« :بعد
رجوع رضا خان من تركيا ،كان كث ًريا ما يؤكّد ويشري إىل تق ّدم تركيا وتط ّورها عىل صعيد
الح ّريّة ومسألة الحجاب وغريها ،ويش ّجع عليها ،إىل أن حان ذلك الوقت الذي جمع به
أعضاء الدولة عام 1936م ،وأكّد لهم -ضمن كالمه -بأنّه يجب علينا أن نتغ ّرب ظاهريًّا
وباطن ًّيا ،والخطوة األوىل هي تغيري الق ّبعة».

يذكر لنا ُمخرب السلطنة هدايت ،فيقول« :دخلت عىل رضا خان حينها ،وقال
يل :أريد أن نصبح معهم بشكل واحد ،حتّى ال نكون موضع سخريّتهم واستهزائهم.
واالجتامعي
واالقتصادي
والعلمي والف ّن ّي
الحضاري
عىل العموم ،فإ ّن التق ّدم والتط ّور
ّ
ّ
ّ
ّ
للشعب اإليرا ّين ،أصبح عند رضا خان وأشياعه هو الق ّبعة املح ّورة!» .أصدر فروغي
رئيس الــوزراء -قرا ًرا إىل جميع الواليات واملدن ،يأمر مبوجبه بارتداء الق ّبعةالجديدة إجباريًّا من ِق َبل املوظّفني واملسؤولني وغريهم ،وإلّ فسيواجهون ر ًّدا عنيفًا
ينص عىل
وتقري ًعا شدي ًدا .وبعد هذا القرار ،أصدر قرا ًرا آخر يتض ّمن سبعة بنودّ ،
فمثل :جاء يف املا ّدة
آداب استعامل الق ّبعة ،وما يرتتّب عىل مرتديها من واجباتً ،
الرابعة :عندما يتقابل شخصان أثناء لقائهام أو مرورهام عرب الشوارع واألزقّة ،يجب
عىل األصغر س ًّنا ومقا ًما أن يقف ويرفع ق ّبعته بشكل مهيب أمام األكرب ،وبعد تكرار
رأسيهام باحرتام
العمل ّية من الشخص املقابل ،يرجع الطرفان بوضع ق ّبعتَيهام عىل َ
خاص.
ووقار ّ

إ ّن هذا التص ّور والتفكري املضحك املبيك ،الذي يُرى من خالله تق ّدم اإليران ّيني
مجارا ًة لألوروبّ ّيني ،هو يف الحقيقة قصو ٌر ساذج ال يراه أحد إلّ واختلج يف ذهنه مدى
سخافة تص ّورات هؤالء الجهلة ،الذين ال يرون من التق ّدم واالزدهار ّإل هذه املظاهر
الشنيعة اله ّدامة .ويف الوقت نفسه ،فإنّها مدعاة للتعريف مبدى انصياعهم للغرب،
الخميني { إىل هذا
وانصهارهم يف بوتقته ،واتّباع مظاهره ،بحيث يشري اإلمام
ّ
الجانب يف كتابه «كشف األرسار» ،فيقول:
« ...نحن ال نتكلّم وال نخاطب أولئك الجهلة الذين يعتقدون بأنّ ق ّبعة األوربّ ّيني
املستع ِمرين هي أساس التقدّ م ،ونحن أيضً ا ال نتو ّقع أن يعوا ويسمعوا ما نقول؛ ألنّ
األوروبّ ّيني رسقوا عقولهم...

ولكن نسوا أنّ البالد التي تكون عظمتها بق ّبعتها ،هي عرضة للرسقة واالختطاف
للتغي والتبديل.
أي وقت كان ،ما دامت هذه الق ّبعة قابلة ّ
يف ّ

واألجانب ،ويف هذه املراحل جميعها ،إنّ ا وضعوا الق ّبعات عىل رؤوسكم ،ومن
ثم رفعوها وأبدلوها ووضعوا غريها ،إنّ ا أرادوا بهذا أن ينظروا إليكم من بعيد،
ّ
ويشغلوكم بهذه القوامة؛ يك تتحقّق أهدافهم جميعها يف البالد ،بينام أنتم غائصون
يف بحر املظاهر والتقليد ،وهم ينظرون إليكم كام ينظرون إىل األطفال ،ويضحكون.
قضيتم أيّامكم وحياتكم بهذه التفاهات ،وأخذتم ترتدون الق ّبعة األوروبّ ّية،
وتسريون يف الشوارع ،وتقضون أوقاتكم مع العاريات الفاحشات ،وتفخرون بهذا
أشدّ االفتخار ،ومنتم يف غفلة كبرية عن البالد ،وع ّرضتموها لغدرهم ،فسلبوا مفاخركم

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

بهلوي ،كانوا يقولون:
ففي ذلك اليوم الذي ارتدوا فيه الق ّبعة املعروفة بق ّبعة
ّ
يجب عىل الدولة أن ترفع شعار الوطن ّية ،واالستقالل يف امللبس ،والقوم ّية؛ فهو شعار
استقالل البالد واملحافظ عليها .لكن بعد فرتة ،وعندما أبدلوا تلك الق ّبعة بالق ّبعة
تغي الكالم فجأة ،وأخذوا ينادون مبجاراة األجانب واتّباع سننهم ،ش ًربا
األورو ّب ّيةَّ ،
بشرب ،وذرا ًعا بذراع؛ يك نكون من عظامء العالَم مثلهم!
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جميعها ،وتراثكم وثرواتكم من البحر إىل بحر الشامل ،وسحبوا البساط من تحت
أرجلكم ،وأوصلوكم إىل مثل هذا البالء.»...
* رفع الحجاب والسرت

لإلمام
الخميني {
ّ

مسألة رفع الحجاب ج َرت عىل الظاهر عام 1936م ،ولك ّن والدة الفكرة كانت قبل
هذا العام بسنوات ع ّدة .يف تلك الفرتة التي انترشت فيها العقائد واألفكار األوروبّ ّية،
تتوسع عن طريق الشعراء والصحف ّيني
وبعد انتفاضة الدستور ،ظه َرت الفكرة ،وأخذت ّ
والسياس ّيني ،فلق َيت بعض التأييد من ِق َبل بعض املتخاذلني وضعفاء النفوس .ونظ ًرا
العقائدي السائد يف البالد ،مل يجرؤ أح ٌد عىل إخراج الفكرة
واالجتامعي
لل ُبعد الثقا ّيف
ّ
ّ
املسمة «تاج السلطنة».
إىل ح ّيز التنفيذ ،عدا بعض نساء البالط املعدودات ،مثل ّ

وإ ّن املخطِّط الرئيس لهذه الفكرة -وعىل قول مخرب السلطنة وصدر األرشاف -هم
ثالثة رجال من املق ّربني ج ًّدا لرضا خان ،وهم :تيمور تاش ،ونرصة الدولة ،ووثوق
الدولة .وعىل ح ّد قول مخرب الدولة :إ ّن هذه الفكرة كان يتداولها رجاالت الدولة عام
1931م.
ومن أجل نرش هذه الفكرة وتنفيذها عمل ًّيا يف البالد ،كان املسؤولون يتداولونها
والخاصة .لهذا ،ص ّممت عائلة رضا خان عىل أن تكون
رس ،خشية ردود فعل العا ّمة
ّ
بال ّ
شميس
العائلة املتط ّوعة األوىل لهذا الغرض .عندما حان عيد النوروز لعام 1307
ّ
(1931م) ،كانت عائلة رضا خان يف مدينة ق ّم ،فخر َجت عىل رشفة البناء ،وأمام عا ّمة
الناس ،كاشف ًة عن جسدها ،ومبظهر مل يكن يتص ّوره أح ٌد من قبل .وبعد هذا ،أخذت
امللكة تر ِّوج أنواع املوديالت من األزياء املربزة ملفاتن الجسد خالل حفالتها وجلساتها
اإلسالمي.
يف املناسبات ،وأم َرت مبنع استعامل الشادور؛ الحجاب
ّ

رئيسا
يقول «هدايت» يف مذكّراته قبل عا َمني من هذا القرار ،حيث كان آنذاك ً
للدولة« :يف اجتام ٍع من اجتامعات أعضاء الدولة -لوضع حدو ٍد للتصدير واالسترياد
فقلت له :وما
للبلد -س ّجل تيمور تاش الق ّبعة النسائ ّية ضمن املوا ّد املر ّخص بها،
ُ

حاجتنا لهذا؟ قال :سيأيت وقتها .»...وملا رجع رضا خان من تركيا ،أث ّرت به أفكار نظريه
أتاتورك ومظاهره ،وأخذ بعدها يطرح هذه األفكار عل ًنا يف اجتامعات الدولة».
وبعد أن أُعلن القرار األ ّول بشأن تغيري القبّعة إىل الطراز الجديد ،وا َجه اعرتاضات

وخالفات كبرية من الشعب ورجاالت العلم يف آذربيجان وخراسان .أ ّما يف آذربيجان،
فاعتُ ِقل رجاالت العلم املعارضني جميعهم ،ومن ث ّم ت ّم إبعادهم ،وأ ّما يف مشهد،
فواجهوا املعارضني بالرصاص والسالح يف مسجد «كوهر شاد» ،وأبادوهم إباد ًة تا ّمة،
واعتقلوا العلامء وأودعوهم السجن؛ وبهذا ،استطاعوا أن يفسحوا املجال ويهيّئوا
األجواء ملسألة رفع الحجاب .من جهة أخرى -عندما كانت تقام االحتفاالت واملراسم
يف جميع أرجاء البالد -كان الخطباء يتكلّمون حول مسألة تبديل القبّعة ،وما لها من
آثار ،وكانوا يتط ّرقون استطرا ًدا -بشكل مبارش وغري مبارش -إىل مسألة رفع الحجاب
وفوائدها ،وح ّريّة املرأة ،وغري ذلك؛ يك يُهيّئوا أفكار الناس وأذهانهم لتقبّل هذه
املسألة.

قائل« :كان رضا خان يقول :األفضل أن تكون عائلتي هي
ويستم ّر يف مذكّراته ً
املتط ّوعة األوىل لتنفيذ هذه الفكرة .لذا ،ق ّرر أن تحرض زوجته وابنتاه وجميع زوجات
التعليمي ليوم افتتاحه عام
الوزراء ورجاالت الدولة االحتفال الذي سيشهده املعهد
ّ
رضت زوجته وابنتاه الحفل بدون سرت
1935م .وبالفعل ،تحقّق األمر يوم االفتتاح ،فح َ
أو حجاب ،وكذلك حرضت نساء رجاالت الدولة بصورة مامثلة ،فبدا انتعاش بعضهم

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

يجدر بنا أن نقتبس نبذًا من مذكّرات محمود جم -رئيس الوزراء بعد فروغي-
َت إ ّيل رضا خان وقال :كيف ميكننا
أثناء محاوراته مع رضا خان ،فيكتب ً
قائل ...« :التف َ
أن نقيض عىل هذه الشوادر [الحجاب الشائع للنساء يف إيران] ،إنّها فكرة تدور يف
رأيت نساءها كاشفات مت ّربجات
ذهني منذ عا َمني بعد أن
رجعت من تركيا ،وقد ُ
ُ
كرهت هذه السواتر والعباءات،
يحذين حذو الرجال أينام كانوا ،ومنذ ذلك الوقت،
ُ
كل من يرتديها ،فهي عد ّو لدود للتق ّدم والتط ّور لشعبنا.»...
وكرهت ّ
ُ
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لدى رؤيتهم هذا املشهد املثري واملغري ،مشهد النساء الكاسيات العاريات ،يف حني أ ّن
بعضً ا آخر كان ينتظر مجيء مثل هذا اليوم.
وفرح لِام
قائل :إنّني مرسو ٌر ج ًّدا
وأشار رضا خان ،أثناء خطابه بهذه املناسبةً ،
ٌ
أشاهده من الصحوة الفكريّة لدى النساء اللوايت عرف َن مكانته َّن يف الحضارة والتم ّدن،
فنصف البلد كان معط ًّل ومخذولً  ،واآلن تح ّرك كلّه...

لإلمام
الخميني {
ّ

يشق صفوف الحارضين بني
املنصة ،وأخذ ّ
وبعد أن أدىل بخطابه هذا ،نزل عن ّ
قائل ... :استطعنا أن
الرجال والنساء ،إىل أن توا َجه مع النساء السافرات ،فخاطبه ّن ً
نحطّم قيود الزنزانات والسجون ،واآلن ،ومبساعدة السجناء الذين أُطلِق رساحهم،
جميل بدل تلك األقفاص والزنزانات .ث ّم أوىص بعد ذلك
ً
سوف نبني رص ًحا كب ًريا
كل أسبوع إىل النوادي والحفالت.
املعاونني والوزراء أن يصطحبوا نساءهم بهذه الهيئة َّ
وبعد أيّام قالئل ،صدر قرار إىل ال ُوالة واملحافظني ،يقيض بإقامة حفالت أسبوع ّية
ِ
مصطحبني نساءهم ونساء األرشاف واألعيان يف البلد ،وذلك عن طريق التشجيع أو
اإلكراه والجرب؛ يك يت ّم هذا األمر ،ويصبح شيئًا اعتياديًّا لدى العا ّمة.»...
وألجل تعميم السفور ،استعملوا كافّة الطرق والحيل املش ّجعة والرهيبة ،ويقول
صدر األرشاف« :أمر رضا خان وزير الثقافة بإرسال تعليامت إىل املدارس والثانويّات،
وكل من يخالف ،يُط َرد من وظيفته
يقيض برفع الحجاب عن املد ّرسات والطالباتُّ ،
أو مدرسته ...كذلك يجب عدم السامح للمح ّجبات بركوب الباصات والوسائط
الحكوميّة.»...
قائل ...« :لقد أعطَت الحكومة الصالح ّية العا ّمة لرجال الرشطة يف
ويضيف ً
مم زاد وحش ّيتهم وته ّجمهم عىل النساء يف املدن واملحافظات
أنحاء البالد كلّهاّ ،
فمثل ،كانوا يتع ّرضون للنساء املح ّجبات يف املعابر وطرق املا ّرة ،وكانوا
األخرى؛ ً
يرفعون السرت عنه ّن أمام الجميع ومي ّزقونه .حتّى ويف بعض القرى والنواحي ،كانت
النساء ترتدين الشال والرشاشف -والتي هي ليست كالشادور -والجلباب الطويل،

فكان رجال الرشطة يتع ّرضون له ّن ،ويسحبون النساء من رؤوسه ّن ،إمعانًا يف القهر
واإلذالل ،فإذا ما ته ّيأت فرصة لهروب إحداه ّن من أيديهم ،يطاردونها حتّى منزلها،
أي نوع من أنواع
فيدخلون عليها ويفتّشون أنحاء البيت كافّة ،فإذا ما عرثوا عىل ّ
الحجاب ،فإنّهم مي ّزقونه إربًا إربًا ...هذا كلّه سم َعته أذناي من أولئك املتو ّحشني
الخبيثي الفطرة واألساس.»...
عىل ضوء هذه القرارات الصارمة ،اختفَت كث ٌري من النساء ،وأصبح َن حبيسات
البيوت ،وإذا ما اضطرر َن للخروج ،فإنّه ّن يخرج َن مسا ًء عندما يج ّن الليل ويخيّم
يتست َن بالظالم عن أعني الرشطة
بظالمه الدامس ،مصطحبات أزواجه ّن وإخوته ّنّ ،
واملرا ِقبني .بعد هذه اإلصالحات املزعومة لرضا خان -التي مل يخرج منها إىل حيّز
التنفي سوى القرا َرين :األ ّول مسألة القبّعة ،واآلخر السفور ،واللذَين ت ّم تعاقبهام -وما
يل وواضح للرأي العا ّم ،عن خطط
هي إلّ فرتة وجيزة ،حتّى ك ُِشف النقاب بشكل ج ّ
رضا خان وعدائه لإلسالم والشعب.

فقد تق َّدم جم ٌع غفري من فضالء الحوزة ،وعىل رأسهم اإلمام { ،املعروف آنذاك
بطلب
اليزدي،
بالس ّيد روح الله آقا -إىل مسؤول الحوزة املرحوم الشيخ عبد الكريمٍ
ّ
الحل؛ فالحجاب رضروة
حل أفضل من هذا ّ
يقيض إرسال برق ّية إىل الحكومة ،فليس مث ّة ّ
رشع ّية ،والدفاع عن املعتقدات والدين واجب مق ّدس ،وإذا القى هذا الطلب إعراضً ا

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

القَت هذه اإلصالحات املزعومة رصخات كبرية ومد ّوية من علامء الدين والحوزات
الخميني { الذي واجهها بش ّدة ورصامة .يقول
وبخاصة من اإلمام
العلم ّية بأرسها،
ّ
ّ
أحد شهود املعاينة لهذه الحوادث« :بعد قرار رفع الحجاب وتعميم السفورُ ،ذ ِهلَت
الحوزة العلم ّية -الجديدة التأسيس يف ق ّم -وأخذَت تفكّر يف الر ّد السليم عىل هذه
الخطط ،وهم يف حرية من أمرهم؛ فهم من جهة يخشون من سحق الحوزة وتدمريها
أو إجهاضها -إذ هي يف مهد والدتها ،-ومن جهة أخرى إحساسهم باملسؤول ّية والواجب
الديني ،حيث ال ميكن اختيار السكوت وترك النهي عن املنكر».
ّ
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ٍ
عندئذ يُعذَرون رش ًعا أمام الله ،وتكون هذه ،عند
من الحكومة ،فإ ّن املرجع ّية والعلامء
ذلك ،نقطة اعتزاز سيس ّجلها التاريخ لنا.
رصا إىل رضا خان ،جاء فيه« :إ ّن
بنا ًء عىل هذا ،أبرق آية الله
ّ
الحائري تلغرافًا مخت ً
الحجاب هو من رضوريّات الدين ،ومسألة السفور يجب ّأل تكون ج ًربا وقه ًرا و،»...
يل فروغي رئيس الوزراء ،وآخر عنيفًا من
فوا َجه هذا التلغراف ر ًّدا بش ًعا من مح ّمد ع ّ
رضا خان.

لإلمام
الخميني {
ّ

تغيا عا ًّما ،وقبل هذا التلغراف ،كان
تغي الوضع العا ّم لرضا خان ّ ً
عىل العمومّ ،
بعض العلامء الثائرين قد ن ّدد بهذه اإلصالحات ،وراح كث ٌري من الناس يستنكر الوضع
وما وصلَت إليه البالد إثر هذه التغيريات وانتهاك حرمة الدين والرتاث ،حتّى إ ّن بعض
املتمسكني بأعرافهم وتقاليدهم الشعب ّية والوطن ّية ،راح يعارض الوضع
رجاالت الدولة
ّ
رش من وجود رضا خان ،ويتو ّجسون خيف ًة من أفكاره
أيضً ا كذلك ،وأصبحوا يتوقّعون ال ّ
املرعبة ،حتّى إ ّن هذَين القرا َرين من اإلصالحات البهلويّة ،كشفا النقاب عن كذب رضا
خان ودجله عندما نادى بالوطن ّية والقوم ّية ،معت ًّزا بسنن بالده وتراثها.
أين الرتاث والسنن والتقاليد عندما استبدل الق ّبعة العاديّة للناس؟ وأين هو من
نزع الحجاب الذي توارث َته نساء إيران كاب ًرا عن كابر؟ فهذا التغيري ،بل وهذا التع ّدي
استعامري
عىل حقوق اإلنسان ،وعىل ثروة البالد الثقاف ّية والعقديّة ،ما هو ّإل مخطّط
ّ
ُو ِض َع يف ح ّيز التنفيذ ،هدفه األ ّول القضاء عىل اإلسالم ،ونرش رايات الضالل والفكر
األوروب املنحرف ،وهذا ما واج َهه بعض رجاالت الحكومة آنذاك.
ّّ
ويف الحقيقة ،إ ّن هذه االزدواجيّة والتناقض بني ا ّدعاء القوميّة والوطنيّة ،وبني
كل ،فلقد ُر ِف َع حاجز الحياء والعفّة
مسألة التم ّدن والتج ّدد ،كان أم ًرا فاض ًحا .وعىل ٍّ
قه ًرا عندما نفّذوا قرار منع الحجاب ،وقد قضوا عىل األُ َس وفكّكوا كيانها باسم ح ّريّة
للحب والعطف والحنان،
املرأة ،وبدل أن تكون املرأة حص ًنا حصي ًنا ألرستها ،ومصد ًرا
ّ
رشعها لها الله ،من إطاعتها زوجها وتربيتها ألطفالها ،أصب َحت
تؤ ّدي وظيفتها التي ّ

رش ،ومثا ًرا للفساد والطغيان ،عندما ظهرت مع الرجال واألجانب يف الدوائر
مصد ًرا لل ّ
واملعامل والوظائف سافر ًة كاسي ًة عاري ًة...
لقد انخرطَت النساء يف معركة التسابق للمثول أمام رؤوساء الدوائر ،بهدف الرتفيع
وزيادة الرواتب والفوز باملناصب ،حتّى وقع َن فريسة التملّق ،واالستهتار ،وكسب و ّد
أولئك املجرمني املفسدين ،وإرضاء حامقاتهم ورعونتهم...

يل هو إشغال الشباب،
هذا هو ما كان يريده رضا خان بالتحديد ،فهدفه األص ّ
والناس عا ّم ًة ،بالفساد واللهو واللعب ،حتّى تنقلع جذور الدين واإلسالم من أصلها،
وتته ّدم رصوح الثقافة والعلوم والفنون بأجمعها.
وقد أشار اإلمام { يف كتابه «كشف األرسار» إىل هذه الخطط واملؤامرات
الحضاري للبلد ،وكشف أهدافه
املد ِّمرة للشعب ،والتي ي ّدعي رضا خان بأنّها املط ِّهر
ّ
قائل:
الحقيقيّة ً
« ...نحن نقول ونؤكّد بأنّ هذه الدولة والحكومة هي دولة كفر وظلم ،والذي
تصف اآلالف
يساندها فهو أكرث كف ًرا وإلحا ًدا .وهل هذه حكومة؟! الحكومة التي
ّ
من الناس واملظلومني ،وترشقهم بالرصاص ألجل تغيري ق ّبعة وتبديلها ،أهي حكومة؟

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

إ ّن مسألة السفور ولّ َدت قضايا عديدة خطرية ومد ّمرة ،فرسعان ما فسد الشباب
والشابات ،ورسعان ما نزلَت أنواع األلبسة ،التي غفل الغافلون عن املخاطر والرشور
الناتجة عن ارتدائهم لها ،كاستهالك املوا ّد وهدر الطاقات الكثرية ،ناهيك عن أساليب
اللهو بأنواعها وأشكالها وألوانها ،وكذلك نسوا كيف سيتح ّولون إىل مظهر من مظاهر
الغرب واالنصياع لهم .واملح ِّرك األكرث خط ًرا واأل ّول لهذا كلّه ،هو الدعايات التي قامت
يول الفتى والفتاة وجهه،
واملجلت لكرس طوق الخجل والحياء ،فأينام ّ
ّ
بها الصحف
الجنيس .أ ّما ُدور السينام واملسارح،
والقصة الفاسدة ،والكتاب
وإذا بالصورة العارية،
ّ
ّ
فح ِّدث وال حرج عن الفضائح واإلثارات الجنس ّية وغريها ،التي ج َّرت الشباب إىل
الويالت والدمار ،فقد نهبوا أموالهم ،ول ّوثوا عقولهم بتحريك الغرائز وإثارة الشهوات.
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لإلمام
الخميني {
ّ

ما هي هذه الحكومة املخالِفة للعدالة والدستور؟ ما هذه الحكومة التي تُطلق
كل مدينة وقرية...
املتو ّحشني والظلمة عىل العفيفات واملحرتمات من النساء يف ّ
فيهتكوا أعراضه ّن ،ويعتدوا عليه ّن مستخدمني الق ّوة والعنف؟ هؤالء األوغاد الذين
جعلوا من النساء املح ّجبات هدفًا لركالت أرجلهم وأحذيتهم! فكم وكم كرسوا
وكل من يعينها ويساندها،
أضلعه ّن وأجهضوه ّن! ...ما هذه الحكومة الظاملة؟ فهيّ ،
ّ
واملجلت التي تساند الحكومة ،وتساند رضا
كاف ٌر وجاحدٌ بالله ...ما تلك الصحف
وبخاصة يف قض ّية السفور الهدّ امة للشعب
خان الديكتاتور الظامل أشدّ املساندة،
ّ
وللثقافة اإلسالم ّية؟ يجب أن تُل َّم وتُح َرق جميع تلك األوراق املؤيّدة للديكتاتور يف
الشوارع وامليادين...
أ ّما الناس عمو ًما ،يجب عليهم أن ينظروا إىل تلك الصحف واملقاالت املسانِدة
أقل شأنًا من األوراق
واملؤيِّدة لحركة رضا خان بعني الحقارة ،وأن ال يعتربوها ّإل ّ
املهملة والقذرة؛ تلك األوراق والصحف واملقاالت التي ال تحمل معها ّإل أفكار رضا
خان املنحرفة ،وإنّ ا هي أخطر بكثري من أمثال أحمدي -دكتور السجناء السياس ّيني،
ّ
الجلد رئيسرسا وخفي ًة -ومختاري
الذي كان يقتلهم عرب زرق الهواء برشايينهم ًّ
وأشخاصا
رشطة رضا خان -عىل الشعب والوطن؛ فإذا كان أحمدي يقتل أفرا ًدا
ً
ّ
واملجلت تقتل املئات من الناس األبرياء ،مبا حوته من
معدودين ،فإنّ هذه الصحف
الشعب أنّ غرز أقالم هؤالء تُعا ِدل مئات امل ّرات من
أفكار سا ّمة ودسائس .وليعلم
ُ
غرز إبر أحمدي وأمثاله.
 ...وإنّ من سار عىل نهج االستعامر وحقّق لهم مآربهم ،هو ذلك الديكتاتور الذي
صنعوه ،كنظريه السابق أتاتورك ،فهؤالء هم الذين نفّذوا جميع خططهم بالق ّوة
والعنف .فرضا خان كان يضغط عىل الشعب بق ّوته وقسوته من جهة ،ومن جهة
ّ
واملجلت ،مضافًا إىل ذلك،
أخرى ،كان يفسد أفكار الناس بالكاريكاتورات الصحف ّية
ضغطه عىل العلامء ،وضبط تح ّركاتهم ،وإشاعة الفساد والفحشاء والسفورّ ،
وبث

دعاية العرشة واملؤانسة والعمل ،وكذلك مسألة تغيري الق ّبعة ،والسينام والتمثيل،
وإىل غري ذلك من األالعيب التي يخدع بها الشعب عىل أنّها الطرق الحضاريّة
الحضاري للبالد ،وأنّ الدين هو املانع لهذا.
األصيلة للتقدّ م والرفاه ،ولرفع املستوى
ّ
وبهذه الحيل واألالعيب ،جعلوا الناس يتذ ّمرون من العلامء ،وكانوا يريدون من
ذلك إبعادهم عن اإلسالم .إنّهم لعبوا بأفكار الشباب اليافعني واملراهقني ،الذين
يعيشون ق ّمة الشهوات والنزوات ،وخلطوهم بالفتيات املت ّربجات ،ول ّوثوا أدمغتهم
بأنواع املوسيقى املطربة وامله ّيجة ،وربّوهم عىل أيدي أولئك األساتذة املنحرفني،
وأخرجوهم عن ربقة اإلسالم والدين ،وانحرفوا بهم عن العالئق الزوج ّية املرشوعة،
إىل ساحات االنحراف والفساد يف أرجاء الوطن كافّة.»...
وأخ ًريا ،يحرص أفكار رضا خان «الحضاريّة» يف عبارة واحدة ،فيقول:

كل ما ورثناه من ق ّبعات مستج ّدة ،وسفور قاتل للعفّة ،وبإيجاد شوارع
«نعمّ ...
عريضة طويلة ،ذلك كلّه ما هو ّإل رسقة ثروات البالد ،ووأد جميع الفضائل األخالق ّية».

املعني بدراسة تاريخ إيران وتحليله ،يذكر
املسترشق «بيرت آفري» املؤ ّرخ الربيطا ّين
ّ
يف كتابه «تاريخ إيران املعارص» ،والذي يعود تأليفه إىل ثالثني سنة ،آداب العوائل
اإليرانيّة وسننها وح ّريّة املرأة يف أرستها واجتامعها ،إىل حني فرضت مسألة السفور
«صحيح أ ّن النساء قدميًا ك ّن يرتدي َن الحجاب
عىل الشعب من ِقبَل رضا خان ،فيقول:
ٌ
ويتستن من الرجال عدا محارمه ّن ،لكن يف الوقت نفسه ،كان له ّن نفوذ كبري يف
ّ
مجاالت الحياة ،كاألمور البيتيّة ،ويف السوق والشارع ،وزيارة األقارب واملعارف ،بل

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

هذا ،ومضافًا إىل ما ذكرناه سابقًا من تركيز الحكومة بدعايتها لح ّريّة املرأة وتح ّررها
من قيود الرجع ّية ،فإنّه كانت ،هنا وهناك ،رصخات ض ّد هذه الدعايات واإلغراءات من
الحكومة ،مع العلم بأ ّن كث ًريا من املثقّفني والشعراء واألدباء تأث ّروا ّأيا تأث ّر ،وانغمرت
أفكارهم بتلك الدعايات ،وراحوا يؤيّدونها بأقوالهم وأقالمهم ،إلّ أ ّن هناك كث ًريا من الفكّرين
واألدباء واملثقّفني اإليران ّيني واألجانب ن ّددوا بهذه الظاهرة ،وألقوا اللوم عىل الحكومة.
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تع ّدى ذلك إىل السياحة والسفر وزيارات العتبات املق ّدسة يف املدن البعيدة ،كمدينة
مشهد والنجف ،وكافّة العتبات يف العراق.
واملرأة اإليرانيّة املتمكّنة ماليًّا هي أكرث سف ًرا بالقياس إىل املرأة الربيطانيّة».

لإلمام
الخميني {
ّ

وكاتب آخر ،وهو كاتب إيرا ّين ،يصف إصالحات رضا خان ،وأه ّمها السفور ،فيقول:
«حقًّا ،إنّه انتصا ٌر لحقوق اإلنسان ،والكرامة ،والح ّريّة الفرديّة والشخص ّية ،واألمن
الفردي ،واآلداب االجامع ّية ،والحقوق القانون ّية ،والعدالة االجتامع ّية ،واأله ّم من
ّ
هذا كلّه ،ح ّريّة املرأة! مع هذا الوصف والتقدير ،راح الكثري من املفكّرين واملثقّفني
اإليران ّيني واألجانب يعتقدون أ ّن هذا القرار الصارم من الحكومة ،والذي مل يسبق له
الدكتاتوري ،أنّه نقطة انعطاف وتح ّول تصنع من إيران القرون
مثيل يف تاريخ إيران
ّ
الوسطى إيران متق ّدمة ومتط ّورة.

 ...أمل يكن هذا مث ًريا لالشمئزاز والتنفّر عندما تسمع بنداء ح ّريّة املرأة وتح ّررها،
املتغية واملتن ّوعة؟
يف حني أ ّن الرجال أصبحوا أالعيب و ُدمى بيد قوانني الحكومات ّ
وعىل العموم ،تحق َّق هذا األمر ،وتب ّدلَت البالد ،وبقيَت األمور األخرى كافّة معلَّقة
ومرتوكة ،والشاه غارق وتائه بني زوجاته الثالث اللوايت يؤ ّدين جميع عالئقه ّن العائليّة
كالحيوانات ...وبعد ،فهل السفور هو ح ّريّة املرأة؟
إ ّن ما وقع ،يف الحقيقة ،ليس تق ّد ًما وال تح ّر ًرا ،إنّ ا هو إقدام رشس وشنيع ،يحمل
يل ،راح يؤيّده ويرفع لواءه جم ٌع من
عنوان التج ّدد والتق ّدم ،إقدام مستب ٌّد وجاه ٌّ
املتعصبني الحاقدين عىل أنّه السبيل األمثل لنجاة إيران من الرجع ّية».
ّ
ّ
الدينية
ب .السياسة

ديني
أرشنا سابقًا إىل أ ّن رضا خان كان يرى نفسه مج ًربا ومنقا ًدا إىل ارتداء قناع ّ
الخاص
له؛ ليضلّل الرأي العا ّم به ،فأظهر اهتام ًما بظواهر الرشع والدين ،واحرتامه
ّ
فمثل قُبَيل استالمه زمام السلطنة بشهر واحد ،أصدر بيانًا ينسب
ملق ّدسات اإلسالم؛ ً
فيه إىل شخصه أنّه املنفِّذ ألحكام الله ودستور اإلسالم والرشع املبني ،وراح يل ّوح بأنّه

والخاصةّ ،إل
السائر عىل نهج مراجع الشيعة والعلامء يف الحوزة ،ليحظى بتأييد العا ّمة
ّ
ومستقبل .يف الوقت نفسه ،كان ال يرتاجع
ً
رضا
أنّه يهدف إىل ات ّباع سياسة ه ّدامة حا ً
عن تهديداته تجاه مخالفيه ومنتقدي أعامله يف املجلس ،وكان يتّبع جميع األساليب
فكري وما ّد ّي ملعارضيه ،الذين كانوا يعرفون
والوسائل من ترغيب وترهيب واغتيال
ّ
مق ّدمات سياسة رضا خان الديكتاتوريّة ،واملستقبل األسود الذي ينتظر البالد .كان رضا
خان ال يستطيع أن يرى بصيص الح ّريّة املخترص املوجود يف املجلس ،والذي هو من
بقايا انتفاضة الدستور ،وحني تصاعد اعرتاض الن ّواب ض ّد سياسة رضا خان ،إذ راحوا
واملجلت واملجالس لعا ّمة الناس ،كان لهم باملرصاد،
ّ
يعكسون أفكارهم يف الصحف
فكان يواجههم إ ّما بالتهديد ،وإ ّما بالتحذير ،وأحيانًا يلجأ إىل االغتيال؛ تلك كانت
وسائله إلخامد فتيل نريان أعدائه ومناوئيه.
وبعد أن وصل رضا خان إىل السلطة والحكم ،ابتدأ بتنفيذ خططه االستعامريّة ض ّد
اإلسالم واملسلمني ،وشملَت هذه الخطط مرحلتَني:

واملرحلة الثانية :هي القمع ،والقضاء عىل الحوزة العلم ّية ،وتبديد شملها،
اإلسالمي من الحياة واملجتمع ،وترسيخ سلك رضا
وزلزلة اإلميان والعقيدة والرتاث
ّ
خان وعقيدته ،التي كانت تعتمد عىل رك َنني :القوميّة والتم ّدن ،واللذَين أرشنا إليهام
بالتفصيل سابقًا.
املعني بالشؤون
منذ عام 1927م ،حدثت تغيريات يف دار العدالة ،فقد مات املدير
ّ
يل أكرب داور -وهو من املتج ّددين واملثقفّني ،والذي يشغل هذا
القضائ ّية املدع ّو ع ّ
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املرحلة األوىل :متّت بالقضاء عىل جميع تح ّركات العلامء ،وعزلهم عن مناصبهم
السياس ّية والقضائ ّية .ورافقت هذه التح ّركات هجامت كبرية عىل الفقهاء وعلامء
الدين ،وتعريتهم من الفضائل ،واملبالغة بتسقيطهم ،وإبعادهم عن الحضارة والتم ّدن؛
واملجلت واإلذاعة والحفالت واملجالس العا ّمة ،حيث ش ّوهوا
ّ
وكان ذلك عرب الصحف
سمعة العلامء والفقهاء.
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رجال
وأحل محلّهم ً
املنصب منذ عرشة أعوام -قام بعزل القضاة املع ّممني من العلامءّ ،
علم
علم أ ّن الكثري مل يكن بدرجة عالية كدرجة القضاة ،ال ً
من الحقوق ّيني واملتج ّددينً ،
وال مكانة ،وتزام ًنا مع هذه الخطوات ،غ ّ َُيت القوانني العا ّمة -والتي كان فيها يشء من
اسم اإلسالم ورسمه -إىل قوانني عرف ّية مدن ّية .فالالئحة الجديدة للقوانني التي قُ ّدمت
للربملان عام 1929م ،فيها بنود كثرية تشابه ما جاء بشأنها يف القوانني الفرنس ّية.

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف عام 1932مُ ،د ِّونَت مق ّررات العقود الزوجيّة طبقًا للقانون املد ّين ،وبعي ًدا
عن دستور اإلسالم ،ومن عهدها ،أصبحت عقود الزواج والطالق تُج َرى عىل أيدي
املسؤولني واملوظّفني املخ ّولني ،بعد أن كانت تت ّم بواسطة العلامء يف املراكز الرشعيّة.
السجلت
ّ
وخالفًا للرشع الحكيمُ ،ج ِعل س ّن الزواج مثانية عرش عا ًما .كذلك غ ِّ َُيت قوانني
صت معامالته يف نطاق املحاكم وممثّليهم .وأخ ًريا ،ص ّوت الربملان عىل
واألمالك ،و ُح ِ َ
تبديل قوانني السلطة الترشيعيّة إىل قوانني مدنيّة و ُعرفيّة يف عام 1937م ،وقد كانت
هذه املشاريع واإلجراءات تُ َنفَّذ عرب علامء الدين ،عالوة عىل أنّها وظيفة من وظائفهم
الدينيّة والرشعيّة ،فهي كانت نقطة ارتكاز سياسيّة واجتامعيّة لهم ،حيث نرى بذلك
توسيع روابطهم وعالقاتهم مع عا ّمة الناس ،ووسيلة التق ّرب إليهم ،وهذا كان يبعث
عند الناس الطأمنينة واملحبّة لهم ،ويدعو لاللتفاف حولهم ،ويف املايض ،ك ّنا نرى أ ّن
السالطني والحكّام والوالة كانوا يق ّربون هذه الشخصيّات لديهم ،فيسندون إليهم
مناصب القضاء وغريها؛ يك يتّخذوا بذلك وج ًها مسامل ًا للشعب ،ويستثمروا طاقات
هؤالء العلامء ،ويستفيدوا منهم ومن مكانتهم.

لكن بعد ذلك كلّه ،كان دعاة التجديد يرون أ ّن إحدى الطرق املؤث ّرة والعائدة بالصالح
للمحاكم الرشع ّية ،هو عزل العلامء عنها؛ يك ينقطعوا عن األمور السياس ّية ،ويُ َح ُّد من
تد ّخالتهم بالحكومة ،وينتهي تسلّطهم عىل زمام األمور السياس ّية واالقتصاديّة متا ًما.
(((
ومن هنا ،مل يكن عبثًا توجيه اإلصالحات ذات الطابع الغر ّيب من ِق َبل ِ
«س َّبهساالر»
القاجاري.
((( مريزا حسن خان ِس َّبهساالر وزير الحرب والخارج ّية يف العرص
ّ

بعزل العلامء من دار العدالة (وزارة العدل) ،والتي اشت َّدت فاعل ّيتها يف عهد رضا خان.

وعىل أيّة حال ،فإ ّن هذه التهديدات والتو ّعدات واإلهانات العلن ّية للعلامء ورجال
مؤشا رصي ًحا ،يعني عدم تد ّخلهم بشؤون السلطة والسياسة
الحوزة العلم ّية تُ َع ّد ّ ً
وكل ما يصدر من رضا خان ،وهذا أم ٌر ال ينبغي السكوت عنه .وقام
وإدارة البالد ّ

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

عىل أيّة حال ،إ ّن ظاهرة عزل العلامء أو استقالتهم من مناصبهم القضائيّة ،أث ّرت
ومتاسهم مع العا ّمة ،وعملَت عىل تقليم أظافرهم
يل عىل نشاطهم ّ
بشكل واضح وج ّ
علم أ ّن منهم من استطاع أن ميسك بكرسيّه
وإبعادهم عن الساحة السياسيّة نو ًعا ماً ،
ومه ّمته ،ويواجه الصعوبات واملضايقات الكبريةّ ،إل أنّه مع ذلك ،أصبح مج ّم ًدا يف
يل لها .ومضافًا إىل
نطاق دائرته ومه ّمته ،وال يؤ ّدي منها سوى الطابع
الرسمي والشك ّ
ّ
الديني بتاممه ،والقضاء عليه
كل ما م َّر بنا ،فإ ّن رضا خان كان يطمع بتصفية الكادر
ّ
ّ
قضا ًء تا ًّما؛ لذلك قام مبامرسات وإجراءات وحشيّة ال إنسانيّة ض ّدهم ،حيث حاول عام
1927م اغتيال السيّد حسن املد ّرس ،الذي نجا منه بأعجوبة ،وأدرك السيّد املد ّرس أ ّن
ذلك كان من وراء رضا خان وتدبريه.
التعسف ّية من ِق َبل رضا خان ض ّد الدين واإلسالم،
واشت َّدت املضايقات واإلجراءات
ّ
والتي كانت تثري مشاعر العلامء السياس ّيني الواعني؛ منهم الشيخ مح ّمد تقي بافقي،
يتحل باإلخالص
وهو أحد العلامء املسؤولني املعروفني لدى الحوزة العلم ّية ،والذي كان ّ
والشجاعة والجرأة ،فيندفع تلقائ ًّيا إىل العمل والجهاد .فقد أرسل رسائل عنيفة ومؤنّبة
إىل رضا خان ،يطلب منه االلتزام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ عىل إثر تلك
الرسائل ،ش َّنت الحكومة هجمة عنيفة بوسائل اإلعالم عىل العلامء ،وه ّددتهم لعدم
كل ما يُ َّدعى من أمر مبعروف ونهي
تكرار هذه العمل ّيات وإرسال الرسائل ،وأكّدت بأ ّن ّ
«إل إلقاء شُ بهة يف املجتمع ،وإحياء النفاق بينهم»
عن منكر من ِق َبل العلامء ،ما هو ّ
وهو عمل فاسد ،ومن ورائه ٍ
أيد أجنب ّية ،وأنّهم محكومون «حكم املفسد يف األرض»،
ويستحقّون أنواع التأديب والتأنيب والجزاء.

79

80

الشيخ بافقي بإدانة هذه الهجامت ،ووقف صام ًدا ض ّد الحكومة؛ ما جعل املأمورين
يرفعون مثل هذه اإلعالنات والبالغات عن جدران املدينة .عالو ًة عىل هذا ،قام العلامء
املجاهدون يف مدن أخرى ،ون ّددوا بهذه الترصيحات والتهديدات الحكوم ّية ،ورفعوا
حاجز الصمت ،وب َّينوا ما سيصيب البالد من إجراءات رضا خان املد ّمرة ،وص ّمموا عىل
الصمود والوقوف بوجهه إىل أن يرتدع أو ينتهي وجوده.

لإلمام
الخميني {
ّ

اإلجباري لطلبة
الظاهري عىل مسألة التجنيد
وقام علامء مدينة أصفهان باعرتاضهم
ّ
ّ
املدارس والحوزات العلميّة ،الذي صدر قراره يف الربملان عام 1926م؛ وكانوا يريدون
بهذا كرس حاجز الصمت والسكوت أمام رضا خان ،وفتح مجال االعرتاض واالنتقاد
مقابل تجارس الحكومة وعنفها ،وخرجوا من أصفهان يرأسهم املجاهد الشيخ آغا نور
الله األصفها ّين ،متو ِّجهني إىل مدينة ق ّم.
عندما أُشيع خرب اجتامع العلامء يف مدينة ق ّم ،ص ّمم جميع العلامء يف باقي املدن

عىل االلتحاق بهم؛ عندها كان الس ّيد حسن املد ّرس عض ًوا يف الربملان ،فأصدر بيانًا
يتض ّمن تأييده ورعايته للعلامء املهاجرين .وبقي هؤالء جمي ًعا يف مدينة ق ّم ألشهر
ع ّدة ،وق ّدموا طلباتهم ألعضاء الربملان ،والتي كانت تشتمل عىل إعادة النظر يف مسألة
التجنيد ،وانتخاب خمسة من العلامء البارزين من ِق َبل الربملان ِطبقًا للبند الثاين من
مت ّمم الدستور العا ّم ،وتعيني مراقب وناظر للرشائع يف الواليات جميعها ،وعدم التع ّرض
للعلامء ،وإعادة مكاتب الرشع ألعاملها كام يف املايض.
وراح رضا خان يته َّيب ويتخ َّوف من حدوث ض ّجة كبرية لدى الشعب ،قد تؤ ّدي
إىل الثورة عليه ،ج ّراء هذا االجتامع الكبري يف ق ّم ،وعندها يكون قمعها أو السيطرة
عليها شيئًا عس ًريا ،ومن جهة أخرى ،فهو ال يريد أن يرضخ لطلبات العلامء ،أو يتنازل
اإلجباري وغريه؛ ألنّه إجراء خطر عىل الدولة ،يجعل موقفها ضعيفًا
عن قانون التجنيد
ّ
مستقبل للرتاجع أمام طلبات هؤالء كلّها.
ً
أمامهم ،وسوف يضطّره
حل للمشكلة،
بنا ًء عىل هذا ،قام رئيس الحكومة «مخرب السلطنة هدايت» بصيغة ّ

تقيض برتغيب كبار العلامء بالجلوس عىل طاولة املفاوضات مع الحكومة ،وتقوم هذه
األخرية بتفرقة آرائهم ونظريّاتهم وتشتيتها وهدمها ،ومن جهة أخرى ،فرض حصار
رسب
ّ
عسكري ملدينة ق ّم ملنع خروج العلامء واملع ّممني وعا ّمة الناس من ق ّم؛ يك ال يت ّ
الحائري،
نبأ االحتجاج واملعارضة إىل باقي املدن .واأله ّم من هذا كلّه ،فإ ّن آية الله
ّ
الذي كان ال مييل إىل السياسة والتد ّخل بشؤونها ،ويواظب عىل حفظ كيان الحوزة
بعي ًدا عن ت ّيار سياسة رضا خان ،أخذ يخالف هجرة العلامء واملع ّممني من سائر املدن
إىل ق ّم ،وعزل نفسه عنهم منذ البدء.
وفجأة ،فُ ِج َعت الحوزة بوفاة الشيخ آغا نور الله -وقد ذهب بعضهم إىل أنّه قُ ِتل
وانشق اجتامعهم واعتصامهم،
مسمو ًما بوساطة طبّاخه أو طبيبه بأمر من رضا خان-
ّ
مبا فيهم العلامء املهاجرون من املدن األخرى ،واغتن َمت الحكومة هذه الفرصة ،وألقَت
مبطالبهم يف عامل النسيان.

يل ...رضا خان السفّاح القذر ،قامت ثورة عارمة من
«يف زمن ذلك الرجل الجاه ّ
قم،
ِق َبل العلامء يف أصفهان ،وشهدناها نحن بأ ّم أعينناَ .ق ِدم علامء أصفهان إىل ّ
وتبعهم آخرون من سائر املدن األخرى واجتمعوا فيها ،وندّ دوا بالنظام ،واعرتضوا
عليه ،وانتقدوه .لك ّن تف ّرقهم وتش ّتت آرائهم أ ّدى إىل ضعفهم وعدم سيطرتهم عىل
كل يشء عىل إثر الخداع واملكر والحيل وغريها.»...
املوقف ،فتبدّ د ّ
وبعد شهرين من نهضة علامء أصفهان ،حدث َت واقعة أخرى اصطدم فيها رضا
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وعىل مدى هذه الفرتة ،كان إمامنا الراحل { -الذي مل يبلغ من العمر إلّ ستّة
وعرشين عا ًما -عىل صلة دامئة بهم ،وكان يتتلمذ عىل يد آية الله الشيخ مح ّمد رضا
النجفي األصفها ّين املسجد شاهي؛ وعىل هذا ،فهو عىل علم كامل مبا جرى من حوادث
ّ
ج ّمة وكبرية يف ذلك الوقت ،ومبا قام به رضا خان من خداع ومكر إلبادة كيان ذلك
ومم جاء يف أحد
التج ّمع الكبري ،ويتط ّرق اإلمام { لهذه الحوادث م ّرات ع ّدةّ ،
خطاباته:
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لإلمام
الخميني {
ّ

الشميس الجديد 1929( 1307م) ،دخل
خان مع علامء الدين .ففي مراسم بداية العام
ّ
(((
رضا خان مع زوجته وبناته -وه ّن سافرات مت ّربجات -إىل مرقد الس ّيدة معصومة
وباألخص
يف مدينة ق ّم ،والقى اعرتاضً ا وانتقا ًدا شدي َدين من عا ّمة الناس والز ّوار،
ّ
من املجاهد الشجاع الشيخ مح ّمد تقي بافقي ،ومبارش ًة ودون تأنٍّ ،أحرض رضا خان
الرشطة والحرس والض ّباط ،ودخل الحرم ،وبعد أن دخل هؤالء األوغاد إىل الحرم،
انهالوا عىل الناس والز ّوار بالرضب والشتم ،وب ّددوهم عن آخرهم ،وأ ّما الشيخ بافقي،
الذي عمل طبقًا لوظيفته باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فقد أحرضوه أمام رضا
بالسب والشتم والرضب أمام الجميع ،وبالحرم
خان ،وأخذ هذا األخري يتطاول عليه
ّ
جلديه أن يز ّجوه يف قعر السجن ،حيث لبث يف السجن إىل أن
املق ّدس ،ومن ث ّم أمر ّ
اليزدي له ،وأخرجه من زنزانات رضا خان ،وقطن
الحائري
توسط الشيخ عبد الكريم
ّ
ّ
ّ
منطقة الس ّيد عبد العظيم ،فوضعوا عليه رقابة مش ّددة ،وبقي فيها حتّى انتهاء حياة
رضا خان السياس ّية ،إىل أن وافاه األجل عام 1942م.
كان إمامنا الراحل يُشيد بهذا الشيخ الجليل واملجاهد واملتّقي ،ويك ّن له االحرتام
الكبري .يُروى بأ ّن اإلمام { كث ًريا ما كان يذكر هذا الشيخ أثناء إلقاء درس األخالق
يف املدرسة الفيضيّة ،وكان يقول بحقّه:

كل من يريد أن يحظى بزيارة مؤمن خض َعت له الشياطني وطأطأت له،
«عىل ّ
ري ،بعد زيارة الس ّيد عبد العظيم ،فليزر الشيخ مح ّمد تقي
فليذهب إىل ناحية ّ
بافقي».
هذه الحركة ،وهذه الظاهرة الخطرة التي قام بها رضا خان ،ودنّس بها العتبات
املق ّدسة بدخوله إيّاها مع أتباعه وأعوانه الظلمة ،حطّ َمت حرمة األماكن املقدسة،
وداست عىل جميع معتقدات الحوزة العلم ّية ،وكانت مبثابة إخطار وتنبيه للحوزة
َ
أي ردع أو تنديد من رئيس الحوزة ،بل وأكرث،
وعلامء الدين .ولألسف الشديد ،مل َ
تلق ّ
((( الس ّيدة فاطمة بنت اإلمام موىس بن جعفر .Q

فقد عمد إىل تهدئة الناس ،وتوصيتهم بالصرب والتح ّمل وعدم املواجهة ،وح َّر َم عليهم
ولعل تعليله لذلك كان خشية تبديد الحوزة
الجهادي ض ّد الطعمة الحاكمة؛ ّ
النشاط
ّ
العلم ّية ،وخشية أن يدفع رضا خان بالقيام ض ّدها بأكرث من هذا ،وحفاظًا عىل سمعة
الحوزة ووجاهتها ومكانتها واالحتفاظ بوجودها ،أمر بذلك؛ ولكن عىل أيّة حال ،هذا
السكوت والرتاجع جعل رضا خان يتجارس ويتطاول عىل الحوزة والدين أكرث فأكرث.
مع حلول الدورة السابعة النتخابات الربملان يف عام 1929م ،وانتهاء الدورة
السادسة ،سيطرت الحكومة ،عسكريًّا ودبلوماسيًّا ،عىل االنتخابات والربملان بالكامل،
الطبيعي أ ّن فرز األصوات سوف لن يكون له أيّة أه ّميّة ،وسوف تُس َح ُق أصوات
ومن
ّ
الشعب ،وتخرج النتائج حسب رغبات الحكومة ،ومبا يتامىش مع أهدافها .وهذا هو
فعل .وبعد إعالن أسامء األعضاء الجدد للربملان ،أصدر رضا خان قرا ًرا بنفي
ما تحقّق ً
السيّد حسن املد ّرس وإبعاده -وهو الذي وقف يف وجه مآربه وأهدافه طيلة حياته
السياسيّة يف الربملان ،والتي تجاوزت السبعة أعوام -أبعده إىل مدينة خواف الصحراويّة
البعيدة.

الصوري لكثري من الناس
لك ّن هذه الحوادث والوقائع مل تكن تحتفظ بشكلها
ّ
ويفسون هذه الصور بأنّها مق ّدمة
وعلامء الدين ،وراحوا يتن ّبؤون بهجمة كبرية،
ّ

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

هدأ بال رضا خان ،وارتاح من الس ّيد حسن املد ّرس ،وضمن سكوت الحوزة العلم ّية
والعلامء وهدوءهم ،وخال له الج ّو ،وته ّيأَت له أجواء جديدة وآفاق أوسع لتحقيق
أهدافه ووضعها قيد التنفيذ؛ فقام بعد ثالثة أشهر من نفي الس ّيد املد ّرس ،بإصدار
الزي املو ّحد -الذي أرشنا له سابقًا بيشء
قانون ص َّوتَ عليه الربملان املزيّف ،هو قانون ّ
من التفصيل -وبعد هذه الحوادث واملواقف ،أصدر بيانًا من الربملان عام 1935م ال
زي علامء الدين إلّ بعد حصولهم عىل املوافقة من وزارة الثقافة ،وبعد
يسمح بارتداء ّ
شهر واحد من هذا القرار ،أُ ِقي َمت تلك الحفالت والسهرات وبرامج رقص الفتيات
األوروب ،ونرش مسألة السفور.
العاريات ،ومن ث ّم مسألة تبديل الق ّبعة بالطراز
ّّ
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لهذه الهجمة الكبرية والعنيفة ،وقد تكون هي بالذات مسألة إشاعة السفور واإلقرار
به .وعىل هذا ،اجتمع علامء الدين من مدن ع ّدة ،وشكّلوا حلقات اجتامع وبحث،
وأصدروا بيانات معارضة للحكومة.

لإلمام
الخميني {
ّ

ففي تربيز ،قام آية الله مريزا صادق آغا وآية الله السيّد أبو الحسن أنكجي
أي تأنٍّ ،صدر قرار بإلقاء القبض عىل هذين العالِ َمني املجاه َدين،
باملعارضة؛ وبدون ّ
وقد أُب ِعدا إىل محافظة كردستان .وبعد انتهاء فرتة النفي هذه ،اتّخذ آية الله آغا مريزا
صادق آغا من ق ّم سك ًنا له .وبوجود هذا العالِم الجليل بهذه املدينة ،أخذ اإلمام {
تخص الحوزة
يُكرث الرت ّدد عليه ،ويتداول معه مبا يجري من أحداث ووقائع وأمور ّ
والشعب ِ
وحفظ الدين الحنيف ،وأخذ يتز ّود من نظراته وآرائه؛ ويؤكّد اإلمام {
هذا الجانب بقوله:
« ...يف عهد رضا خان أيضً ا ،حدثَت ثورة يف آذربيجانّ ،
وتولها املرحوم آغا مريزا
صادق آغا واملرحوم أنكجي و ...لكن أبعدوهم عن ديارهم فرتات طويلة .وبعد
قم ،عىل أنّه كان يحظى
إطالق رساح املرحوم آغا مريزا ،رغب باإلقامة يف مدينة ّ
قم ،وك ّنا نتن ّور بزيارته والرت ّدد
مبحبوب ّية كبرية يف آذربيجان ،وبقي طوال عمره يف ّ
عليه دامئًا.»...
كل من
وشه َدت مدينة مشهد اجتامعات مكثّفة لشخص ّيات دين ّية وعلم ّية ،شملَت ًّ
يل ،والس ّيد نجل آية الله اآلخوند الخراسا ّين،
الس ّيد حسني الق ّم ّي ،والس ّيد يونس األردبي ّ
وغريهم .ووعوا جميعهم بأ ّن هذه اإلجراءات والحفالت وسهرات الدعارة يف شرياز
وطهران ،ومسألة الق ّبعة وغريها ،ما هي ّإل مق ّدمة لعمل ّية كربى ،وهي مسألة السفور
ورفع الحجاب .عىل إثر هذا ،قام الس ّيد حسني الق ّم ّي بزيارة إىل طهران؛ ليلتقي برضا
محل إقامته ،حتّى
خان ويرصفه عن مسألة السفور ورفع الجاب ،ولكن ما إن استق ّر يف ّ
حارصته الق ّوات املسلّحة ،ومن ث ّم أبعدوه إىل العتبات املق ّدسة .وبعد وصول نبأ هذا
رص عىل ما يروم القيام به.
الحادث إىل مشهد ،أدرك العلامء أ ّن رضا خان ُمص ّم ٌم و ُم ٌّ

لذا ،رشع العلامء والو ّعاظ والخطباء بالوقوف بوجه الحكومة والتنديد بها ،وح ّرضوا
الشعب عىل الثورة والنهضة ض ّد هذه الحكومة والنظام ،وشهد مسجد «كَوهر شاد»
تظاهرات واجتامعات كبرية بهذه األزمة.
ومل ّا رأى رضا خان أ ّن عرشه ونظامه قد يتع ّرض إىل ه ّزة من ج ّراء هذه املظاهرات
املعارِضة ،وخشية أن تكون كتلك التي نشأت بأصفهان وبرزَت من ق ّم ،أصدر أحكا ًما
باألخص.
وقرارات لقمع هذه الحركات والكتل املجتمعة بهذه املدينة ،وباملسجد هذا
ّ

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

يكتب مؤلّف كتاب «ثورة كَوهر شاد» حول اجتامعات الشعب يف املسجد
رشف والشجاع أمام الق ّوات املسلّحة ،ويستشهد يف مقاالته
واعرتاضاتهم ،ووقوفهم امل ِّ
بأشخاص شاهدهم بأ ّم عينه ،وعاشوا الحوادث ،فيقول :يف صباح يوم الجمعة 10
ربيع الثاين يف  ،1354أُعلِ َنت صفَّارة اإلنذار للق ّوات املسلّحة يف مدينة مشهد للتد ّخل
العسكري لتبديد االجتامعات والكتل الشعب ّية ،وتفريقهم بعضهم عن بعض ،وفُ ِت َحت
ّ
أي حذر أو قيد ،و ُجرِح وقُ ِتل أكرث من مئة شخص؛ ومع هذا ،اشت ّد
النريان عليهم دون ّ
متاسك املتظاهرين ،و ُج ِم َع شملهم أكرث فأكرث .وأخذت الق ّوات ترتاجع ظاهريًّا ،ولك ّنها
كانت ترتاجع لتتج ّهز وتستع ّد م ّرة أخرى وتُعيد الك ّرة .وبعد هذه الكارثة والقتل،
وكل منهم راف ٌع بيده معولً أو مسحاة أو
انهال أهايل األرياف والضواحي ملدينة مشهدٌّ ،
شوكة وغريها ،لدعم الشعب واملجاهدين ،والوقوف أمام الوحوش والجبابرة املسلّحني.
صل املسجد.
و ُملِئ املسجد الجامع بالنساء اللوايت شارك َن الرجال واجتمع َن يف جناح ُم َّ
وأخذ الخطباء واملتكلّمون يح ّرضون الناس ،وين ّبهونهم لِام قام به النظام من فساد
الزي املو ّحد ،وتبديل الق ّبعة ،واأله ّم حادثة السفور.
وانحراف ،وتط ّرقوا إىل مسألة ّ
وبنا ًء عىل أوامر القيادة ،تج ّم َعت القوى العسكريّة ،مبا فيها الجيش والرشطة ورجال
ظل قيادة العقيد «إيرج مطبوعي» ،الذي ص ّمم عىل اقتحام املسجد،
األمن ،تحت ّ
وإراقة الدماء ،وقمع االنتفاضة عسكريًّا يف اليوم التايل.
ويف صبيحة يوم السبت ،تو ّز َعت القوى العسكريّة ،وشغلَت األماكن االسرتاتيج ّية
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لإلمام
الخميني {
ّ

يف املنطقة واملسجد ،ونص َبت الرشّ اشات يف الزوايا واملشارف املطلّة عىل املسجد متا ًما،
ودخل رجال قوى األمن إىل املسجد خفي ًة ،وه ّيؤوا األرض ّية املناسبة لدخول الق ّوات إىل
داخل املسجد يف الوقت املناسب ،وقد حصل هذا بالفعل.
مل ِ
وقت من ظالم ليلة األحد الدامسّ ،إل وفُ ِت َحت النريان عىل تلك الحشود
ميض ٌ
يف املسجد ،من أعاله ومن جوانبه .ويف بضع ساعات ،تب َّدد ذلك االجتامع العظيم،
وسط رصاخات الجرحى -الذين تلقّوا رصاصات اآلمثني بصدورهم الجيّاشة باإلميان-
واستغاثاتهم ،وتراوح عدد القتىل ما بني ألفَني إىل خمسة آالف قتيل ،كام بلغ عدد
الجرحى حوايل ألف وخمسمئة جريح ،ونُ ِقلوا مبارش ًة بشاحنات إىل خارج املدينة،
وأُل ِقيَت جثثهم ،مبا فيهم الجرحى ،يف مقابر جامعيّة تحت الرتابِ ،
وسيق البقيّة إىل
السجون االنفراديّة.
أ ّما السجون ،فشهدت تعذي ًبا وحش ًّيا وقاس ًيا آلية الله آغا زاده وآية الله الس ّيد
شخصا من العلامء البارزين ،الذين أُل ِق َي القبض عليهم
يل ،مع ثالثني
ً
يونس األردبي ّ
مبارش ًة بعد تلك الحادثة.
وأشار اإلمام { يف كتابه «كشف األرسار» إىل هذه الواقعة واملذبحة الراعبة،
ووصف حكومة رضا خان بـ«حكومة الكفر والظلم» ،وأ ّن إعانتها هو «الكفر بعينه»؛
ألنّهم وألجل فرض الق ّبعة الغرب ّية الجديدة ،أراقوا دماء اآلالف من املسلمني يف مسجد
من مساجد الله ،وإىل جانب إمام معصوم.
وبعد الثورة اإلسالميّة ،أشار اإلمام { ،ضمن خطاباته ،إىل هذه الوقائع
رشف علامء
والحوادث املؤملة ،وأشار بالذات إىل هذه املذبحة األليمة ،عندما ت َّ
قائل:
الجامعات يف خراسان وأمئّتهم مبحرضه وزيارته ،ذكر ذلك أثناء خطابه ً
« ...لقد قمعوا تلك القدرة وسيطروا عليها ،وعزلوا العلامء متا ًما ،وأينام ُوجِ دَ ندا ٌء
يعارضهم و ُيندّ د بهم ...انهالوا عليه ،وقضوا عليه مبهده.
ونهضَ ت مدينة مشهد كذلك ،فقام العلامء قوم ًة واحدة ،ولكن قبض عليهم

جمي ًعا ،ح ّتى املرحوم الس ّيد نجل آية الله الخراسا ّين ،الذي كان يحظى بقدرة وهيمنة
وفاعل ّية من الشعب ،مضافًا إىل اعتقال كثري منهم ،ونقلهم إىل طهران.
اختطفوا هذا العالِم الجليل من الشارع ،وأودعوه السجن ،وقضوا عىل جميع
ٍ
شخص كهذا ،بقدرته وجهاده ،ليس أم ًرا يفي مبسألة
تح ّركاته ونشاطه .فالقضاء عىل
خالف ّية بني رضا خان وهذا العالِم املب ّجل ،إنّ ا هي مسألة وجود رجل علم ،ووجود
خطر يجب أن يزول.»...
ويضيف اإلمام مشه ًدا آخر ّ
يرق له القلب ،مستعرِضً ا:
« ...يف تلك االنتفاضة التي قام بها علامء خراسان ،أُل ِقي القبض عىل املرحوم آغا

زاده والس ّيد يونس وغريهام من العلامء ،وز ّجوهام يف سجون طهران ،وأنا بنفيس
جانب من السجن
ُ
جالس يف ٍ
شهدت املرحوم آغا زاده (رضوان الله عليه) ...رأيته وهو ٌ
بدون زيّه وعاممته ،ومل يَ ْسلم من الرقابة أيضً ا .وكانوا يأخذونه بهذا الشكل إىل
الديني ،ونُ ِز َعت
املحكمة ،ومي ّرون به يف الشوارع ،وأمام الناس ،وقد ُج ِّرد من لباسه
ّ
عاممته.

وطبقًا ملا ح ّرره «صدر األرشاف» مبذكّراته ،يذكر أ ّن بعد قمع االنتفاضة وإبادة
العلامء والناس يف مدينة «مشهد» ،أخذ رضا خان يشعر أ ّن هناك خط ًرا كب ًريا من
املتديّنني وامللتزمني ،مينع إدامة مشاريعه املدع ّوة باإلصالحاتِ ،من قَبيل تغيري الق ّبعة
والسفور وغريهام ...لهذا ،أخذ يخطّط الستئصال جذور العلامء واملتديّنني من أصلها،
رسا إىل جميع مراكز الرشطة يف أرجاء البالد كافّة ،تقيض مبضايقة العلامء
وأبرق ًّ
والتع ّرض لهم أينام ُوجِدوا ،وأن ي ّربروا ذلك بأنواع التربيرات والحجج .وباملقابل أيضً ا،
فقد َع َم َد إىل قتل الكثري من كبارهم ،كقتله للس ّيد الشهيد حسن املد ّرس ،الذي قىض
نحبه بصورة مفجعة.

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

ألي
أي تح ّرك ّ
ويف هذا الوقت بالذات -الذي قام به العلامء املجاهدون ،-مل نشهد ّ
حزب من األحزاب املوجودة ،فأين هم؟ وكأنّهم مقبورون يف القبور.»...
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لذلك ،أخذ رجال الرشطة يتع ّرضون إىل العلامء يف الطرقات والشوارع ،ويشتمونهم
ويس ّبونهم عل ًنا ،وأحيانًا كانوا يتطاولون عليهم ،ويخلعوا عاممئهم أمام الناس،
ويستهزئون بهم ،كام كانوا أحيانًا مي ّزقون مالبسهم أمام مرأى من العا ّمة ،ويز ّجون بهم
يف السجون؛ ولهذا السبب ،أخذ العلامء يختبؤون ويحرتسون من خروجهم إىل أنحاء
محل إلقامته ،والتي مل تكن
املدينة واألماكن العا ّمة ،والكثري منهم جعل من املدرسة ًّ
دروسا
بأمانٍ من رجال الرشطة .واإلمام له مذكّرات عن تلك األيّام التي كان يلقي فيها ً
وبحوث ًا يف األخالق ،فيقول:

لإلمام
الخميني {
ّ

شخصا
ُ
دخلت
ُ
« ...كانت يل حلقة بحث يف [املدرسة] الفيض ّية .وذات يوم،
ورأيت ً
سألت ،قيل :مل ي َر الطلبة بُدًّ ا ّإل الهروب من املدرسة
ُ
واحدً ا حرض للدرس ،وعندما
قبل رشوق الشمس ،وسوف يعودون ً
ليل؛ يك ال يقعوا بأيدي الرشطة ويخلعوا عنهم
زيّهم ويز ّجوهم يف السجن.»...
هذا واستم ّرت الهجمة تأخذ أبعا ًدا أكرث ض ّد الدين واإلسالم ،وإبعاده عن الرتاث
والشعب ،ومبوازاتها كانت تزداد دعايات الوطن ّية والقوم ّية والعنرصيّة.
ويف السنني األوىل لسلطنة رضا خان ،أُل ِغ َيت ما ّدة القرآن الكريم والرتبية الدين ّية،
و ُم ِن َعت إقامة الصالة فيها ،وبُثَّت الدعايات إلقامة الحفالت واملجالس القوم ّية والوثن ّية
املرشكة وإحيائها ،والتي تُ ِركَت يف متاحف التاريخ منذ دخول اإلسالم إىل إيران .وبلغ الح ُّد
بهم إىل أن أقاموا حفالتهم عىل شكل مسرية أفراح تطوف يف الشوارع والطرقات ،كام
يفعل األوروبّ ّيون .وكانت النساء تُح َمل عىل سطح الشاحنات أو العربات أو الوسائط
األخرى ،وه ّن عاريات مت ّربجات متزيّنات ،ترافقه ّن فرقة من الفرق املوسيق ّية ،وأمام
أعني الجميع يقم َن بالرقص والغناء جامعات جامعات ،وميارس َن الدعارة والفحشاء
دومنا أيّة عفّة أو حياء!
وكانوا يفرضون عىل األهايل والكسبة ،عىل مختلف قطاعاتهم ،أن يق ّدموا فرقًا
وحشو ًدا بأسامء قطاعاتهم وحرفهم ،ويشاركوا هذه املسريات املختلفة .وبهدف

القضاء عىل اإلسالم ،كانوا يخرجون بهذه املراسم أيّام مح ّرم وليايل عاشوراء! وعىل
أي
العكس أيضً ا ،فأيّام األعياد اإلسالم ّية كانت مت ّر وكأنّها أيّام عاديّة ،وال يُذكر فيها ّ
يشء عن أهل البيت واألمئّة  .Rووصل الحال بهم إىل قطع مراسم عاشوراء ،التي
كانت ت ُقام يف أقىس األوضاع واألجواء منذ قرون الدهر ،وكذلك منعوا مجالس التعزية
والعزاء ،وراحوا يقتنصون الخطباء وأصحاب املآتم واملجالس الحسين ّية ،ويز ّجون بهم
يف السجون .كذلك وضعوا قيو ًدا وحدو ًدا ملجالس الفاتحة .ويف عام 1940م ،أصدر رضا
لئل يعرف الناس تاريخ مراسمهم الدين ّية
القمري ونرشه؛ ّ
خان أم ًرا بعدم طبع التاريخ
ّ
وشعائرهم اإلسالم ّية.

ث ّم ات ّخذت الحكومة قرا ًرا بتشكيل حوزة جديدة ،لتكون تحت مراقبتهم؛ ألجل
إعداد خطباء وو ّعاظ تابعني لهم يخدمون مآربهم ،وت َهيئتهم ،وألجل القضاء عىل
الحوزة العلميّة .ولهذا ،أُ ِّس َست مدرسة ِ
«سبَّهساالر» -املعروفة اليوم باسم مدرسة
الشهيد مط ّهري -وبخطوة أخرى أكرب ،وإمتا ًما لِام سبق لتهديم كيان الحوزة ،أُ ِ
صد َرت
تعاليم جديدة:

ثانيها :بناء «منظّمة تنمية األفكار» ،وهدفها هو جمع الخطباء والو ّعاظ فيها
خاصة ومع ّينة من قبل ،وإعداد الخطباء واملتكلّمني إعدا ًدا موافقًا
خالل جلسات ّ
للسلطة ولسياسة رضا خان املعادية للدين؛ وبعبارة أخرى ،هي مدرسة لتخريج و ّعاظ
السالطني.
ويتوضّ ح هذا أكرث عندما نرى أ ّول الرشوط لالنتساب إىل هذه املنظّمة ،وهو أ ّن
عىل املنتسب أن ال يكون ذا سابقة يف مراكز الرشطة؛ وهذا يدلّنا عىل أ ّن الراغب
باالنتامء يجب أن يكون خاليًا من أيّة نقاط ّ
تدل عىل معارضته للنظام ،أو أنّه ارتكب
كل
عمل سياسيًّا أو جهاديًّا سابقًا ض ّده .وقد جاء يف البند الثاين من هذا القانون« :عىل ّ
ً

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

مؤسسة للوعظ واإلرشاد عام 1937م ،بأمر من وزارة الثقافة إىل جميع
أ ّولها :إنشاء ّ
الدوائر التابعة لها ومراكز األوقاف.
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الراغبني باالنتساب إىل املنظّمة لنيل درجة املح ِّدث وإجازة الرواية ،أن يكون قد تجاوز
الخامسة واألربعني من العمر ،وأن يحظى بتأييد من فقي َهني عادلَني بإجازة الرواية،
وأن يكون حائ ًزا عىل تأييد من مراكز الرشطة برباءته من أيّة سابقة س ّيئة؛ وبذلك
الزي املو ّحد».
سوف يُستَثنى من ارتداء ّ
هذه املنظّمة التي أُ ّسست عام 1939م ،شُ كِّل أفرادها من الجامعيّني واملثقّفني،

لإلمام
الخميني {
ّ

كل أسبوع اجتام ًعا واح ًدا ،يلقون فيه الخطب والكلامت حول
الذين يجتمعون ّ
مواضيع مختلفة .وكانت تطبع وتنرش هذه الكلامت والخطب عىل شكل مقاالت،
وتصب هذه املوضوعات كلّها يف مجرى واحد ،وهو تأييد سياسة رضا خان ،واستنزاف
ّ
القومي األصيل.
الدين واإلسالم وتشويهه ،وبثّ الدعاية للرتاث
ّ
الخميني {:
يقول اإلمام
ّ

أي متنفّس لعلامء الدين ،ومل يكن هناك طريق
«طيلة العرشين عا ًما ...مل يوجد ّ
لنرش أفكارهم ّ
اإلسالمي والثقافة الدين ّية يف صفوف الجامهري ،فقد
وبث الوعي
ّ
تسلّط املجرمون عىل املدارس الدين ّية وأغلقوها ،وأقاموا يف بعضها مجالس الدعارة
والفسوق ،والتي هي بدورها تُ َعدّ أخطر من مجالس املخدّ رات .فمدرسة «مروي»
الدين ّية ،التي خ ّر َجت اآلالف من العلامء واملد ّرسني ،أصب َحت مرك ًزا إلقامة األرمن
املسيح ّيني ،ومدرسة ِ
«س َّبهساالر» أودعوها لرتبية مجموعة شباب وتنميتهم ،وباسم
الدراسة والتدريس ،ه ّيؤوهم إلدارة أعامل الدوائر ،ولقلب موظّفيها بالتامم لصالحهم،
ثم نقلوا ممتلكاتهم إىل الدوائر الرسم ّية ،وبق َيت ح ّتى اآلن -بعد رضا خان -عىل
ومن ّ
ذلك الحال ،كذلك خ ّرجوا خطباء وو ّعاظ إىل الساحة الجامهرييّة ،وبدورهم ح ّرفوا
أذهان الناس عن الدين ،وو ّجهوها إىل أهداف رضا خان ،التي هي يف الواقع أهداف
االستعامر والغرب».
واإلمام { أشار إىل الهدف الرئيس الذي أ ّدى إىل وصول رضا خان إىل س ّدة
الحكم ،وما أوكلوا إليه من خطط لتنفيذ أهدافهم االستعامريّة .وهذه التجربة والخربة

السياس ّية الثمينة حصلَت بعد دراسة ومطالعة ومتابعة دقيقة ومستم ّرة لِام جرى
من حوادث ووقائع يف عهد رضا خان .واإلمام { ذكر هذا الجانب أكرث من م ّرة،
بقوله {:
«كنت مراق ًبا لجميع األحداث منذ انقالب رضا خان ،وح ّتى اليوم».
ُ

وخالل زيارة جمع من الخطباء وعلامء الدين لسامحته ،أشار إىل أهداف االستعامر
قائل:
عرب رضا خان يف خطاباتهً ،

عنها ،-ولرنَ كيف أراد الربيطان ّيون تنصيب رضا خان يف السلطة ،وإىل حني خروجه
من إيران .انظروا كيف تعامل الربيطان ّيون مع الفئات والحركات السلم ّية ،وما هو
ردود فعلهم للحركات والفئات املعادية .نحن ال نشكّ يف أنّ رضا خان مل يكن مبستوى
وقوي؛ ولذلك اختاروه
علمي للغاية ،لك ّنهم عرفوا أنّه أداة ج ّيدة ومنفّذ ج ّيد وجسور ّ
ّ
ولعل كبار الس ّن م ّنا يتذكّرون عندما سمعوا راديو دهيل -الذي كان تحت
مله ّمتهمّ .
سيطرة الربيطان ّيني وقتهاّ -
يبث تقري ًرا ويقول :نحن الذين أوصلنا رضا خان إىل
السلطة ،ونحن الذين سحبنا هذه الصالح ّية منه؛ ألنّه بأيّامه األخرية ،أخذ يرت ّدد عىل
األملان ويخالف أوامرنا.
وكل ما يف
سيايسّ ،
حس
أي ّ
هؤالء كانوا عىل علم ودراية بأنّ رضا خان ال ميلك ّ
ّ

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

دروسا وعربًا من خرباء
يل أن أن ّوه إىل نقطة ها ّمة ،وهي أن نتعلّم ً
« ...هنا يجب ع ّ
الدول العظمى هؤالء ...درسوا أوضاع البالد اإلسالم ّية دراسة عميقة منذ ثالمثئة
أهم دولة بالنسبة لهم ،فدرسوا
عام،
وبخاصة بالدنا إيران ،التي يعتربونها ّ
ّ
بحقّ -كل ما لدينا من ثقافة وعلوم واقتصاد و ...أكرث م ّنا نحن ...ويجب أن ننتبه ،بعد
ّ
تلك الدراسة املكثّفة التي أجروها ،إىل األهداف التي يرمون إليها ،وما الذي ينفعهم
رضهم فيجتنبوه؟ ما هي خططهم وسياساتهم للحركات
يك يستثمروه؟ وما الذي ي ّ
والفرق املضا ّدة ،والحركات والفرق املوالية وذات املصلحة؟
فلننظر إىل إيران منذ انقالب رضا خان ودخوله إليها -وما أَحتفظ به من ذكريايت
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األمر أنّه رجل رشس وذو سلطة وق ّوة ،ومن املمكن أن يصبح آلة بأيديهم .واستلم
رضا خان السلطة بعد انقالبه املزعوم ،وقىض عىل كثري من الرجاالت واألفراد؛ بحيث
أصبح املتت ّبع لألحداث يرى بأنّ رضا خان ،بأعامله هذه ،يسري وفق خطّة ومنهج
ُمدبَّر من قبل .وابتدأ بالرياء والتظاهر أمام الشعب ،متق ِّن ًعا باسم الدين ،وبحضوره
إىل مجالس العزاء ،بل كان يقيمها بنفسه ،وكان يرت ّدد من مجلس إىل آخر وهو حايف
فتغيت
القد َمني! واستم ّر عىل هذا املنوال إىل أن صعد عىل دفّة السلطة وتسلّمهاّ ،
أساليبه بكاملها فجأة ،حيث انعكست عىل الفئات والحركات واألشخاص ،ومع َمن
تآلف ،ومع َمن تخالف.

لإلمام
الخميني {
ّ

والكثري م ّنا يعلم أنّه بادئ ذي بدء ،خالف علامء الدين بعنوان التقدّ م ّية والحركة
اإلصالح ّية ...وتح ّرك أكرث عىل هذا النطاق ،وفرض االمتحانات يف املدرسة الفيض ّية،
والتي شهدناها بأ ّم أعيننا ،والتي راح ضح ّيـتها عد ٌد من رجال الدين والعلامء،
أشخاصا من كبار الحوزة أخذ هذا القرار
و ُخ ِدعوا بهذه الحيل واألالعيب ،ح ّتى إنّ
ً
مأخذ الجدّ  ،وصدّ قه تصديقًا ً
كامل؛ ألنّه يفصل الطلبة الالئقني عن غريهم الذين ال
الزي املحرتم واملقدّ س ...ورحم الله املرحوم «فيض» ،حيث قال يل :ال
يليق لهم هذا ّ
بأس بهذا ...هذا مرشو ٌع ج ّيد ،واألفضل أن نُع َزل عن الطلبة الكساىل غري الالئقني...
صحيح ما تقوله ،لك ّن هؤالء يريدون فصلهم ع ّنا؛ لتعيني الج ّيدين م ّنا
وقد أجبته:
ٌ
للقضاء عليهم ،ال لطرد الكساىل غري الالئقني .وبالفعل ،هذا هو ما حدث ،ونفّذوا
خططهم باسم االختبارات واالمتحانات ،وخرجوا وقد تركونا عىل هذا الحال املؤمل.
الزي املو َّحد للشعب
ومل تنت ِه املسألة هنا ،فام إن مضَ ت فرتة وجيزةّ ،إل وأعلنوا عن ّ
أجمع ،ونزعوا العامئم عن املع ّممني عنو ًة ،ود ّمروا الحوزة ،هكذا لطّخوا وجه التاريخ
بأعاملهم هذه.
هذه كلّها أمور س ّجلها التاريخ ،وسيس ّجلها القادمون ّ
واللحقون ...ال ننىس كيف
مجلسا أو
استطاعوا منع إقامة املآتم الحسين ّية ،ولعلّه من قبيل املصادفة أن تجد
ً

مأمتًا من مجالس تلك األيّام عل ًنا يف إحدى املدن .ح ّتى اآلن ،أتذكّر أحد األشخاص،
مجلسا صغ ًريا يحرضه بعض األشخاص ،وكانوا يتف ّرقون قبل طلوع الشمس،
كان يقيم
ً
وقد ُرو ِقب هذا املجلس ،و ُم ِنع صاح ُبه من إقامته.
 ...لقد واج َهت الحوزة بجناحيها ،الخطباء والعلامء ،حمل ًة شعواء شُ ّنت عليهم.

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

ست عامئم ال غري .والحقيقة ،ح ّتى هذا كان
يقول :يجب أن تكون يف إيران كلّها ّ
كذ ًبا محضً ا ،ولو كان بإمكانهم ذلك ،لقمعوا املع ّممني عن بكرة أبيهم؛ ونستطيع أن
تستنتج من خالل هجامتهم هذه عىل مجالس العزاء واملآتم ،وعىل املتد ّينني ،أنّهم
أدركوا أنّ هذا كلّه هو مصدر الخطر األوحد الذي يقف يف وجوههم ،ويحطّم أهدافهم.
كل
اإلجباري ونزع الحجاب عن النساء؛ ليك يقضوا عىل ّ
وبعد هذا ،أعلنوا عن السفور
ّ
متد ّين وملتزم ،والله هو العالِم كم من جناية وق َعت من ج ّراء هذا القرار...
رسا أو قه ًرا ...واستطاعوا ،من
 ...لقد أراد أولئك األرشار أن ينفّذوا خططهم ق ً
خالل دراساتهم ومطالعتهم ،معرفة املوانع جميعها ،فقضوا عليها بجميع الوسائل
وبخاصة من خالل أقالمهم وصحفهم وك ّتابِهم وخطاباتهم ،وحقّقوا
والطرق،
ّ
أهدافهم ...ووصلَت دعاياتهم البشعة إىل حدّ أن أصبح الشعراء ،ومن خالل وسائل
اإلعالم ،يته ّجمون عىل الدين ،ويستهزئون به وبالعلامء عل ًنا .وال ننىس ذلك الشاعر
الذي أنشد قصيدته الغنائ ّية التي تقول« :ما دام رجال الدين يف البالد ،فلننظر إىل
أين سيوصلونه!» ،وأخذ يش ّجع الشعراء وغريهم عىل مثل هذا ،وما أرادوا بذلك
شخص املتديّنني أنفسهم ،إنّ ا أرادوا بذلك طمس معامل اإلسالم ،وإبعاد الناس
عنه ،فأقاموا لهذا الغرض الحفالت الغنائ ّية واألمس ّيات الشعريّة وغريها ...وأولئك
يعلمون ج ّيدً ا بأنّ اإلسالم ما دام قويًّا يف بلد ما ،فإنّه يَ ُحول دون تسلّطهم .لذا،
ثم التو ّجه إىل العرش والسلطة بعد
يجب إزالة اإلسالم وأحكام الدين ومظاهرهّ ،
ذلك .ولهذا ،أخذوا يدرسون دعائم اإلسالم وركائزه؛ يك يحاربوه ويقتلعوه من
الناس أكرث ،ويحاربونه أكرث وأكرث.»...
جذوره ،وراحوا يراقبون ما هو
متمسكٌ به ُ
ِّ
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وتزام ًنا مع خطوات رضا خان املد ّمرة للدين والرشيعة ،ظه َرت خطوط مستقلّة
ظاهريًّا لتضعيف عقائد الناس ،وإهانة املق ّدسات والشعائر اإلسالم ّية .وكان ممثّال هذه
كرسوي» و«رشيعت سنكلجي» ،اللذَين كانا يتمتّعان بكامل
الخطوط هام «أحمد
ّ
الح ّرية والصالح ّية باالجتامعات السياس ّية والدين ّية ،وكذلك بإلقاء الخطب والكلامت
وبثّ أفكارهم من خاللها ،والتي كانت النشاطات املامثلة لها آنذاك مح ّرمة وممنوعة
من ِق َبل الدولة.

لإلمام
الخميني {
ّ

وراح «رشيعت سنكلجي» يبثّ سمومه وأفكاره ملحاربة بعض عقائد الشيعة،
فمثل ،أخذ يهاجم اإلمام
ويدعو إىل تصحيح العقائد واألفكار حسبام تشتهيه نفسهً .
املهدي | ومسألة الظهور وقيام الدولة اإلسالميّة العادلة وما إىل ذلك ،أمام املأل دون
ّ
يتحل بالحضارة املتم ّدنة،
أي قيد أو حذر .وراح يدعو الجامهري إىل ظهور عرص جديدّ ،
ّ
دون االنتظار لعرص يظهر بح ّد السيف .ولهذا ،ذكر اإلمام { يف كتابه «كشف
األرسار» بأ ّن أفكاره ودعاياته ض ّد اإلسالم هي خدمة لصالح رضا خان:

«بهذه األجواء ،أ َعدَّ وا ً
رجال من املع ّممني ،فارغني ،بعيدين عن الدين والعقيدة
والتقوى ،وز ّجوهم يف الساحة االجتامع ّية ،فراحوا ير ِّوجون العقائد الباطلة والفاسدة
باسم التقوى والحركة اإلصالح ّية .كذلك أخذوا يؤلّفون الكتب املح ّرفة واملنحرفة إىل
الخاص ،أو عىل حساب األفراد املغفّلني .فإذا ُقدِّ م
األسواق للتوزيع عىل حسابهم
ّ
كتاب ير ّد عىل تلك الكتب ،قوبل بالرفض ،و ِحيل دون صدوره.
طلب موافق ٍة إلصدار ٍ
ُ
ً
فمثل ،ألّف أحد العلامء كتا ًبا باسم «اإلميان والرجعة» ،وهو ر ٌّد عىل كتاب رشيعت
سنكلجي املدع ّو «اإلسالم والرجعة» ،والذي تط ّرق بالر ّد عىل ما ذكره من أكاذيب
ّ
وأساطري خالل كتابه املشؤوم ،ف ُر ِفض طبعه ،وبقي اآلن مخطوطًا».
كرسوي((( ،فقد بدأ نشاطه اله ّدام بعد انتهاء النصف األ ّول من فرتة
أ ّما أحمد
ّ
حكومة رضا خان .وأخذ هذا يبثّ أفكاره املتأث ّرة بالو ّهاب ّية ،التي تدور حول بناء صيغة
الصفوي :أحد أعضاء منظّمة فدائ ّيي
((( أحد الكتّاب الذين ته ّجموا عىل اإلسالم يف كتاباته .والشهيد ن ّواب
ّ
اإلسالم ،كان قد وضع ح ًّدا ملهاترات هذا الكاتب امللحد.

اإلسالمي ،وأن تُخ َرج من إطارها الذي كان بعهد
جديدة لألديان ،ومن ضمنها الدين
ّ
يل .وكان يرى أ ّن اإلسالم هو دين غري متناسق،
الرسول P؛ ألنّه منهج قديم وغري عم ّ
وعي نفسه نبيًّا له ،وأخرج كتابًا يق ّدسه أطلق عليه اسم «ورجاوند بنياد» ،الذي
َّ َ
فاريس قديم .وس ّمى دينه هذا باسم «آئني باك» -أي العقيدة الطاهرة،
ح ّرره بإنشا ٍء
ٍّ
أو الدستور الخالص -الذي يراه مناس ًبا مع التط ّورات العلم ّية والعقل ّية يف عرصنا هذا،
كل ما مي ّر بذهنه من أمور
وبعي ًدا عن الخرافات املاضية .وما هو جدير ذكره ،أ ّن ّ
ويراها مخالفة لهواه ،كان يطلق عليها اسم الخرافة؛ لهذا ،قام بحرق كثري من كتب
األدعية والعرفان يف ذلك اليوم الذي أُقيم فيه حفل حرق الكتب الخرافيّة.

«كرسوي» الخائن املنحرف ،بشكل غري
وكان ر ّد اإلمام { عليه وعىل أستاذه
ّ
أي اسم لهام أثناء استدالالته ،التي تر ُّد مزاعمه حول ِق َدم اإلسالم
مبارش ،حيث مل يذكر ّ
قائل:
وعدم انسجامه مع العلوم العقل ّية واملتطلّبات الحيات ّية حال ًّيا ،فيستطرد ً
«إنّ هؤالء ال ي َرون من الكون شي ًئا سوى هذه الحياة املا ّديّة الحيوان ّية .ولهذا،
فهم يقيسون الدين وتعاليمه بهذه الحياة ،ويعتقدون أنّ انسجام الدين والحياة ،هو
عبارة عن انسجام الدين مع حياتنا املا ّد ّية التي نعيش .إنّهم غفلوا عن هذه املسألة،
إذ يعتربون الحياة -هذه الحياة املليئة بالهموم واملشاكل واالبتالءات -ليس ّإل ً
عمل
وجل -الذي أعامله كلّها عىل
أي عالِم عاقل؟! كيف والخالق -ع ّز ّ
صبيان ًّيا ،ال يُوجِ ده ّ
أساس الحكمة!

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

كرسوي مبه ّمـته هذه بعد هروب رضا خان .وبهذا ،وقع الكثري
واستم ّر أحمد
ّ
من الشباب يف ّ
الشك والرت ّدد يف اعتقاداتهم وأفكارهم ،بينام نجوا لت ّوهم من بطش
رضا خان وفساده وتشويه اإلسالم أمامهم .وقام أحد الشباب املغفّلني التائهني يف
بحر هذا املنحرف ،بنرش ك ّراس يض ّم تلك األفكار الواهية والتائهة ،والتي واج َهت ر ًّدا
مع ّمقًا مليئًا باملالحظات الفقه ّية والتاريخ ّية والسياس ّية والحكم ّية بعد شه َرين من
اإلمام { ،عرب كتابه الثمني «كشف األرسار».
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كل مجرم بجزائه يف محكمته العادلة
برب وإله ج ّبار عادل يجازي ّ
نحن آم ّنا ٍّ
حق املظلومني من الظاملني ،الذين تسلّطوا عىل رقاب الناس ،ورشبوا
املنصفة ،ويأخذ ّ
دماءهم ،وسحقوهم بدبّاباتهم ،وقضوا عىل اآلالف املؤلّفة من النساء واألطفال
مبدافعهم وأسلحتهم(((.
ً
وأصول ومنه ًجا لهذه الحياة ،ال ألجلها ،بل
إنّ الله -سبحانه وتعاىل -وضع قوانني
وجل -يف
ألجل اإلعداد لحياة أخرى ،وضامن الحياة األبديّة للكون؛ لهذا أشار الله -ع ّز ّ
كتابه املجيد إىل هذه الدنيا بأنّها (لهو ولعب وتفاخر باألموال واألوالد).»...

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف خامتة الكتاب ،وبعد أن أجىل عن الدعايات املضا ّدة لإلسالم ،التي كانت
«كرسوي» وتابعيه السائرين عىل
الصحف آنذاك تر ّوجها وتنرشها ،تط ّرق إىل أفكار
ّ
تلك األهداف املشؤومة ،حيث خاطب مؤلِّف الكتاب بقوله:
الالديني
«أنتم وأمثالكم من املغفّلني الجهلة ،السائرين عىل نهج إمامكم املنحرف
ّ
أي شعور وإحساس -تلتهمون ما تبقّى من تلك القصعة
(كرسوي) ،أخذتم -ودون ّ
ّ
النتنة ،ورحتم تهاجمون الدين واإلسالم وح ّريّة البلد بكتبكم الواهية املخزية الحاوية
أي خشية وحياء ووجل ،وتطلقون عىل أفكاركم
عىل التهم واالفرتاءات والتنكيل ،دون ّ
[كرسوي]،
النقي» .هذا ،مع علمكم كلّه بسوابق كبريكم األبله
ّ
ودينكم اسم «الدين ّ
وبكل صالفة تب ِّجلونه،
الذي ذاع صيته كمفسد ومنحرف ومتسكّع يف طهران وتربيزّ ،
النقي» ،الذي راح يش ِّوه األديان السامويّة
وتطلقون عىل أفكاره وأعامله «الدين
ّ
ٍ
الرب
عم جاء به خاتم األنبياء  Pمن
رساالت من ّ
جميعها بنظر الناس ،ويصدّ هم ّ
الرؤوف الرحيم».
ّ
ج .السياسة العسكرية

ترعرع رضا خان يف أجواء املعسكرات ،ويف أحضان الق ّوات املسلّحة ،ونشأ نشأة
عسكريّة؛ ومبساعدة الق ّوات العسك ّريّة ودعم الربيطان ّيني ،استطاع أن يصل إىل س ّدة
((( هذه إشارة إىل أمراء الحرب العامل ّية الثانية وقادتها.

الحكم .وكان شديد التأث ّر بالق ّوة والسالح والعنف والعسكر ،ومن اعتقاداته أ ّن الق ّوات
الجندي املسلّح الجاهل
يتحل به
العسكريّة هي عمود الدولة ونظام البلد ،وأ ّن ما ّ
ّ
مم متلكه إيران كلّه ،من تراث وعراقة وأصالة .وهذا ليس
الوضيع هو أكرب وأعظم ّ
غري ًبا منه ،كونه أحد أولئك الجنود الذين ال يعرفون عن وجودهم سوى هذا املعنى،
مضافًا إىل أنّه يرى نفسه مدي ًنا لهم ،نظ ًرا ملا يسعى له .وبهذا ،أخذ يُويل اهتام ًما واس ًعا
وكب ًريا للقادة العسكريّني ،الذين يتلقّون الرتقيات الرفيعة يف املدن والواليات كافّة،
حتّى إنّه كان يُ ِ
خضع األمراء والوالة واملحافظني لالنصياع إىل أوامر أولئك القادة والر ّواد
العسكريّني ،وفسح لهم املجال أكرث فأكرث ،وأَ ْوالهم قدرات ،فأصبحوا مبسوطي اليد
باقتناء األموال والرثوات الطائلة ،ابتدا ًء من نفسه؛ فمن حيا ٍة بسيطة عاديّة متواضعة،
رصف كام يشاء ويهوى ،ويُس ّخرها لصالحه ولصالح
إىل خزانة أموال البلد والشعب ،يت ّ
أتباعه ومواليه.

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

وعندما فاز بالسلطة والهيمنة ،أخذ يرسل جالوزته إىل أفضل املناطق يف إيران،
حيث مناطق مازندران وجيالن وجرجان .وبالق ّوة والتهديد ،سيطروا عىل جميع
األرايض والبساتني واملراتع ،املنقطعة النظري من حيث الجودة ووفرة اإلنتاج ،وانتزعوها
وظلم ،بأسعار زهيدة مل تبلغ العرش من مثنها ،وصو ِد َرت لصالح
من أصحابها عنو ًة
ً
قصة مؤملة حني تستعرضها ،وحينام تتع ّرف ما كانت تقوم به
رضا خان نفسه .إنّها ّ
دائرة األرايض من انتهاكات ،واستباحة األموال واألعراض ،وارتكاب املجازر والظُلَم
التي ته ّز اإلنسان ،وال ميكن ٍ
ألحد هضمها أو تح ّملها ،حتّى الحجر واملدر((( ،وانترشت
واملجلت ،بعد هروب رضا خان ،انتشا ًرا فظي ًعا،
ّ
تلك الغارات والظالمات يف الصحف
مل يسمع أح ٌد الكثري عنها سابقًا.
وإذا وددتَ  ،أيّها القارئ النبيل ،أن تتع ّرف ما بحوزة رضا خان من ملك ّيةَ ،
فتعال
واست ِمع إىل خطاب أحد ن ّواب الربملان الثالث عرش ،بعد هروب رضا خان من البالد ،إذ
((( املدر :الطني.
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يقول :إ ّن رضا خان ميلك  44عنوا َن ُم ٍ
لك ،تشمل قرى ونوا ٍح وقصبات ،وما ي ّدخره يف
البنوك األجنب ّية خارج إيران مبل ٌغ يُ َق َّدر بـ 360مليون دوالر ،مضافًا إىل مبلغ قدره 58
مليون جنيه يف بنوك بريطانيا ،وغريها ،كام ُس ِّجل رسم ًّيا مبل ٌغ قدره  68مليون تومان يف
الوطني اإليرا ّين .هذا ،ومضافًا إىل ما م ّر ،فهو ميلك مراكز تجاريّة ومعامل ضخمة
البنك
ّ
تد ّر عليه اآلالف املؤلّفة ،كفندق «آبعيل» ،ومعمل اإلسمنت يف «جالوس» و«رامرس»،
فيلت منطقة
فردويسّ ،
واملنطقة السياح ّية التجاريّة «دربند» يف شامل طهران ،صالة
ّ
يل آباد»،
مبارك آباد ،معامل نسج الحرير يف «جالوس» ،واألقمشة والنسيج يف «ع ّ
معمل جالء الرزّ ،وتطهري القطن ،ومعمل الصخور واألحجار ،وغري ذلك.

لإلمام
الخميني {
ّ

كل من «إقبال السلطنة ماكويئ» والعميد «مع ّزز
وإذا تطلّعنا إىل ثروات وأموال ّ
يتبي أ ّن ثروات رضا
ّ
بجنوردي» و«الشيخ خزعل» والعميد «أسعد» وغريهم ،فسوف ّ
خان وأمواله أكرث من هذا بكثري .ولهذا ،نرى أ ّن أحد ن ّواب الربملان الربيطا ّين ،عندما
العادي ومعاناته،
زار إيران واطّلع عىل الفَرق بني حياة رضا خان وحياة الفرد اإليرا ّين
ّ
رساق
عاد إىل بلده وكتب عنهم ً
قائل« :إ ّن رضا خان قىض عىل جميع قطّاع الطرق وال ّ
أي من هذه
وامله ّربني والجناة ،وأفه َم الشعب اإليرا ّين أنّه وبعد هذا سوف لن يوجد ّ
الفضائل ،سوى قاطع طرق واحد فقط!».
كذلك املسؤولون وأصحاب السمة ،فإنّهم وحسب درجاتهم ورتبهم ،جمعوا الكثري
من األموال والرثوات من األغنياء والضعفاء بطرقٍ شتّى ،حيث استطاع قائد الجيش
أحمدي» امللقَّب بفاتح كردستان -من خالل ما جناه من محافظة كردستان-
«أمري
ّ
منزل يف طهران .ورسى هذا الوضع حتّى إىل الجيش بذاته .فإذا ما
أن يبتاع خمسني ً
أعرضنا عن مسألة االرتشاء واالختالس من ميزانيّة الجيش صف ًحا ،سوف تُكشَ ف لنا
أمو ٌر ع ّدة؛ فمنهم من كان مبسوط اليد ،وكان يستعمل من أنواع الضغوط عىل الجنود
وأقسامها؛ لجني املال والرثوات .أ ّما ميزان التق ّدم والرتفيع يف الجيش ومعياره ،فهو أن
يُظهِر الفرد كامل الطاعة ،بل التملّق واالسرتضاء من الدرجة التي تعلوه ،وهذا بدوره
كان يُطَبَّق أيضً ا عىل كبار رجاالت الجيش بالنسبة لرضا خان.

وعىل العموم ،فإنّه ليس من العجيب أن تَظهر هذه الصور والظواهر والثقافة
طبيعي ومتوقَّع من حكومة ديكتاتوريّة كحكومة
املنحرفة الالإنسان ّية؛ فهذا نتاج
ّ
رضا خان ،ومن ٍ
جيش ع َّم ُه الفساد والرذيلة والبطش القائم عىل الق ّوة واالضطهاد.
فرضا خان يهوى قل ُبه جيشً ا ج ّرا ًرا مر ِع ًبا للناس وملن يخالفه ،ولك ّنه -وكام سرنى يف
املستقبل -مج ّرد جبل من قشور ورماد تذروه الرياح.
ومم هو جدي ٌر ذكره ،أ ّن هذا الجيش أُ ِ
نشئ مبسا ٍع كبرية وعظيمة ،وفُرِضَ ت خدمة
ّ

قليل من جهة ،ومن جهة أخرى،
أ ّما يف املدن الكبرية ،فعاد ًة ما يكون الشباب فيها ً
راحت العوائل الغن ّية والقريبة من السلطة وغريها تبذل الرشوات واملبالغ الطائلة
للحصول عىل العفو ألبنائهم املدلّلني .وعالوة عىل ما يجب أن يتقنه الجنود من
تدريبات عىل مختلف األسلحة الخفيفة والثقيلة طيلة العا َمني ،فإنّهم يُعا َملون من
وأقل ،وحتّى إنّهم
ِق َبل الض ّباط والق ّواد بأبشع املعاملة ،ويُعتَربون لديهم خد ًما ،بل ّ
كانوا يكلّفونهم مبا ال يطيقون إنجازه من أعامل شاقّة.
بنا ًء عىل هذا وما ذكرنا سابقًا ،اعرتض علامء وفقهاء أصفهان وبعض املدن ،الذين

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

نص عىل تجنيد الذكور الذين
ال َعلَم إجباريًّا بقانون من الربملان عام 1926م ،والذي ّ
يتمتّعون بص ّحة جسديّة وعقليّة ،مل ّدة سنتَني .وكان إعداد الجيش قبل هذا يت ّم عرب
الجرناالت والعمداء والضبّاط ،باقتنائهم أفرا ًدا لهم حسب اختيارهم .ولكن بعد هذا
كل شخص مشمول أن يقيض الخدمة مل ّدة سنتَني ،سواء أكانت
القانون ،أصبح عىل ّ
البالد يف حالة حرب ،أم يف حالة سلم؛ ومن ج ّراء هذا القانون ،أصبحت القرى واألرياف
وبعض املدن خالية من الشباب ،الذين هم لولب الحياة وعجلة الحركة االقتصاديّة،
كل فرد يكون س ّنه
وباألخص يف املناطق الريفيّة والقرى؛ وذلك أل ّن القانون يشمل ّ
ّ
 18عا ًما وما فوقِ ،
وسيقوا جمي ًعا إىل املعسكرات ،وظلّت األسواق والحركة التجاريّة
والعجلة االقتصاديّة بيد كبار الس ّن واملقعدين ،حيث أ ّدى ذلك إىل الفقر الشديد يف
تلك املنطقة البعيدة والنائية.
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اإلجباري ،مطالِبني بإلغائه .يتط ّرق
اعتصموا يف مدينة ق ّم ،اعرتضوا عىل هذا القانون
ّ
لهذا إمامنا الراحل { يف كتابه «كشف األرسار» ،والذي كان بوقتها عىل ٍ
متاس
ِ
قائل:
املعتصمني املعرتِضني ،فريوي لنا ً
مبارش مع العلامء

لإلمام
الخميني {
ّ

أخل
اإلجباري نتائج غري ج ّيدة؛ فمن جهةّ ،
«أفرز قانون الخدمة العسكريّة
ّ
العسكري ،ومن جهة ،نُفِّذ تنفي ًذا غري ج ّيد ،وكثرية هي
بالدستور وبقوانني النظام
ّ
أخطاؤه وعراقيله وظلمه ،بحيث لو أردنا أن نتحدّ ث عن ذلك ونكشف الستار عنها،
كل يشء لكم ولِام تحكمون به أنتم.
لوجب علينا إخراج كت ّيب بذلك .لك ّننا نرتك ّ
اإلجباري وما تركه للبالد من رسقات وغارات
انظروا ج ّيدً ا إىل نتائج هذا القانون
ّ
وتسلّط عىل رقاب الضعفاء ونهبهم أموالهم وأمالكهم؛ ليقيموا وينشئوا تلك األبنية
والفيلت يف طهرانً ،
ّ
الكل يعلم
بدل من أن يوفّروا األمن واالستقرار يف البالدّ .
وظلم ،ملطّخًا بدماء تلك
كل حجر من تلك البيوت والقصور أُ ِخ َذ قه ًرا
ج ّيدً ا أنّ ّ
ً
كل ما ميكن إىل السلطة ،خوفًا من ظلمهم
النساء العاجزات املقعدات اللوايت قدَّ م َن ّ
ثم قض َني باقي حياته َّن باللوعة والحرمان .وما استهلكته القصور من موا ّد
وبطشهمّ ،
وطالء وغريها للتجميل والزينة ،إنّ ا اس ُتخلِ َصت من دماء األطفال املحرومني.

لقد حطّم هذا القانون نصف محاصيلنا الزراع ّية والصناع ّية ،ومل تحصل منه أ ّية
نتيجة ،سوى تلويث شبابنا العفيف املتد ّين ،خالل خدمته العسكر ّية طوال السن َتني،
بأبشع أنواع الفساد والفحشاء واملنكر ،والذين قضوا أ ّيامهم ولياليهم مع ثلّة من
األوغاد والجالوزة ،وهدروا فضائلهم كلّهاً ،
فضل عن اكتساب رذائل املعسكرات،
والتي انعكست بعد رجوع عدد منهم إىل قراهم وأريافهم ،فعاثوا فيها فسا ًدا،
وقلبوا موازين األمن واالستقرار ،ولجؤوا إىل الرسقة والخيانة والفساد ،ونقلوا األمراض
املعدية والخبيثة من العاصمة طهران إىل مناطقهم ،كمرض «السفليس» وغريه؛
لتلويث الشباب وإسقاطهم؛ يك تنتهي حياتهم املا ّد ّية واملعنو ّية بالتامم».
مخصصة للجيش ،ومع ذلك ،كان ال يجيد
إ ّن  40باملئة من ميزان ّية الدولة كانت ّ

سوى إقامة املسريات واالستعراضات .وأ ّما الدعايات التي كانت تُقام له ،فح ِّدث
مبؤسس املجد واالفتخار لـ«إيران املتج ّددة» ،بل «حامي الوطن
وال حرج ،فيدعونه ّ
واألرض» ،ومن وراء هذه الدعايات املكثّفة داخل املعسكرات وخارجها ،كانوا يهدفون
والحب
حب الوطن وبناء كيان الوطن ّية والقوم ّية ،وغرس بذور الطاعة
ّ
إىل غرس بذور ّ
يف قلوب الجنود والض ّباط تجاه السلطنة والسلطان.

وقبل تع ُّرض إيران لهجوم الربيطانيّني والروس عام 1941م ،كان الكثري من الشعب
ورجاالت الدولة ،بل رضا خان نفسه ،يرى ويعتقد بق ّوة الجيش وصالبته ،وأ ّن باستطاعته
لكل ما يداهم البلد ،مهام بلغت ق ّوة العد ّو .بينام الحقيقة غري
الصمود والتص ّدي ّ
ذلك ،فام إن طَ َرق أسامع الجيش خرب هجوم الروس من الشامل ،والربيطانيّني من
الجنوب عىل البالد ،حتّى تب ّدد الجيش بأكمله ،وهيم َنت عليه حالة الفزع والرعب
والقلق خالل ساعات.

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

يذكر لنا الجرنال «حسني فردوست» -الشخص املق َّرب لو ّيل العهد مح ّمد رضا خان،
رس الذي كان آنذاك يشغل منصب املراقب املفتّش عىل الفرقتَني الدفاع ّيتَني
وأمني ال ّ
للعاصمة ،مضافًا إىل مركزيّته يف املق ّر العا ّم للق ّوات املسلّحة ،والتي كان يرأسها مح ّمد
رضا خان آنذاك بتنصيب من والده رضا خان -يذكر لنا يف مذكّراته يف هذا مجال
شخصا واح ًدا وقف وصمد أمام العد ّو واجتياحه،
ً
قائل« :نستطيع أن نقول :إ ّن هناك ً
وهو قائد الق ّوة البحريّة يف جنوب البالد الجرنال «باين َدر» .فعندما داه َمت الق ّوات
األمريك ّية الجنوب ،تص ّدى لها برشف ،لك ّن األمريك ّيني د ّمروا نقالته بالكامل باملدفع ّية،
فتحطّ َمت وغرقَت واستشهد آنذاك» .هذه هي الصالبة واملقاومة واإلخالص الذي
وإل لَام القت الق ّوات األمريك ّية أب ًدا
حدث نتيجة عزم الشهيد «باين َدر» وش ّدة بأسهّ ،
رشت
أيّة مقاومة تُذكر ،واستولَت الق ّوات األمريك ّية عىل ميناء مدينة «خ ّرمشهر» ،وانت َ
بعض من ي ّدعي املقاومة بإطالق الرصاص
ق ّواتهم يف محافظة خوزستان ،ولعلّه قام ُ
وما إىل ذلكّ ،إل أنّنا نقول بجزم :مل تكن هناك أيّة مقاومة ،أو ق ّوة ،أو صمود ،أو دفاع.
أ ّما يف الشامل ،حيث منطقة آذربيجان ،فيا للفضيحة! َ
تعال وانظر إىل مقاومة
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بسيطة وغري اسرتاتيج ّية .مل يعرف الجيش ،من كبريهم إىل صغريهم ،سوى إلقاء
السالح عىل األرض ،مخ ِّففًا عن نفسه ثقل الحديد ،ليتس ّنى له تسلّق الجبال ،ولالختفاء
بفجواتها وكهوفها.

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف محافظة جيالن ،كان هناك جيش بقيادة اللواء «قَ َدر» ،الذي نال وسام الشجاعة
فيام بعد عىل إثر إصابة الروس بقذائف مدفعيّة ع ّدة .أ ّما العقيد «هنيك» ،املسؤول
أي
أي نرص عىل الروس ،ومل يقم بفعل ّ
عن قاطع «مرزن آباد» ،فلم يستطع أن يحقّق َّ
يشء يُذكَر ،بل احتمى بالجبل ،وف َّر مرس ًعا إىل أن لحق بفرقته األوىل بقيادة الجرنال
«بوذر جمهري» ،والذي نال ميدال ّية الفضيحة العظمى بهذا ال َركب الذي ج ّيش مشهد؛
فمع إمكان ّياتهم واستعداداتهم ،تركوا الساحة للروس ،وهربوا إىل الصحراء بد ّراجاتهم
الناريّة خوفًا وذع ًرا ،حتّى إنّه ،ومن فرط خوفهم وذعرهم ،وصل بعضُ هم إىل مدينة
«بندر عبّاس» ،بعد أن قطعوا الصحراء! وبعد فرتة من الزمن ،وصلَتنا أنباء بوجود
ق ّوات عسكريّة من خراسان إىل مدينة «بندر عبّاس».
هذا ،وكذا الحال يف مواجهة الق ّوات الربيطان ّية ،فلم يح ّرك أح ٌد ساك ًنا .وهذا كلّه
نشأ من ج ّراء جنب القيادات والشخص ّيات العسكريّة وخوفهم -ومن قسوة الروس
الخميني { إىل هذه
والربيطانيّني -فكيف الحال بالجنود والعسكريّني؟ يشري اإلمام
ّ
قائل:
املسألة بالذات ،إىل هروب رجال السلطة والق ّواد ً
عادي أن يجاهد أعدا َءه ،ويلقي بنفسه أمام دبّاباتهم
جندي
«هل تريدون من
ٍّ
ٍّ
ومد ّرعاتهم ،وهو يرى القادة العسكر ّيني جميعهم ،من أ ّولهم إىل آخرهم ،عند هجوم
العد ّو ،أ ّو َل الفا ّرين والهاربني؟ يرى منه ذلك ،وكان يقسو عليه ويحرمه ح ّتى من
الشهري -الذي ال يتجاوز السبعة رياالت وعرشها -يراه وهو يرتدي زيّه املد ّين
مرتّبه
ّ
يف ساحة القتال؛ لينجو بنفسه من الهالك ،فكيف تريدون منه أن يصمد أمام العد ّو؟».
ث ّم يتط ّرق إمامنا { إىل أسباب هذه الفجائع والهزائم وعللها ،معل ًِّل ذلك
حل يف الجيش
ُقي ،واالبتعا ِد عن اإلسالم والعقيدة ،ومبا َّ
بإهامل الدين وااللتزام ال ُخل ّ
من منكر وبغي ،يقول:

الجندي إىل ساحة القتال عند ذلك الليل املظلم واملوقع
« َمن الذي يدفع بروح
ّ
الخطر ،حيث يرى املوت إىل جنبه وال يهابه؟ َمن الذي يدعه يندفع بروح قتال ّية
كل حني ،سوى اإلميان فقط؟ اإلميان بحيا ٍة دامئ ّية غري زائلة.
ونافذة ،يتأ ّهب املوت يف ّ
ما هو الدافع والحافز لروح التضحية عند ذلك الحارس لثغور البالد ً
ليل ونها ًرا،
سوى اإلميان بالله -تعاىل ،-واإلميان بجزاء الله اآلخر؟ لو كان الجيش آنذاك ّ
يبث يف
والقيم الروح ّية ،ويستقدم َ
رجال العلم والدين إىل
التعاليم الدين ّية،
نفوس الجنود
َ
َ
املعسكرات ليعظوا الجنود ،ويشحنوا نفوسهم بروح الجهاد ،ويح ّركوا فيهم املشاعر
واألحاسيس الوطن ّية والدين ّيةً ،
بدل من أن يلقّنوهم األهازيج الجوفاء ،واألناشيد
املثرية ،ولو أنّ اإلذاعة كذلك كانت ّ
تبث القيم ،وتنرش الفضائلً ،
بدل من أن تنرش
الرذيلة وتدعو إىل الفساد ،لَام وصلَت البالد إىل ما وصلَت إليه يف هذه الصورة الرعناء،
ومل يصل مستوى الجيش إىل ما وصل إليه أيضً ا من االنحالل والضعف والفساد».
ّ
الخميني { لنظام رضا خان
القسم الثالث :معارضة اإلمام
اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

نلمح انتقادات ومعارضات شديدة وعديدة من سامحة اإلمام { ،يف كتابه
الديكتاتوري ،ونقتطف مشاهد منها حسب الحاجة
«كشف األرسار» ،لنظام رضا خان
ّ
واملقام .من بني تلك االنتقادات ،يربز انتقا ٌد مه ٌّم مل يلتفت إليه أح ٌد من رجال العلم
والعلامء وغريهم ،حول تبديل أوضاع الحكومة والدستور بعد هروب رضا خان .فريى
اإلمام { بهروبه هذا عد َم تغيري األحوال السياس ّية واالجتامع ّية واالقتصاديّة
والثقاف ّية ،أو تبديلها البتّة .ولهذا ،يثري هذه النقطة أمام ق ّراء كتابه ،ويدعوهم إىل
إصالح تركة الوضع الثقيل من عهد رضا خان ،وما فيها من أمراض وعلل ،والقيام
بإصالحها ومعالجتها بالعالج املناسب ،وإعادة املناسبات واالحتفاالت الدين ّية إىل ما
كانت عليه قبل حكومة رضا خان .ومن هنا ،نسعى إىل إعادة النظر يف بعض نظرات
اإلمام { ،ونعرضها للتحليل والدراسة ،بض ّم بعضها إىل بعضها اآلخر.
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وكل
معظم علامء الشيعة يعتقدون «بأنّ الحاكم ّية املطلقة لله -سبحانه وتعاىلّ ،-
ما يف الكون من حكومات ،فهي حكومات جائرة ومعارِضة ملصلحة العا ّمة»« ،ف ُهم
ال يعارضون قيام دولة إسالم ّية مستقلّة ،وال يعارضون حكومات كهذه .وعىل فرض
أنّها مخالفة لقوانني الله ودستوره ،وهي قامئة بالجور والظلمّ ،إل أنّهم ال يخالِفون
نظام خا ٍو جائ ٍر خ ًريا من عدمه»،
هذه الحكومات ،ولن يخالفوها؛ ألنّهم يرون وجود ٍ
«إ ًذا ،نالحظهم قاموا بثورة ومعارضة ضدّ شخص كرضا خان ،وهي مخالفة شخص ،ال
رجل معار ٌِض لصالح البلد والشعب».
حكومة؛ ألنّه ٌ

لإلمام
الخميني {
ّ

وعىل هذا ،فحكومة رضا خان تع ّرضَ ت ملخالفة العلامء ،رجال العلم ،مبا فيهم
«تأس َست من داخل الربملان بحدّ
اإلمام {؛ ألنّها حكومة غري مرشوعة ،وألنّها ّ
شخص غري الئق
السيف» ،وبصورة غري قانونيّة .يرى اإلمام { أ ّن رضا خان
ٌ
عسكري خشن ،والذي يطمح للسلطة والرئاسة يجب أن يط ّبق
بالسلطة؛ ألنّه «إنسان
ّ
القانون عىل نفسه أ ّو ًل ،ويرى نفسه كسائر الجامهري ،منصا ًعا له؛ يك يحظى بتأييد
جسد البالد بجسمه ،وإنْ
الشعب ورجاالت الحكومة والدولة .السلطان يجب أن يُ ِّ
يحس به يف جسده وبجوارحه ،فينطلق ليعالجه .وهكذا ،فهو
أصابها يشء ،فإنّه ّ
يحفظ األمن واالستقرار ورشف البالد وعرضها ومالها؛ فإنْ أصبح غار ًقا يف بح ٍر من
الشهوات والنزوات واالختالسات والرسقات ،ال يه ّمه ما يدور يف البالد والعباد ،فكيف
يُطلَق عىل هذا الشخص الحيوا ّين بالسلطان أو الرئيس».

إ ّن قوانني هذه الحكومات الديكتاتوريّة ودستورها هي قوانني تُؤ ّمن مناف َع الحاكم
و َمن يلوذ به من الجالوزة املختلسني ،ومصال َحههم؛ ولهذا« ،فإنّ قوانني رضا خان
املدسوسة ال تعادل قرشً ا واحدً ا ،ويجب إتالف جميع الوثائق والقوانني التي صادق
عليها الربملان ،وحرقها ،وإسقاط جميع االعتبارات لدى األعضاء .وإذا كان الربملان
اليوم يريد إعادة النظر بأعضائه ،فيجب عليه إقالة جميع ُع ّمل األمس الخونة»؛
ألنّهم «غال ًبا ما اختريوا ومل يُنتخَبوا ،وال يه ّمهم من أمر البالد يش ٌء سوى االختالس
وتكديس األموال يف الخارج ،وتراهم عند ضيق الوقت ،ويف الساعة الحرجة ،يرتكون
البالد ناجني بأنفسهم».

إذًا ،أين ا ّدعاءاتهم وهتافاتهم بالقوم ّية والوطن ّية؟ وأين تكالبهم عليها؟ «لقد كانت
القومي ،جعلوا من أنفسهم
تلك مج ّرد شعارات كاذبة خادعة؛ وباسم الوطن والرتاث
ّ
ٍ
كلامت تدور عىل ألسن العا ّمة املغفّلة؛ ليتس ّنى لهم ملء الجيوب ونهب الوطن
وثروته ،والتجربة أكرب برهان ملن أراد الفحص أو الدليل .كلّهم يعلم ج ّيدً ا أنّه ميكن
حساس واحدّ ،
وإل لَام كانوا ُينفقون مئات اآلالف
استنزاف املاليني ألجل
كريس ّ
ّ
ألجل الحصول عليه» ،وبالطبع «إذا استطاع فر ٌد الوغول يف تلك الشبكة الديكتاتور ّية
الحاكمة ،ويعطّل من حركتها ومسريتها ،وليعود عىل البالد بالخري والصالح منها ،فهو
مطلوب ،بل أحيانًا يتو ّجب عليه رش ًعا أداءه».
عمل
ٌ
ٌ

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

لك ّن بحثَنا ال يدور حول االحتامالت واالستثناءات واملفردات ،بل يدور حول
الواقع ومتطلّباته .لذا« ،يجب االنقالب عىل هؤالء املتسلّطني الخونة ،و َمن شاكلهم
من الكبار والصغار الطامعني امله ّربنيّ ،
وإل سوف تأيت حكومة وسلطة أقذر من
حكم!» .لقد هرب رضا
هؤالء ،وعندها ترون السابقني كانوا أصلح قو ًما وأنسب ً
رسا ،وقد تق ّنعت بقناعٍ جديد وثياب
خان ،لكن «له جامعات وأي ٍد خبيثة تعمل له ًّ
جديدة ،وأخذت تفرتس الشعب وتنهبه من جديد» .وعىل هذا ،فإ ّن الشعب نفر
وكل من ساهم يف عمليّة دحض راية اإلسالم
من جميع رجاالت رضا خان وأتبا ِعه ِّ
قاست أنواع الظلم والجور
والدين الحنيف« ،فالجامهري املحرومة واملظلومة ،التي َ
شخصا واحدً ا من أولئك
وعمله ،أصبحت غري قادرة عىل أن ترى
ً
من رضا خان ّ
املجرمني الخونة ،الذين تل ّوثَت أياديهم باآلثام ،حيث العبث مبقدّ رات أبناء هذا
وكل من يؤيّد ويحرتم ويقدّ ر تلك الحثاالت
الشعب ،وهتك عرضه ،وانتهاك حرماتهّ ،
يف يومنا هذا ،إنّ ا هو إنسانٌ بعيدٌ عن الرشف والعفّة والنصف .أ ّما الصحف التي
ر ّو َجت لرضا خان وأتباعه ،بأعامله التي تحمل شعار الحركة اإلصالح ّية ،والتي
من أبرزها مسألة السفور ،يجب أن تُح َرق بأجمعها يف الشوارع والساحات أمام
الجميع».
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ننشغل بإصالح بعض الرموز والشخص ّيات ،وبعض املناصب والسامت،
َ
يجب أن ال
بدل منهم ،من الرموز السياس ّية األجنب ّية
ونغفل عن غريهم ً
َ
ونحيلَهم إىل املحاكامت،
القذرة ،بل يجب إصالح الوضع بأكمله؛ وعىل رأس األمور كلّها ،مسألة إصالح الج ّو
ُقي والتباهي،
الثقا ّيف ورموزه ،حيث انحرف الشباب واألشبال إىل ساحات الفساد ال ُخل ّ
قائل:
والذي كان يُ َع ُّد أحد أهداف رضا خان الرئيسة .ث ّم يستطرد اإلمام { ً

لإلمام
الخميني {
ّ

«من املجاالت التي هي بحاجة فاعلة لإلصالح والتطهري ،مجال الصحافة والنرش،
ّ
واملجلت والنرشات الدوريّة التي وصلت إىل حدّ الفساد واالنحطاط،
فالصحف
وأصبحت مصد ًرا له ،يجب محوها من الوجود .وإذا ك ّنا نريد نرش الفساد وإطالق
عنانه ،فال يشء يساعدنا عليه ّإل هذه الحثاالت واألوراق املخزية.
هؤالء باسم التجدّ د والتمدّ ن ،ج ّروا فتياتنا وفتياننا إىل ساحات الشهوات والنزوات،
وأخذوا يرقصون مع فتيات وطننا ،بعد أن أخرجوهم من ربقة اإلميان والحجاب
والسرت إىل السفور والفساد ،وقد غفل رضا خان ،عند تنفيذ خططه املد ِّمرة هذه ،عن
أن يأيت زمانٌ يثور عليه املؤمنون ،و ُينزلون به رضباتهم املسدّ دة له ولخططه بإذن
الله -تعاىل ،-ويهدمون رصح الفسد والطغيان واالنحراف.
ّ
واملجلت
عىل العموم ،يجب عىل الشعب والجامهري أن ال تعترب تلك الصحف
التي غاصت فيها أفكار رضا خان وأهدافه ،سوى أوراق مهملة نتيجتها النريان ،ورضر
واملجلت التي كانت ّ
ّ
تبث أفكار رضا خان ورجاالته ،هو أكرث مبئات
تلك الصحف
األضعاف من املجرم أحمدي والظامل مختاري وغريهم .إذا كان مختاري يعتدي عىل
ّ
واملجلت قاتل ٌة أل ّم ٍة بأكملها،
سجني واحد ويع ّذبه ح ّتى املوت ،فإن هذه الصحف
لِام تفتقر إليه من عفّة ورشف .إنّ أقالم هذه الصحف وأمثالها ،لهي أشدّ رض ًرا عىل
األ ّمة اإلسالم ّية مبئات امل ّرات من اإلبر التي كان يزرقها أحمدي للسجناء املظلومني.
أولئك الذين يدّ عون انقراض رضا خان وأعامله وأهدافه طيلة العرشين سنة
ّ
واملجلت يف بيوت هذه األ ّمة
املاضية ،أليسوا هم الذين ينرشون تلك الصحف

والشعب ،ويشيدون بأفكار رضا خان وأعامله؟ إذا كان ا ّدعاؤهم ذلك صحي ًحا وصائ ًبا،
ّ
واملجلت إىل الشوارع ويحرقونها؛ يك يلقّنوا ك ّتابها
فلامذا ال يلقون بتلك الصحف
درسا لن ينسوه أبدً ا؟ لقد صادروا جميع معتقداتنا وعاداتنا .وأكرث ما يؤمل القلب
ً
العقيدي لأل ّمة ،والذي من خالله يُحفظ
الديني والهاجس
الحس
ويجرحه ،هو إماتة ّ
ّ
ّ
الرشف وتُرىب الفضائل األخالق ّية».

الدستوري
إ ّن الجانب اآلخر من انتقادات اإلمام { كان مو ّج ًها لنوعيّة النظام
ّ
ويتأسف للج ّو الحاكم يف الجيش،
للبلد ،والذي أرشنا إليه مسبقًا .يتأث ّر اإلمام { ّ
قائل:
فيكتب ً
للجندي أن يتأقلم معه ،وصل
«مع هذا الج ّو الحاكم يف الجيش ،الذي ال ميكن
ّ
يؤسس ملصلحة عليا؛ ولهذا نرى الجنود
إىل درجة حيث أصبح جل ًّيا للعموم ،أنّه مل َّ
ال يرون ً
سبيل لنجاتهم ّإل الهروب .يجب إصالح البالد من جميع جوانبها ،وبكافّة
قطاعاتهاّ ،
وإل فاألفضل رميها يف سلّة النسيان».
ومن ث ّم يُظهر اإلما ُم { دهشتَه لعدم تبديل النظام السابق ،فيقول:

قائل:
ث ّم بعد انتقاده هذا ،يقرتح ً
وحب
«إذا كان املسؤولون يريدون إعداد الجيش ،ويبثّون فيه روح الوطن ّية،
ّ
الوطن ،والدفاع عنه ،يجب عليهم أن يسلّموه إىل رجال العلم والخطباء وال ُو َّعظ
العقائدي ...وطريق
الديني
الجندي بالعالِم الربّا ّين والرجل
الدين ّيني ،وأن يربطوا
ّ
ّ
ّ
والذب عن كرامة الوطن وح ّبه ،ال مي ّر ّإل عرب الروح اإلميان ّية واإلله ّية ،التي
الفتوة
ّ
الغيبي».
تؤمن بالله ومبدده
ّ
اإلداري املد ّين للبالد ،وإىل الفساد
ث ّم يستطرد اإلمام { ويتط ّرق إىل الوضع
ّ
اإلداري الذي حصل ،وذهب إىل أ ّن مصدره هم املوظّفون وأصحاب املشاغل ،فهؤالء
ّ

اإلمام الخمينيّ { ورضا خان

«يف عهد ذلك الطاغية ،كانت األعذار تُط َرح خوفًا من بطشه وقدرته ،ولكن اليوم
ما الخرب؟».
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لإلمام
الخميني {
ّ

رصفهم وتهتّكهم ،جعلوا املواطن ير ّد عليهم مبا هم عليه،
برذائلهم األخالق ّية وسوء ت ّ
اإلداري ،وإذا بالجامهري منفصلة عن قوانني الدولة ،وإذا الفساد
ويهرب من النظام
ّ
والفوىض تع ّم البلد؛ ذلك نتيجة املعاملة الس ّيئة وإرضاب الشعب عن إيصال الرضائب
والحقوق للدولة .إذًا« ،يجب أن ال تتو ّقعوا ُحسن ظ ّن الجامهري لدى الدولة،
وتنتظروا مساهمة الشعب مبا يجنيه بعرق جبينه وتعبه ،ويهبه إىل عصابة من
امله ِّربني واملختلسني ،ويؤ ّدي بحالة ال يصل معها ميزان ّية الدولة» .والطريق األمثل
واألفضل إلثبات ُحسن الظ ّن و ُحسن النوايا من الحكومة تجاه الشعب ،هو« :إصالح
الوضع القائم ،وقمع الغارات والنهب والتهريب ،وعزل الخونة واملرتبِّصني بالدوائر
ملصالحهم الذات ّية .وبعبارة أخرى ،يجب تبديل أحوال البالد بأكملها ،دون استثناء...
ّ
حق مبا تقوم به تجاه الحكومة».
وإل فسيبقى الوضع كام هو عليه ،والجامهري عىل ّ

الفصل الرابع

ّ
ّ
السياسية بعد رضا خان
الدينية
غياب القيادة

ونتيج ًة لضعف حكومة رضا خان ووهنها ،مضافًا إىل تصاعد الحمالت الدعائ ّية
األجنب ّية التي أشعلت نار ثورة كبرية يف نفوس الشعب ض ّد رضا خان ،أخذت الحركات
ومم زاد من فورة
الجامهرييّة تتعاظم ،والكتل الشعب ّية تتزايد ،وتق ّوي من نشاطهاّ .
وخاص ًة
الشعب وثورته -مضافًا إىل ما سبق -فقدان لقمة العيش ،وقلّة املوا ّد الغذائ ّيةّ ،
الدقيق والقمح .وفجأ ًة داهمت الق ّوات الروس ّية البالد ،فأطلق رضا خان ساقيه للريح،
لريمتي يف أحضان أسياده الربيطان ّيني ،الذين عملوا عىل تثبيت حكمه لعقدين
ّ
وول هاربًا َ
من الزمن؛ فنجا بذلك من قبضة الشعب الثائر املتح ّمس ،ذلك الشعب العظيم الذي

ناخ اضر دعب ةّيسايسل ا ةّينيدلا ةدايقلا بايغ

تصاع َدت األجواء السياسيّة ،وضُ يِّق الخناق عىل رضا خان ،وهو يعيش األسابيع
األخرية من سلطته ،إذ دخل ج ًّوا مضطربًا وخط ًرا ،وهذا ما كان نات ًجا عن تأزُّم العالقات
الربيطانيّة اإليرانيّة؛ نتيجة توطيد العالقات املتينة بني رضا خان والنازيّة األملانيّة .ويف
الوقت الذي كان فيه رضا خان يتعامل مع هاتَني الدولتَني العظيمتَني تعا ُم ًل متي ًنا
رسيًّا ،وعىل انفراد ،ص ّم َمت بريطانيا عىل عزل رضا خان من السلطة ،حفاظًا عىل
و ّ
مصالحها ،وضامنًا ملستقبلها هناك ،وإن تطلّب هذا استخدام الق ّوة العسكريّة .وقد
عم َدت بريطانيا إىل ش ّن حملة دعائيّة وإعالميّة كبرية ض ّد رضا خان عرب اإلذاعات
األجنبيّة ،وراحت تستف ّز عواطف الجامهري ومشاعرهم ،عن طريق التشهري به ،وفضح
جرامئه وجناياته وظلمه وجوره.
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مل يكرتث لدخول الق ّوات األجنب ّية وهيمنتها عىل البالد ،إذ غلب عليه الفرح وطغت
عليه البهجة والرسور بسقوط رضا خان وهروبه ،ذلك الطاغية الذي تح ّملت الجامهري
من بطشه وظلمه وجوره ما تح ّملت .لقد كان الشعب عىل اعتقاد كامل بعدم سقوط
الخميني {:
ذلك الج ّبار لوال دخول تلك الق ّوات إىل البالد .يقول اإلمام
ّ
ولعل الجميع يتذكّر مدى فرحة الجامهري عند هروب رضا خان ،ورسورهم
«ّ ...
بدخول الق ّوات األجنب ّية عىل أنّها هي سبب السقوط.»...

لإلمام
الخميني {
ّ

لقد تعاظ َمت األخطاء ،وتر َّدت أوضاع البالد؛ نتيجة األوضاع السياس ّية الجديدة،
وته ّد َمت أركان النظم ،وو َه َنت قواه ،وبا َن ضعفه .وباملقابل ،فالشعب كان عىل أه ّبة
وجسيم يؤ ّدي إىل انقالب
االستعداد للقيام بثورة عارمة وكبرية ،وكاد يشكّل خط ًرا كب ًريا
ً
واسع ،لك ّن الذي حال دون ذلك ،وأعاد املايض من جديد ،عامالن أساس ّيان:
العامل األ ّول :هو اتّفاق بريطانيا وروسيا عىل تسليم زمام األمور ملح ّمد رضا بن
رضا خان ،وساع َدت هذه العمل ّية نشاطات «فروغي» املكثّفة واملتواصلة ،حيث
بذل فروغي هذا ما بوسعه كلّه من جهود ،إلبقاء نظام الحكم عىل صيغته السابقة
البهلوي -وواصل جهوده ومساعيه لتهدئة الشعب والجامهري املنفعلة
أي النظامّ
واملتح ّمسة ،وإعادة سيطرة الحكومة من جديد .وتط ّرق يف خطابه الذي ألقاه يف
الربملان ،وبعد أن قَرأ قرار إقالة رضا خان ،تط ّرق إىل مد ِح مح ّمد رضا ،وذ ِّم املجرمني
والجالوزة السابقني ،بقوله :سوف يتسلّم مح ّمد رضا زمام السلطنة ،ويسري عىل نهج
وكل من تس َّبب يف
كل َمن ألحق الرضر واألذى بالشعبَّ ،
الدستور ،وسوف يعاقب ّ
ظلم الجامهري وسلبها حقوقها املرشوعة ،وإ ّن ما أُشيع عن مح ّمد رضا وانسجامه مع
كذب محض ،وعا ٍر عن الص ّحة ،وإنّه سوف يطلق عنان الح ّريّة
أفكار أبيه وأعامله ،هو ٌ
الزي املناسب ،والتزام العقيدة والرأي الذي يرتئيه ،وإقامة الشعائر
للشعب باختيار ّ
لكل من تس َّبب يف
الدين ّية ،وإىل غري ذلك .وسيقوم بإجراء محاكمة عا ّمة وشاملة ّ
توسيع رقعة الظلم والجور سابقًا.

ناخ اضر دعب ةّيسايسل ا ةّينيدلا ةدايقلا بايغ

العامل الثاين :وهو األه ّم ،غياب القيادة الجامهرييّة .ففي عهد رضا خان ،أُل ِق َي
القبض عىل كثري من رجاالت السياسة وعلامء الدين البارزين املعارِضني للنظام ،وأُو ِدعوا
وشدوا عن أوطانهم ،و ُرو ِقب
السجون ،وأصاب بعضهم القتل واالغتيال ،وأُب ِع َد آخرون ُ ِّ
بعض آخر ،كام ُح َّد من تح ّركاتهم .أ ّما الباقون من علامء الدين ،فاختاروا الصمت
ٌ
والسكوت ،حفظًا لكرامتهم ومراعا ًة ملكانتهم من جهة ،ولفرض الرقابة املش َّددة عليهم
من ِق َبل النظام من جهة أخرى .وكانت تُ َو َّجه إليهم التهم املتن ّوعة والغريبة؛ فرت َّدت
منزلتُهم ،وذه َبت هيبتُهم ،فسقطوا من أعني الشعب ،حتّى صاروا موضع سخريّة
السيايس .هذا كلّه أ ّدى
واستهزاء ،هذا مضافًا إىل انزوائهم املفرط ،وعدم نضج وعيهم
ّ
إىل فشل الكثري من انتفاضاتهم وتح ّركاتهم ،فانرصفَت الجامهري عنهم ،وقد بلغ بهم
األمر إىل درجة أصبح فيها عالِم الدين يتم ّنى أن ال يُذكَر عنده اس ٌم للسياسة؛ ألنّها
أض َحت -يف نظره -إهان ًة لصاحب العاممة ،وملقام الحوزة العلم ّية .وهذا ما دعا اإلمام
أن يذكر هؤالء بتعليق جميل وجذّاب ،فيقول:
عملهم بجدّ يّة تا ّمة،
« ...من خطط املستع ِمرين التي ُه ِّيئت من َقبل ،ونفّذها ّ
هي خطّة القضاء عىل علامء الدين؛ فأشاعوا فكرة انفصال الدين عن السياسة ،وأصبح
رست
لدى العا ّمة يش ٌء من السخريّة إذا تف َّو َه العالِم بكلم ٍة ّ
تخص هذا املجال ،و َ
الفكرة إىل بعض العلامء أنفسهم؛ فإذا دار الكالم حول السياسة وما يعاين البلد من
أزمات ومشاكل ،سحبوا أنفهم فو ًراُ ،معلِنني عدم عالقتهم بالسياسة .وإذا تط ّرق أحد
متس نظام الحكم
العلامء إىل مشكلة يعاين منها الشعب والبلد ،أو إىل مسألة قد ّ
شي ًئا ما ،تراهم يف ّرون منه فرارهم من األسد ...ويُطلقون عليه «رجل دين السياسة».
أولئك يرون ويعتقدون بأنّ َمه ّمة عالِم الدين هي مالز َم ُته منزله ومسجده فحسب،
وإذا تخلَّل بني الفريض َتني محارض ٌة أو كلم ٌة ،فيجب أن تكون فقه ّية أو أخالق ّية ،ال
غري ،وال يجوز له التط ّرق إىل املشاكل االجتامع ّية ،وإىل فساد الوضع القائم ،وأولئك
تربَّوا هكذا ،وهكذا أثّرت فيهم الدعاية واإلشاعات الغرب ّية.»...

111

112

ولقد كان هذا مؤث ّ ًرا عىل الزعامة الدين ّية السياس ّية ،وعا ِم ًل من عوامل غيابها عن
إل أ ّن الظروف كانت ُمه ّيئة للثورة ،حيث جعلَت اإلمام {
السياسة بعد رضا خانّ ،
يج ّر حرسات وآهات عىل خل ّو الساحة من رجال الدين ،فراح يقول:

شخص يقوم بامله ّمة ويُنجي الشعب ،ح ّتى
« ...مع بالغ األسف ،مل يكن هناك
ٌ
استلم ابن رضا خان زمام األمور ،فلو كانت هناك حركتان أو ثالث يف بعض املدن،
لتف ّجر الربكان .ولألسف ،مل نجد صوتًا معارِضً ا واحدً ا ،وقد رضب الخوف والهلع أطنابه
من جديد ،وذه َبت ُ
آمال الشعب أدراج الرياح ...فلو كان «املد ِّرس» ،ألحدَ ث شي ًئا،
لكن خلت الساحة خل ًّوا تا ًّما.»...
لإلمام
الخميني {
ّ

لقد كان هناك من علامء الدين السياس ّيني ،الذين لو سن َحت لهم الفرصة ،لركبوا
معارج الثورة ،لكن ق ّيدوهم وأجهضوا نشاطاتهم وهي يف مهدها .فهذا العالِم املجاهد
آية الله الكاشا ّين ،الذي له اليد الكبرية يف مقارعة الربيطان ّيني ،كان أحد املرشَّ حني لقيادة
رسيَّة مع األملان،
ثورة عارمة ،لك ّن الربيطان ّيني ألقوا القبض عليه بتهمة إقامة عالقات ّ
ولَبِثَ م ّدة  28يو ًما يف سجون آراك وكرمنشاه ورشت.
كذلك آية الله حسني الق ّم ّي ،الذي أُب ِعد إىل مدينة كربالء عام 1936م إثر معارضته
السلطة وتحريضه ض ّد قرارات رضا خان اإلصالح ّية ،وقد عزم عىل الرجوع إىل بالده
استقبال
ً
إىل مدينة مشهد -عام 1945م؛ وعند مروره بطهران ،استقبلته الجامهريباه ًرا ،وقد تق َّدم إىل الحكومة القامئة بخمسة طلبات ،وهي:
الزي املناسب ،وإلغاء حكم السفور.
 .1فتح مجال الح ّريّة للمرأة باختيارها ّ
 .2إغالق املدارس املختلطة.

 .3إقامة الشعائر الدين ّية يف املدارس الحكوم ّية.
االقتصادي املتأزّم.
 .4إصالح الوضع
ّ

 .5ح ّريّة نشاط الحوزة وعلامء الدين.

تنظيم لهم ،وأعلنوا عن
بعض سجنائه الشيوعيّني عن
وبعد هروب رضا خان ،أعلن ُ
ٍ

يستغل غضب
ّ
ظهور «حزب تُوده» يف الساحة عام 1942م .واستطاع هذا الحزب أن
الجامهري عىل الحكومة ،فر َّو َج الشعارات الحامس ّية والثوريّة املزيّفة عىل طلبات
الجامهري وما تهدف إليه ،فعملَت عىل نرصته حشو ٌد كبري ٌة من قطاعات الشعب كافّة،
والعمل.
ّ
وباألخص الشباب والطلبة الجامع ّيون واملوظّفون والعسكريّون ّ
إ ّن اإلمام { الذي درس عهد رضا خان ،وملس خططه ودسائسه جيّ ًدا ،وكشف
ٍ
بإصالحات جزئيّة وشكليّة من ِقبَل دولة فروغي،
ماهيّة ذلك النظام الجائر ،مل يُخ َدع
ويرى أ ّن طلبات العلامء غري كاملة ،وال تفي بالغرض املطلوب ،وال تعمل عىل تحقيق
أهداف الشعب ،ويُشري لهذا يف كتابه «كشف األرسار» ،الذي ح ّرره وص ّنفه بعد عا َمني
من سقوط عرش رضا خان ،ويُظهِر ما يجب إصالحه وتطهريه ،وما غفل عنه العلامء،
السيايس الجديد ووعيه ،ويحذّر من األحزاب والكتل غري
وأخذ يدعو إىل فهم الج ّو
ّ
اإلسالميّة التي تريد االصطياد يف املاء العكر ،ث ّم يبدي أسفه الشديد لِام أضاعه العلامء
من فرصة ذهبيّة مهيّأة ،فيقول:

ناخ اضر دعب ةّيسايسل ا ةّينيدلا ةدايقلا بايغ

الديكتاتوري ،ظَن ّنا أنّ الشعب قد عرف
«عند هروب رضا خان ،وانتهاء العهد
ّ
ٍ
ضغط دام عقدَ ين من الزمن ،تع ّرض فيهام إىل أبشع
علّته ووعاها ،وذلك ج ّراء
حاالت الظلم والجور والدمار ،وأدرك أنّه سوف يقيض عىل تلك الرشذمة الباقية من
ظل
وس َننه ،لكن -ومع شديد األسفّ -
ذلك العرص ،وسوف يدوس عىل جميع بِدَ ِعه ُ
غار ًقا يف سباته العميق ،وتناىس حياته املظلمة .وعندما سكت الشعب عن حقوقه،
ومل ينهض للثأر ،أعطى الفرصة إىل ق َّناصيها ،فاعتدوا عىل علامء الدين وعىل الحوزة
أي رادع ،وأعرضَ ت املحاكم عن القرآن ،ورض َبت به َص ْف ًحا ،وش َّه َرت
العلم ّية دون ّ
بالدين والقرآن ،وألصقَت به أنواع التهم واالفرتاءات ،ح ّتى أصبحت الساحة خالية
لهم ،ولِام يهدفون إليه من أهداف ،وما يب ّيتونه من ن ّيات فاسدة مد ّمرة تعيد تلك
الفرتة املظلمة واأل ّيام املؤملة».
ويف مجال آخر ،نرى اإلمام { يُويل مسألة اإلخالص لله -تعاىل -يف امليادين
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لإلمام
الخميني {
ّ

جميعها اهتام ًما واس ًعا .إذ يجب عىل اإلنسان أن يك ّرس جميع أعامله ونشاطاته
يف إطار واحد ،وهو اإلخالص لله ،وإلّ فنشاطاتنا وتح ّركاتنا جميعها سوف تكون
شيطان ّية .وعىل املرء أن يعلم أ ّن األهواء هي سبب االنحرافات عىل اختالف أنواعها،
وقد أوىص اإلمام الشعب ،بفئاته كلّها ،بانتهاز الفرص الثمينة للخالص من الضعف
والوهن امل ُهيمن عليهم ،وأن يقوموا بأعاملهم جميعها بن ّية القربة إىل الله ،وإلّ
وستسي األمور حسب األهواء ،ويتسلّط الظاملون عىل
فسيعود الج ّو كام كان سابقًا،
َّ
عب
املتشتّتني من جديدّ ،
ويبش الجميع بسلطة أقىس وأبشع من سلطة رضا خان .وقد ّ
حساس؛ ونظ ًرا أله ّم ّيته ،ولِام جاء به من نقاط
اإلمام { عن رأيه هذا مبقال منفرد ّ
بنصه الكامل:
حساسة ومثرية ،وما شمله من توقّعات وتن ّبؤات حدث َت فيام بعد ،ننقله ّ
ّ
َٓ


َ

ْ

ُ ۡ َّ
ُ ُ
كم ب َوٰح َِدة أن َت ُق ُ
وموا ِ َّلِ َم ۡث َ ٰن َوفُ َر ٰ َد ٰى﴾(((.
﴿قل إِن َما أعِظ
ٍۖ
ِ

«بي الله -سبحانه -يف هذه اآلية الرشيفة املسرية اإلنسان ّية ،من املبدأ األ ّول
ّ
للطبيعة املظلمة ،وح ّتى املنتهى .وقد اختار إله العامل -من بني املواعظ كلّها -أفضل
املواعظ ،ليضع إزاء االنسان عبار ًة متثّل طريق اإلصالح الوحيد للدا َرين:
«القيام لله» هو الذي أوصل إبراهيم خليل الرحمن إىل مقام الخلّة ،وح ّرره من
أرس املظاهر املختلفة لعالَم الطبيعة...
«القيام لله» هو الذي نرص موىس الكليم بعصاه عىل الفراعنة ،وألقى بتيجانهم
مهب الريح...
وعروشهم يف ّ

إنّ األنان ّية وترك القيام لله ،هام اللذان أوصالنا إىل هذا اليوم األسود ،وسلَّطا علينا
العالَم كلّه ،وجعال البلدان اإلسالم ّية تحت هيمنة اآلخرين.
القيام من أجل املنافع الشخص ّية هو الذي قىض عىل روح الوحدة واألخ ّوة لدى
أبناء األ ّمة اإلسالم ّية.
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شيعي،
القيام من أجل النفس (الذات) هو الذي ف ّرق بني أكرث من عرشة ماليني
ّ
وبا َعدَ بينهم بنح ٍو أضحوا فريس ًة لثلّ ٍة من عبدة الشهوات املرتبِّعني عىل كرايس
السلطة.
شخصا مازندران ًّيا أ ّم ًّيا [مح ّمد رضا
القيام من أجل الشخص هو الذي يسلّط
ً
بهلوي] عىل عدّ ة ماليني ،ليعيث بحرثهم ونسلهم ،إشبا ًعا لشهواته.
ّ

القيام من أجل املنفعة الشخص ّية هو الذي سلَّط علينا اآلن عد ًدا من األطفال
املتسكِّعني ،ومكّ َنهم من التحكُّم بأموال املسلمني ونفوسهم وأعراضهم يف أنحاء البالد
كلّها.
القيام من أجل النفس األ ّمارة هو الذي سل َّم مدارس العلم والفكر لثلّة من
األطفال الس َّذج ،ليح ِّولوا مراكز تعليم القرآن إىل مراكز للفحشاء...

صي الصحافة وسيل ًة لنرش الفساد
القيام من أجل املصالح الشخص ّية هو الذي ّ
األخالقي ،وهي اليوم أيضً ا تواصل مامرسة القضايا ذاتها التي تف ّتق عنها الذهن
ّ
املتح ِّجر لرضا خان العديم الرشف ،وتنرشها بني الناس.
القيام من أجل الذات هو الذي سمح لبعض هؤالء الن ّواب املزيّفني ،بالتف ُّوه يف
الربملان مبا يحلو له ضدّ الدين ورجاله ،دون أن يعرتض عليه أحد.
اإلسالمي ،أ ّيها العلامء الر ّبان ّيون ،أ ّيها املفكِّرون املتد ِّينون ،أ ّيها
يا علامء الدين
ّ
الحق ،يا أنصار
الو ّعاظ املؤمنون ،أ ّيها املتد ِّينون املو ِّحدون ،أ ّيها املو ِّحدون طالب ّ
الحق الرشفاء ،أ ّيها الرشفاء الوطن ّيون ،أ ّيها الوطن ّيون الغيارى!
ّ
ومتسكوا بطريق اإلصالح الوحيد الذي اقرتحه لكم،
اقرؤوا موعظة إله العالَمّ ،
وتخلّوا عن املنافع الشخص ّية؛ لتنالوا سعادة الدا َرين ،واحتضنوا العاملَني من خالل

ناخ اضر دعب ةّيسايسل ا ةّينيدلا ةدايقلا بايغ

القيام من أجل النفس هو الذي سلب عباءة العفّة من عىل رؤوس النساء
املسلامت العفيفات ،وما زال هذا األمر املخالف للدين والقانون ساريًا يف هذا البلد،
ومل ينبس أحدٌ ببنت شفة.
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الحياة الح ّرة الرشيفة« ،إِنَّ لل ِه ِف أَيَّ ِام َد ْه ِرك ُْم نَ َف َح ٍ
ات ،أَ َل َف َت َع َّرضُ وا لَها».

اإللهي ،وهو أفضل األيّام للقيام من أجل
املعنوي
هب فيه النسيم
فاليوم يو ٌم َّ
ّ
ّ
اإلصالح ،فإذا ض ّيعتم الفرصة ،ومل تقوموا لله ،ومل تدعوا للشعائر الدين ّية ،فسوف
تتسلَّط عليكم يف الغد شلّ ٌة من الزناة املته ِّتكني ،وتجعل من دينكم ورشفكم لعب ًة
لنوازعهم الباطلة.
ٍ
تربيزي تائه
شخص
ما هو عذركم اليوم عند إله العالَم؟ كلّكم رأيتم كُ ُت َب
ٍّ
[كرسوي] ،اتّخ َذت من رشيعتكم موضو ًعا للتشهري ،وتطاولَت ،يف مركز التش ُّيع ،عىل
اإلمام الصادق واإلمام الغائب -روحي له الفداء ،-دون أن تتف ّوهوا بكلمة.
لإلمام
الخميني {
ّ

فام هو عذركم اليوم يف محكمة الله؟ ما هذا الضعف والعجز الذي يسيطر
عليكم؟
جمعت هذه الوريقات ،وعرض َتها عىل علامء البالد
َ
أيّها الس ّيد املحرتم الذي
والو ّعاظ! يا ح ّبذا لو تقدّ م كتابًا يزيل الفرقة من بني صفوف هؤالء ،ويعينهم عىل
تحقيق األهداف االسالمية .كان عليك أن تحصل عىل تواقيعهم [وعودهم] بالتع ُّهد
ٌ
تطاول
بالقيام يدً ا واحدة ،وقل ًبا واحدً ا ،يف أيّة بقعة من بقاع هذه البالد ،إذا ما حصل
عىل الدين.
ح ّبذا لو يتعلّمون اإلخالص -عىل ّ
األقل -من البهائ ّيني((( ،الذين لو عاش أحد
الحساسة عىل اتّصال به ،وإذا ما اعتدى عليه
أتباعهم يف قرية نائية ،لكانت مراكزهم ّ
أحد ،ه ّبوا لنرصته.
أنتم مل تنهضوا بحقّكم املرشوع .فنهض املته ِّورون عدميو الدين ير ّوجون ألفكارهم
كل مكان ،ولن مييض وقت طويل ح ّتى يتسلّطوا عليكم -أنتم املنهمكون
اإللحاديّة يف ّ
مم كانت عليه يف عهد رضا خان».
بإثارة الفرقة -بنح ٍو تُضْ حي فيه أيّامكم أسوأ ّ

((( فرقة ضالّة.

الفصل الخامس

والية الفقيه في كتاب «كشف األسرار»

والجدير بالذكر ،أ ّن ما ذكره اإلمام { يف كتابه «والية الفقيه» ،وأثناء خطاباته
وكلامته ،حول ماه ّية املسألة وحدود اختيارات الحكومة اإلسالم ّية وأبعادها ،هو بعينه
ما ذكره يف كتابه «كشف األرسار» سابقًا .ومن هنا ،نرجع لرنى أبعاد املسألة ،وبيش ٍء
من االختصار.
ُ

َۡ

يبدأ اإلمام { بتفسري آية ﴿أ ْو ِل ٱل ۡم ِر﴾((( ،ويعتقد اإلمام { «أنّ الله أمر،
بهذا ،بناء كيان دولة إسالم ّية ...وملّا كان األمر ً
شامل لأل ّمة اإلسالم ّية كافّة ،بأنّ تطيع
َۡ
ُ
املعب عنها بـ﴿أ ْو ِل ٱل ۡم ِر﴾ ،فال بدّ من وجود حكومة واحدة ال غري.»...
تلك الحكومة َّ
ُ

ارسألا فشك« باتك يف هيقفلا ةيالو

تتجل أه ّم ّية كتاب «كشف األرسار» أكرث عند بحث مسألة «والية الفقيه»
ّ
و«الحكومة اإلسالم ّية» ،والتي -مع األسف -مل تح َظ باالهتامم ج ّي ًدا .يعتقد الكثري
الخميني { طرح مسألة والية الفقيه خالل بحوثه الدراس ّية يف مدينة
أ ّن اإلمام
ّ
النجف ،بينام بحث املسألة يف كتابه «كشف األرسار» قبل خمس وعرشين سنة .وكام
أملحنا سابقًا ،فإ ّن اإلمام { نرش كتابه وأفكاره هذه يف ٍ
وقت مل تشهد الساحة نشاطًا
باألخص ،واأل ّمة مل تُشعل فتيل انتفاضاتها الشعب ّية ض ّد االستعامر.
من علامء الدين
ّ

َۡ

أ ّما من هم ﴿أ ْو ِل ٱل ۡمرِ﴾؟ فهنا تقع املسألة يف بحث عميق بني املذاهب اإلسالم ّية،
ويتط ّرقون لها بالبحث والتفصيل املع ّمق.
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ُ

َۡ

وبعد أن يطرح آراء بعض املذاهب بـِ﴿أ ْو ِل ٱل ۡم ِر﴾ ،بأنّهم حكّام البالد القامئون
أشخاصا جهلة
أي زمان ومكان ،ير ّدهم بالدالئل والرباهني العقل ّية« .يرى أنّ
ً
يف ّ
ومه ّربني جناة ال ميكن أن يكونو أويل أم ٍر أل ّم ٍة ما» ،ومن ث ّم يتط ّرق إىل آراء
ونظريّات علامء الشيعة .واإلمام { ،كغريه من كثري من العلامء والفقهاء الشيعة
َۡ
ُ
اآلخرين ،يرى أنّ تفسري ﴿أ ْو ِل ٱل ۡم ِر﴾ هو «والية املجتهد» ،أو «والية الفقيه»،
ّ
ويستدل بآراء فقه ّية شافية .والوالية ،برأيه ،هي ليست والية تنفيذيّة فقط ،بل هي
قيادة وهداية ورشاد.

لإلمام
الخميني {
ّ

رئيسا أو وزي ًرا أو قائدً ا
«حينام نقول والية الفقيه ،ال نقصد أن يكون الفقيه ً
عسكريًّا ،إنّ ا نقصد بذلك إرشافه التا ّم والنافذ عىل القوى الترشيع ّية والتنفيذيّة
اإلسالمي».
للبالد ،تحت إطار الدين
ّ
«نحن ال نريد حكوم ًة باسم فقيه ،إنّ ا نطالب بحكوم ٍة تتامىش مع قوانني الله
تعاىل -ودستوره الحكيم ،الذي هو رحمة للعاملني؛ وهذا ال يتحقّق ّإل بوجود العلامءوأهل الدين».
شكل صوريًّا ألوامر ونَوا ٍه ،بل هو ضامن التنفيذ:
واإلرشاف ليس ً
يغي شي ًئا ...يجب فرض ق ّوة تنفيذ ّية بعد الق ّوة الترشيع ّية...
«الكالم بذاته ال ّ
ويجب الربط واالنسجام بني هاتَني الق ّوتَني .وما دامت هاتان الق ّوتان منفصل َتني عن
بعضهام ،فإنّه من املستحيل الوصول إىل الهدف» .ولفهم املسألة أكرث ،يتط ّرق إىل
اإلسالمي الذي يطرحه.
مقايسة نظام الحركة الدستوريّة بالنظام
ّ
اإلسالمي ممكن أن يرتأّسها فقي ٌه أو أشخاص أُخر ،وتجب طاعته،
إدارة النظام
ّ
رشيطة أن يكون هذا الشخص أو األشخاص جام ًعا للرشائط« :الرسول واإلمام
واملجتهد ،يف حال يستطيعون منح القيادة لفر ٍد ما ،رشيطة عدم إعراضه عن قوانني
الله -سبحانه وتعاىل ،-والتي من أساسها العدل والعقل .قوانني حكومته الرسم ّية هي
فكل
قوانني الله السامويّة نفسها ،ال قوانني أوروبّ ّية تعيسة .وطبقًا للعقل والدستورّ ،

قانون يخالف قوانني اإلسالم هو ليس مرشو ًعا يف البلد».
ث ّم يتط ّرق اإلمام { إىل اإلجابة عن السؤال الذي يستفرس عن تعليل وجود
قائل:
اإلسالمي آنذاك ،فيجيب ً
بعض العلامء واملتديّنني يف النظام غري
ّ

الديكتاتوري الجائر،
كل من يستطيع أن يخرتق و َينفذ إىل النظام
«نحن نؤكّد أنّ ّ
ّ
الحكومي
ويستطيع أن يقدّ م ما بوسعه من خري للشعب والبالد ،ويعرقل أعامل الجهاز
ّ
يتعي عليه
البشعة واملنافية لألخالق واملُثل ،هو عمل مح ّبذ ومقبول ،بل وأحيانًا قد ّ
األنصاري.
ذلك بالوجوب» .ويدعم قوله هذا ويؤيّد رأيه بترصيحات الشيخ مرتىض
ّ

اإلسالمي وقوانينه وشمول ّيتهم ال تنحرص يف مجا ٍل من مجاالت
إ ّن سعة النظام
ّ
شامل كامل ،يتط ّرق إىل املجاالت كافّة ،مبا فيها
ٌ
الحياة االجتامع ّية ،بل «هو قانونٌ
كيف ّية صبغة النظام ،وتقنني نظام الرضائب ،ودروس القوانني الحقوق ّية والجزائ ّية ،وما
وكل ما يرتبط بالحكومة
يرتبط بنظام البلد من تهيئة الجيش وإدارة الدوائر الرسم ّيةّ ،
وكيانها.»...

اإلسالمي وتفصيله ،يف مجال القضاء
وبعد هذا ،يتط ّرق إىل رشح أصول الدستور
ّ
واالختياري) ،والرضائب (وكيف ّية
(الجربي
(الحقوقي والجزا ّيئ والجنا ّيئ) ،والنظام
ّ
ّ
ّ
فمثل ،عندما يتط ّرق إىل
جمعها ورصفها) ،و ...إلخُ ،مستن ًدا إىل دالئل وأصول فقه ّيةً .
اإلسالمي ،تتف ّرع الرضائب إىل فروع ،فبعضها
رشح بنود الرضائب ،يقول« :يف النظام
ّ

ارسألا فشك« باتك يف هيقفلا ةيالو

يؤكّد اإلمام { ،من جانب آخر ،عىل إقامة الحكومة اإلسالم ّية مبجاالتها وأبعادها
«أساس الحكوم ِة اإلسالم ّي ِة :الق ّو ُة الترشيع ّي ُة ،والق ّو ُة التنفيذ ّية ُ،والق ّو ُة
كافّة ،فيقول:
ُ
وبيت مال املسلمني ،والجها ُد يف سبيل الله ،إن كان دفا ًعا عن البالد والدين،
القضائ ّي ُةُ ،
مفص ًل يف القرآن والس ّنة .فالقرآن كام
أو هجو ًما لبسط رقعة اإلسالم؛ هذا كلّه ّأت ّ
ودرس
وصف
التفيذي أيضً ا ،وكام
مهتم بالجانب
َ
هو دستور ومجموعة قوانني ،فهو ّ
َ
ّ
ميزان ّية البالد بأحسن وجه ،فهو كذلك رسم لنا الطريق بكيف ّية إدارة البالد والحفاظ
عليها».
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الرضوري رشحها باختصار.
يُف َرض فرضً ا ،وبعضُ ها يُ َؤ َّدى ندبًا واختيا ًرا .وأرى من
ّ
تنقسم الواجبة أيضً ا إىل قس َمني:

األ ّول :الرضائب السنو ّية الدامئة ،وهي التي تُؤخَذ يف حالة السلم ،وعند قيام
الحروب واالنتفاضات.

لإلمام
الخميني {
ّ

والثاين :الرضائب املؤ ّقتة ،وهي التي تُؤخَذ عند الرضورة ،وهي غري محدّ دة.
بالطبع ،تُف َرض حينام ترى الحكومة اإلسالم ّية عدم كفايتها واعتامدها عىل الرضائب
من القسم األ ّول؛ وألنّها رضائب غري مبارشة ،فللحكومة الخيار بتحديد الك ّم ّية التي
تتطلّبها ،قد تجعلها الحكومة قرضً ا مو ّق ًتا إذا رأَت يف ذلك صالحها -ويجب مراعاة
العدل والقسط بذلك -أ ّما عند عدم كفايتها ،واحتامل الرضر عىل الحكومة وكيانها،
فلها أخذ ما ميلكونه كلّه لدفع الرضر».
رصف
ومن ث ّم يتط ّرق إىل رشح البنود الخمسة من الرضائب املبارشة« :التي تُ َ
والحتياطي امليزان ّية ،ولتأمني مصالح البالد والجيش ،التي هي من قسم
إلدارة البالد،
ّ
الرضائب املفروضة».
سؤال يطرح نفسه ،وهو :هل القوانني واألحكام التي أشا َرت إليها الكتب الفقه ّية
إسالمي مبستحدثاته وظروفه املستج ّدة؟ وإذا
رصحت بها ،هل هي كافية إلدارة بلد
و ّ
ّ
مل تكن هناك ترصيحات وأخبار بهذا الصدد ،ما هو واجب الدولة اإلسالم ّية تجاهها؟
قائل:
يجيب اإلمام { ً
«إنّ القوانني التي تستجدّ وتُستَحدَ ث مبرور الزمن ،وتشكّل رك ًنا من أركان الدولة
اإلسالم ّية ،تُط َرح للدراسة والبحث ...فإذا وافقَت الرشع ،ومل تخالف الدستور
اإلسالمي ،وهي بذاتها عائدة باملصلحة والنفع عىل البالد والعباد ،فإنّها تُ َق َّرر حسب
ّ
الرشيعة اإلسالم ّية ،عرب علامء الدين من ذوي االختصاص واملهارة ،وتخرج إىل ح ّيز
التنفيذ ...ولو مل ِ
يأت لها ِذك ٌر يف النصوص واألخبار».
ومضافًا إىل رشحه بعض قوانني اإلسالم ،فإنّه تط ّرق إىل النشاطات الداخل ّية ضمن

الديني،
اإلسالمي ودائرة اإلرشاد
واإلسالمي ،من ِق َبل منظّمة اإلعالم
الديني
اإلطار
ّ
ّ
ّ
ّ
فيقول:
الديني هي من أكرب الدوائر يف الحكومة اإلسالم ّية وأه ّمها ،ويشكّل
«دائرة اإلرشاد
ّ
منتسبوها أبناء الشعب جميعهم من رجال ونساء»َ .مه ّمة هذه الدائرة هي القيام
واملجلت واإلذاعة ،وتقوم برتبية الشعب عىل
ّ
الديني عن طريق الصحف
بالنشاط
ّ
األخالق اإلسالميّة الفاضلة ،وهي ُمقيّدة ّ
«ببث الج ّو الروحا ّين يف صفوف الجيش»؛ من
أجل بناء الروح اإللهيّة الفدائيّة يف قلوبهم ،وهذا هو الذي «يدفع املقاتل للتضحية
والجهاد ح ّتى آخر قطرة دم يف عروقه».

فمثل «قانون الرضائب ...الذي يؤ ّمن
وهذه املعنويّة دخلَت أيضً ا يف املجال املا ّد ّيً ،
املعنوي؛
الحياة االقتصاديّة للحكومة وإدارتها للبلدِ ...صي َغ بشكلٍ نلحظ فيه الجانب
ّ
طريق
يحس ويشعر بأنّه يسري يف
ٍ
فالذي ينفق ماله استجاب ًة لقوانني الدولة اإلسالم ّيةّ ،
يتق ّرب به إىل الله -تعاىل ،-والذي يضمن به الروح املعنويّة واإلنسان ّية ،وكذا الحال
بالنسبة لقوانني القضاء وغريها ...وهذا من فضل هذا النظام املتكامل» ،وهو خالف
«ما جاءت به البرشيّة من قوانني ما ّديّة بحتة ،تدعو الجامهري للسري نحو حياة فانية،
غافلني عن اآلخرة الباقية» .مضافًا إىل أ ّن الحكومات غري املسلمة تبني نفسها عىل
تغيت ألقابها وأسامؤها:
املصالح الذات ّية والديكتاتوريّة ،وإن ّ َ
« ...منذ أ ّول حكومة س ّجلها التاريخ لنا ،وليومنا هذا ،فإنّ جميع الحكومات
العظمى قامت بحدّ السيف والق ّوة عىل رؤوس الضعفاء ،م ّتخذ ًة أسام ًء وألقابًا

ارسألا فشك« باتك يف هيقفلا ةيالو

معنوي
يعتقد اإلمام { أ ّن جميع قوانني الله -سبحانه وتعاىل -لها جانبان:
ّ
ً
«فمثل ،نرى نداء التوحيد والتقوى
خروي:
وما ّد ّي .ونالحظ ال ُبعد
الدنيوي وال ُبعد األُ ّ
ّ
املعنوي،
للبرش ّية من ِق َبل الله -سبحانه وتعاىل -بلغ أه ّم ّية قصوى يف الجانب
ّ
حيث تدخَّل يف بناء نظام الدولة والحياة االجتامع ّية والتط ّور والتمدّ ن بشكلٍ كاملٍ
وملحوظ».
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مصطنعة ،تخدع بها الشعوب ،وتخضع لها رقابها ،وتقدّ مها قرابني ملصالحها
وغرائزها ...تلك األسامء واأللفاظ كلّها -باختالف ألوانها وألفاظها -هي غطاء لشكل
واحد ،وحكومة واحدة ،وال فرق بني تلك الحركة الدستوريّة واالستبداد والجور ،وال
بني الديكتاتوريّة والدميقراط ّية ،فكلّها حيل وخداع.»...
الرضوري اإلشارة إىل بعض النقاط:
ويف نهاية املطاف ،نرى أنّه من
ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

واملتحضة السابقة هي
أ ّولً  ،يرى اإلمام { أ ّن جميع الحكومات اإلسالم ّية
ّ
متسك زعامئها بالدين
حكومات غري إسالم ّية ّ
بكل معنى الكلمة ،وذلك «لعدم ّ
اإلسالمي الحنيف وتعاليمه» ،وأ ّن ما قاموا به من كسب وموافقات وتأييدات من
ّ
رجال الدين «كان شي ًئا صور ًّيا روتين ًّيا» .ومع هذا كلّه« ،وإن كانت بعض قوانينهم
بعيدة عن اإلسالم ،فاملسلمون أقاموا ً
ومتحضة أدهشوا بها
ّ
دول وحكومات عديدة
العالَم آنذاك».
املتحضين
أ ّما النقطة الثانية التي تط ّرق لها اإلمام { ،فهي مسأل ُة انخداع بعض
ّ
وتحضه ...ففي طوال املئة والخمسني عا ًما املنرصمة ،انجرف
املسلمني بثقافة الغرب
ّ
كث ٌري من املسلمني املغفّلني ،وحتّى بعض الواعني أيضً ا ،يف بحر الدعاية واإلعالم الغر ّيب ،إذ
كانوا يرون أ ّن الغرب هو املط ّبق األصيل للتعاليم اإلسالم ّية ،دون دخول اإلسالم إليهم؛
والتحض ،وما علينا ّإل أن نتّبع خطواتهم يف
قي
ّ
ولهذا وصلوا إىل هذه الدرجة من ال ُر ّ
كيف ّية تطبيق قوانني اإلسالم حسب املنهج الغر ّيب؛ فبذلك نرتقي إىل عرص الحضارة
والتج ّدد .وكان هذا مدعاة لشعور بعضهم بإحساسهم بالحقارة وبالذلّة أمام الحضارة
الغرب ّية ،وإن وعى هذه الخديعة ثلّ ٌة منهم فيام بعد .ويص ّور لنا اإلمام { مشه ًدا
رائ ًعا لتنديده بهؤالء الجهلة املغفّلني ،ويشري إىل جرائم األوروبّ ّيني أثناء الحرب العامل ّية
الثانية ،فيقول:
«...إنّه ملن املؤسف حقًّا ،بل هو من العار ،أن يتص ّور أحدٌ أنّ الغرب ّيني ط ّبقوا
تعاليم اإلسالم وبلغوا هذه الدرجة من الحضارة! فأين هذه الحضارة؟ وإىل أين

وصلوا؟ هل حضارة أوروبّا ،التي يتم ّناها ث ّل ٌة من املنحرفني ،هي جز ٌء من األمم
املتحضة؟ ما هي عالقة أوروبّا باإلسالم والدين الحنيف ...أوروبّا التي قامت عىل
ّ
سفك الدماء والقتل وإذالل الشعوب ألجل شهواتها وغرائزها وآمالها الدنيئة ،فأين
هذه وهؤالء من اإلسالم وعدالته وقوانينه اإلنسان ّية؟ ...إىل أين بلغت أوروبّا يك
مندحها ونثني عليها؟ أوروبّا التي قضت عىل النساء واألطفال ،وقطّعتهم إربًا إربًا
تحضا؟! أين مكانة اإلسالم يف أوروبّا ؟ إنّ ما
بقنابلها وسالحها ،ومع هذا كلّه نعتربها ّ ً
ظلم وجو ٍر لَهو بعيدٌ عن اإلسالم وعدالته أشدّ ال ُبعد ...لو كان
يجول يف أوروبّا من ٍ
اإلسالم قد دخل أوروبّا حقًّا ،لقىض عىل جميع ِف َت ِنهم وإرهابهم التي يقرفها ح ّتى
الوحش ...إنّ حياة أوروبّا اليوم هي أقذر حياة مت ّر بها القا ّرة األوروبّ ّية وأسخفها،
أي دين وعقيدة».
بحيث ال تنسجم مع ّ

اإلسالمي ...أولئك ال يفهمون من
التحض
ّ
أقل شأنًا من أن يعوا أبعاد
« ...الناس ّ
ّ
اإلسالمي واألبنية العجيبة
املعامري
حضارة اإلسالم سوى الرسوم املزخرفة والف ّن
ّ
ّ
اإلسالمي
التحض
ّ
ُحسب عىل
واألقمشة املط ّرزة وغريها ،التي ال هي ،وال مئات منها ،ت َ
ّ
والديني».
ّ

وإىل هنا ،نُنهي تعليقاتنا عىل كتاب «كشف األرسار» ،ونرتكه للباحثني والدارسني
واملحقّقني ،سائلني املوىل التوفيق والسداد.

ارسألا فشك« باتك يف هيقفلا ةيالو

أ ّما النقطة األخرى واألخرية ،فهي تع ّرض اإلمام { ألفكار املسترشقني ،أمثال
«غوستف لوبون» و«جرجي زيدان» ،الذين ُس ِحروا ببعض املظاهر ،فابتعدوا عن فهم
اإلسالمي واستيعابه ،رغم ثقافتهم:
الدين
ّ
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الفصل السادس

ّ
الخميني{بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام
ّ
ّ
العلمية
القسم األول :اإلمام { والحوزة

السيايس ،يف الفرتة بني أعوام  1942و1964م -حني وفاة
ينقسم نشاط اإلمام {
ّ
الربوجردي -إىل قس َمني:
آية الله العظمى
ّ

وباألخص خالل السنني
السيايس امللحوظ خارج نطاق الحوزة،
والثاين :هو تح ّركه
ّ
ّ
املتأزّمة وامللتهبة بني أعوام  1940و1954م ،وما بعدها.
السيايس عل ًنا بعد نرش كتابه القيّم «كشف
وكام ذكرنا سابقًا ،بدأ نشاط اإلمام {
ّ
االستعامري ،وما
األرسار» عام 1944م ،والذي ض ّم انتقادات شديدة وصارمة لالجتياح
ّ
تنبيهات وتحذير ٍ
ٍ
ات لأل ّمة وعلامئها من تأزّم
نفّذه رضا خان ألسياده ،و ...وشمل كذلك
مم مىض ...إلخ.
األوضاع أكرث ّ
والحادثة األخرى التي د َعت اإلمام { للخوض يف معرتك الساحة السياس ّية
أكرث ،هي مسألة املرجع ّية الدين ّية ،إثر وفاة املرجع الكبري آية الله الس ّيد أبو الحسن
والحساسة بعد هروب رضا خان.
األصفها ّين عام 1947م ،وتزامنها مع الفرتة املتأزّمة
ّ
خاصة به ،نظ ًرا لِام يتمتّع به من
بهذه املسألة ،كانت لإلمام { أفكار وآراء ّ
مكانة علم ّية مرموقة عىل صعيد الحوزة والعلامء والفضالء .فهو يرى بأ ّن املرجع ّية

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

األ ّول :هو ما قام به ضمن إطار الحوزة العلم ّية يف ق ّم ،ومن خالل عالقاته املتينة
مع علامء الدين واملراجع الكبار.
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لإلمام
الخميني {
ّ

الدين ّية يجب أن تكون واعية وعارفة بأمور زمانها وكيانها ومكانتها السياس ّية ،بقدر ما
الديني والثقا ّيف والفكر ّي ،وما يتعلّق بها من أمور دين ّية
هي ملتزمة ومهت ّمة بالجانب
ّ
ناتج عن خربة سياس ّية طويلة شاهدها
وعباديّة وفقه ّية بحتة .إ ّن تفكري اإلمام { هذا ٌ
ينس إهامل بعض الزعامات الدين ّية وتقصريها؛ والتي أ ّدت بالتايل
ومارسها بنفسه ،فإنّه مل َ
بعض العلامء آنذاك الصمت ،ومنها استطاع رضا
إىل تثبيت أقدام رضا خان ،حيث لزم ُ
يرسخ قدميه ،ويتع ّدى عىل مق ّدسات الدين الحنيف ورجاله والحوزة العلم ّية،
خان أن ّ
فضل عن تشويه
كل َمن يتط ّرق إىل األمور السياس ّية منهمً ،
حتّى بلغ تطاوله التع ّدي عىل ّ
سمعتهم أمام الشعب والجامهري .ومل ِ
يكتف بهذا ،فلقد تطاول أكرث فأكرث ،وعبث بأمور
الديني ،وفرض
الحوزة الداخل ّية ،وفرض نظام االمتحانات ،وح ّدد ارتداء الز ّي الروحا ّين
ّ
كل ما يريد عليهم دون أ ّي رادع؛ أل ّن الهدف كان مح َو الحوزة والعلامء ،وإنهاء الدين.
ّ

من خالل هذه التجارب واملحن ،استطاع اإلمام { أن يقوم مبه ّمة يف غاية
الربوجردي
الصعوبة ،ويوصلها إىل النجاح .فحسب معرفته ودراسته لشخصيّة آية الله
ّ
الذي كان من أملع تالميذ آية الله اآلخوند الخراسا ّين قائد الحركة الدستوريّة،رشفة وعريقة وشجاعة تجاه
يتحل به السيّد
وأشهرهم -ولِام ّ
ّ
الربوجردي من مواقف م ّ
رضا خان ومح ّمد رضا.
الربوجردي إىل ق ّم ،الستالمه
بذل اإلمام { ما بوسعه من جهود لنقل الس ّيد
ّ
الزعامة الدين ّية بعد آية الله األصفها ّين .وقام اإلمام { بتح ّرك مكثّف ومستم ّر،
وتنقّل عرب املدن والواليات ،وخاض جولة واسعة بني علامء البالد ،ومتكّن من إحراز
الربوجردي .وبعد اتّصاالته وإرساله
موافقة الجميع وتأييدهم تجاه زعامة آية الله
ّ
الكتب املتواصلة ،متكّن اإلمام { من نقل الس ّيد إىل مدينة ق ّم؛ وإذا به ،بدخوله،
يَل ّم شَ عثَ الحوزة العلم ّية ،فتستعيد كيانها وشخص ّيتها بجهوده الب ّناءة ،ورسعان ما
أخذت الجامهري بالتو ُّجه نحوه ،وااللتزام بتقليده ،حتّى ذاع صيته يف أرجاء البالد كافّة،
بل وحتّى خارجها.

بعد مرور فرتة هدوء واستقرار لبضع سنوات ،ساد الحوزة العلم ّية نظا ٌم وانضباط
خاص ،ونُظِّمت الرواتب الشهريّة،
تربوي
خاص ،وسا َرت األمور حسب منهج
وتعليمي ّ
ّ
ّ
ّ
الديني،
وفُ ِت َحت مدارس جديدة يف مدن أخرى؛ لغرض توسيع رقعة الحوزة والتعليم
ّ
املتعس حضورهم إىل مدينة ق ّم .وبهذاُ ،س ِّ َيت األمور العا ّمة يف
وملساعدة الطلبة
ِّ
الواليات والقرى البعيدة ِمن ِق َبل تلك املدارس وطلبتها ،ويف جميع املجاالت الدين ّية
بعض أفاضل العلامء أن يسافروا إىل
والثقاف ّية واإلعالم ّية .وكذلك ،أل ّول م ّرة ،استطاع ُ
وبخاصة إىل أوروبّا ،وزيارة املسلمني؛ إلرشادهم وتوجيههم .كذلك ازداد
خارج البالد،
ّ
الوعي الثقا ّيف لدى الطلبة ،فك َرثت املقاالت والبحوث والخطابات وغري ذلك.

الربوجردي يف مدينة ق ّم ،عزم عىل زيارة مرقد
فمثل ،بعد عام من إقامة الس ّيد
ً
ّ
الخميني { بينام كان هناك
اإلمام الرضا  ،Qفرتك أمور الحوزة وإدارتها لإلمام
ّ
من هو أكرب س ًّنا ومقا ًما يف الحوزة .كذلك عندما حدث َت فوىض وضوضاء من بعض
(الشيوعي) عام 1953م ،والتي أ ّدت إىل
العلامء املزيّفني ،وبإيعا ٍز من حزب توده
ّ
الربوجردي َمه ّمة دراسة القض ّية
قتل عدد من الفوضويّني وجرحهم ،أَوكل آية الله
ّ
ونصبه ممث ًّل عنه يف اللقاءات الصحف ّية ،وقد أدرجت مجلّة
ومعالجتها لإلمام {ّ ،

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

حريصا عىل مراقبة أوضاع الحوزة والبالد واألمور
كان اإلمام { ،يف تلك الفرتة،
ً
كل ما يصله ويطرق سمعه من أخبار وأحداث إىل آية الله
السياسيّة ،وكان يعكس ّ
الربوجردي ،ليجعله عىل علم بجميع ما يدور يف الساحة .ومن هنا ،اقرتح اإلمام {
ّ
خاصة مبراقبة أوضاع الساحة ومستج ّداتها ودراستها ،ويف الوقت نفسه،
تشكيل لجنة ّ
يخصها .وانض ّم اإلمام { أيضً ا إىل عضويّة هذه اللجنة ،بعد أن
مراقبة الحوزة وما ّ
الربوجردي ورعايته،
شُ ّكلَت ونُفِّذ اقرتاحه ،وبهذا أحرز اإلمام { توجي َه آية الله
ّ
رصف واالختيار بالنيابة عنه ،بل وأكرث من م ّرة ندبه
حتّى كان لإلمام { كامل الت ّ
ممث ًّل له يف املداوالت والحوارات السياسيّة مع أطراف النظام ،متمتّ ًعا بالصالحيّات
واالختيارات كافّة.
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نص الحوار الذي دار بني مندوبها واإلمام { حول الواقعة اآلنفة الذكر.
«الرتقّي» َّ
يل آباد»،
وأيضً ا ،أوفده الس ّيد
ّ
الربوجردي الستقبال آية الله الكاشا ّين عند منطقة «ع ّ
الواقعة عىل طريق ق ّم  -طهران ،فاستقبله خري استقبال ،وبحفاوة بالغة.

لإلمام
الخميني {
ّ

يف عام 1953م ،قام اإلمام { ،وبرفقة زميله املفكِّر آية الله الشيخ مرتىض
الحائري -بدراسة مرشوع وإعداده ،لجمع
الحائري -نجل آية الله الشيخ عبد الكريم
ّ
ّ
عوائد األوقاف يف جميع أرجاء البالد ،والتي تُق َّدر بخمسني مليون تومانًا سنويًّا،
االقتصادي للطلبة ،وما تقوم به الحوزة
لرصفها وبذلها يف مجال ارتقاء الحوزة والوضع
ّ
العلمي
وعلامء الدين من نشاطات وأعامل لصالح الدين والعقيدة ،ولرفع املستوى
ّ
واالقتصادي للحوزة بصورة عا ّمة.
ّ
الربوجردي ،وأدلَيا بأ ّن هذه العوائد واملبالغ
وبعد هذا ،ق ّدما املرشوع للس ّيد آية الله
ّ
رصفها ،ال بيد رجال النظام الحاكم ،الذين ال
يجب أن تكون تحت اختيار الحوزة وت ّ
الربوجردي
يتمتّعون بالصالح ّيات الرشع ّية وال ُخلُق ّية ،وكانا عىل أمل مبوافقة الس ّيد
ّ
وتأييده لهذا املرشوع؛ يك يتس ّنى لهم بعد ذلك رفعه إىل آية الله الكاشا ّين ،ليطرحه يف
رئيسا للمجلس ،والفكرة مبضمونها مل
الربملان أمام الن ّواب ،حيث كان الس ّيد الكاشا ّين ً
تواجِه حتّى مخالفًا واح ًدا ،إذ كان اإلمام { قد أجرى محاورة مع الس ّيد الكاشا ّين
الربوجردي أعرب عن مخالفته للفكرة ،مش ًريا إىل
ِمن قَبل بهذه الفكرة .لك ّن آية الله
ّ
بعض األمور التي يراها بتأ ّملٍ وب ُب ِ
عد نظر ،ولِام يراه من مصلحة عا ّمة ،وخوفًا من
احتامل الرضر وردود الفعل املعاكسة -ال سمح الله -يف املستقبل.
وحريصا أش ّد الحرص عىل نظام الحوزة،
الربوجردي محافظًا
لقد كان آية الله
ً
ّ
والديني ،الذي بات يف عهد رضا خان مشلولً ومع ّوقًا ،وص ّعد
وإعادة نشاطها الثقا ّيف
ّ
والتبليغي بج ّديّة وفاعل ّية تا ّمة ،طيلة زعامته الدين ّية
والحوزوي
اإلداري
من نشاطه
ّ
ّ
ّ
الربوجردي إىل عدم التط ّرق
ورئاسته للحوزة العلم ّية بصورة عا ّمة .والذي دعا الس ّيد
ّ
الديني
إىل األمور السياس ّية بشكل مبارش ،وإلقاء جميع ثِقله واهتاممه يف الجانب
ّ

مهمن:
والثقا ّيف للحوزة،
ّ
وباألخص يف تلك الفرتة -أي بعد سقوط رضا خان -عامالن ّ

العامل األ ّول :هو انفتاح املجال بالتامم لنشاط الحوزة ،ونرش الفكر والوعي
اإلسالمي ،وإعادة إقامة الشعائر الدينيّة ،وانسجام الشعب وإقباله عىل الحوزة وعىل
ّ
علامئها بعد إطالق الح ّريّة التا ّمة إثر سقوط رضا خان ،وازدياد نشاط علامء الدين يف
الوعظ واإلرشاد والخطابة والتدريس ،واالنشغال باملساجد واملحافل الدينيّة ،وأخ ًريا،
الظاهري من
مذهل ،مضافًا إىل اطمئنان الحوزة
ً
الديني تصاع ًدا
تصاعد الج ّو الثقا ّيف
ّ
ّ
كيد الحكومة واألعداء.
الربوجردي ،وخربته السياس ّية ،وما قاساه من
العامل الثاين :هو تجارب آية الله
ّ
مم صدر باألمس
مم دعا الس ّيد لألخذ باالحتياط والحذر ّ
عذاب ومرارة أثناءها؛ ّ
القريب من الحركة الدستوريّة ،وما نتج عن ذلك.

مضافًا إىل ذلك ،هناك عامل مه ّم آخر لعب دوره بهذا املجال ،وهو وجود بعض
األفراد والرموز ،إذ كانوا يبثّون ويروون بعض الحوادث والوقائع مش ّوهة بعيدة عن

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

الربوجردي كان عىل اطّال ٍع مبارش عىل أحداث الحركة الدستوريّة ،فلقد
إ ّن الس ّيد
ّ
كان من املق ّربني ج ًّدا من قائد الحركة الدستوريّة (آية الله الخراسا ّين) ،ويتذكّر ويعي
حل بعلامء الدين املجاهدين إثر عدم تدبّر األمور وتكرار االشتباهات ورسعة
ج ّي ًدا ما ّ
ات ّخاذ القرارات ،وما قام به املرتبّصون من إشاعة الفرقة وتهديم الوحدة الفكريّة،
والذي أ ّدى إىل قتل عدد من رجال الحركة الدستوريّة واغتيالهم ،وكان من بينهم
العلامء والصلحاء.
هذه الحوادث والوقائع ليست بقصص وروايات ،بل هي دروس و ِع َب ،زا َدت من
السيايس الحاذق .لهذا نراه ،إىل نهاية حياته ،مل
الربوجردي ،ووعيِه
ق ّوة فكر آية الله
ّ
ّ
يتد ّخل بالشؤون السياسيّة تد ّخ ًل اعتباطيًّا ،إنّ ا كان يرى ذلك يف الوقت املناسب،
وبالفرصة املناسبة ،حيث ال ب ّد من التد ّخل عند انتهاك الحرمات ،أو االعتداء عىل
البالد.
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لإلمام
الخميني {
ّ

الحقيقة ،وأحيانًا يتس ّببون بعدم وصول األخبار الها ّمة إىل الزعامات ،وإن كان تأثريهم
ضئيل أو منعد ًما .ومع هذا ،كان اإلمام { يبذل قصارى
عىل األحداث املصرييّة ً
القيادي وزعامة الحوزة والجامهري،
الربوجردي عىل الصعيد
جهده لدعم مقام آية الله
ّ
ّ
رصفات بعض الذين كان
سياس ًّيا ودين ًّيا ،وكث ًريا ما كان اإلمام { يشكو من سوء ت ّ
يعتربهم من غري الالئقني ،ويكشف له عن خططهم ودورهم املخ ِّرب يف الحوزة ،وما
السيايس
رصفاتهم ،مضافًا إىل ذلك ،رشح وتفصيل الوضع
ينعكس عىل الحوزة من سوء ت ّ
ّ
الحاكم ،وما يقوم به رجاالت الدولة والسلطنة من خطط وأفكار ،حتّى أصبحت
الربوجردي ،إذ كان يقول بحقّه« :إنّه ق ّرة عني
وخاصة عند الس ّيد
لإلمام مكانة سامية
ّ
ّ
الحوزة» .وكان اإلمام { كث ًريا ما يتداول مع الس ّيد حوارات عديدة حول مستقبل
عامل للح ِّد من زيارات
البالد والحوزة ،وما تقوم به الحكومة تجاههام ،وكان هذا ً
الربوجردي؛ أل ّن بعض أصحاب املصالح راحوا يَ ُحولون دون
اإلمام { ملنزل آية الله
ّ
لقاء اإلمام { بالس ّيد بأساليب شتّى ،وبهذا استطاعوا أن يح ّدوا بعض األنشطة.
ولك ّن اإلمام { ومؤيّديه ص ّمموا عىل أن يطرحوا املوضوع عىل سامحة السيّد
بشكل رصيح ،ولكن عندما رأوا أ ّن ذلك من املمكن أن يعطي نتيجة عكسيّة ،وقد
رضا بسمعة الحوزة
يتسبّب بإزعاج السيّد وإقالقه ،وأ ّن ما ينتج عن ذلك سوف يكون م ًّ
واملرجعيّة ،فقد آثروا الصمت ،ومتاشوا متاشيًا تا ًّما مع الزعامة واملرجعيّة ،حفظًا للمصلحة
فمثل ،عندما بلغ اإلمام { أ ّن السيّد
العا ّمة ،ولكرامة الحوزة ،وقداستها ،ومكانتهاً .
الربوجردي غري مرتا ٍح تجاه درس الفلسفة ،أوىص تالميذه بعدم إقامة دروس كهذه ،ومل ّا
ّ
الربوجردي لالحتجاج ،قام
رأى اإلمام { عد ًدا من الطلبة املتح ّمسني قصدوا السيّد
ّ
الربوجردي ،وقال مخاطبًا إيّاهم:
بهم خطيبًا ،وأثنى عىل مرجعيّة آية الله
ّ

لم ،وبال َعلَم نقتدي ونهتدي ،وبه نحتمي ،ونحن
«إنّ آية الله
الربوجردي اليوم َع ٌ
ّ
سائرون عىل خطاه ونهجه ،ونُظهِر مطلق الطاعة ألوامره ونواهيه؛ ألنّ مرجع ّية اليوم
مترك َزت واستق َّرت بهذا الس ّيد الجليل ،ويجب أن ال ُيخدَ ش بها».

الربوجردي إىل الدار اآلخرة ،فاستم ّر
وهكذا كان اإلمام { أيضً ا بعد رحيل الس ّيد
ّ
مبدحه والثناء عليه ،حتّى بعد انتصار الثورة اإلسالم ّية ،وطيلة األعوام العرشة األخرية
من عمره.

وبعد أن متكّن مح ّمد رضا من القضاء عىل هذَين الت ّيا َرين ،عزم عىل إعداد «مجلس
املؤسسني» وتشكيله ،بعد أن أجرى محادثات وحوارات مكثّفة مع كبار السياس ّيني
ّ
من ذوي الخربة .وكان القصد من وراء هذا االجتامع الطارئ ،هو منح اختيارات
حل
وصالح ّيات أكرب وأوسع ملح ّمد رضا ،طبقًا ملوا ّد الدستور؛ وعليه ،يكون باستطاعته ّ
الربملان ومجلس الشيوخ .ومع إلقاء القبض عىل آية الله الكاشا ّين ،وإبعاده إىل لبنان،
انفتح املجال أكرث أمام الشاه ،ووقع الربملان يف حال ٍة من الرعب والهلع .لك ّن اضطراب
الربوجردي املحتملة؛ وذلك بسبب
الشاه مل يهدأ بهذا؛ ألنّه كان يخىش معارضة آية الله
ّ
ما أُ ِشيع يف أوساط البلد من احتامل التع ُّرض إىل فقرتَني أساس ّيتَني من ُمك ّمل الدستور،
تنص عىل تعيني املذهب
الذي ُد ِّون بعد الحركة الدستوريّة ،وهام :الفقرة األوىل ،والتي ّ
تنص عىل اختيار خمس ٍة من املجتهدين الواعني الحاذقني
الرسمي للبالد ،والفقرة الثانية ّ
ّ
اإلسالمي عند التنفيذ.
لئل تخرج عن قواعد النظام
ملراقبة قرارات الربملان؛ ّ
ّ

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

الربوجردي يف ق ّم ،وق َعت حادثة تسبّبَت بوقوف
ففي السنني األوىل إلقامة آية الله
ّ
الربوجردي أمام النظام يف خندق واحد .والحادثة هي تع ُّرض
اإلمام { والسيّد
ّ
مح ّمد رضا لعمليّة اغتيال مشكوك بأمرها ،وذلك عندما قام بزيارة تفقّديّة لجامعة
طهران عام 1949م ،وأفلح بالنجاة منها .وأصبح مح ّمد رضا يرتبّص الدوائر بأعدائه
ومناوئيه ،وكأ ّن هذه الحادثة فت َحت له باب القمع واإلرهاب واالغتيال .وقد رأى مح ّمد
رضا أ ّن تثبيت حكومته املتزلزلة بهذه الطريقة أفضل وأجدى من الطرق واملحاوالت
األخرى ،فقامت الحكومة بإعالن حالة الطوارئ وإقامة نظام األحكام العرفيّة يف ليلة
يوم الحادث ،وأُل ِق َي القبض عىل السيّد الكاشا ّين ،واتّهموه بتدبري هذه العمليّة ،وأُعلِ َن
(الشيوعي) ،وأخذوا يطاردون قياديّيه وسياسيّيه يف البلد.
حل حزب توده
عن ّ
ّ
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وعزم الشاه عىل إرسال وزير الداخل ّية الدكتور «إقبال» ُممث ًّل عنه إىل آية الله
الربوجردي ،ل ُيطلعه عىل التغيريات التي حصلَت ،ول ُيطَ ْمئنه عىل عدم التع ّرض للفقرتَني
ّ
املذكورتَني؛ وبهذا يكون إحراز املوافقة أو عدم املعارضة من الس ّيد ،لتحقيق االطمئنان
والسكينة وراحة البال للشاه.
ينقل لنا السيّد حميد روحا ّين ،يف كتابه «دراسة وتحليل ثورة اإلمام
الخميني يف
ّ
الربوجردي،
الخميني يف تلك املحاورة ،وبطلب من السيّد
إيران» ،يقول :لقد شارك اإلمام
ّ
ّ
حيث عيّنه ممث ًّل يف الحوارات السياسيّة مع الدكتور إقبال .وبعد أن أت ّم إقبال كالمه،
قائل:
ارتفع صوت اإلمام عاليًا ،وبيشء من الح ّدةً ،

لإلمام
الخميني {
ّ

«نحن ال نُجيز لكم إطال ًقا ال َع َبث يف موا ّد الدستور .وإنّ مثل هذه التغيريات
سوف تفسح املجال أمام الحكومة للعبث بكافّة القوانني وموا ّد الدستور متى ما
شاءت وأرادت أو اقتضت مصالحها؛ وعندما ترى عدم تحقُّق مصالحها السياس ّية
وأهوائها ورغباتها ،فإنّها تلغي قانونًا وتفرض آخر».

الربوجردي أثناء انعقاد بعض
أ ّما الدكتور إقبال ،فأشار إىل لقائه مع آية الله
ّ
الخميني { ،بينام أكّد أنّه
اجتامعات الربملان ،ولك ّنه مل يُرش إىل لقائه مع اإلمام
ّ
املؤسسني»((( سوف لن يتع ّرض
التقى الس ّيد
ّ
الربوجردي م ّرتَني ،وطأمنه بأ ّن «مجلس ّ
قائل« :إنّني فر ٌد
اإلسالمي مطلقًا .وخاطب أعضاء الربملان ون ّوابه ً
إىل مبادئ الدين
ّ
مسلم وذو عقيدة ،وأك ُّن احرتامي البالغ إىل كبار العلامء كافّة ،وأمت ّنى أن يكون كافّة
الربوجردي،
العلامء والفقهاء ملتزمني ومؤمنني وراسخي العقيدة كالس ّيد آية الله
ّ
الذي هو قدوة وأسوة وذخر لنا ولجامهرينا .أمت ّنى من الجميع أن يقتدوا به ،فهو
وعقائدي ،يبذل جميع جهوده وطاقاته
بكل معنى الكلمة ،وهو إنسان متديّن
مسل ٌم ّ
ّ
فت بزيارته بأم ٍر من الشاه ،وذلك لطأمنته بعدم
رش ُ
لخدمة الدين ونرشه ال غري .لقد ت ّ
التع ّرض للرشيعة اإلله ّية ،والذي راح بعض املزيّفني ينقل له بعض األساطري واالتّهامات
املؤسسني :مجلس مه ّمته إعداد القوانني ودستور البالد.
((( مجلس ِّ

اإلسالمي يف البالد ...يف الحقيقة ،وكام
تجاهنا وتجاه قراراتنا؛ عىل أنّنا نريد هدم الدين
ّ
كل ما حدث هو من قبيل الحرص عىل تعاليم الدين
ذكر سعادة رئيس الربملان ،إ ّن ّ
ٍ
بترصيحات
وأدليت له
رشفت بلقائه،
اإلسالمي .فقد
ُ
ُ
اصطحبت الس ّيد املحافظ ،وت ّ
ّ
ٍ
وأبديت خالص شكري وتقديري لسامحته عىل مدى
وتوصيات من صاحب الجاللة،
ُ
اهتاممه هذا بالشؤون الدين ّية للبالد .وكام ذكرت آنفًا ،فإ ّن الدين هو إحدى دعائم
رضا يف املجلس عد ٌد آخر» .فأجاب
وأُ ُسس حكومتنا ،هذا ما جرى فحسب ...وكان حا ً
قائل« :إذا كان األمر هكذا ،فال يشء إذًا».
الس ّيد ً

الربوجردي ،فقد ف ُِّس بعالمة الرضا واملوافقة ،وانعكس
أ ّما مسألة سكوت آية الله
ّ
هذا يف داخل الحوزة وخارجها .وعندها ،قام بعض كبار الحوزة وفضالئها ،مبا فيهم
ونص االستفتاء هو اآليت:
اإلمام { ،باستفتا ٍء مفتوح قُ ِّدم إىل الس ّيد
الربوجرديّ .
ّ

الربوجردي  -م ّتع الله املسلمني بطول
«س :سامحة آية الله العظمى الس ّيد حسني
ّ
ُست
بقائه ،لقد طرق لقاء سامحتكم بأعضاء مجلس ّ
املؤسسني أسام َع الجميع ،وف ِّ َ
لكل ما يقوم به التج ّمع املزبور .ونظ ًرا لعواقب هذا
نتيجة الحوار بالتأييد واملوافقة ّ
واالجتامعي ،وما يخرج به من قوانني جديدة
والوطني
الديني
االجتامع عىل الصعيد
ّ
ّ
ّ
قد ال تتالئم مع املصالح الدين ّية ومستقبل البالد ،مضافًا إىل الصالح ّيات الجديدة
لبعض الن ّواب ،والتي قد تساهم يف الوقوف أمام مفاجآت كبرية وخطرية يف املستقبل،
الرضوري لفت أنظار الجميع حول نظركم املبارك لِام انترش من أقاويل
رأينا من
ّ
الرشعي تجاه املسألة ،ودمتم».
ودعايات بهذا الصدد ،وبيان الواجب
ّ
 22جامدى األوىل 1950( 1370م).

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

وهنا ٌ
الخميني { أمثر
سؤال يطرح نفسه ،وهو :هل كان لقاء إقبال مع اإلمام
ّ
الربوجردي ،كام ي ّدعون؟ وعىل العموم ،فإ ّن
شيئًا؟ أم استدعى األمر لقا ًء آخر مع السيّد
ّ
املؤسسني»،
مح ّمد رضا استق ّر واطأم ّن بعد هذا اللقاء األخري ،وابتدأ نشاط «مجلس ّ
واستم ّر مل ّدة ٍ
واحد وعرشين يو ًما.
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مفصل ،ومل َّح عىل الفور بعدم موافقته.
الربوجردي
فأجاب آية الله
ٍ
بجواب ّ
ّ
نص الجواب كاآليت:
ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

ٍ
تناقضات
«بسم الله الرحمن الرحيم ،نحن عىل أمل كبري بالعلامء عند ظهور
رصفايت وأفعايل
وف ٍنت كهذه ،للقيام مبجابهتها والوقوف يف وجهها .إ ّن الجميع يعرف ت ّ
الرضوري
وأفكاري ج ّي ًدا ،ومدى حريص عىل حفظ ديننا ومصالح بالدنا ،إنّ ا ليس من
ّ
املؤسسني،
أن يعلم العا ّمة ّ
بكل خطوة نخطوها .وثان ًيا ،عندما أمر الشاه بـمجلس ّ
حرصا م ّنا عىل املساس باألمور الدين ّية ،قمنا بتحذير الحكومة وإنذارها من املساس
ً
يل الجواب
بتلك الفقرات والبنود .وباملقابل ،حرض وزير الداخل ّية واملحافظ ،ور ّدوا ع ّ
يخصها من قوانني.
من ِق َبل الشاه ،وأعطونا املواثيق بعدم التع ّرض لألمور الدين ّية وما ّ
بأي موافقة أو تأييد يف املجالس كافّة التي دار
ومع هذا ،إنّني مل أُمل ِّح ،ومل أُف ِْصح ّ
فيها الحوار حول هذه القض ّية ،وكث ٌري من السادة والعلامء والفضالء قد حرضوا هذه
يحق يل قبولها والرىض بها ،وبعض
املجالس ،وهم شهو ٌد عىل ما ن ّدعي .ث ّم كيف ّ
جوانبها غامضة ومبهمة يل؟».
ومم هو جدير ذكره ،أنّه يف هذه الفرتة ،كان آية الله الكاشا ّين((( ُمبع ًدا عن بلده،
ّ
وهو باملنفى ،فأصدر بيانًا ونرشه يف إيران ،قد تط ّرق البيان إىل هدف تشكيل مجلس
خاصة ض ّد
املؤسسني ،والذي هو -برأيه -تغيري بعض قوانني الدستور لصالح أهداف ّ
ّ
الشعب والدين ،وطلب من الجامهري أن تعلن معارضتها لهذا القرار.
ويف عام 1956م ،أخذ البهائيّون يشقّون الطرق ،ويتوغّلون يف الدوائر الرسميّة
الحساسة ،وازداد تح ّركهم هذا يو ًما بعد آخر؛ األمر الذي دعا اإلمام { أن
واملراكز ّ
الربوجردي ،ويدخل عىل السيّد ،رغم املخالفة واملعارضة
يقتحم عقبة منزل آية الله
ّ
لبعض الرموز املشبوهة واملتنفّذة -التي أرشنا لها سابقًا -ويعرض املسألة بتفاصيلها
الشاهنشاهي ،وساعد
الكاشاين :أحد أبرز علامء الدين اإليران ّيني ،الذي قاد حركة الشعب ض ّد النظام
ّ
((( آية الله
ّ
يف ارتقاء الدكتور مص ّدق إىل رئاسة الوزراء.

عىل سامحة الس ّيد .وألجل مطاردة هذه الفرقة الضالّة ،كثّف اإلمام { من نشاطه
الربوجردي ،ولك ّن جميع املحاوالت
ض ّدهم ،وص ّعد من زياراته ولقاءاته مع آية الله
ّ
كانت دون جدوى ،وكان الس ّيد  Mيبدي برو ًدا تجاهها؛ ولهذا ت ُ ِركَت املسألة للقضاء
والقدر.
من نشاطات اإلمام { السياسيّة امله ّمة يف العقد الخامس :جهوده املتواصلة
واملكثّفة إللغاء حكم اإلعدام عن أربعة أشخاص من «حركة فدائيّي اإلسالم»((( ،ومن
صفوي» .هؤالء اتُّهِموا بعمليّة اغتيال لبعض رموز الدولة،
ضمنهم السيّد «ن ّواب
ّ
وبعض ممثّيل بريطانيا عام 1956م .وبعد أن تح ّملوا شتّى أنواع التعذيب يف السجون
بحق هؤالء.
مل ّدة أشهر من اعتقالهم ،أصد َرت املحكمة العسكريّة حك َم اإلعدام ّ
وكان ملساعي اإلمام { هذه ،لنجاة هؤالء من حكم اإلعدام ،دالئل:

صفوي ،بزيِّه
ُفس ظاهرة إعدام الس ّيد ن ّواب
ّ
ثالثها :يف قاموس أحكام اإلعدم ،ت َّ
الديني ،عمل ّية إعدام لعلامء الدين ،وبهذا سوف تكون مق ّدمة لحملة اعتقاالت
ّ
ومحاكامت وإعدامات واسعة ،عىل نطاق الحوزة والعلامء املجتهدين .وبالفعل ،وكام
صفوي ،ألقوا القبض عىل آية الله الكاشا ّين بتهمة
رأينا ،مبارش ًة بعد إعدام ن ّواب
ّ
التنسيق مع تلك الجامعة ،وأودعوه السجن.

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

فأ ّولها :أ ّن الذين اغتيلوا هم من الرموز الخونة للبالد أو العميلة لألجانب.
وثانيها :أ ّن هذه العمليّة كانت مؤيَّدة من ِقبَل آية الله الكاشا ّين ،املجتهد الجامع
للرشائط آنذاك.

وباألخص عندما رأى اإلمام { صمتًا ومعارض ًة من
فلعلّه بدافع هذه الدالئل،
ّ
رشعي ملقًى عىل عاتقه ،نظ ًرا ملا يتمتّع
ِقبل الزعامة الدين ّية ،ولِام ُّ
يحس به من واجب ّ
به من دراسة وبُعد نظر لعواقب هذه األحداث ،قام بتوجيه ثالث رسائل إىل ثالث
الصفوي ،كانت لها
الشاهنشاهي ،بقيادة الشهيد الس ّيد ن ّواب
((( حركة فدائ ّيي اإلسالم :حركة مناهضة للنظام
ّ
ّ
اليد يف عمل ّيات ع ّدة ض ّد رموز الشاه.
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شخص ّيات مرموقة ذات مكانة عليا يف النظام ،وهم :املحافظ «رفيع» و«بهبها ّين»
بحق أولئك األربعة ،نظ ًرا
و«صدر األرشاف» ،وطلب منهم التد ّخل وعدم تنفيذ القرار ّ
لِام ق ّدمه من دالئل وبراهني ت ّربر عمل ّيتهم الجهاديّة تلك .هذا ،وقد ر ّد عليه أح ُدهم
بجواب هادئ ،بينام أحجم اآلخرون عن الجواب.
ٍ
ّ
الوطنية
القسم الثاني :اإلمام { واالنتفاضة

لإلمام
الخميني {
ّ

إ ّن ما و ّحد بني صفوف القطاعات الدين ّية والوطن ّية طيلة العقد الرابع ،وألّف بني
قواهم ،وجمع ما بني رؤوسائهم وكبارهم ،هو األهداف املشرتكة فيام بينهم ،وعىل
رأسها مسألة تأميم النفط .فطبقًا لقرار عام 1900م ،كان النفط اإليرا ّين يدخل كلّه
ُمبلك ّية الربيطا ّين «ويليام ناكس داريس ورشكاه» ،وقد ُعرِف هذا القرار بـ«قرار داريس».
وبعد سبع سنوات من هذا القرار -أي عام 1907م -تح ّول اسم الرشكة إىل «رشكة
سهم من أسهم
النفط اإليران ّية الربيطان ّية» ،حيث ابتاعت بريطانيا إحدى وخمسني ً
الرشكة ،وعاد هذا باملنفعة الكربى عىل بريطانيا ،مقابل حصص إيران املتواضعة.
والسيايس ،ولوجود ثروات طائلة وغن ّية به ،تح ّولت
ونظ ًرا ملوقع إيران الجغرا ّيف
ّ
مسألة النفط اإليرا ّين إىل مسألة اقتصاديّة سياس ّية كبرية .ومن هنا ،اشت ّد حرص بريطانيا
عىل استعامر إيران والتسلّط عليها .وقد رأينا كيف أخذَت تشكيلة الحكومات يف إيران
تتب ّدل من هيئة إىل أخرى ،ويف فرتات قصرية ،حفظًا ملصالح بريطانيا .ولهذا ،أصبح
النضال من أجل تأميم النفط هو ٌ
نضال ض ّد االستعامر ،والستقالل البالد .وأله ّم ّية هذه
املسألة التاريخ ّية ،وعالقتها باالنتفاضة الوطن ّية العارمة طيلة العقد الرابع ،نرى من
والحساسة.
الرضوري إلقاء الضوء عىل بعض جوانبها امله ّمة
ّ
ّ
ّ
أ .النفط من عام 1942م وحتى 1954م

بعد هروب رضا خان بسنوات عديدة ،ونظ ًرا لغياب القيادة السياس ّية الرشيدة،
وكذلك عاملة كثري من رجاالت الدولة ورؤساء األحزاب السياس ّية ،بق َيت قض ّية النفط

وأه ّم ّيتها غري واضحة عند الشعب بصورة عا ّمة ،إذ ال أحد هناك يعلم بأ ّن هذه املا ّدة
الغن ّية هي مبثابة الدم الذي يجري يف عروق االستعامر.
قضيّة النفط مل يتط ّرق إليها الربملان الثالث عرش-الذي كان يف عهد رضا خان -أب ًدا،
لكن يف انتخابات الدورة الرابعة عرشة للربملان((( عام 1944م ،ولنفوذ السلطة فيه متا ًما،
استطاع بعض املرشّ حني الشعبيّني ،الذين يحظون بتأييد كبري من األ ّمة والجامهري ،أن
يخرتق الحواجز ويتمركز يف الربملان ،أمثال السيّد أبو القاسم الكاشا ّين ،والدكتور مح ّمد
مص ّدق.

((( يف تلك الفرتة ،كانت م ّدة عمل املجلس سنتان.

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

أ ّما بريطانيا ،التي تح ّملَت الويالت واملصائب من وقوف آية الله الكاشا ّين أمام
مخطّطاتها االستعامريّة ،فقد اعتقلَته قبل بدء االنتخابات ،وأود َعته السجن ،ومكثَ
فيه م ّدة سنتَني وأربعة أشهر ،وبهذا ُح ِر َم من النيابة والعضويّة يف الربملان.
يف عام 1945م ،قُ ِّدمت اقرتاحات ومشاريع للحكومة ِمن ِق َبل رشكات أمريك ّية
وبريطان ّية ،و ُو ِض َعت قيد الدراسة والتحليل .وقام الدكتور «راد منش» ممثّل حزب
(الشيوعي) يف الربملان ،نياب ًة عن حزبه ،مبعارضة التعامل مع الدول الجنب ّية
توده
ّ
كامل،
منسقًا ً
وبيعها
ً
حصصا من النفط .وبعد أشهر ،ق ّدم الكتور مص ّدق مرشو ًعا ّ
ينص عىل عدم التعامل مع الدول األجنب ّية بالنفط مطلقًا ،وال
وص َّوت عليه الربملانّ ،
يحق للحكومة وأعضائها إجراء محادثات بهذا الصدد.
ّ
نائب آخر مرشو ًعا جدي ًدا ،وهو سحب صالحيّة نفط الجنوب من ات ّفاقيّة
واقرتح ٌ
«داريس» عام 1900م؛ ألنّها ُع ِق َدت يف زمن الحكومة الجائرة ،ورسى مفعولها بعهد
الديكتاتوري ،وتح ّملَت إيران من ج ّراء هذا خسائر ماليّة فادحة .لك ّن هذا
رضا خان
ّ
االقرتاح باء بالفشل؛ لعدم موافقة الن ّواب.
يف انتخابات الدورة الخامسة عرشة للربملان ،حدث تزوير كبري من ِق َبل بعض
املتآمرين يف جهاز الحكم .ومع هذا ،استطاع عد ٌد ضئيل من ممثّيل الشعب الحقيق ّيني
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ك َْس َب مقاعد يف الربملان .وتع ّرض الس ّيد الكاشا ّين لالعتقال أيضً ا من ِق َبل رجال الدولة،
يف يوم االنتخابات عام 1947م ،وأ ُودع السجن ،ولبث فيه عا ًما وح ًدا ،ومل ّا يكمل بعد
سنة واحدة من إطالق رساحه .وكان من املؤ ّمل بدخول الس ّيد الكاشا ّين إىل الربملان،
نظ ًرا ملكانته الدين ّية والسياس ّية ،أن يرتأّس الخ ّط املعارض للدولة ،وتب ّد َدت اآلمال ثاني ًة
باعتقاله للم ّرة الثانية ،وبقي األمل يف أولئك الن ّواب القلّة الذين ساروا عىل ُخطاه،
ٍ
حصص من النفط ،والتي أُر ِجئَت للدورة
باألخص بيع
وأوقفوا كث ًريا من املحادثات،
ّ
التالية.
أ ّما انتخابات الدورة السادسة عرش ،التي أُج ِريَت عام 1951م ،فقد حظيَت بنو ٍع

لإلمام
الخميني {
ّ

من الح ّريّة واالنفتاح ،واستطاع عد ٌد ال بأس به من ممثّيل الشعب الحقيقيّني أن
يفوزوا بعضويّة يف الربملان ،كالدكتور مص ّدق ،وآية الله الكاشا ّين ،الذي كان ُمب َع ًدا إىل
لبنان إثر اتّهامه بتدبري عمليّة اغتيال الشاه .واضط َّرت الحكومة إلعادته؛ نتيجة تصاعد
أصوات الناخبني له يف العاصمة طهران .وبعد سنة ونصف من إبعاده ،عاد إىل البالد
استقبال مل يشهد له التاريخ نظ ًريا ليومه ذاك.
ً
عام 1950م ،واستقبلَته الجامهري

وقد أصدر بيانًا فور دخوله البالد ،رشح فيه أسباب إبعاده إىل الخارج ،منها:
املؤسسني،
معارضته لتمديد اتّفاق ّية «داريس» عام 1933م ،ومخالفته لعقد مجلس ّ
الذي اعتربه فاق ًدا للصالح ّية واالعتبار ،وكذلك إلرهاب الجامهري وإلقاء الرعب يف
قائل« :إ ّن نفط إيران ٌ
وكل ما يصدر حوله
ملك للشعب اإليرا ّين كلّهّ ،
نفوسهم .وأكّد ً
أي اعتبار قانو ّين أو قضا ّيئ ،وال
من قرارات وات ّفاق ّيات إجباريّة أو إكراه ّية ،ليس لها ّ
حق من حقوق الشعب املحروم».
أي ّ
يستطيع أح ٌد أن يسلب َّ
ص َّعد هذا البيان -الذي ألقاه الدكتور مص ّدق يف الربملان -من عزمية ن ّواب األقلّ ّيات
بحق ،مبثابة رصخة قويّة يف وجه املؤامرات التي ت ُحاك
يف الربملان وحامسهم ،فهو يُ َع ّد ّ
يف جهاز الحكم ،مبساعدة أغلب ّية الن ّواب الخونة ،والعلامء يف بريطانيا .وكام كان
متوقَّ ًعا ،ازداد نشاط الجهاد والنضال لدى األ ّمة ض ّد االستعامر واالضطهاد.

س َعت الحكومة آنذاك ،معتمد ًة عىل ن ّواب الربملان الخونة ،لتكثيف ضغوطها عىل
الربملان؛ يك يرضخ للتصويت عىل الالئحة امللحقة بقرار عام 1933م ،والتي ُع ِرفَت فيام
بعد بات ّفاق ّية « ِغ ْس-غلشائيان».

ست
مبوجب هذه الالئحة ،يرتفع سعر الط ّن الواحد من النفط من أربع إىل ّ
شلنكات ،لصالح الحكومة اإليرانيّة ،أ ّما يف حال مبيعه إىل إيران ،من ِقبَل رشكة النفط،
فبسعر يعادل  25باملئة من سعر النفط املص َّدر.
وكام ذكرنا آنفًا ،فلسبب معارضة بعض الن ّواب املعارضني ومخالفتهم ،مل ت ُفلح هذه
الالئحة بالنجاح ،وتس ّب َبت بإعادة تشكيل هيئة الدولة م ّرتَني.

أعلن آية الله الكاشا ّين عن معارضته لدولة «رزم آراء» .أ ّما الدكتور مص ّدق ،الذي
كان يرأس قسم النفط يف الربملان ،وما ُح ِّول إليه من قرارات واتّفاقيّات ،مبا فيها الالئحة
اإللحاقيّة ،للدراسة والبحث ،فأعلن -أثناء لقائه مع إحدى الصحف به -عن مخالفته
كل ما اتّخذ من قرارات واتّفاقيّات ،كاتّفاقيّة «داريس» عام 1933م،
للحكومة ،وأ ّن ّ
أي اعتبار.
وكذلك الالئحة اإللحاقيّة ،هو باطل غري قانو ّين ،وليس له ّ
وبعد أشهرٍ ،طال ََب عد ٌد من الن ّواب ،وعىل رأسهم الدكتور مص ّدق ،بتأميم النفط يف
البالد كافّة .ومبارش ًة بعد هذا ،أعلن آية الله الكاشا ّين عن رأيه الصارم ،ودعا جميع أبناء
البالد إىل القيام مبه ّمتهم الدين ّية والوطن ّية ،وإىل الوقوف بجانبها ،وسانده جم ٌع غفري
الخوانساري
تقي
ّ
من العلامء والفضالء يف الحوزة العلم ّية يف ق ّم ،أمثال الس ّيد مح ّمد ّ

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

وتزام ًنا مع تشكيل الدورة السادسة عرش ،انتقل «رزم آراء» من رئاسة الجيش إىل
رئاسة الوزراء .وكان الهدف من وراء هذا االنتقال هو إرغام الربملان عىل املوافقة عىل
الالئحة امللحقة املعروفة بـ« ِغس-غلشائيان» ،نظ ًرا لِام يتمتّع به «رزم آراء» من الق ّوة
والحزم .لك ّن العكس بالتامم هو الذي حدث ،ووقف الس ّيد الكاشا ّين والدكتور مص ّدق
صف واحد يف وجه املؤامرات الدنيئة ،التي ك ّر َست جهودها إليقاف مسرية
وآخرون يف ّ
تأميم النفط.

139

140

لإلمام
الخميني {
ّ

الشاهرودي وشخص ّيات أخرى ،وأعلنوا
يل
والشيخ بهاء الدين ّ
ّ
املحل ّيت والشيخ ع ّباس ع ّ
عن تأييدهم املطلق عرب إصدار الفتاوى والبيانات .وتصاع َدت املشاحنات ،وتأزّم الج ّو
السيايس تأ ّز ًما ملحوظًا .فمن جه ٍة ،اشت ّدت املعارضة من ِقبل أقلّيّة الن ّواب ،فوقفوا
ّ
إىل جانب الدكتور مص ّدق وآية الله الكاشا ّين؛ ومن جه ٍة أخرى ،برزَت مقاومة رئيس
الوزراء «رزم آراء» واألكرثيّة الغالبة يف الربملان .فأ ّدى ذلك كلّه إىل عرقلة نشاط الربملان،
وإيصاله إىل طريقٍ مغلقٍ مسدود .وتزام ًنا مع هذا الوضع ،اغتيل «رزم آراء» عىل يد
خليل طهامسبي -الذي ينتمي إىل حركة فدائ ّيي اإلسالم -عام 1950م؛ عىل إثر هذا
الحادث ،أُصيبَت الحكومة والربملان بنكسة كبرية ،وانتابهم رعب وهلع كب َريين .ويف
وص ِّوت عليه
اليوم الثاين من الواقعة ،صا َد َق الربملان عىل اقرتاح لجنة النفط يف الربملانُ ،
بعد أيّام ع ّدة ،ووافق مجلس الشيوخ عليه فو ًرا ،وأُعلِن عن تأميم النفط يف أرجاء
البالد كافّة.
رئيسا للوزراء ،وهو
وبعد أسبوع واحد من اغتيال «رزم آراء»ُ ،ع ِّي «حسني عالء» ً
أحد عمالء بريطانيا ،ومن أياديها الخبيثة .لك ّن هذا األمر وا َج َه معارضة شديدة من
ِقبَل الربملان والشعب ،واضط ّر «حسني عالء» أن يستقيل من منصبه عىل وجه الرسعة.
واقرتح الربملان عىل الدكتور مص ّدق استالم هذه امله ّمة ،وبعد محاوالت كبرية من آية
الله الكاشا ّين ،وافق الدكتور مص ّدق عىل استالم رئاسة الوزراء (1953م).
أعلن الس ّيد الكاشا ّين أ ّن الربملان خ ّول جميع الصالح ّيات الختيار الوزراء إىل الدكتور
بأي شأن من شؤونه ،وسوف يبذل الربملان قصارى جهوده
مص ّدق ،وسوف لن يتد ّخل ّ
والذب عن دولته.
للدفاع
ّ
والقى الدكتور مص ّدق -مبه ّمته هذه -صعابًا كثرية ،وعارضه ووقف أمامه عد ٌد من
الخونة عمالء بريطانيا ،داخل الربملان وخارجه ،وأخذوا يحاولون عرقلة جميع نشاطاته
وقراراته ،وقد أُح ِبطَت جميع مؤامراتهم عندما دعا العلامء كافّة الناس إىل االت ّحاد
والعمل عىل دعم حكومة الدكتور مص ّدق .وح ّرض آي ُة لله الكاشاين عا ّم َة الشعب

عىل املظاهرات املؤيّدة للدكتور مص ّدق ،وش ّجعهم عىل إفشال املؤامرات االستعامريّة،
وأُغلِقَت عىل إثرها القنصل ّيات الربيطان ّية ،وقام موظّفوا رشكة النفط بالتوقّف عن
العمل.
ّ
ّ
ّ
الكاشاني والدكتور مصدق
السياسية بين آية اهلل
ب .نشوء االختالفات

« ...يجب عىل كافّة إخويت املسلمني التأ ّهب للجهاد األكرب ملقارعة االستعامر
والخونة .فل ُيثبِتوا أمام الجميع ،م ّرة أخرى ،أ ّن االستعامر وأياديه وكافّة الخونة املرتزقة
ال مكانة لهم يف بالدنا ،وسوف لن يعود العهد البائد أب ًدا.»...
الصحفي
وبعد هذا ،دعا مندويب الصحف الداخل ّية واألجنب ّية ،وأعلن خالل لقائه
ّ
هذا ،أنّه سوف لن يعلن الجهاد والثورة ،وسريتدي بنفسه كفن الشهادة ،إذا مل
يتنح «قوام السلطنة» عن مركزه هذا .وعىل إثرها ،خرج الناس معارِضني ومن ِّددين
َّ
بالحكومة ،وهم يطوفون يف الشوارع واألزقّة ،وإذا بالق ّوات العسكريّة تداهمهم،
وأسقطَت الكثري منهم قتىل وجرحى .وتع ّرض قائد الجيش ورئيس الدرك إىل قافلة
املجاهدين ،الذين ق َِدموا من مدينة «كرمانشاه» للوقوف بجانب الجامهري الثائرة يف
رضجني بدمائهم؛ نتيجة طيش الجيش
طهران ،فرشقوهم بالرصاص ،فسقط الكثريون م ّ
والدرك وحامقاتهم.

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

يف حزيران عام 1952م ،نشب ٌ
خالف بني الشاه والدكتور مص ّدق حول استالمه
منصب وزير الدفاع ،وعىل إثره ،ق ّدم الدكتور مص ّدق استقالته دون مشاورة آية الله
الكاشا ّين .أ ّما الشاه ،الذي كان يتم ّنى هذه الفرصة ،أصدر عىل الفور قرا ًرا بتنصيب
رئيسا للوزراء ،وأصدر «قوام السلطنة» بيانًا يهاجم به املناوئني
«قوام السلطنة» ً
للسلطة -أي الشعب والس ّيد الكاشا ّين -وه ّدد باملقابل القوى العسكريّة ،وحذّرهم من
أي تح ّرك يصدر ،وأمر بانتشار الق ّوات املسلّحة والدبّابات يف شوارع العاصمة طهران
ّ
وساحاتها .أ ّما آية الله الكاشا ّين ،فأصدر بيانًا يدعو فيه الشعب والجامهري إىل الجهاد
والنضال ،جاء فيه:
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ومل ّا زاد قلق الشاه من تح ّركات الس ّيد الكاشا ّين ،عمد إىل إرسال ممثّلني عنه لزيارته؛
بأي وجه كان ،لك ّنه ر ّدهم خائبني ،وأعلن برصاحة تا ّمة،
يك يرغموه عىل السكوت ّ
مطالِبًا بإرجاع الدكتور مص ّدق إىل منصبه ومه ّمته من جديد .وبعدها بأيّام ،بعث
رسالة إىل وزير البالط حسني عالء ،جاء فيها:

لإلمام
الخميني {
ّ

علم أنّه باألمس ،وبعد زيارتك ،وف َد إ ّيل «أرسنجا ّين»
«سعادة السيّد عالء ،أفيدكم ً
يل اقرتا ًحا يقيض باختيار ستّة من الوزراء
املبعوث من ِقبل «قوام السلطنة» ،وعرض ع ّ
من ِق َبيل أنا ،مقابل السكوت وعدم تحريض الجامهري .فرددتُ عليهم فو ًرا ،أطلب منك
أن تخرب الشاه وتحذّره ،إن مل يُرجِع مص ّدق إىل رئاسة الوزراء خالل األربع والعرشين
ساعة القادمة ،سوف أقود ثورة عارمة ،وأتق ّدمها شخصيًّا ،وسأُداهم البالط بنفيس،...
عىل أمل تنفيذ املطلوب بج ّديّة تا ّمة».
يف اليوم التايل لهذا اإلنذار ،خرج الشعب إىل الشوارع واألزقّة والساحات ،تنفيذًا
ألوامر آية الله الكاشا ّين ،ودفا ًعا عن الدكتور مص ّدق ،عىل الرغم من فرض منع التج ّول
من ِق َبل الحكومة .وواج َهت الق ّوات العسكريّة حشود الجامهري ،وشتّتها بالرصاص،
وأر َدت املئات منهم قتىل وجرحى .و ُع ِرفَت هذه املذبحة بواقعة « 30تري 21 /متّوز».
ونتيجة لذلك ،رضخ الشاه ألوامر آية الله الكاشا ّين ،وعزل «قوام السلطنة» ،وأعاد
الدكتور مص ّدق إىل منصبه يف  22متّوز 1952م ،مضافًا إىل منحه مه ّمة قيادة وزارة
الدفاع .وتحقّق هذا النرص بوقوف الجامهري املسلمة بعضها إىل جانب بعض ،وامتثالها
الديني آية الله الكاشا ّين وبياناته:
إلرشادات قائدها
ّ
إ ّن واقعة « 30تري» كانت ق ّمة التآلف والتضامن بني الجبهة اإلسالم ّية بقيادة آية
الله الكاشا ّين ،والجبهة الوطن ّية بقيادة الدكتور مص ّدق .وتال ذلك انشغال الوطن ّيني
واإلسالم ّيني فيام بينهم ،إىل أن عمد أحدهام إىل عزل اآلخر نهائ ًّيا ،وبهذا فقدت الجبهة
يك
انقالب أمري ّ
الوطنيّة شعبيّـها التي ك ّونها وشيّدها الكاشا ّين ،وأصبح هذا سببًا لوقوع
ٍ
يف  19آب عام 1952م.

كل من الطرفني يتع ّدى املسائل
ويرى بعض املؤ ِّرخني أ ّن اختالف نظرات وآراء ّ
الفكري
السياسيّة والدينيّة وما يدور حولها؛ والسبب الرئيس لذلك هو نوع املنهج
ّ
لكل منهام ،وهام اللذان ال يتّفقان عىل أيّة نقطة.
وأسلوبه ّ

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

الرضوري أن نذكر شيئًا عن أسباب اختالف الجبهتني املذكورتني ودواعيه،
ولعلّه من
ّ
بيشء من االختصار :بعد تحقيق هذا النرص الكبري ،سلّم الدكتور مص ّدق بعض املها ّم
والصالحيّات إىل بعض من الرموز والشخصيّات التي مل تح َظ بتأييد آية الله الكاشا ّين.
ومن خالل مطالبة الجامهري وآية الله الكاشا ّين وبعض من ن ّواب الربملان ،ملعاقبة
ومحاسبة الذين تس ّببوا يف سفك الدماء وقتل األبرياء يف واقعة « 30تري» ،و ُووجِهوا
ومم زاد الطني بلّ ًة ،هو اختيار اللواء «وثوق الدولة»
باإلعراض عن االستجابة ملطالبهمّ .
قائ ًدا للجيش ،وهو الذي رشق الث ّوار القادمني من كرمانشاه إىل طهران بالرصاص ،كام
ذكرنا آنفًا ،وانتُ ِخب اللواء زاهدي ،الذي كان مطار ًدا من ِقبل آية الله الكاشا ّين يف
الربملان ،وزي ًرا للداخلية .كذلك استطاع شاهبور بختيار أن يصعد إىل منصب عا ٍل يف
وزارة العمل والشؤون االقتصاديّة ،إذ كان مدي ًرا لدائرة العمل يف محافظة خوزستان قبل
تأميم النفط ،والتي كانت دائر ًة تحت نفوذ رشكة النفط اإليران ّية الربيطان ّية وسلطتها
آنذاك ،مضافًا إىل كشف وثائق جاسوس ّية يف منزله ،تعود إىل مدير رشكة النفط اإليران ّية
الربيطان ّية .هذا مضافًا إىل عدم تق ّيده ببعض االلتزام واألمور اإلصالح ّية ،كعدم منعه
قانون استعامل امل ُس ِكرات ،وسكوته عن بعض رجاالت الدولة الذين يتطاولون عىل
رجال العلم والدين ،ويتع ّرضون لهم باألذى ،مضافًا إىل سفر الشاه املفاجئ إىل الخارج
يف ربيع عام 1952م ،والتي يراها آية الله الكاشا ّين مؤامر ًة دول ّية متّفق عليها ،يجب
الحذر منها ...إلخ .ومن األسباب امله ّمة ج ًّدا لوجود هذه االختالفات ،هو مطالبته
بإعطاء الصالح ّيات املطلقة ذات الستّة أشهر ،ومن ث ّم تجديدها وإنهاء إجراء االستفتاء
لحل دورة الربملان السابع عرش ،الذي كان يحظى الدكتور مص ّدق بدعم كبري من
العا ّم ّ
ٍ
كرئيس له.
ن ّوابه ،مضافًا إىل وجود آية الله الكاشا ّين فيه
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سيايس ليربا ّيل رصف،
يقول املؤ ّرخ «سبهر ذبيح» :إ ّن الدكتور مص ّدق هو رجل
ّ
ديني ،ويرى أ ّن رجال العلم والحوزة يجب أن يؤ ّهلوا الجامهري
وغري
ّ
عقائدي أو ّ
للوقوف إىل جانب الحركات الوطنيّة والدفاع عنها ،ال غري ،أ ّما مسألة تد ّخلهم بالشؤون
التنفيذيّة وما شابهها ،فهو أمر غري الئق بهم .وهذه هي العلّة األساسيّة للخالف بني
لحل سليم ودائم ،بل ص ّع َدت من
الوطني ،والتي مل تصل يو ًما ّ
الديني والجناح
الجناح
ّ
ّ
مم أث ّر تأث ًريا كب ًريا يف سقوط حكومة مص ّدق يف  19آب عام
الخصومة والجدال بينهام؛ ّ
1953م.

لإلمام
الخميني {
ّ

وعىل أيّة حال ،ومن هنا ،ابتدأ نشاط األعداء من جديد ،بعد أن كانوا ينتظرون
هذه النتيجة بفارغ الصرب ،وبتدبري أنواع الحيل واملكر؛ ألجل توسيع رقعة الخالف
بني كبار قياديّي الثورة .وتحامل حزب توده عىل السيّد الكاشا ّين ،وأخذ يفرتي عليه
االفرتاءات ،ويُلصق به التهم ،ويتع ّرض له بالكالم الرديء ،وينهال عليه بالسباب يف
واملجلت عل ًنا ،وش ّجع شبابه املنخدعني عىل نرش تلك االتّهامات واالفرتاءات
ّ
الصحف
يف أوساط الشعب؛ من أجل محاربة آية الله الكاشا ّين ،وتشويه سمعة العلامء والحوزة
بعض مؤيّدي الدكتور مص ّدق من الوطنيّني
العلميّة .وتسابق يف هذا املجال أيضً اُ ،
املتش ّددين ،وراحوا يبثّون سمو َمهم وأفكارهم واتّهاماتهم للس ّيد الكاشا ّين ،عرب وسائل
وفضل عن عدم تع ّرضه
ً
اإلعالم الحكوم ّية .أ ّما بالنسبة لشخص الدكتور مص ّدق نفسه،
لتلك االفرتاءات الباطلة والسخيفة ،فقد التزم الصمت؛ معل ًِّل ذلك بأنّه مسألة ح ّريّة
الصحافة ،وبهذا فسح لهم املجال أكرث العتدائهم عىل آية الله الكاشا ّين.
وإلمامنا الراحل { خواطر وذكريات مؤملة عن تلك األيّام ،حيث تط ّرق يف
قائل:
إحدى خطبه لهذه املسألة ً
«لقد وا َجهَ املرحوم آية الله الكاشا ّين حمل ًة شنيعة ِمن ِقبل الوطن ّيني ،ح ّتى إنّهم
ربطوا كل ًبا عىل باب الربملان ،ووضعوا نظّارات عىل عينيه ،وجعلوا اسمه الكاشا ّين؛
وقد حدث هذا ً
فعل!».

ٍ
بيانات
كل من الحوزة العلم ّية يف النجف األرشف وق ّم،
وأصدر علامء الدين ،يف ٍّ
منفصلة ،تطالب الربملان والحكومة بالح ّد من تلك االفرتاءات واالتّهامات الباطلة
واملزيّفة ،احرتا ًما لِام ق ّدمه الس ّيد الكاشا ّين من خدمات وجهود للثورة الشعب ّية
وتقديسا ملكانته ووجاهته الدين ّية.
والوطن ّية،
ً
لقد أث ّرت هذه اإلشاعات واألفكار السا ّمة عىل عا ّمة الناس البسطاء ،ولكن مل ّرة
أخرى ،نهض الشعب ،واستطاع أن ميسك بزمام الثورة ،ويرشد الجامهري إىل طريقها
الصائب .وبعد أن ع ّرضوا مبنزلة الس ّيد الكاشا ّين وأبعدوه عن الساحة والثورة ،تراجع
كث ٌري من الشعب والجامهري عن مواصلة الثورة ،وتركوا حكومة مص ِّدق دون مساندة
أو دعم؛ ألنّهم هم الذين ق ّدموا القرابني من الشهداء والقتىل والجرحى ،وتع ّرضوا
للق ّوات املسلّحة ،وبعرثوا صفوفها بأم ٍر وإرشا ٍد من آية الله الكاشا ّين ،وهم الذين ساروا
وأخذوا بنهجه.
ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

رصفات الدكتور مص ّدق املنفردة ،وسكوته وتساهله
وعىل الرغم من جميع ت ّ
باألمور ،بعث السيّد الكاشا ّين رسال ًة إليه -قبل وقوع االنقالب بيوم واحد -ودعاه إىل
الصالح والتُقى والتزام ما يخدم البالد والشعب ،وأن يرتك املصالح الشخصيّة والعواطف
الذاتيّة .وأكّد له يف حال استمرار هذا الوضع ،فسوف يتع ّرض الوطن إىل حدوث
انقالب جديد ،ونخرس جميع الجهود املبذولة ،وطلب منه م ّد يد العون واملساعدة
والتضامن للوقوف أمام املؤامرات الهادفة لإلطاحة بنا .لكن بلغت غطرسة الدكتور
مص ّدق إىل ح ّد أنّه أجابه بجواب مخترص ،وبعبار ِة َمن ير ُّد دعوة االت ّحاد والتضامن،
وي ّدعي بأ ّن الجامهري واقف ٌة خلفه ملساندته ودعمه .ويف هذه األجواء املحمومة ،قام
اللواء «زاهدي» ،ومبساعدة معاونيه ورجاله ،بعمليّة انقالب كربى ومدبّرة ،وذلك بأمر
من وكالة االستخبارات األمريكيّة ،وأطاحوا بالدكتور مص ّدق ،وشيّدوا رصح الشاه،
ٍ
ووقتئذ ،رجع الشاه إىل البالد ،بعد أن تركها ألعوبة بيد األجانب.
وق ّوموه من جديد.
ُض عىل آمال الشعب جميعها ،وما ق ّدمه ألجل استقالله ،وحفاظًا لدينه
هكذا ق ِ َ
وعقيدته.
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كل ما ق ّدمناه من عرض رسيع وموجز ،هو من أجل إلفات نظر القارئ الكريم
إ ّن ّ
الخميني { ،والتي أشار إليها خالل بعض خطاباته ،ويف مناسبات
إىل مواقف اإلمام
ّ
أخرى؛ للتدليل عىل مدى اهتامم اإلمام { بدراسة الحوادث السياسيّة وتتبّعها
بوعي تا ّم ،وما نجم عنها يف ذلك الحني ،مضافًا إىل عالقاته املتينة بالس ّيد الكاشا ّين،
فضل عن مذكّرات
والتي يرشدنا إليها عد ٌد من الرسائل والدالئل وبعض الخطبً ،
شهود املعاينة.

لإلمام
الخميني {
ّ

نضيف هنا أ ّن هذه الروابط والعالئق املتينة بني اإلمام { وآية الله الكاشا ّين،
هي ليست سببًا أل ْن ال يقوم اإلمام { بتوجيه النقد لجميع تح ّركات آية الله
الكاشا ّين ونشاطه وقيادته لالنتفاضة الوطن ّية والسياس ّية.
ّ
والقوميون
ج .اإلمام {

لتحليل مواقف اإلمام { تجاه الوطن ّية ودراستها ،وما دار من حوادث ووقائع
يف هذه الفرتة ،نضط ّر إىل دراسة مواقفه يف ثالثة مجاالت رئيسة وها ّمة:
 .1فكرة القوم ّية

الخميني { أ ّن فكرة القوميّة وليدة فكر ٍة غربيّة استعامريّة؛ إذ
يرى اإلمام
ّ
مل ّا كان االستعامر يخطّط منذ أبعد القرون لالستيالء عىل البالد اإلسالم ّية ،ومل ي َر
اإلسالمي ،أخذ يفكّر بكيف ّية متزيق األمم التي و ّحدها الدين
مقاومة أمامه سوى الفكر
ّ
حل ّإل بثّ العنرصيّة واألفكار الجاهل ّية وما كانت عليه تلك األمم
اإلسالمي ،ومل ي َر ًّ
ّ
قبل مجيء اإلسالم .واستطاع بالفعل أن يحرز تق ّد ًما مبخطّطه هذا ،ونشبَت النزاعات
والحروب بني الدول اإلسالم ّية ،وتسلّط عىل البالد والعباد والرثوات...
جاء يف إحدى خطب اإلمام { ( 9أيلول 1964م) اآليت:
«إحدى الخطط والحيل التي بثّها االستعامر يف بالدنا ،وسيطر بها علينا ،هي مسألة
يك يجب أن يؤ ّدي طقوسه الدين ّية عىل
التفرقة العنرصيّة وإحياء القوم ّية ...فالرت ّ

الطريقة الرتك ّية ،واإليرا ّين يجب أن يتعلّم ويرجع إىل لغته األصل ّية الفارس ّية البحتة،
والعر ّيب يجب أن تكون حكومته وكيانه مبن َّيني عىل أساس العروبة ،ال عىل أساس
الدين واإلسالم .وإنّ بعضً ا من إخواننا وكبارنا ،مع شديد األسف ،وقعوا يف هذا الفخّ
ُس بهم ونأمن رصاخهم.
الواهي ،وأصبحوا كاألطفال الذين نُشغلهم باللعب؛ يك ن َ ّ
وهكذا الحال لرؤساء الدول وقادتها ،ملاذا نطلق عىل فالن بالعر ّيب ،وعىل اآلخر
بالرتيكّ ،وآخر كذا وكذا...؟ وغفلنا عن ديننا ووحدتنا ومبادئنا اإلسالم ّية املو ّحدة...؟
ولألسف الشديد ...لقد ش َّت َت االستعامر شملنا ،وبدَّ د جمو َعنا برسقته ملبادئنا وأفكارنا
السليمة .وال أعلم ،وال أدري إىل أين سيؤول بنا هذا الوضع املترشذم...؟».
وأعاد الك ّرة ،ور ّدد الفكرة ،وحذّر من مؤامرات املستعمرين وما يهدفون إليه،
وذلك عرب بعض خطبه بعد انتصار الثورة اإلسالم ّية املباركة ،وأشار مح ّذ ًرا إىل اآليت:

عىل العموم ،فإنّ فكرة الوطن ّية والقوم ّية هي فكرة تطالب بإحياء الجذور
واألُ ُسس للنزعة العنرصيّة التي تتعارض مع فكرة الدين الشاملة والعا ّمة .لقد ك ّررتُها
أكرث من م ّرة...
والعنرصي األعمى...
القومي
التعصب
وإنّ أساس انحطاط املسلمني هو ذلك
ّ
ّ
ّ

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

« ...بذلَت الدول العظمى جهو ًدا كبرية وواسعة منذ مئات السنني ...وبعد دراس ٍة
ٍ
وبحث طويل وعميق أجروه عىل شخص ّياتنا وكبارنا وأحزابنا وشعوبنا ...فخلصوا
إىل نتيجة ها ّمة واحد ًة ال غري ،وهي عقبة اإلسالم ،فهو الخطر واملهدِّ د الوحيد لهم
وألهدافهم؛ ولهذا أصبح موضوع اهتاممهم البالغ .ومل ي َروا ًّ
حل لنفوذهم ّإل من
خالل الحكومات اإلسالم ّية الضعيفة والفاسدة ،التي ال تعرف ّإل الحكم وعبادة
الغرب أن يصطنع حكومات موالية له؛ ّ
لبث سمومه
املل ّذات والشهوات .واستطاع
ُ
وأفكاره ،وترسيخ أقدامه ،والعمل عىل التفرقة العنرصيّة والقوم ّية؛ إذ استطاع أن
يك يعتدي
جمي ييسء للعر ّيب ،والرت ّ
جمي ،وال َع ّ
يحقّق أهدافه ،فأصبح العر ّيب يشتم ال َع ّ
وهلم ج ًّرا...
عىل فالنّ ،
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أ ّما اإلسالم ،فقد جاء معلِ ًنا روح التسامح والتضامنَ :
«ل فَضْ َل لِ َع َر ِ ٍّب َع َل أَ ْع َج ِم ٍّي
ْ
ٓ
َ َ َ ۡ َٰ ُ
إِ َّل بِال َّت ْق َوى» ...إنّ اإلسالم أىت وقال﴿ :وجعلن
ك ۡم ُش ُع ٗوبا َو َق َبائ ِ َل لِ َ َع َارفُ ۚٓوا﴾((( ،وقال:
اس َس َو ِاس َي ٌة كَأَ ْس َنانِ املِشْ ِط» ،وأكّد أن َ
«ل فَضْ َل ِلَ ْح َمر َع َل أَ ْس َود» و ...إلخ.
«ال َّن ُ
فاألفضل ّية هي التقوى ،وامليزان هو مدى االلتزام بتعاليم اإلسالم .فكانت الدعوة
إىل العنرصيّة والقوم ّية ِمن قبيل الدعايات واإلشاعات التي ر ّوجها الغرب؛ إلضعافنا
ومتزيقنا واالستيالء علينا».
 .2القوم ّيون :تاريخهم وأهدافهم

لإلمام
الخميني {
ّ

تط ّرقنا إىل هذا البحث سابقًا ،وأرشنا إىل أنّه كان أحد الركيزت َني لعقيدة نظام رضا
باألخص خالل النصف الثاين من عهد رضا
توس ًعا كب ًريا،
ّ
وتوس َع نطاقُه ّ
خان وأسلوبهّ ،
خان .وإذا كان القوم ّيون املتش ّددون قد سبقوا هذه الضائقة زمن ًّيا ،فإ ّن نشاطهم
كان من أجل تركيز جذور سلطة رضا خان وتثبيتها ،عىل أنّه القدوة واملثال للوحدة
الوطن ّية ،والحريص عىل وحدة إيران وعدم مت ّزقها .بينام أعرب القوم ّيون املعتدلون،
يل خالل العقد الرابع ،أعربوا عن شعورهم
الذين برزَت نشاطاتهم بشكل واضح وج ّ
يل وهو إميانهم بأ ّن القوم ّية هي الطريقة األمثل ملحاربة االستعامر ،والح ّد من
الداخ ّ
اجتياحه للبالد .وعىل األظهر ،نشأت هذه الفكرة بعد تط ّور األوضاع املتأزّمة التي
ٍ
وقوف أمام االستعامر،
خلّفتها الحرب العامل ّية الثانية .ومع ما تظهره القوم ّية هذه من
ّإل أنّها يف واقع األمر ال تختلف شيئًا عن عقيدة القوم ّيني املتش ّددين؛ ألنّهم متّفقون
واإلسالمي.
الديني
الفكري العا ّم ،وعدم انسجامهم مع الفكر
معهم من حيث املبنى
ّ
ّ
ّ
وما الفرق بينهام ،إذا كانت تلك وليدة فكرة تعمل لبناء نظام رضا خان ،وهذه وليدة
فضل عن اشرتاكهام يف نقاط بارزة ،والتي ترى بأ ّن رضا خان
فكرة تدعم هذا الكيانً ،
وطني ،وهو املدافع عن كرامة الوطن
لكل
الحقيقي والقدوة واألسوة ّ
هو الوجه
ّ
ّ
وأصالته.
((( سورة الحجرات ،اآلية .13

قائل:
ومن هنا ،نرى اإلمام { ينادي ً
«إىل متى نتلقّى صفعات من هذه الشعارات وأمثالها؟ إنّني ال أريد أن أتط ّرق إىل
تلك الوطن ّية التي حكمتنا بعه ِد «مصدّ ق» ،حيث راحوا يؤيّدونها أشدّ التأييد ،وإىل
ما لقينا منها صفعات وصفعات».
قائل:
وأظهر مؤكّ ًدا سوابق الجبهة الوطن ّية ،وابتعادها عن اإلسالم من حيث املبدأً ،
«بعض الت ّيارات والجهات الوطن ّية ك ُِشفَت حقائقها منذ اليوم األ ّول لبدء تأسيس
تلك الجهات الوطن ّية .ولقد ُعزِل اإلسالم عن ّ
واملنهجي لهم متا ًما ...إنّ
الفكري
الخط
ّ
ّ
كل ما تفانوا من أجله هو الوطن ّية ،التي تُ َعدُّ مبعثًا للشكّ والريبة .لقد رأينا كبارهم
ّ
وحب الوطن ّية -كيف حطّموا آمال الشعب ،ووقفوا
ورؤساهم -املعروفني بالوطن ّيني ّ
ضدّ ه ...إ ًذا ،أين الوطن ّية؟ ولِ َم التكالب عليها؟».

ٌ
جيوش للشياطني ،وأتبا ٌع لهم...
«مل نَ ْج ِن من هؤالء الوطن ّيني سوى الدمار .إنّهم
وللدول العظمى املعادية للقرآن والدين الحنيف.
الوطن ّيون مل ولن يخفِّفوا من آالمنا شي ًئا ،بل إنّ النخوة واملروءة والشهامة من
ِسامت املسلمني املو ِّحدين فقط .لقد ج ّر لنا الوطن ّيون الويالت املتالحقة ...لذا ،فإنّنا
حاكم وقامئًا ،ال هؤالء.»...
نريد اإلسالم ً

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

حب الوطنيّة والتفاين من أجلها عند أولئك ،هي يشء
ويرى اإلمام { أ ّن مسألة ّ
مزيّف وبعيد عن الواقع؛ إذ إ ّن هؤالء كانت لهم أهداف ومآرب مل ت ُ َحقَّق ،ولن تُن َجز،
إلّ عن طريق هذا الغالف؛ ولهذا نراهم ،وألكرث من م ّرة ،ض ّد الشعب ،وقمعوا تح ّركاته
مل ِّم ًحا إىل حكومة بختيار واالنقالبيّني يف معسكر «نُوجه»((( -ومن خالل دراستهوتتبّعه لتح ّركات وخطب الوطنيّني ،خرج اإلمام { بهذه النتيجة:

 .3ماه ّية االنتفاضة الوطن ّية وأهدافها

إ ّن الثورة الشعبيّة التي حدث َت يف العقد الرابع ،هي ثورة ما ّديّة يف رأي اإلمام {،
بأي عمل.
((( قاعدة ج ّويّة كانت مرك ًزا لالنقالب ّيني ،وقد ك ُِشف أم ُرهم قبل القيام ّ
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ولكونها حاربت االستعامر من أجل النفط أله ّم ّيته ،فهي ثورة سياس ّية .وعىل العموم،
اإللهي .وأشار اإلمام { لهذا املعنى م ّرات
فهي خارجة عن نطاق اإلسالم والهدف
ّ
وفصل ضمن خطبه خصائص هذه الثورة ،فقال:
عديدةّ ،

لإلمام
الخميني {
ّ

«كانت هتافات الجامهري سابقًا ألجل النفط واملا ّدة ،بينام هتافات جامهرينا بهذه
هتافات إسالم ّي ٌة تُطالب بالسري عىل خُطى اإلسالم .ومثّة فرق
ٌ
الثورة «اإلسالم ّية»
شاسع بني َمن يجاهد ويناضل ألجل الدين والعقيدة ،و َمن يقاتل ويناضل من أجل
املا ّدة .إنّ النهضة السابقة كانت ما ّديّة ،بينام نهضتنا اليوم نهضة إسالم ّية وإنسان ّية،
كنهضة الرسول األكرم  ...Pأ ّما ثورة مصدِّ ق ،فقد كانت سياس ّية بحتة ،وثورتُنا هي
سياس ّية دين ّية وذات أصول وجذور عميقة وعريقة.»...
إ ّن اإلمام { يق ّدس ثورة هذه األ ّمة ،كونها ثورة إسالم ّية ال تريد سوى وجه الله
تعاىل-؛ وبهذا ،فجذورها وأُ ُسسها ضارب ٌة يف أعامق الجامهري ،وهي أصل عقيدتهم،وركيزة ثقافتهم .ونظ ًرا لوجود قيادة حكيمة ورشيدة ،فسوف يصل فداء األ ّمة وإيثارها
ونضالها إىل الهدف املنشود .ومن هنا ،أتَت ثقة اإلمام { بانتصار أ ّم ٍة كهذه.
والعكس بالعكس ،فكثري من الثورات السياس ّية املاضية ،مبا فيها الوطن ّيةُ ،م ِن َيت
بالفشل ،فتقهق َرت لكونها بعيدة عن األهداف اإلسالم ّية واإلله ّية ،وال متلك أيّة صفة
من صفات الثورات اإلسالميّة؛ ولهذا فهي إ ّما أن تتقهقر يف منتصف الطريق ،كالحركة
رأسا عىل عقب ،كالنهضة
الدستوريّة ،أو تتق ّدم خطوات لتصطدم بحواجز تقلبها ً
الوطن ّية .يقول اإلمام {:
« ...الحركات والنهضات والثورات التي شاهدناها عىل التاريخ ،أو تلك التي رأيناها
بأ ّم أعيننا -كالثورة من أجل النفط -اضمحلَّت وذابت وغابت يف عالَم النسيان ،بل
تب ّخ َرت بتاممها؛ ألنّ أهدافها مل تكن إسالم ّية ،بل كانت وطن ّية ،ومثلها حركة تأميم
النفط التي وض َعت أقدامها عىل طريق النجاح ،وأخفقَت.»...
وبهذا الصدد ،نرى انتقاد اإلمام { للحركة الوطن ّية اإلسالم ّية ولقادتها ،انتقا ًدا

ب ّنا ًء وأصول ًّيا ،فيعتقد { بأ ّن القيادة الدين ّية للحركة -آية الله الكاشا ّين -كان عليها ترسيخ
جذور الثورة وتعميقها إسالم ًّيا وعقائديًّا ،من حيث الشكل واملحتوى ،ال أن تتجاهل
السيايس لها -أي
هذه األمور ،فتتعاىل وتطغى عليها الحنكة السياس ّية ،وتستأثر باملنهج
ّ
القيادة الدينيّة.-
ولقد أعلن اإلمام { عن رأيه هذا برصاحة تا ّمة قبل الثورة اإلسالم ّية ،حيث
قال:

ويف نهاية املطاف ،إ ّن اإلمام { يعتقد أش ّد االعتقاد ،بأ ّن أيّة نهضة أو
اإلسالمي ،مل تجعل أهدافها إسالم ّية ،ومل تخ ُط بخطواته،
حركة ثوريّة يف العالَم
ّ
السيايس ،ومل تتّجه
فإ ّن مص َريها الفشل؛ ألنّها جعلَت هدفها املنشود هو االت ّجاه
ّ
إىل الله -سبحانه وتعاىل-؛ ومبثل هذا ،تضيع اآلمال ،وتذهب الجهود أدراج
الرياح ،بينام تُعقَد اآلمال عندما تكون الثورة أو النهضة سائر ًة بخطى حثيث ٍة
نحو تحقيق املبادئ اإلسالم ّية واإلله ّية ،وعند ذلك سوف تتبعها األماين السياس ّية
قائل:
ال إراديًّا ،وإىل هذا يشري ً
هدف وغاية لنا .إنّ ذلك ع ُني
« ...طريقنا ليس طريق النفط ،فال هو وال تأميمه
ٌ
الخطأ وذاته .غايتنا اإلسالم وحده ال غري .فعندما يحكم اإلسالم ،سوف يرضخ النفط
اإلسالمي ،ال النفط
ألحكامه ،ويصبح تحت سيطرته .نحن هدفنا األوحد هو الدين
ّ
شخص ما ،فإنّه ينتهي به املطاف إىل العدول عن اإلسالم والتن ّحي
الذي إذا أ َّم َمهُ
ٌ
عنه.»...

ّ
الخميني { بين أعوام 1942م و 1964م
اإلمام

السيايس دون
«عندما قا َمت ثورة الكاشا ّين ومصدّ ق ،التي طغى عليها الجانب
ّ
طلبت منه فيها االهتامم باإلسالم ،والرتكيز
ُ
بعثت برسالة إىل الس ّيد الكاشا ّين،
الدينيُ ،
ّ
السيايس،
يهتم بها ،بل اتّخذ مسا ًرا عكس ًّيا ،وآثر الجانب
عىل الطابع
الديني ،فلم ّ
ّ
ّ
رئيسا للربملان ،فأضحى موض ًعا للشبهة .ولقد رجوتُه أن يك ّرس نشاطَه
إىل أن أصبح ً
لصالح الدين ،ال أن يصبح سياس ًّيا محرتفًا.»...
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والجدير بالذكر يف آخر هذا الفصل ،هو ما قام به اإلمام { من إبراز مشاعر
التقدير والتبجيل آلية الله الكاشا ّين ،تجاه نضاله وجهاده الذي قارع به األعداء لسنوات
مديدة متواصلة .وعىل الرغم من املضايقات والقيود املفروضة ،أقام اإلمام {
مجلس عزا ٍء استم ّر ليومني ،إثر رحيل آية الله الكاشا ّين إىل دار الخلود .تغ ّمده الله
برحمته ،وأسكنه فسيح ج ّناته.

لإلمام
الخميني {
ّ

الفصل السابع

ّ
ّ
والخارجية (1953م1963 -م)
الداخلية
سياسة الشاه

-

-

مجموع خمس رشكات أمريك ّية.%40 :

الرشكة الربيطانيّة الهولّنديّة «رويال داش  -شل».%14 :
رشكة «فرانس دويرتول» الفرنس ّية.%6 :

وكام يُالحظ ،فقد تقاسم ُمدبِّرو االنقالب حصصهم بالسويّة ،لينالوا مثرة جهودهم
كل ٍ
واحد يكيد لآلخر ،ويطمع
بالتساوي .بي َد أ ّن األمر مل يستم ّر عىل هذا النحو ،وأخذ ُّ
بأكرث من املقسوم له .من هنا ،شه َدت البالد تح ّوالت سياس ّية واقتصاديّة متضاربة
رست املعركة؛ نتيجة هيمنة هذه األخرية
ِمن ِق َبل بريطانيا وأمريكا ،إلّ أ ّن األوىل خ َ
وسيطرتها عىل سياسة البلد واقتصاده ،نظ ًرا لِام لها من اعتبار ومكانة عىل الصعيد
والعاملي .ونعود هنا ونؤكّد أ ّن هذا ليس بدليلٍ عىل انعدام الوجود الربيطا ّين،
الدو ّيل
ّ

( ةّيجراخلاو ةّيلخادلا هاشلا ةس ايسسايسايسسايسيس

انقالب ُمدبَّ ٍر
عاد الشاه إىل عرشه يف اليوم التاسع عرش من آب عام 1953م ،إثر
ٍ
نسقٍ من ِقبَل إدارة املخابرات األمريكيّة والربيطانيّة ،عرب رجاالتهم وعمالئهم
و ُم َّ
ُض عىل منجزات الحركة الوطنيّة جميعها ،سياسيًّا واقتصاديًّا،
يف الداخل .وبهذا ،ق ِ َ
ٍ
معاهدات
وباألخص عندما دعا زاهدي رشكات النفط األوروبّيّة واألمريكيّة ،ووقّع
ّ
وات ّفاقيّ ٍ
ات معها .وبنا ًء عىل ما جاء ضمن العقود واملعاهدات ،ت ّم توزيع الحصص
واألسهم فيام بني الرشكات عىل النحو اآليت:
 -رشكة «بري ِتش برتوليوم» (رشكة النفط اإليران ّية الربيطان ّية سابقًا).%40 :
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وباألخص منذ بدء الستّينات ،التي ل ِ
ُوحظ فيها
إنّ ا تضاءل نشاطُهم ،وقُلِّ َمت أظافرهم،
ّ
يل.
التواجد األمري ّ
يك بشكل واضح وج ّ

توظيف خربائهم ورجاالتهم يف أه ّم
لقد استأنف األمريكيّون ،بعد عام 1953م،
َ
الحساسة يف البالد ،كاملراكز السياسيّة واالقتصاديّة والعسكريّة ،والتي برزَت
املراكز ّ
من خاللها هيمنتُها عىل البالد كافّة .وسنتط ّرق إىل نشاطات األمريكيّني وخططهم
ونفصل بعض أطرافها؛ يك يدرك القارئ الكريم السبب والعلّة
ونفوذهم يف البالدّ ،
الخميني { من أجلها متح ّديًا أمريكا العد ّو اللّدود،
الرئيسة التي وقف اإلمام
ّ
والشيطان األكرب.
لإلمام
الخميني {
ّ

خالل السنوات 1953م1963 -م ،استخرجت الرشكات النفط ّية  340مليون ط ّن من
النفط الخام ،والذي فاق ما استخر َجته بريطانيا ونه َبته طيلة خمسني عا ًما منذ اتّفاق ّية
«داريس» ،ومع تزايد عوائد النفط خالل هذه الفرتة ،شه َدت ميزان ّية الدولة عج ًزا كب ًريا،
وبلغَت الديون ح ًّدا تصاعديًّا سن ًة بعد أخرى؛ وذلك لسبب تقوية البنية العسكريّة،
وكرثة االختالسات العظيمة من ِقبل الشاه ورجاالته.
بعد ٍ
عقد واحد من االنقالب ،أُ ِّس َست مئات الرشكات يف البالد برؤوس أموال
أجنب ّية ،وأخرى مشرتكة داخل ًّيا ،وحظ َيت هذه الرشكات بإعفاء من الرضائب الجمرك ّية
والسنويّة وغريها .وبلغَت أموال أوروبّا خالل 1959م مليار دوالر ،وظّفَتها برشكات
ومؤسسات إنتاج ّية ،ويف مجاالت عديدة .وللرتغيب يف فتح رشكات أجنب ّية أخرى
ّ
يف البالد لنهب خريات البالد وثرواتها ،قا َمت الحكومة يف نهاية شتاء 1955م ،برفع
جميع العقَبات التي قد تؤ ّدي إىل عدم رغبة الرشكة لالستقرار يف البالد ،وفسح املجال
فمثل ،ض ِم َنت الحكومة ألصحاب الرشكات األجنب ّية عد َم التع ُّرض
لها للعمل بح ّريّة؛ ً
أي موقف يقيض بتأميم الرشكات يف إيران،
ملنتجاتها ،ووع َدت بأنّها سوف تقف ض ّد ّ
هذا مضافًا إىل تحسني التعامل معهم ،ومعاملتهم كمعاملة الت ّجار وأصحاب رؤوس
األجنبي يستطيع -مثله كمثل اإليرا ّين -إخراج
األموال اإليران ّيني .وبهذا ،فإ ّن التاجر
ّ

جميع عوائده وفوائده خارج البالد بح ّريّة ،ودون أيّة رقابة ت ُذكر .وعالو ًة عىل ما سبق،
خاص آخر يف بداية عام 1956م ،يضمن سالمة الت ّجار األمريك ّيني
فقد صدر قانو ٌن ّ
وأمنهم يف البلد ،واملحافظة عليهم.
وبدل من أن ت ُستَخ َدم لخدمة الشعب
لقد تصاع َدت عوائد النفط والرشكاتً ،
رصف عىل الق ّوات العسكريّة ،وتقوية البنية العسكريّة ،وعىل
ولصالح البالد ،را َحت تُ َ
رجال البالط ،وملشتهيات الشاه ،وإلشباع غرائزه النهمة .فلقد بلغَت نفقات السالح
وتكاليفه بني أعوام 1953م 1961 -م ،ما يعدل  65مليار ريال .وبعد عرش سنوات من
االنقالب ،تضاعفَت ميزانيّة الجيش والقوى العسكريّة إىل أربعة أضعاف.

عىل العموم ،فإ ّن نفوذ أمريكا اقتصاديًّا وعسكريًّا يف البالد ،كان يحتاج إىل حز ٍام
أي رضر يتو ّجه إىل املصالح األمريك ّية ،وهذا كان يكمن يف الدور
أمني يدفع احتامل ّ
ّ
السيايس فقط .من هنا ،دخلَت حكومة إيران -برئاسة حسني عالء ،وبإيعاز من
ّ
أعرب الرئيس «إيزنهاور» عن تأييده
أمريكا -يف حلف بغداد .ويف آذار عام1957مَ ،
لهذا االنضامم الذي أُعلَن عنه يف كانون الثاين عام 1956م.
تأس َست منظّمة السافاك -األمــن واملخابرات -بإيعا ٍز من
ويف عام 1956مّ ،
األمريكيّني ،وكان دورها -منذ بدأت هيمنة الشاه ،وحتّى نهايتها -هو مطاردة املتم ّردين
ِ
املناضلني واملجا ِهدين ض ّد الطغمة
واملعارِضني ،وقمع الحركات املخالِفة ،وتعذيب
الحاكمة .وبعبارة مخترصة ،هدفها النها ّيئ ضامن األمن واالستقرار للشاه وسلطته،
وإلقاء الرعب والخوف يف قلوب الجامهري .ويف عام 1958مُ ،ع ِق َدت معاهدة عسكريّة

( ةّيجراخلاو ةّيلخادلا هاشلا ةس ايسسايسايسسايسيس

وبالتزامن مع تصاعد نفقات الجيش واملصاريف الكامل ّية ،كانت ميزان ّية الدولة
فمثل ،بلغَت ميزان ّية الدولة عام
تأخذ بالع ّد التناز ّيل والعجز املا ّيل ،سن ًة بعد أخرىً .
1958م رصي ًدا قوامه  1965مليار ريال ،بينام بلغَت يف عام 1963م مبلغًا قدره 3775
مليار ريال؛ أي ضعف ما كانت عليه امليزان ّية قبل خمسة أعوام ،مضافًا إىل تصاعد
الديون يف هذا العام إىل  574مليون دوالر.
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وتنص املعاهدة عىل
بني إيران وأمريكا ،وبها تركت إيران الخيارات جميعها ألمريكاّ .
ألي عدوان ،مبارش أو غري مبارشِ ،من ِقبل
تد ّخل أمريكا
العسكري حني تَ َع ُّرض البالد ّ
ّ
دولة ثالثة .وعىل إثر هذه املعاهدة ،تدفّقَت أعداد هائلة من املستشارين والخرباء
األمريك ّيني إىل البالد ،وأقاموا معسكرات ووحدات رصد وقواعد متع ّددة يف أرجاء
البالد كافّة .لكن يف أواخر العقد الخامس ،اضط ّرت أمريكا لتغيري سياستها القامئة عىل
العسكري ،ألسباب داخل ّية وخارج ّية.
الصعيد
ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

واملعييش ،فــازدا َدت القروض
االقتصادي
يل ،تر ّدى الوضع
ّ
فعىل الصعيد الداخ ّ
ّ
اإلداري ،وقُ ِمع املخالفون السياسيّون ...ومث ّة عوامل
والديون األجنبيّة ،وفسد النظام
ّ
وأسباب تعتربها أمريكا مسبّبات لثورة داخليّة ،تنتهي لصالح نفوذ الروس .أ ّما عىل
الخارجي ،فشه َدت املنطقة والعالَم أحداث ًا كبرية ،مل تسلم إيران بدورها منها،
الصعيد
ّ
ملف
ُوي به ّ
فيام إذا استم ّر الوضع كام هو عليه ،كانقالب عام 1958م يف العراق ،إذ ط َ
العسكري يف تركيا عام 1960م،
الجمهوري ،واالنقالب
وحل محلّه النظام
امللكيّةَّ ،
ّ
ّ
يك يف مرص عام 1952م ،وانحياز مرص إىل االتّحاد السوفيايتّ.
والقضاء عىل الحكم املل ّ
لك ّن األكرث أه ّم ّية هو ما زر َعته بعض الثورات يف الجامهري ِمن عداء وحقد لالستعامر،
ونخص بالذكر ثورة الصني وفيتنام وكوبا ،التي طاملا قار َعت املعتدين واملستع ِمرين،
ّ
والفلحني للقيام بوجه اإلقطاع ّيني الجبابرة،
وح ّرضَ ت املظلومني من الطبقة العاملة ّ
وظلم وإلحا ًدا .ولهذا،
الذين ولّ َدهم االستعامر ،وجعلهم يعيثون يف األرض فسا ًدا
ً
قامت أمريكا بإجراء إصالحات زراع ّية يف مستعمراتها املحدودة ذات الرثوة الزراع ّية؛
وتحس ًبا الحتامل الرضر والنفوذ
ودعم لحكوماتها العميلة،
خوفًا من نقمة الشعوب،
ً
ُّ
االشرتايكّ.
يك «ترومن» عام 1950م ،باقرتاح البند الرابع،
بنا ًء عىل هذا ،قام الرئيس األمري ّ
االقتصادي
الذي يؤكّد عىل مساعدة الدول املتخلّفة والنامية ودعمها ،لرفع املستوى
ّ
واملعييش فيها؛ والتي يهدف من خاللها إىل تكوين األنظمة الدميقراط ّية وبنائها فيها.
ّ

أحست بالخطر من خالل بروز
الحل الوحيد،
واضط َّرت أمريكا لهذا ّ
ّ
وبخاصة عندما َّ
الشيوعي إبّان العقد السابع.
انتفاضات وثورات ّفلح ّية ،تزا َم َن معها انتشار امل ّد
ّ
االجتامعي يف
ومن هنا ،جاءت أيضً ا الحركة اإلصالح ّية للزراعة واالقتصاد ،والوضع
ّ
يك إبّان
اطي األمري ّ
الدول املستع ِمرة والتابعة ألمريكا ،فكانت شعا ًرا للحزب الدميقر ّ
االنتخابات الرئاس ّية ،التي فاز بها جون كنيدي عام 1960م.
وبنا ًء عىل هذا ،كانت تهدف الحكومة الدميقراطيّة الجديدة من وراء الحركة
اإلصالحيّة الزراعيّة إىل أهداف مختلفة ومتن ّوعة ،أه ّمها:
أ .مهاجمة ما تبقّى من رموز االستعامر من العهد البائد ،كربيطانيا وفرنسا وهولّندا
والربتغال وبلجيكا و ...إلزاحتهم عن الطريق.

ج .فسح املجال أمام الت ّجار وذوي الصناعات ورؤوس األموال ،من أجل غزو األسواق
االقتصادي والدخل املا ّد ّي.
بالبضائع واملنتجات األمريكيّة ،لرفع املستوى
ّ

د .وأخ ًريا ،بسط سلطتهم االستعامريّة ،وإغالق جميع النوافذ واملجاالت أمام باقي
وباألخص بريطانيا.
املستعمرين،
ّ
وبعد رجوع الشاه من أمريكا عام 1949م ،أعلن عن استعادة األرايض التابعة
الفلحني ،وأخذ بتشجيع أصحاب األرايض واملتم ّولني
لدائرة أرايض الشاه ،وتوزيعها عىل ّ
واملالِكني عىل بيع أراضيهم الشاسعة إىل الحكومة ،والتي ستقوم بدورها بتقسيمها
الفلحني واأليدي الكادحة .وقد بق َيت هذه الدعوة والوعود ح ًربا عىل
وتوزيعها عىل ّ
ورق.
املحسنة ،التي كانت بحوزة
ويف هذه السنة نفسها ،أُ ِعيد كث ٌري من األرايض الزراع ّية ّ
رضا خان قبل هروبه من البالد ،وأُ ِعيدت إىل ملك ّية الشاه بعد أن ص ّوت الربملان عليها.
ولكن بعد ضغوط أمريك ّية ،وحفاظًا ملصالحها وسمعتها السياس ّية ،أمر الشاه ببيعها إىل

( ةّيجراخلاو ةّيلخادلا هاشلا ةس ايسسايسايسسايسيس

ب .تضليل ُمثقَّفي الدول املتخلّفة و ُمفكِّريهم ،وجذب أنظارهم وأفكارهم تجاه
الغرب ،وكسبهم إىل جانبهم.
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لإلمام
الخميني {
ّ

يك عن ارتياحه
الفلحني واملزارعني .و ُع َق ْي َب هذه الخطوة ،أعرب وزير الزراعة األمري ّ
ّ
الفلحون
رصف من ِقبل الشاه ،إذ قال« :نحن عىل عقيدة تا ّمة بأنّه ما دام ّ
لهذا الت ّ
أي خطر يه ّددنا من االشرتاك ّية».
واقفني ومرشفني عىل أراضيهم وأمالكهم ،فليس هناك ّ
واستم ّر بيع األرايض من ِقبل الحكومة بشكلٍ متقطّع وبطيء .وبعد عرش سنوات،
انتق َدت مجلّة االشرتاكيّة طريقة تقسيم هذه األرايض ،قائلة« :لقد مضت عرش سنوات
عىل تقسيم األرايض وتوزيعها ،ومل تُق ََّسم سوى  120قرية من أصل  2200وحدة
البهلوي ،وإذا استم ّر الوضع عىل هذا النحو ،فسنحتاج إىل
زراعيّة متعلّقة فقط بعائلة
ّ
الخاصة بهذه العائلة ...وعىل هذا الرتتيب ،فإنّنا بحاجة إىل
مئة سنة لتوزيع األرايض
ّ
 2000عا ًما لتقسيم جميع قرى البالد وأريافها ،وتوزيعها».
فضل عن عدم استطاعته الكاملة
الطبيعي ج ًّدا أن ال يرغب الشاه ببيع أراضيهً ،
من
ّ
وخاصة أ ّن معظمهم كان
إقناع أصحاب األرايض الكبرية واإلقطاعات الزراع ّية بهذا،
ّ
من كبار رجاالت الحكومة والبالد .ومبا أنّه كان يعي جي ًّدا أ ّن انتصار الدميقراط ّيني يف
رسا ،ص ّمم عىل مامطلة االنتخابات
أمريكا سوف يفرض اإلصالحات الزراع ّية عليه ق ً
األمريك ّيةِ ،
منتظ ًرا نتائجها بفارغ الصرب .وعندها ،قام الدكتور إقبال((( بتقديم الئحة
«تجديد أوراق الثبوت املِلك ّية» إىل الربملان يف كانون الثاين عام 1959م .كذلك ُص ِّوت
اإلداري ،والذي ُعرِف
عىل قانون آخر يف هذا العام ،لغرض مكافحة الفساد والخلل
ّ
الجمهوري
بقانون « ِم ْن أي َن لك هذا؟» .من جهة أخرى ،كان الشاه يح ّبذ فوز الحزب
ّ
يك بقيادة نيكسون ،ورصف مبالغ طائلة ملساعدتهم وتقوميهم ومساندتهم،
األمري ّ
ضامنًا لجميع مطامعه السياس ّية داخل البالد.
وترميم من ِقبل الربملان،
تعديل
ً
لقد واج َهت الئحة تجديد أوراق الثبوت امللك ّية
ً
وهي يف حقيقة األمر ورقة عمل لتخفيف الضغوط السياس ّية الخارج ّية ،حيث أصبحت
موضع استهزاء وسخريّة من قبل الحكّام الالحقني ،الذين اعتربوها الئحة تهدف إىل
املاسوين يف الرشق
ّ
((( رئيس وزراء ،ومن ث ّم رئيس رشكة النفط الوطن ّية ،من أبرز املق ّربني للشاه ،عضو املحفل
األوسط.

تثبيت امللك ّية املتعلّقة بها ،ال وسيلة للقضاء عليها.

( ةّيجراخلاو ةّيلخادلا هاشلا ةس ايسسايسايسسايسيس

باملقابل ،كان األمريكيّون عىل وعي وفهم تا ّم مبا يجري من فساد وخلل يف النظام
أي
اإلداري يف البالد ،وأ ّن ما ا ُّد ِع َي من إصالحات صوريّة وشكليّة ،سوف لن يحقّق ّ
ّ
إنجاز لها؛ ولهذا ص ّممت عىل إجراء اإلصالحات االقتصاديّة واالجتامعيّة بعد فوز جون
كيندي يف انتخابات عام 1959م .وقد احتا َجت أمريكا إىل أرضيّة سياسيّة مناسبة لبعث
االطمئنان والثقة يف الجامهري واألحزاب السياسيّة كافّة .وليك يت ّم تنفيذ اإلصالحات
السيايس ،متزام ًنا
االقتصاديّة واالجتامعيّة املعنونة بالدميقراطيّة ،كان ال ب ّد من االنفتاح
ّ
مع يش ٍء من الح ّريّة .ومن هنا ،انفتح املجال للفئات واألحزاب كافّة ،وكذلك الحكومة،
بني أعوام 1963م1963 -م ،وشه َدت البالد تح ّوالت وتغيريات سياسيّة واجتامعيّة مه ّمة
والفتة للنظر ،والتي سوف نتط ّرق إليها بالتفصيل ،إن شاء الله ،بعد إشارة مخترصة إىل
تاريخ األحزاب والتكتّالت السياسيّة وحالهم ،منذ االنقالب ،وحتّى سنوح هذه الفرصة
السيايس يف عام 1960م.
واالنفتاح
ّ
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ّ
السياسية بعد االنقالب
األحزاب والكتل
(1953م 1963 -م)

السيايس،
يف هذه الفرتة ،أدبر الكثريون من كبار رجال الثورة الوطنيّة عن نشاطهم
ّ
وانرصفوا إىل نشاطات اقتصاديّة وتجاريّة ،ما عاد عليهم باألرباح واألموال الطائلة .وقام
بعض اليمينيّني واليساريّني بالدفاع عن السياسة األمريكية وتأييدها طوال هذا العقد؛
فلقد أصدر «اللهيار صالح» -رئيس حزب إيران عام 1956م -بيانًا يقيض بتأييد حزبه
يك إيزنهاور ومواقفه ،وأعرب عن قلقه من نفوذ االشرتاكيّة
لطروحات الرئيس األمري ّ
يف أوساطهم.
مك» زعيم الحركة االشرتاك ّية يتط ّرق إىل املشاكل واألمور االجتامع ّية يف
وراح «خليل ّ
مجلّة «العلم والحياة» ،ل ُيعرِب عن قلقه إزاء امليول املاركس ّية ،وتفسري ما يقابلونهم به

 بالقنالا دعب ةّيسايسل ا لتكلاو بازحألاحألاحألاحألالا

بعض أعضاء الجبهة الوطن ّية واملوالني للدكتور مص ّدق
بعد وقوع االنقالب ،ق ّدم ُ
اعتذا َرهم للشاه ،نادمني عىل ما فعلوه باألمس ،واستطاع بعضُ هم أن يرتقي بعض
املناصب واملراكز العليا ،بينام ُح ِكم عىل البق ّية الباقية من املوالني الخلّص للدكتور
مص ّدق بالسجن ،وأُ ِ
ظلم وعدوانًا ،وشكّل آخرون حزبًا وتكتّ ًل جدي ًدا
عدم أح ُدهم ً
يُدعى حزب «املقاومة الوطن ّية» ،لكن ما إن نش َبت بعض الخالفات بني أعضائه،
حل
استطاع النظام الحاكم كشفهم وإلقاء القبض عىل بعض كبارهم؛ ما أ ّدى إىل ّ
الحزب.
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ّ

وتوجيهه ،وأعلن عن تأييده الكامل لنم ّو الرأسامل ّية املرتبطة باإلقطاع ودفعها ،وكذلك
اإلمربيال ّية األمريك ّية املوازية لإلمربيال ّية الربيطان ّية .وقد القَت الجهود والترصيحت
دعم وتأيي ًدا بالقياس إىل طروحات إيزنهاور ،و ُو ِصفَت بأنّها «مسا ٍع حميدة
والبيانات ً
الشيوعي.
وناجحة للخروج من املأزق» ،عىل أنّها خري وسيلة للوقوف أمام الخطر
ّ
الشيوعي املسلّحة؛ وعىل إثرها ،ته ّدم
يف عام 1954م ،فُ ِتك بق ّوات حزب تودة
ّ
الحزب بأكمله ،وأُل ِق َي القبض عىل مئة عض ٍو منهم ،من بينهم كبار القادة ،وأُ ِ
عدم
عدد منهم ،بينام أعرب الكثري عن ندمهم واعتذارهم ،واعرتفوا بأنّهم عمالء لألجانب،
همت جديدة
يرتجون الرحمة والعفو من الشاه .و ُع ِفي عن عدد منهم ،وسلّموهم َم ّ
يف دائرة الرشطة واملخابرات -السافاك ،-فاستثمرت هذه الدوائر طاقاتهم وخرباتهم
وتجاربهم التي اكتسبوها إبّان انتامئهم للحزب املذكور ونشاطهم فيه ،و ُوظِّف آخرون
مندسني بني عنارص املعارضة .هذا هو حال األحزاب والكتل
يف مجاالت جاسوسيّةّ ،
السياسيّة خالل السنوات العرش األوىل من االنقالب.
ويف عام 1955م ،أُل ِقي القبض عىل رؤساء منظّمة فدائ ّيي اإلسالم وأعضائه ،الذين
لهم اليد الطوىل يف مقارعة الظلم والطغيان خالل سنني ع ّدة متواصلة ،وأُو ِدع الكثري
منهم يف السجون ،بينام لقي آخرون حتفهم وقضوا شهداء يف سبيل الله.

يك عام 1960م ،فقد استطا َعت تلك األحزاب
السيايس األمري ّ
أ ّما خالل فرتة االنفتاح
ّ
أن تستعيد أنفاسها وتج ّدد حياتها من جديد .ففي أواسط عام 1960م ،تقاربَت
واتّح َدت تكتّالت وأحزاب ع ّدة ،وشكّلوا «الجبهة الوطن ّية الثانية» ،وبعد أشه ٍر من
هذا ،وإثر ضغوط أمريك ّية ،مضافًا إىل معارضته األحزاب السياس ّية لتزوير االنتخابات،
ومم جاء يف وثائق السفارة
اضط ّر الشاه إىل إلغاء انتخابات الدورة العرشين للربملانّ .
األمريك ّية ،حسب تقرير أحد أعضائها« :وقع التزوير بالفعل ،ولكن هذا ليس بجديد؛
ألنّه بإمكاننا أن نحكم عىل جميع االنتخابات السابقة بالحكم نفسه».
وتصاع َدت ق ّوة الجبهة الوطنيّة تصاع ًدا كب ًريا منذ عام 1960م ،وحتّى عام 1963م.

انشق الجناح األصو ّيل من الجبهة الوطنيّة ،وأعلن عن وجوده
ويف عام 1961مّ ،
السيايس يش ٌء
حامل اسم «حركة تحرير إيران» .وكان يف موقف هذه الحركة
ونشاطهً ،
ّ
مم كانت عليه الجبهة الوطنيّة ،وانض ّم بعض أعضاء هذه
من التصلّب والتش ّدد أكرث ّ
الحركة األخرية من األصوليّني إىل الحركة الجديدة.
والديني،
السيايس
وقد أعلنت «حركة تحرير إيران» عن نهجها وفكرها عىل الصعيد
ّ
ّ
ومم جاء يف بيانها ...« :أ ّو ًل ،نحن مسلمون ،ونعتقد بأ ّن السياسة جز ٌء ال يتج ّزأ من
ّ
الدين ...ثان ًيا ،إنّنا إيران ّيون ...ثالثًا ،منهجنا يسري عىل ُخطى الدستور ...راب ًعا ،نحن
أنصار مص ّدق ،سائرون عىل نهجه وفكره.»...
ويف هذه األجواء واألحوال التي كانت الجبهة الوطن ّية فيها منشغل ًة بالنزاع والجدل
السيايس داخل ًّيا ،ومتأ ّهب ًة الستقبال تشكيل الوزارة الجديدة من ِق َبل الشاه ،أصدر
ّ

بالقنالا دعب ةّيسايسلا لتكلاو بازحألاحألاحألاحألاألا

فمثل،
وخالل هذه الفرتة ،استطا َعت أن تُبدي بعض النشاطات الكبرية ،وبح ّريّة كاملة؛ ً
عق َدت مؤمت ًرا كب ًريا لها -حيث بدأ االنشقاق بني صفوفهم -ونرشت بياناتها ومناشريها
مفصلة وعرائض كبرية للحكومة ،وأقا َمت جلسات وندوات ُمصغّرة
عل ًنا ،وق ّد َمت رسائل ّ
حكومي ،ومل تعلن عن أيّة مخالفة للدولة ،بل راحت
أي إجراء
مل تعارِض من خاللها ّ
ّ
يل كطريقة
الجبهة الوطن ّية تخوض يف حوارات وبحوث طويلة وعريضة للنظام الداخ ّ
حل الجبهة
للسيطرة ،وفصل الكتل والتج ّمعات بعضها عن بعض؛ ما أ ّدى بالنهاية إىل ّ
وهدم كيانها .وألجل مسايرة الشاه والوصول معه إىل ات ّفاق شامل ،الذ كبار أعضاء
الجبهة بالصمت ،وعملوا عىل مجاملة الحكومة ،وابتعدوا عن أيّة حركة ميكن أن
تُف ََّس باملعارضة أو املخالفة ،وبلغ الح ّد من الحذر والخشية أنّهم رفضوا حضور الندوة
الطلب ّية يف الجامعة .وعىل الرغم من أ ّن أعضاء الجبهة كانوا يعتقدون ويتص ّورون أ ّن
ّ
الجبهة الوطن ّية الثانية هي وريثة سياسة الدكتور مص ّدق والجبهة األوىل ،فإ ّن الدكتور
ٍ
مكرتث لِام تقوم به الشورى املركزيّة للجبهة ،والذين مل
مص ّدق كان غري مبا ٍل وال
يكونوا محرتسني عىل استمرار حركتها ،وإن قام الدكتور مص ّدق مبعارضتهم.
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ّ

رئيسا للوزراء ،بعد أن ق ّدم الدكتور
الشاه بيانًا يعلن فيه تعيني «رشيف إمامي»((( ً
إقبال استقالته من رئاسة الوزراء (1956م1960 -م) .ورشيف إمامي هذا ،الذي كان
السيايس ،أُوكِلَت إليه َمه ّمة
يتحل بتأييد املجتمع ،وله مكان ًة ووجاه ًة عىل الصعيد
ّ
ّ
تهدئة األوضاع ،ومسايرة األحزاب والكتل السياس ّية ،واستتباب األمن واالستقرار؛
إلقامة انتخابات الدورة العرشين ،ولتتوفّر األرض ّية الالزمة إلجراء اإلصالحات املطلوبة
وتنفيذها .ولهذا ،أدىل بوعوده منذ البدء ،بالقضاء عىل الحالة املتأزّمة التي لحقَت بهم،
وبضامن الح ّريّة يف االنتخابات ،ومالحقة املخالفات وحاالت خرق القوانني السابقة.
ومع هذه الح ّريّة التي سن َحت ،ظهر الن ّواب السابقون بأجمعهم م ّرة أخرى عىل
مقاعد الربملان ،باستثناء عدد قليل منهم.

الحكومي عام 1960م ،وتنقّل يف مناصب ع ّدة :رئيس وزراء ،ووزير ،ورئيس مجلس الشيوخ،
((( دخل السلك
ّ
و ...وأحد أقطاب املحفل املاسو ّين يف الرشق األوسط.

الفصل التاسع

ّ
األمريكية
إصالحات الشاه

يكيرمألا هاشلا تاحالصإ

خالل هذه الفرتة ،وقع مح ّمد رضا شاه يف مأزق حرج ،وبني دفّتَني متناقضتَني:
إحداهام الضغوط األمريك ّية لتنفيذ اإلصالحات ،واألخرى خشيته من موقف آية لله
الربوجردي املعارِض لتلك اإلصالحات املذكورة .لذا ،سعى بتغيري الوزارة وفتح املجال أمام
ّ
األحزاب والكتل السياس ّية ،واعتمد عىل الوعد والوعيد لتنفيذ اإلصالحات االجتامع ّية
واالقتصاديّة واإلداريّة؛ ليخفّف من ضغوط أمريكا ،ومن ث ّم ليقنعهم ويرضيهم بيش ٍء
رصا عىل تنفيذ ما يريده من إصالحات بحسب ما تقتيض
ماّ .إل أ ّن «كنيدي» كان م ًّ
مصالحهم وأهدافهم ،ال بتغيريات جزئ ّية وشكل ّية .لذا ،ص ّمم عىل تغيري الحكومة كلّ ًّيا،
يل أميني ،بعد أن درس املوضوع وانتهى إىل النتيجة التي ال
وأمر بتنصيب الدكتور ع ّ
خاصا ميكن أن تق ّدمه الحكومة واألطراف املعن ّية.
تؤ ّدي مع ًنى مقصو ًدا ،أو مفهو ًما ًّ
ومن جهة أخرى ،وكام ذكرنا ،فالشاه كان ال يستطيع أن يرشع بإصالحاته هذه دون
فضل عن تأييده وموافقته.
الربوجرديً ،
اطمئنانه لعدم تع ُّرض آية الله
ّ
اإلسالمي-
آية الله الربوجرد ّي -الذي يتمتّع بزعامة الطائفة الشيعيّة يف إيران والعامل
ّ
أبدى عدم موافقته البتّة بهذا الصدد ،وعىل الرغم من أ ّن الشاه قد أرسل له وفو ًدا للتفاوض
حق األ ّوليّة عىل هذه.
معه ،إلّ أنّه رفضهم وأجابهم بأ ّن هناك إصالحات أخرى لها ّ

يل ،بعد أن انتقل
وقد زال هذا املانع والحاجز من أمام الشاه ،وانتفى القلق الداخ ّ
الربوجردي إىل الدار اآلخرة يف أيّار عام 1961م.
آية الله
ّ
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وبعد سنوح هذه الفرصة ،التي لطاملا كان الشاه يحلم بها ،ح َّو َل َمها ّم رئاسة الوزراء
يل أميني ،املرغوب أمريك ًّيا ،بعد أن عجز رشيف إمامي عن أداء واجبه،
إىل الدكتور ع ّ
وانهار أمام األزمات واملشاكل .وبوصول أميني إىل السلطة ،وابتداء الحركة اإلصالح ّية،
فق َدت الجبهة الوطن ّية صالح ّيتها السياس ّية والعسكريّة ،وسحبوا ما بحوزتها من سالح
باألخص وقد و َعت بأ ّن األمروذخائر ومع ّدات .ومل ت َر الجبهة الوطن ّية مكانًا لها بَع ُد
ّ
ليس قرا ًرا داخل ًّيا ،وإنّ ا هناك أوامر وضغوط وترتيبات أجنب ّية مفروضة -ورشع أميني
ليسي الحركة اإلصالح ّية بأفضل ما يكون ،وكان عىل
بتسخري طاقاته واستعامل حيله ِّ
وعي كامل بأ ّن ذلك سوف لن يكون ّإل مبداراة أهل العلم والعلامء ،ومسايرتهم،
ٍ
ومراوغتهم بالهدوء والسكينة .هذا ،وبعد بضعة أشهر ،عزم عىل زيارة «ق ّم» معقل
العلم والعلامء واملراجع والحوزة العلم ّية .وخالل زيارته هذه ،التقى بجمعٍ من أهل
رس ّي،
العلم والعلامء الكبار عىل انفراد ،وتبادل معهم وجهات النظر بشكل ّ
خاص و ّ
خاص ومنفرد .وكان
بينام امتنع اإلمام
رسا((( أو بشكل ّ
الخميني { من اللقاء به ًّ
ّ
العقيقي -قد شارك يف الجلسة املفتوحة هذه ،وس ّجل بعض
أحد الطلبة -ح ّجة اإلسالم
ّ
نشها
وباألخص امتناع اإلمام { من اللقاءالنقاط من خاللها
ّ
ّ
الخاص -ومن ث ّم َ َ
يف إحدى الصحف آنذاك .كان هدف اإلمام { من وراء هذا ،هو خشيته استغالل
رسيّة ،حيث إنّه إذا ت ّم اللقاء بشكل
يل أميني هذا اللقاء عىل هذه الصورة ال ّ
الدكتور ع ّ
ادي ،فلعلّه يعلن عن اتّفاق مزيّف حول برامج ومشاريع غري إسالم ّية ،م ّدع ًيا بأنّه
انفر ّ
وحظي مبوافقتهم عليها.
شاور رجال العلم واملراجع فيها،
َ
مقال يف إحدى صحف تلك الفرتة عن هذا اللقاء ،حيث
العقيقي ً
وقد نرش الشيخ
ّ
قال :بعد تبادلهام التحيّة ،رشع اإلمام { برشح املسؤوليّات امللقاة عىل عاتق
رجال الدولة وأصحاب السامتْ  ،وما يتو ّجب عليهم من مها ّم تجاه إخوانهم املواطنني،
قائل:
فخاطبه ً
العقيقي ،مجلّة الثقافة اإلسالم ّية ،العدد ( ،)43أيّار وحزيران 1992م ،ص.67
((( راجع :مقال الشيخ
ّ

ّمت زمام
رئيسا للوزراء ،وتسل َ
َ
«مبا أنّكم اليوم ،يا سعادة الس ّيد أميني،
أصبحت ً
لت نفسك َمه ّمة كبرية وصعبة .يجب عليك أن تتعامل بشكل سليم
األمور ،فلقد ح ّم َ
للغاية مع الشعب والجامهري ،وتخطو خطوات بالغة ومؤثّرة تعود باملنفعة عىل
وجل،-
املجتمع والوطن ،وتؤ ّدي خدمتك بأفضل ما يكون؛ يك تحرز رضا الله -ع ّز ّ
وتأمن عقابه ،وتصبح مرتاح الضمري والوجدان .لقد شهد مرسح األحداث يف إيران
رؤساء كثريين ،أمثال أمري كبري والفراها ّين و ...الذين خلّدهم التاريخ ،وكلّام م ّر ذكرهم
عىل أفواه أبناء وطننا ،ذكروهم بالخري ،وتر ّحموا عليهم؛ ألنّهم جعلوا أعاملهم لله،
وخدموا الشعب والوطن ،وقارعوا االستعامر ودحضوه .وباملقابل ،هناك الكثريون من
الرؤساء والوزراء الذين ج َّرعوا الشعب آال ًما مرير ًة من العذاب ،وكلّام جاء ذك ُرهم،
تتمسك بالواجب
مل يُحرزوا شي ًئا سوى اللعن والغضب والبغضاء .أدعوك راج ًيا أن ّ
الديني تجاه الجامهري واأل ّمة؛ يك تُ َخلَّد يف الوطن ،وعىل م ّر العصور ،وإىل األبد،
ّ
والحب والوفاء».
فسوف لن يذكرك الشعب ّإل بالخري
ّ
بعد هذا ،تط ّرق اإلمام { إىل دور العلامء ورجال العلم يف املجتمع ،وعىل
وباألخص يف مجال التعليم ،وبناء األرسة ،التي هي أساس املجتمع،
األصعدة كافّة،
ّ
حل مشاكل الناس وهمومهم العا ّمة واالقتصاديّة.
وسبيل ّ
يكيرمألا هاشلا تاحالصإ

قائل« :الجدير ذكره يف ذلك اللقاء ،هو إعجاب الدكتور
العقيقي ً
ويضيف الشيخ
ّ
ومرافقيه واندهاشهم الكبري مبا القوه من شجاع ٍة وفصاح ٍة وشهام ٍة ُعليا من اإلمام؛ إذ
تط ّرق اإلمام إىل عاملة رضا خان لألجانب ،وش َّهر به وبخطط االستعامر التي أُوكِلت
قائل :إ ّن الواجب امللقى علينا اليوم هو واجب أهل العلم
إليه .وعندها ر ّد أميني عليه ً
فقط؛ ألنّه آنذاك مل تكن هناك طبقة مثقّفة وواعية سوى العلامء فقط ،وكان عليهم
مقارعة الحضارة الغربيّة الزائفة والفكر الغر ّيب بذلك الوقت .ولو كان ذلك ،لَام كُ ّنا
اليوم بهذا الشكل .كان عليهم التو ّجه إىل مراكز البلد الثقافيّة والتعليميّة ليتص ّدروها
ويقضوا عىل النفوذ الغر ّيب؛ أل ّن املسؤوليّة انحرصت بهم ،ومل يكن يف البلد رجال فكر
وعلم سواهم.
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قائل:
فأجابه اإلمام { بكامل القوة والشجاعة ً

لإلمام
الخميني {
ّ

ما استعرض َته كان صحي ًحا وحقًّا ،فإنّه مل يكن سوى تلك الطبقة املفكّرة .ولك ّنك
ناسا خونة وعمالء،
تعلم ج ّيدً ا أنّ البالد وحكومتها كانت بيد األجانب ،وكان رجالها أُ ً
يف الوقت الذي ك ّنا نفتقر فيه إىل ق ّوة أو جبهة أو حكومة مستقلّة .أمل يكن رضا
خان ً
عميل للغرب؟ كيف تظ ّن أنّ بإمكان رجال الحوزة التصدّ ي ملَها ّم ووظائف
حكوم ّية تتعاون وتتساعد مع أولئك الخونة العمالء؟ وكيف نتوافق مع أهداف
كنت تحكم علينا بالعاملة والقصور لو ك ّنا نتعاون
لست َ
أولئك األجانب املعتدين؟ أ َو َ
ُنت ت ّتهمنا كذلك بالوقوف إىل جانبه وتقوية
مع رضا خان عميل بريطانيا القذر؟ ولك َ
كيانه ،وت ّتهمنا أيضً ا بتأييد الحوزة العلم ّية بأكملها له؟ يف تلك الفرتة التي حك َمنا
فيها ديكتاتور عميل ،وحك َمتنا فيها العاملة األجنب ّية ،مل ن َر بُدًّ ا من االبتعاد عنهم،
والعدول إىل بناء بذور الكتل الشعب ّية والجامهرييّة ،وزرعها .اتّخذنا ذلك من أجل
يوم نقف فيه أمام السلطة
تقوية وبناء كيان الثورة الشعب ّية والوطن ّية؛ للوصول إىل ٍ
املعادية للشعب والوطن ،لنطيح بها».
لقد تصاعد غضب الشعب عىل الحكومة نتيجة األوضاع املرت ّدية والس ّيئة؛ فلقد
السيايس ،وقُ ِمع الكثري من السياس ّيني املعارضني،
ع ّم الفسا ُد الدوائر ،وضُ ِّيق املجال
ّ
االحتياطي
االقتصادي ،وتصاعد الديون الخارج ّية ،وهبوط
باإلضافة إىل تر ّدي الوضع
ّ
ّ
للميزان ّية .إ ّن أمريكا أدركت الهدف ،وأصابَت عندما رأت أ ّن العوامل املحفِّزة للثورات
يف الدول املتأ ّخرة ،كإيران ،والتي تُدار حكوماتها بالظلم والجور واالستبداد ،هي هذه
أي يشء بهذا املضامر .ويشري «كنيدي»
العوامل نفسها ،وأ ّن الق ّوة العسكريّة ليس لها ّ
إىل هذه النقطة بالذات ،عندما ألقى خطابه يف إحدى املؤمترت يف أمريكا يف  25أيّار
حل ٍ
لبلد
قائل ...« :إ ّن املعاهدات واملساعدات العسكريّة هي ليست ًّ
عام 1960مً ،
مم فتح الباب للثورات واالنتفاضات والغوغاء.
ساده الجور والفساد واالقتصاد املد َّمرّ ،
أمريكا مبقدورها أن تعالج مشاكل الدول املتخلّفة بالطرق العسكريّة فقط .ويشمل

إ ّن هذه ليست تهديدات وتحذيرات ،بل وكام تؤكّده تجاربنا ،إنّها الحقيقة بذاتها،
والفلحني .عىل العموم ،وبعد
وإنّها خطوة لنجاة أولئك الظلمة ،وف ٌّخ نصبوه للمزارعني ّ
دعايات مكثّفة ،ص َّوت الربملان يوم  10حزيران 1961م عىل الالئحة اإلصالح ّية هذه،
وأُظ ِه َرت إىل ح ّيز التنفيذ .أ ّما اإلمام { ،فعىل الرغم من علمه بأ ّن هذا ليس من

يكيرمألا هاشلا تاحالصإ

هذا الوضع حتّى الدول التي تح ّولَت أراضيها إىل ساحات معارك وحروب طاحنة.
لذا ،يجب أن يكون موقفنا أكرب وأوسع نطاقًا من أن نتعامل بالخيارات األخالق ّية
حل
واإلنسان ّية ،ال العسكريّة .نحن نريد بناء اآلمال يف هذه الدول ...فإذا ص ّممنا عىل ّ
مشاكلهم بالطرق العنيفة والعسكريّة ،فإنّنا واقعون يف خطأ كبري؛ حيث إنّه مهام
بلغت املساعدات األمريك ّية والقوى والضغوط ،فإنّه ليس باإلمكان تسيري وتسخري
الحكومات التي ال تستطيع أو ال تريد تنفيذ اإلصالحات االجتامع ّية واالقتصاديّة التي
تهدف لها.»...
هذه النقطة فيها الكفاية لوعي أمريكا ومثابرتها وج ّديّتها لتنفيذ أهدافها يف بال ٍد
عديدة كإيران .و ُعقيب هذا ،رفع أميني شعار الحركة اإلصالحيّة للدوائر وللمعسكرات
االقتصادي
االقتصادي ومحاربة الفساد والخلل ،وأعلن عن تر ّدي الوضع
وللوضع
ّ
ّ
وتأزّمه وانحطاطه يف البلد؛ ليتّخذ ذلك ح ّج ًة ووسيل ًة الستمداد القروض األجنبيّة،
ولدعوة الرشكات وأصحاب الرثوات يف الخارج .أ ّما الشاه الذي كان يته ّرب من
اإلصالحات الزراعيّة وامللكيّة ،حسب الظاهر ،وخالفًا لباطنه ،فقد استع ّد لتنفيذها،
وإل سنواجه كبرية».
وقال مخاطبًا أصحاب األرايض والتجار« :اعدلوا عن طريقكمّ ،
قائل« :بعقيديت وبرأيي ،إنّه من صالحكم ،ولفائدتكم ،أن تخطوا
وكذلك أعرب أميني ً
رضر بأجمعنا ،دون استثناء».
هذه الخطوات ...وإذا أحجمتم عن ذلك ،فسوف نت ّ
وأعلن «حسن أرسنجاين» -وزير الزراعة والقائم مبَه ّمة اإلصالحات الزراعيّة واألرايض
قائل« :الهدف من وراء هذا هو نجاة أصحابها املالكني والت ّجار الكبار ،ونجاة
املِلكيّةً -
ثرواتهم».
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لإلمام
الخميني {
ّ

والفلحني ،ولن يعود عليهم بالخري ،بل بتج ُّرع الغصصّ ،إل أنّه سكت
صالح املزراعني ّ
لئل يستثمر الشاه اعرتاضه فيام إذا أعرب عنه.
وأحجم؛ ّ
ُعلِ َمت مكانة أميني ،وازدادت هيبتُه داخل البالد ،إثر إجرائه اإلصالحات الزراعيّة،
خاصة
يل .من جهة أخرى ،أحرز أميني عناي ًة ّ
ّ
وباألخص حني حارب وقمع الفساد الداخ ّ
من أمريكا ،وأصبح معتم ًدا لديها ،بينام زاد قلق الشاه نتيجة إعراض أميني عنه وعن
إرشاداته وتهاونه .لذا ،ص ّمم عىل مغادرة البالد ،متّج ًها إىل أمريكا ،ليعطي املواثيق
والعهود لحكومة «كنيدي» ،وإلجراء اإلصالحات التي تهدف إليها أمريكا دون قيد أو
رشوط أو تباطؤ ،مض ِّم ًنا مواثيقه هذه خشيتَه وقلقَه إزاء مواقف أميني.
خاصا من ِق َبل الشاه بهذا الشأن ،ص ّمموا عىل
عندما أحرز األمريك ّيون اطمئنانًا ًّ
دعمه وتأييده بج ّديّة تا ّمة .وقد أعل َنت صحيفة «اطّالعات» املؤ ّرخة بـ  15نيسان
1962م ،إبّان رجوع الشاه إىل إيران ،اآليت« :لقد اطأم ّن جاللة الشاه بأ ّن أمريكا سوف
والعسكري له .وباملقابل ،اطأمنَّت أمريكا بأ ّن سعادة
السيايس
تستم ّر بتقديم الدعم
ّ
ّ
الشاه سوف يؤ ّمن جميع مطالبها ،وسينفّذ اإلصالحات االقتصاديّة واالجتامع ّية عىل
أرسع وجه ،وبالصورة التي يرغبها».
بعد هذه املعاهدات واالتّفاق ّيات بني الشاه و«كنيدي» ،أحج َمت أمريكا عن
استعدادها لتنفيذ طلبات أميني وآماله بدالئل ع ّدة ،ومن ث ّم اضط ّر أميني إىل االستقالة
( 18متوز 1962م) ،وسلّم الشاه زمام رئاسة الوزراء لـ «أسد الله َعلَم».
الربوجردي ،أرسل الشاه برقيّة تعزية إىل علامء النجف ومراجعها،
بعد رحيل آية الله
ّ
وفس زعام ُء الحوزة يف ق ّم ذلك بأنّه إهانة لهم ،وبذاتها هي خطوة
دون مدينة ق ّمّ ،
أوىل للقضاء والسيطرة عليهم .وما هو جدير ذكره ،أنّه يف الوقت الذي كان فيه أميني
يتق ّرب إىل بعض رجال الحوزة ،ويُجري لقاءات وحوارات معهم ،كان الشاه يتو ّعدهم
وين ّدد بهم عرب رجاله.

وأُ ِشيع يف ق ّم أ ّن الشاه يريد أن يستثمر غياب املرجع ّية يف هذه املدينة ،ليفتح ُدور
الطلب برتتيب بيان
املالهي والبارات والنوادي الليل ّية .وعىل إثر ذلك ،قام عد ٌد من ّ
مفصل وموقّع من ِق َبل أكرث طلبة الحوزة ،أعلنوا من خالله عن معارضتهم ومخالفتهم
ّ
لهذه الخطط ،وملا تقوم به الحكومة.
يقول مؤلّف كتاب «تحليل ودراسة ثورة اإلمام
الخميني» :لقد أهمل بعض العلامء
ّ
يف ق ّم هذه الخطوة ،ولك ّن اإلمام فقط قام باستدعاء مدير الرشطة واألمن ،وسلّمه
البيان املذكور ،وحذّره تحذي ًرا شدي ًدا وصار ًخا .وش ّجع اإلمام { الطلبة املناضلني
عىل مواصلة الكفاح ،واالنتباه إىل الدسائس كافّة ،ث ّم قام بتحذير أحد الطلبة املغفّلني
وتأنيبه ،والذي كان مع الذين ق َِدموا إىل البالط وباركوا للشاه بقدوم وليده الجديد.
ومع أ ّن اإلمام { مل يطبع وينرش رسالته العمل ّية((( ،إلّ أنّه كان متأ ّه ًبا ومستع ًّدا
رض بالدين
ملعارضة الحكومة والقوى املسيطرة ،وأليّة حركة قد تصدر عن الشاه وت ّ
والشعب والوطن.

((( رسالته العمل ّية :مجموعة األحكام الفقه ّية؛ العبادات واملعامالت.
((( أحد كبار اإلقطاع ّيني يف منطقة قائنات مبحافظة خراسان ،رئيس وزراء ،ووزير بالط الشاه.

يكيرمألا هاشلا تاحالصإ

يف هذه السنة أيضً ا ،فُ ِج َعت الطائفة واأل ّمة مبصيبة أخرى ،عندما انتقل آية الله
الكاشا ّين إىل دار الخلود .وبهذه الحادثة املؤملة ،زالت العقبة الثانية من وجه السلطة
والشاه ،وأقام اإلمام { مجلس تعزية ضخم ،إجاللً ملقام الس ّيد الكاشا ّين ومكانته
السامية ،وتص ّدر املجلس بنفسه.
وبهذا ،تس ّنى لـِ«أسد الله َعلَ ْم»((( أن يرشع بتنفيذ الخطط التي ُرسمت له من
قبل ،وتطبيقها ،وسوف نتح ّدث عنها يف الفصول القادمة ،إن شاء الله ،ونسلّط األضواء
عىل األساليب االستعامريّة الجديدة ومواقف اإلمام تجاهها.
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ّ
ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمد رضا
ّ
ّ
ّ
القسم األول :تعديل مواد انتخابات البرلمان ومخلفاتها

الربوجردي ،تص َّور الشاه والحكومة أ ّن الحوزة العلم ّية
بغياب مرجع ّية آية الله
ّ
افتق َرت إىل العامل األ ّول واألساس للوقوف أمام مشاريعهم ومخطّطاتهم؛ وبهذا سوف
يكون األفق واس ًعا ليتح ّركوا من خالله بح ّريّة مطلقة ،دون خشية أو قلق .ولالطمئنان
أكرث ،ص َّوتوا عىل الالئحة اإلصالح ّية لألرايض ،وأخرجوها إىل ح ِّيز التنفيذ برسعة فائقة،
وأرادوا بذلك استاملة الحوزة لجهتهم ،ويف حال نشوب االختالف واملعارضة ،فطريق

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

إ ّن مسألة الئحة إصالحات موا ّد االنتخابات هي نقطة االنطالق لنشوب النزاع
مم أ ّدى أخ ًريا
توسع نطاقها؛ ّ
واملواجهة بني اإلمام { ودولة «أسد الله َعلَم» ،والتي ّ
إىل مواجهة بني اإلمام { والشاه ،حيث انفجرت انتفاضة  15خرداد ( 5حزيران)،
أ ّدت يف النهاية إىل إبعاد اإلمام { من البالد ،ونفيه إىل الخارج .إذًا ،فقض ّية الئحة
نعب عنها بأنّها نقطة انطالق الحركة اإلسالم ّية
إصالحات االنتخابات نستطيع أن ّ
الخميني { ،والتي خاض بها
السياس ّية بقيادة الزعامة الدين ّية املتمثّلة باإلمام
ّ
غامر معارك عديدة ،حتّى وصل بها إىل انتصار الثورة اإلسالم ّية املباركة .وهذا املجال
بالذات ،تناوله أكرث من مؤ ّرخ وباحث ومحقّق ،وأُلِّف أكرث من كتاب حوله ،ما يدعونا
التمسك باالختصار ،وعدم اإلطالة والتع ّمق ،تاركني التفصيل لحرضات السادة
إىل
ّ
الق ّراء ،مبراجعتهم املصادر والوثائق املتعلّقة بهذا الشأن.
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لإلمام
الخميني {
ّ

التمسك باألساليب األخرى مفتوح ،كتعريفهم ،وإلقاء الشبهات عليهم ،وتضليل الرأي
ّ
العا ّم تجاههم ،بأ ّن َمه ّمة الحوزة هي مخالفة اإلصالحات الزراع ّية ،وأنّها وقفَت يف
صف واحد مع اإلقطاع ّيني ،معتقدين بأ ّن ذلك سيؤ ّدي ملوافقتهم وتراجعهم ،وبه
ٍّ
ستُفتَح آفاق جديدة للخوض يف برامج ومشاريع أخرى.
ٍ
بخطط وأالعيب كهذه ،فقد كان بعيد
أ ّما اإلمام { ،فهو أكرب من أن يُخ َدع
النظر ،واعيًا ،يرى بأ ّن املسألة أكرب وأبعد من هذا؛ ولهذا اختار السكوت والصرب،
ينقض عىل خصمه يف الوقت املناسب؛
متحسبًا ومتأ ِّهبًا لقرارات وخطوات أُخر؛ يك ّ
ِّ
وذلك أل ّن الخطّة اإلصالحيّة -لذلك الوقت -مل تُد َرك جميع أبعادها ومثارها العمليّة،
خارج عن الحكمة.
رسع بهذا املجال يش ٌء ٌ
ويرى أ ّن الت ّ
ومل ّا أدرك « َعلَ ْم» بأ ّن خطّته تب َّخ َرت وتطاي َرت ،عمد إىل إخراج سيناريو جديد ،وهو
وص ِّوت عليها بتاريخ
«الئحة تعديل موا ّد االنتخابات يف الربملان» ،التي ق ّدمها للربملانُ ،
1962/10/8م.

مبوجب هذه الالئحة ،تق َّرر حذف عدد من الرشوط للناخبني واملنت َخبني ،ومن بينها
ساموي،
بأي كتاب
ّ
حذف كلمة «اإلسالم» ،وكذلك باستطاعة املنت َخب أن يؤ ّدي القسم ّ
مضافًا إىل فسح املجال للمرأة بإدالء الرأي والتصويت.
وتحسبًا للمستقبل املظلم ،وما قد تالقيه الحوزة العلميّة والبالد من
بنا ًء عىل هذا،
ُّ
الخميني { بدعوة جميع العلامء والفضالء الكبار يف الحوزة
خطر كبري ،قام اإلمام
ّ
العلميّة ملداولة األمور امله ّمة ،والتأ ّهب ملواجهة املؤامرات املستج ّدة .وضمن حواره
وكالمه ،تط ّرق بالتفصيل إىل أهداف الحكومة من وراء هذه اإلجراءات والخطط ،وأبدى
رأيه يف اتّخاذ تدابري فاعلة ملواجهة التح ّديات كلّها ،وانتهى االجتامع باالتّفاق عىل ما يأيت:
 .1إبالغ الشاه برق ًّيا مبعارضة الحوزة والعلامء ومخالفتهم لالئحة املذكورة ،مطالِبني
بإلغائها عىل الفور.
 .2إبالغ جميع رجال العلم والعلامء يف املدن كافّة مبواقف الحوزة ومعارضتها

لتلك اإلجراءات ،حتّى يت ّم إبالغ الشعب ،ومن ث ّم التأ ّهب للمواجهة املحتملة.
 .3اجتامع العلامء وفضالء الحوزة أسبوع ًّيا -م ّرة واحدة أو أكرث حسب اللزوم-
للمشاورة والتداول يف األوضاع واألمور الها ّمة ،واملتعلّقة مبصري الدين والشعب
والوطن؛ وذلك ألجل وحدة العمل والهدف.
نص الربق ّية املو ّجهة إىل الشاه ،وتوزيعه ،ونرشه يف األوساط
وأمر اإلمام { بطبع ّ
ومم جاء يف ذلك:
االجتامع ّيةّ .

رشته الصحف
«لقد قلق علامء الدين والحوزة وسائر رشائح الشعب املسلم ّ
مم ن َ
من اتّخاذ الدولة قرارها بحذف كلمة اإلسالم من رشوط الناخبني واملنتخَبني .إنّ
صالح البالد كام ٌن يف حفظ الرشيعة املقدّ سة والدين الحنيف ،ففي الدين اطمئنان
كل ما يعارض
النفوس ،متم ّنني توجيه إرشاداتكم وأوامركم لألطراف املعن ّية بحذف ّ
الرسمي ،وما ترومه األحزاب وغريهم من رجاالت
الرشيعة اإلله ّية ومذهب البالد
ّ
الدولة ضدّ ها».

وبعد أن أحال الشاه امله ّمة إىل «أسد الله َعلَم» ،قام املراجع باالت ّصال به .وأوضح
اإلمام { خالل برق ّيته بأ ّن الالئحة املذكورة «معارِضة للرشيعة املقدّ سة» و«نا ِقضة
لِام جاء يف الدستور» .وأكّد بأنّه يجب عىل الدولة احرتام اإلسالم ودستور البالد،
أي تع ُّرض يهدّ د الرشيعة
وأضاف «بأنّ علامء الدين واملسلمني سوف لن يسكتوا عىل ّ
اإلسالم ّية».
تلقّى « َعلَم» برق ّيات وبيانت ووسائل معارضة كثرية من سائر العلامء ورجال
العلم ،ولك ّنه لجأ إىل الصمت ،وأهملها بامل ّرة ،ما أثار حفيظة العلامء واملراجع ،وأبرقوا

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

ميض ستّة أيّام ،وصلَت الربقيّة الجوابيّة من الشاه إىل اإلمام { ،واتّصل
وبعد ّ
طبيعي
هاتفيًّا بثالث ٍة من مراجع الحوزة آنذاك ،مل ِّم ًحا بجوابه أ ّن ما صدر هو يشء
ّ
قائل :بأ ّن هذا هو من مقتضيات
وغري مه ّم ،وأنّه ح ّول هذه امل َه ّمة إىل الدولة ،وأملح ً
الزمن والظروف الراهنة.
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تحذيرات للشاه من جديد .وتط ّرق اإلمام { يف برق ّيته املو َّجهة إىل الشاه ،إىل أ ّن
أسد الله َعلَم نقض «الدستور» ،واستهان بـ«قوانني الربملان» ،وأهمل «نصائح العلامء
وإرشاداتهم» ،وأضاف« :لقد ظ ّن « َعلَم» أنّ القسم واليمني بالكتب السامويّة سوف
كل من
الرسمي »...وأ ّن الشاه سوف «يعظِّم ويب ِّجل ّ
يُخرج القرآن الكريم عن إطاره
ّ
يُهني القوانني اإلسالم ّية ،هادفًا إرضاء الشاه ،طم ًعا باملصالح الشخص ّية» .وختم برق ّيته
بقوله:
«آملني بإصدار أوامركم الالزمة يك يتق ّيد « َعلَم» باحرتام قوانني اإلسالم والدستور،
وأن يقدّ م اعتذاره عن اعتدائه وجسارته عىل حرمة القرآن املقدّ س».

لإلمام
الخميني {
ّ

وإ ّن املوقف الذي اتّخذه َعلَم تجاه برق ّيات اإلمام { واملراجع يف النجف وق ّم،
حفَّز اإلمام { إىل تكرار العمل ّية ،ولكن بلهجة أش ّد ،وبتحذير أكرب .وابتدأ برق َّيته
قائل:
ً
«الظاهر أنّكم عزمتم عىل عدم االهتامم وااللتزام بنصائح رجال العلم والعلامء
األفاضل وإرشاداتهم ،والذين هم عامد األ ّمة ،ومالذ الجامهري ،والناصحني املش ِفقني،
وتظّنون بأنّكم تستطيعون الوقوف أمام القرآن والدستور ومشاعر الجامهري
قائل ...« :إذا كنتم مص ِّممني عىل هجر القرآن وإهانته ،وعازمني
املسلمة ،»...وحذّره ً
بحلم ال يراه ّإل
يل ،فإنّكم واقعون يف خطأ كبري ،وغارقون ٍ
عىل إحياء الرتاث الجاه ّ
التمسك بأوامر الله -سبحانه وتعاىل ،-وااللتزام
الخائبون» .كذلك أكّد عليه «رضورة
ّ
بقوانني الدستور» ،وحذَّره من «تبعات التهاون بتعاليم القرآن وإهانتها ،وإرشادات
وإل
كل ما يه ّدد البالد من خطرّ ،
علامء اإلسالم ،ومخالفة القوانني» ،وأن يتج ّنب ّ
«فعلامء اإلسالم واملراجع سوف ي ّتخذون اإلجراءات الالزمة» [1962/11/6م].
أي
ويف هذه التحذيرات جميعها ،أكّد « َعلَم» خالل إحدى خطبه ،بأنّه سوف يقمع ّ
فوصف العلامء والفضالء بالرجعيّني بدل أن يُق ِّدم لهم اعتذاره ،وقال:
تح ّرك معارِض؛ َ
بأي
«إ ّن الزمن ال يرجع إىل الوراء مطلقًا ،والدولة مص ِّممة عىل تنفيذ اإلصالحات ّ

ظرف كان» .وعىل هذا ،انتفض الشعب وكافّة القطاعات العاملة يف طهران ،ملساندة
العلامء ورجال العلم ،وراح الخطباء والو ّعاظ يص ِّعدون مهاجامتهم ومعارضتهم للنظام
الحاكم ،وس َعت الدولة إىل إجراء اإلصالحات وتوزيع األرايض ،عىس أن تقيض عىل هذه
املعارضة التي وصفوها بالغوغائ ّيةّ ،إل أ ّن محاوالتهم باءت بالفشل.

وبعد توتّ ٍر دام ستّة أشهر ،أرسل « َعلَم» يف 1962/11/13م ،برقيّ ًة جوابيّ ًة إىل
ثالث ٍة من مراجع ق ّم ،دون اإلمام { ،يُظهِر فيها مواقفته لتلبية طلباتهم .وأشار
صحفي له ،متزام ًنا مع برقيّته هذه؛ يقصد من وراء ذلك
إىل هذا أيضً ا أثناء لقاء
ّ
االستهانة باإلمام { ،ومن ث ّم عزله جانبًا ،بينام أدركت الجامهري بأ ّن الحكومة
تخاف اإلمام { وتخشاه أكرث ،ولهذا ازدا َدت شعبيّته ،وكرث التفاف الجامهري حوله.
و ُخ ِدع بعض الرجال بهذه الربق ّيات ،وتص ّوروا بأ ّن املسألة انت َهت بتقديم « َعلَم»
اعتذاره لهم ،لك ّن اإلمام { الذي انتبه إىل املؤامرة ج ّي ًدا ،أعلن بأ ّن الالئحة املذكورة
رسمي يف
رسيّة ،بل يتو ّجب عىل « َعلَم» أن يُعلن بشكل
مل تسقط ببضع برق ّيات ّ
ّ
الصحف عن ذلك.

أي اعتبار قانو ّين ،وإنّني مل أحصل
«بعقيديت ،أنّ لقاء رئيس الوزراء هذا ليس له ّ
عىل مواثيق وعهود وضامنات ...وذلك ألنّ املص َّوت عليه من ِق َبل الوزراء كافّة ال
ميكن نفيه بسحبة قلم من رئيس الوزراء ،وأنَّ ذلك يتم ّتع بق ّوة وفاعل ّية ...وإن مل تُ َعدْ
دراسته من جديد من ِق َبل الوزراء كافّة ،فإنّ القانونَ قانونٌ  ،وسيادته مفروضة.»...
بعد هذه الحوادث والوقائع ،أعلن اإلمام { ،وأل ّول م ّرة يف تاريخ إيران ،خطر
واالقتصادي للبالد ،فقال:
السيايس
مداهمة الصهيون ّية وتأثريها عىل الوضع
ّ
ّ
«انطال ًقا من املسؤول ّية الرشع ّية امللقاة عىل عاتقي ،أُح ّذر األ ّمة اإلسالم ّية واإليران ّية

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

وتزام ًنا مع هذا املوقف ،قا َمت مختلف القطاعات يف سوق طهران باستفسارات
ِ
مستوضحني ردود فعل اإلمام {
من اإلمام { حول لقاء «أسد الله َعلَم»،
علني جاء فيه:
اإليجاب ّية والسلب ّية ،فأجاب اإلمام { ببيان ّ
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من خطر الصهيون ّية عىل البالد! وأُعلن بأنّ القرآن واإلسالم ُمهدَّ د بالخطر! إنّ استقالل
البالد واقتصادها متع ّرضان لسيطرة الصهاينة ،الذين ظهروا يف البالد باسم البهائ ّية.
وبالرتاجع والسكوت ،سوف لن متيض فرتة ّإل ونرى اقتصاد البالد الذي ميلكه الشعب،
بأيدي هؤالء ،وسوف ينزعون جميع ما ميلكه الشعب ،ويصبح صفر اليدَ ين يف
املجاالت جميعها ...إنّ األ ّمة اإلسالم ّية سوف لن يهدأ لها بالّ ،إل باجتثاث جذور
ٌ
مسؤول
هذه املخاطر ،وإنّ من يسكت عىل حقوقه ،ويصمت ويرتاجع عنها ،فهو
أي أثر.»...
أمام الله ،وهو ز ٌ
ائل ال محالة ،إذ سوف لن يُبقي عليه الزمن ،ولن يبقى له ُّ

لإلمام
الخميني {
ّ

إ ّن تح ّركات اإلمام { هذه ليست معارضة لبعض القوانني واللوائح واملص ِّوبات...
إلخ ،بل إ ّن املتتبِّع واملراقب لكلامت اإلمام وخطبه وتح ّركاته ،يدرك بأنّه { كان
قد بدأ شوطًا كب ًريا من الجهاد والنضال ض ّد النظام بأجمعه وض ّد أسياده ،وأنّه بجهوده
ونشاطاته هذه ،يد ّرب ويهيّئ األ ّمة ملواجه ٍة كبرية وعنيفة .وقد أمث َرت جهو ُده األ ّوليّة
هذه ،وكان من مثارها مساندة رجال العلم والعلامء له ،والتفاف الجامهري حوله،
وباألخص لعلامء العاصمة ورجالها ،إىل اجتام ٍع َع َق َد ُه يف
وقام إثرها بدعو ٍة عا ّمة،
ّ
يوم من
أحد املساجدّ ،
لحل األزمة القامئة مع النظام نهائيًّا .واضط َّرت الحكومة قبل ٍ
االجتامع -أي يف  -1962/11/28أن تعلن رسميًّا إلغاءها الئحة تعديل موا ّد االنتخابات،
وإبالغ ذلك مراج َع الحوزة ،باستثناء اإلمام {.
أ ّما اإلمام { ،فقد أعلن م ّرة أخرى عن عدم االكتفاء بهذا ،وطالب الحكومة
بإعالن ذلك رسم ًّيا يف الصحف .ويف يوم 1962/11/30م ،وفدت عليه جامعات وكتل
شعب ّية من طهران؛ وأثناء خطابه ،قال مه ِّد ًدا:
«مع أنّ مضمون الربق ّية التي أُ ِ
رسلَت إىل السادة العلامء يف الحوزة يؤيّد شي ًئا ما
ص ّحة القرار ،لكن إن مل تعلن الحكومة عن ذلك رسم ًّيا وعل ًنا يف الصحف الرسم ّية،
فسوف لن يكون مبقدورنا الرتاجع عن قرارنا ،وإن أحج َمت الحكومة عن طلبنا هذا،
فإنّنا سوف نعترب الربق ّية شي ًئا مل يكن مذكو ًرا ،وسوف نواجهها باملعارضة والكفاح».

الصحفي يوم
وأخ ًريا ،رضخ « َعلَم» ألوامر الحوزة ،وأعلن اإلمام { -يف لقائه
ّ
ووصفَها بأنّها غري قابلة للتنفيذ.
السبت 1962/12/1م -عن إلغاء الالئحةَ ،
وباختتام هذه الجولة ،نرش اإلمام { بيانًا يُظهر فيه امتنانه وشكره لجهاد األ ّمة
ومم جاء فيه:
ووقوفها جنبًا إىل جنب مع علامئها ومراجعها ،وأشاد مبواقفها البطوليّةّ ،
درسا وعرب ًة لألجانب .إنّني ُألفت أنظار إخويت
« ...إنّ مواقفكم هذه كانت ً

«فليأتوا ولينظروا كم َوفَد إلينا من وفود ،وكم وصلَنا من برق ّيات ،ولريوا ما قالوا
والروحي،
الديني
نتمسك بالجانب
وما كتبوا .زارتنا شخص ّيات عديدة تطلب م ّنا أن ّ
ّ
ّ
ً
مستقبل .لو كانت كلم ًة واحد ًة مد ِّوي ًة تصدر م ّنا ،لشهدوا انفجا ًرا
ول َرن ما سيحدث
ليس له مثيلَ .من الذي سيطر عىل هذا وسخّره؟ إىل متى تبقون عدميي اإلحساس؟
رصف تلك الجهود للقضاء عىل هذه الق ّوة العظيمة؟ ملاذا يعمدون إىل قمع
ملاذا تُ َ
هذه الق ّوة التي هي عامد استقالل الوطن وح ّر ّيته؟ ...ملاذا مبوت عالِ ٍم ،يتع ّزى عال ٌَم
بأكمله؛ بينام بسقوط دول ٍة ،يطري الناس فر ًحا؟».
ث ّم يشري إىل خطط االستعامر ومشاريعه ،التي تعنونَت بالح ّريّة االجتامع ّية،

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

مم مىض ،أرجو منكم وعي الحوادث والوضع
املسلمني إىل الحذر واالنتباه أكرث ّ
املتغي ،وأن تنتبهوا ملصالح اإلسالم؛ ّ
لئل تقع فريس ًة بأي ٍد قذرة تُيسء إىل الدين
ّ
ومقدّ ساته.»...
ويف يوم االثنني 1963/1/2م ،استأنفَت الحوزة العلم ّية دروسها ،بعد وقف ٍة دا َمت
هم حول الحوادث األخرية
شه َرين .وبهذه املناسبة ،ألقى اإلمام { خطابًا تاريخ ًّيا ُم ًّ
وما نتج عنها.
يل وسائر األمئّة ِ Rمن
ّ
ومم أشار إليه أثناء خطابه هذا ،هو موقف اإلمام ع ّ
يل  ،Qوتط ّرق إىل
حكّام الجور والطغيان ،وتط ّرق إىل ماهيّة حكومة اإلمام ع ّ
مواقف علامء العرص إزاء الحكومات الظاملة واالستعامر ،الذين متثّلوا بدورهم مواقف
قائل:
ومم يتعلّق بالحوادث األخرية ،أشار ً
األمئّة ّ .R
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قائل:
فينتقدها ً
«ملاذا يُلقون بحبل الصحف عىل غاربه ،ويدَ عونها تنال من العلامء واملراجع
ومقدّ سات اإلسالم؟ ملاذا يطلقون كامل الح ّريّة الحتفال ( 17دي)(((؟ إنّ هذا مدعاة
لنفور الشعب من حكومته ،وعامل محفّز لسوء ظ ّن الشعب برجاالته وكباره الذين
هم عىل رأس السلطة .فال تجعلوا الجامهري تبتعد عنكم بسمومكم هذه ،وكُفُّوا عن
رقي البلد وتقدّ مه ليس كام ًنا يف
هذه االحتفاالت ،وأزيحوها عن طريق الشعب ،فإنّ ّ
احتفالٍ كهذا ،وإنّ ا ذلك كام ٌن مبعاهد العلم والجامعات ومراكز الفضيلة.»...

لإلمام
الخميني {
ّ

ث ّم يتط ّرق بخطابه إىل ظاهرة االستعامر والعاملة لألجانب وخيانة األ ّمة والوطن،
وباألخص يف املجاالت العلم ّية والتقن ّية واالقتصاديّة ،ويؤكّد قولَه :بأ ّن خالف الحكومة
ّ
مع العلامء والحوزة هو خالف من أجل االستقالل والح ّريّة ،والعلم والفضيلة ،وما
يتطلّبه العرص؛ ذلك ما تريده الحوزة والعلامء ،أ ّما تريده الحكومة ،فهو ا ّدعاء ورسم
خطط مد ّمرة تهدف إىل اإلطاحة باإلسالم والدين ،وقال:
العلمي؟ ففي
التحض والتقدّ م
ّ
«هل كان العلامء ورجال العلم يو ًما ما يخالفون
ّ
أي مجال من هذا القبيل قاموا باملخالفة؟ هل أردتم بناء مدارس ومعاهد وخالفكم
ّ
العلامء؟ هل أردتم استرياد معمل مفيد وعارضوكم؟ أين معمل صهر الحديد الذي
ط َّبلتم له؟ هل عزمتم عىل اخرتاع مركبة فضائ ّية تحلّقون بها يف الفضاء لدراسة األجرام
السامويّة ،ومنعكم علامء الدين من ذلك؟ نحن نطالب بعدم ج ِّر النساء إىل ساحات
الفساد والفحشاء ،صيان ًة له ّن من االنحراف .إنّ العرشين وبضع سنني انقضت من
السفور ومنع الحجاب ،فبامذا عادت علينا وعىل رجالنا وبالدنا؟ ...انرصفوا عن هذه
اإللهي ،وال تعتدوا عىل
األالعيب ،ودعونا منها ،وارفعوا أيديكم عن القرآن والدين
ّ
والتحض والتمدّ ن الكاذب».
ّ
الرقي
دستور البالد باسم ّ
(((  7كانون الثاين ،اليوم املشؤوم يف تاريخ إيران ،حيث ت ّم إعالن السفور رسم ًّيا من ِقبل رضا خان ،وكانت ت ُقام
االحتفاالت يف جميع أنحاء إيران ابتها ًجا بهذا العمل من ِقبل النظام البائد.

إ ّن ما يؤكّد عليه اإلمام { خالل خطابه هذا -وكام م ّر سابقًا حول االلتزام
بالدستور -مل يكن إلّ فرص ًة كان ينتهزها ويس ّخرها لصالح الحركة واملسرية اإلسالم ّية ،ال
ألهداف أخرى .فبذلك الوقت ،حيث الوضع املتأزّم ،كانت الكثري من األحزاب والكتل
السياس ّية تطالب بااللتزام بالدستور ،حتّى وإ ّن النظام نفسه كان كث ًريا ما يؤكّد عىل
رسا
االلتزام بدستور البالد واحرتامه .ومن هنا ،تأكيد اإلمام { لهذا؛ يك يجعله ج ً
ننس بأ ّن تأكيده هذا لحاجة يف نفس يعقوب،
يعرب من خالله إىل أهدافه
ّ
الخاصة .وال َ
ينس قارئنا الكريم أ ّن ما تط ّرقنا إليه سالفًا بالنسبة ملت ّمامت الدستور،
ليس إلّ ؛ فال َ
وباألخص البند الثاين منه ،والذي يؤكّد عىل مرقابة خمسة من العلامء املجتهدين لِام
ّ
يُ َس ّن من القوانني والدساتري ،خشية تعارضها مع أحكام الدين والقرآن املجيد .وقد
تع ّرض اإلمام لهذه النقطة بالذات يف خطابه هذا نفسه ،حيث قال:

هذه حقائق يجب أن تُطرح ،وتحذيرات يجب أن تُقال ،ولكن ،يا لألسف! أين
اآلذان الصاغية؟ وإذا كان ذلك ،فأين العالج الشايف الذي ال يلتئم الجرح ّإل به؟».

وإ ّن ما يلفت النظر يف خطاب اإلمام { هذا ،أنّه كان يخاطب مخاطَبيه باالحرتام
والوقار ،وإىل جانب انتقاداته السياس ّية الشديدة ،فقد كان يدعوهم إىل تزكية النفس
ولعل هذا مث ٌري لالستفسار والتساؤل ِمن ِق َبل الذين ليست لهم
وتهذيب األخالقّ .
معرفة تا ّمة بسجايا اإلمام { وفضائله وأخالقه ،حول عالقة هذا األسلوب بالهدف

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

معبا عن تأييدنا القاطع له،
«إنّ ما نؤكّد عليه باسم الدستور ،هو ليس بالرضورة ّ ً
أنفسهم به» .إذا كان علامء الدين
إنّ ا نؤكّد عىل ذلك من باب «ألزموهم مبا ألزموا َ
يخصون بندَ ه الثاين من امللحق؛ ّ
لئل يخالف شي ًئا من
يتكلّمون عن الدستور ،فإنّهم ّ
القرآن والرشيعةّ ،
وإل «فام لنا والقانون»؟ نحن مع القرآن ،مع اإلسالم ،مع السرية
كل ما يصدر مساي ًرا ومتامش ًيا مع اإلسالم ،نحن
النبويّة ،ومع أحاديث أمئّتنا ّ .R
وكل ما خالف الدين والقرآن ،نحن نخالفه
ننفِّذه ونتق ّبله ونُظهر تواضعنا واحرتامنا له؛ ّ
ونعارضه ،ولو كان قانونًا أو دستو ًرا للبالد ،بل ح ّتى وإن كان اتّفا ًقا دول ًّيا أو عامل ًّيا.
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لإلمام
الخميني {
ّ

خاص من
الذي يرنو إليه {،
وباألخص عندما نالحظ بأ ّن الخطاب يُلقَى عىل قطا ٍع ّ
ّ
الشخيص أنا -املؤلّف -أ ّن
األ ّمة؛ أي العلامء وطلبة العلم والفضيلة .باعتقادي ،رأيي
ّ
اإلمام { أراد بذلك تنبيه العلامء ورجال العلم ِ
املناضلني بأ ّن جهادنا ليس «جها ًدا
ونضال ألجل «بسط السلطة والنفوذ» ،ومل يكن
ً
سياس ًّيا رصفًا» ،وهو ليس جها ًدا
ٌ
الديني
اجتامعي متعا ٍل رصفًا» ،إنّ ا أراد بذلك أن يعطيهم الطابع
«هدف
له كذلك
ّ
ٌّ
واألخالقي؛ ل ُيبعدهم عن استعامل الكالم البذيء الذي ال يليق بالعلامء ومبكانتهم ،بل
ّ
يتناىف مع تعاليم اإلسالم.
«يجب عليكم أن ته ّذبوا أخالقكم وتزكّوا أنفسكم ،يجب أن تعتدلوا وتعدلوا ،وإنّ
بالسب والشتم ليس ًّ
حل ملشكلة األ ّمة ،وإنّكم أكرب من أن
التع ّرض للوزراء والرؤساء
ّ
تكونوا س ّبابني ومته ِّتكني ،وذلك ال يناسب وقاركم ومكانتكم.»...

كانت نظرة اإلمام { هي نظرة إىل الجهاد والنضال لهدف ما وراء املا ّديّات
ديني ،ال عالقة به باالنتصار والهزمية يف
إلهي ،وتكليف ّ
وما وراء الطبيعة ،ذلك هدف ّ
عالَمنا هذا ،إنّ ا نحن سائرون وفق أوامر الله -سبحانه وتعاىل...-
كل ما يحدث ليس خار ًجا عن حالَ َتني اثن َتني :إ ّما النرص ،وإ ّما الهزمية .وإذا
«ّ ...
انهزمتم ،فذلك ليس مح ِّف ًزا لهزمية العزم والثبات ،أو الرتاجع .الهزمية الظاهريّة
ٍ
لشخص علّق آماله وأهدافه داخل حدود هذه الدنيا
ليست مه ّمة ...الهزمية هي
ألناس اعتمدوا عىل الشياطني ،وأساؤوا
التي و َعت قل َبه وهيم َنت عليه ،الهزمية صف ٌة ٍ
الظ ّن بالحياة اآلخرة ،وإنّ من ي ّتكل عىل الله ،وينظر إىل خارج هذا العالَم املا ّد ّي
أي معنى للهزمية».
املحدود ،فسوف لن يعرف ّ
قائل:
ث ّم يضيف اإلمام { ً

«منذ اليوم ،نبارش َمها َّمنا ،ونعود إىل مواقعنا ...نستأنف الدراسة والبحث وطلب
العلم ،الذي هو أكرب العبادات ...وإذا داه َمنا العد ّو تار ًة أخرى من الخارج ،فنحن
متأ ِّهبون لصدّ ه وردعه ،واأل ّمة هي هي ،والدولة كام هي».

إ ّن قض ّية الئحة اإلصالحات ،وتعديل موا ّد االنتخابات الربملان ّية ،كان لها بُعدان:
 .1فمن جهة ،كانت مق ِّدمة الستئناف مشاريع وخطط كبرية مك ِّملة ومت ِّممة
لإلصالحات األمريكيّة.
 .2ومن جهة أخرى ،كانت لعب َة استفتا ٍء وبلورة؛ لفرز املعارِضني واملؤيِّدين
واملحايِدين ،مضافًا إىل دراسة ردود فعل الرأي العا ّم.

القسم الثاني :استفتاء الثورة البيضاء وثورة اإلمام { عليها

وما إن اطّلع اإلمام { عىل األمر ،حتّى بادر فو ًرا إىل دعوة العلامء واملراجع
توضيح شأنِ أبعا ِد خطوته
إىل االجتامع يف ق ّم ،حيث تق ّرر يف االجتامع مطالب ُة الشاه
َ
املزعومة وجوانبها ،وقد ت ّم بالفعل إرسال آية الله «كامل وند» إىل الشاه ،ليستجيل
حقيقة األمر منه مبارشة .وبدل أن يجيب بشكل واضح ورصيح عىل أسئلة العلامء،
ركَّز عىل األه ّم ّية السياس ّية لهذه الخطوة ،مع استخدامه ألسلوب التهديد والوعيد،

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

مث ّة الئحة واجهت ر ًّدا عنيفًا وشدي ًدا من اإلمام { وعد ٍد كبري من العلامء
ورجال العلم املناضلني ،وبدا للشاه أ ّن هذه املعارضة هي نتيجة تب ِّني «أسد الله َعلَم»
تنفيذَها وإجراءاتها؛ ألنّه الرجل الثاين للبالد ،وأنّه لو يتب ّناها بنفسه ،فسوف تخمد
املعارضات واملخالفات جميعها ،وتبلغ جميع اآلمال أهدافها املنشودة .إ ّن الهاجس
األ ّول الذي دفع بالشاه إىل تح ّمل هذه املسؤول ّية -وكام ذكرنا سابقًا -هو تع ّهده
ألسياده األمريكان بإجراء اإلصالحات ،وذلك منذ أن استسلم لهم بعد تن ّحي الدكتور
أميني عن السلطة .لذا ،كان مفروضً ا عىل الشاه تنفيذ هذه الخطّة ال محالة .ومن
اعي -كان ينوي
هنا ،وبتاريخ 1963/1/9م -أي مبناسبة ذكرى ما ُس ِّمي باإلصالح الزر ّ
طرح مبادئه الستّة ،التي أسامها بـ«الثورة البيضاء» ،لالستفتاء العا ّم ،وهي يف الواقع
«ثورة فوق» ،اعتادت أمريكا أن تُ ليها عىل زعامء بلدان العالَم الثالث ،لتُ َنفَّذ يف هذه
البلدان ،وقد ت َّم بالفعل إعداد مسو َّدة هذه الثورة.
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مقسم« :لو
وإعطائه وعو ًدا كاذبة بتحسني وضع العلامء وتلبية مطالبهم ،وقال
ً
عم هو ملقى عىل
أطبقَت السامء عىل األرض ،أو ُر ِف َعت هذه إىل تلك ،لَام تخل ُ
َّيت ّ
فعلت ذلك ،فلسوف أُع َزل من مكاين هذا ،وس ُيولُّون عليكم أرشا ًرا من
عاتقي .ولو
ُ
بعدي ،ال يعتقدون وال يؤمنون قيد أمنل ٍة بكم ،بل وسيهدمون مساجدكم ويفنونكم
كف املراجع عن معارضتهم ملخطّطنا
ويزيلونكم من الوجود» ،ث ّم يضيف« :فيام إذا ّ
اإلصالحي ،فأنا عىل ٍ
أي طلب يتق ّدمون به إلينا».
عهد معهم بأن أُل ِّبي َّ
ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

ث ّم يتط ّرق بعد ذلك إىل موقف العلامء يف إيران ،من رجال النظام والبالط ،وأنّهم
ليسوا كغريهم من علامء البلدان اإلسالميّة الذين يؤيّدون السالطني وامللوك ،فأجابه
آية الله «كامل وند» ِ
تعي الفرق ،بأ ّن علامء الشيعة ومراجعهم،
مقاط ًعا« :يجب أن َ
عىل طول تاريخهم الذي ميت ّد ألكرث من ألف عام ،مل يكونوا أب ًدا موظّفني يف الحكومات،
مستقبل ،وعليك أن تف ّرق يف تص ّورك بني هات َني املجموعتَني من
ً
ولن يكونوا كذلك
العلامء».
بعد رجوع آية الله «كامل وند» إىل ق ّم ،اجتمع العلامء ثاني ًة حتّى يدرسوا ردود
الشاه بشأن هذه القض ّية ،وقد أدرك اإلما ُم أ ّن املؤامرة محاك ٌة من ِق َبل أمريكا ،وهي
إن نُفِّذت ،فإنّها ستُحقّق مصالح أمريكا عىل حساب املصالح الوطن ّية؛ لذلك فقد ح َّدد
قائل:
موقفه الرصيح تجاه مخطّط الشاه ً
«عليكم ،أيّها السادة ،أن تنتبهوا ...إنّ ما يُحاك لبلدنا من مخطّطات يُن ّبئ عن
مستقبل أسود ،ما يزيد من مسؤول ّياتنا ويجعلها صعبة للغاية .وإنَّ األحداث التي
تجري اليوم تهدّ د أساس اإلسالم ،وتُع ّرضه للخطر الكبري والدمار الشامل ،حيث إنّ
املؤامرة محاكة بد ّقة ضدّ اإلسالم والشعب املسلم واستقالل إيران.
ولو أنّنا متكّ ّنا من أن ّ
نبث الوعي يف نفوس الناس ،ونوقظهم من سباتهم ،ليقفوا
بوجه هذه املؤامرات وباقي مخطّطات الشاه ،وال ندع ً
مجال ملامرسة االستعامر
أساليب الخداع بأالعيبه املريبة ،فإنّنا سنتمكّن من هزميته ودحره ،ونحول دون تنفيذ

مخطَّطه الخبيث .نحن إذا استطعنا أن نوقظ األ ّمة من غفلتها ،ونو ّجهها إىل وعي
مؤامرات الشاه وما يُحيكه لها ،فإنّنا سوف ننترص عليه بالتأكيد ال محالة ،بإذن الله».
جواب لإلمام { عىل رأي بعض العلامء الذين رأوا أنّه ليس من صالح األ ّمة
ويف ٍ
أن يوا َجه الشاه مبارشة بسبب امتالكه للق ّوة العسكريّة الضخمة ،قال:

«إنّنا ال نريد أن نخوض حر ًبا باملدفع والد ّبابة ،ح ّتى ال يقول أحدٌ ع ّنا :ال ميكنكم
فعل يشء تجاه الشاه ،بل إنّ أكرب عمل نريد أن نقوم به ،وأه ّمه ،هو توعية الناس
وإرشادهم؛ وآنذاك سيعرف الجميع ما منلكه من ق ّوة عظيمة ،لن تزول أبدً ا ،وال
ميكن ح ّتى للمدفع والد ّبابة أن ينافسها .ويف الوقت ذاته ،فإنّ أمامنا طريقًا صع ًبا
وخط ًريا ،وإنّ َمن َيعترب املواجه َة من واجباته ،عليه أن يدرس جوانب القض ّية بد ّقة،
ويستعدّ لعواقب األمور ،و ُيحدّ د مدى قدرته عىل الصمود واالستقامة يف مواجهة
املصائب والنوائب التي تتمركز يف هذا الطريق الشائك».
يف 1963/1/22م ،أصدر اإلمام { بيانًا ح َّرم فيه املشاركة يف «االستفتاء العا ّم» ،أو
اإلجباري».
سمه الشاه« :املصادقة الوطن ّية» ،وأطلق سامحتُه عليه اسم «االستفتاء
كام ّ
ّ

باستقبال الشاه عندما يفد إىل ق ّم ،لكن رسعان ما تد ّخل اإلمام { وحال دون ذلك،
وفو ًرا أصدر بيانًا يُويص به الجامهري واأل ّمة لزو َم املنازل وعدم التج ّول .ودخل الشاه
ق ّم يوم 1963/1/14م ،واملدينة خالية من الناس ،عدا رجال الرشطة واألمن ،واملوكب

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

وعىل إثر هذا ،تعطّلَت األسواق يف طهران ،وخر َجت الجامهري متظاهر ًة رافع ًة
شعار املعارضة عىل االستفتاء املزعوم ،وانتقلَت االنتفاضة إىل داخل الجامعات ،وخرج
الجامعي مبسريات معارضة ،بيد أ ّن الرشطة واجهتهم بالسالح ،فسقط منهم
الشباب
ّ
القتىل والجرحى .وكان الشاه قد أعلن من قبل بأنّه سوف يقصد مدينة ق ّم إلجراء
حوارات مناقشات مع علامء الدين واملراجع ،مبا فيهم اإلمام {؛ ليضمن عدم
معارضتهم ومخالفتهم لالستفتاء الذي سيجري بعد ذلك.
وقام محا ِفظ ق ّم بالضغط والتهديد غري املبارش عىل العلامء واملراجع؛ وذلك إلقناعهم
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مم زاد يف عداء الشاه له ،وتصاعد غضبه ،إذ وصف
العسكري الذي تص ّدره .وهذا ّ
ّ
املراجع يف خطابه بأنّهم «الرجع ّية السوداء املظلمة» ،وأنّهم «أردأ من حزب توده
الشيوعي مبئة م ّرة» وأنّهم «ض ّد اإلصالح» ...وقد بالغ بتعريتهم وشتمهم وإهانتهم.
ّ
علم بأ ّن الجامهري مل تشارك به يف معظم
ويف يوم  ،1963/1/26أُجر َِي االستفتاءً ،

لإلمام
الخميني {
ّ

أي حياء ،وبصفاقة ،بأ ّن الالئحة ص َّوتَ عليها
املدن والواليات .وأعل َنت الصحف ،دون ّ
خمسة ماليني وستّمئة ألف ناخب ،وخالفَها أربعة آالف ومئة وخمسون ناخبًا! بعد
رصح
إعالن النتائج وفرز األصوات ،مبارش ًة أزجى «كنيدي» تربيكاته وتهانيه للشاه ،و ّ
دعم
ً
قائل« :إ ّن الطريق الذي سلكه الشاه -أي اإلصالحات األمريكيّة -سوف يالقي ً
بجواب أشار فيه إىل موقف الشعب ومشاركته يف
ومساندة أمريكيّة» ،وقابله الشاه
ٍ
قائل« :إنّني عىل ثقة تا ّمة بحسن نوايا رفاقنا األمريكان نحو تنفيذ مشاريعنا
االستفتاءً ،
االجتامعيّة واالقتصاديّة ...إلخ».

وتط ّرقَت صحيفة نيويورك تاميز إىل هذا املوضوع ،مشري ًة إىل «أ ّن إيران حظ َيت
صحف
مبوقع ممتاز تستطيع من خالله كسب دعم أمريكا ومساعداتها» .هذا وأعل َنت ٌ
أخرى عن رأيها ودعمها للحركة اإلصالح ّية يف إيران.
ومل تكن الصحف الروس ّية بعيدة عن هذه األجواء ،فأعربَت عن تأييدها للثورة
إقطاعي ال محالة ،إذ
البيضاء ،ووصفَتها بأنّها حركة ض ّد اإلقطاع ّيني ،و َمن خالفها فهو
ّ
أنّه فَ َق َد مصالحه الشخص ّية ،وراح يحارب الشاه من أجلها.

بعد يو َمني من االستفتاء -أي يوم 1963/1/28م ،الذي صادف اليوم األ ّول من شهر
رمضان -دعا اإلمام { عد ًدا من كبار الحوزة واملراجع لالجتامع ،واقرتح بأن تُ َعطَّل
النشاطات الدينيّة جميعها يف هذا الشهر ،وبكافّة املساجد يف إيران؛ كعدم إقامة صالة
الديني .وعىل إثر هذا ،أصبح الشعب أكرث
الجامعة وإلقاء الخطب والوعظ واإلرشاد
ّ
رصفات من العلامء ،وأخذَت نظرة العلامء ورجال
وعيًا عندما رأى هذه املبادرات والت ّ
العلم للشاه تسرتعي انتباه العا ّمة والشعب أكرث فأكرث.

ويف عيد الفطر ،وفد إىل ق ّم حشو ٌد من أهايل طهران لزيارة اإلمام { ،حيث
ارتجل { خطابًا أفصح فيه عن ماه ّية «االستفتاء املزيّف» ،وأشاد مبواقف الشعب
وعب عن موقفهم هذا بأنّه
عندما أعرض عن املشاركة باالستفتاء وأحجم عنهاّ ،
قائل« :إنّ النظام الحاكم لن يستطيع أن
انتصار كبري لنا ،وهزمية كربى للشاه .وأكّد ً
يحجب الحقائق بإيداع العلامء والفقهاء والو ّعاظ السجونَ والزنزانات» .وبتاريخ
 31آذار1963م ،هاجم الشاه مراجع الدين والعلامء أثناء خطابه ،وراح ينال منهم
عل ًنا ،بعبارات دميمة وقبيحة ،وه ّدد املناضلني واملجاهدين ،متو ِّع ًدا بتصفية حساباته
معهم ،ومل ِّو ًحا باتّخاذ تدابري قمع ّية جديدة.
بينام ازداد اإلمام { حامسة وق ّوة ،وأعرب عن موقفه الصارم؛ وذلك إليقاظ
األ ّمة وإطالعها عىل ما ينفّذه الشاه من مؤامرات ودسائس ،ووزّع بيانًا بذلك اليوم،
الشعب بالحداد العا ّم يف أعياد رأس السنة اإليرانيّة ( 21آذار) .من هنا،
طالب فيه
َ
َ
كان مدى ق ّوة ردود الفعل واض ًحا إزاء تح ّر ٍك خطريٍ كهذا التح ّرك ض ّد النظام الحاكم.
ّ
الفيضية وموقف اإلمام {
مذبحة المدرسة
ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

عندما ازداد غضب الشاه وحقده عىل اإلمام { ومواقفه الصارمة ،عزم عىل
مواجهة الحوزة ومداهمتها بقسوة وش ّدة؛ إللقاء الرعب والهلع يف قلوبهم ،والعمل
عىل إخضاعها وإذاللها ،لتلتزم الصمت .مبناسبة مرور ذكرى شهادة اإلمام جعفر
الصادق  ،Qوالتي صادفت يف حينها بتاريخ  22آذار 1963م ،أُقيمت مجالس
الخميني { يف داره ،الذي شهد
تأبين ّية كثرية يف ق ّم ،ومن جملتها مجلس اإلمام
ّ
رش عظيم ،فدخلَت
زخم ً
ً
هائل من املشاركني واملؤبّنني .ويف اليوم ذاته ،طرق املدينة ٌّ
أناسا عاديّني حسب الظاهر ،تو ّجهوا مبارش ًة إىل
حافالت ع ّدة قادمة من طهران ،تُ ِق ُّل ً
منزل اإلمام { ،وتغلغلوا بني الجامهري املحتشدة يف املجلس ،وراحوا يُثريون البلبلة
والضوضاء عند خطاب اإلمام { ،للقضاء عىل هيبة املجلس والهيمنة عليه .وعندما
كل من يسعى
الحظ اإلمام { هذه الظاهرة من بعيد ،أعلن -عرب أحد الطلبة -بأ ّن ّ
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لإلمام
الخميني {
ّ

لخلق البلبلة والفوىض ،سوف يضط ّرين إىل أن أنقل هذا املجلس إىل الحرم الرشيف،
كل الويل لكم حينها! بعد
وأعلن عن أشياء وأرسا ٍر يتل ّهف الشعب لسامعها ،فالويل ّ
هذا ،هدأ املجلس وانتهى بسالم ،ولكن حرض أولئك األشخاص ثاني ًة عرص ذلك اليوم
رأسا عىل عقب ،فربزَت املشاحنات
يف مجلس الفيض ّية ،ومتكّنوا من قلب املجلس ً
واالختالفات ،وإذا باملجلس يتح ّول إىل ساحة معركة بني رجال العلم والطلبة ،وأولئك
الخاصة ،وح ِم َي الوطيس ،وقد رأى الطلبة أن ال خيار
املدسوسني .وتد ّخلَت الق ّوات
ّ
الخاصة
لهم ّإل أن يقابلوا تلك الق ّوات بالحجارة والحىص ،يف حني أ ّن ق ّوات الشاه
ّ
كانت قد ط ّوقَت املدرسة بأكملها ،وفتحت النريان عىل الجامهري والطلبة ،وهتكوا
حرمة الحرم.
رضجني بالدماء.
فسقط العرشات من الطلبة قتىل ،وسقط املئات منهم جرحى م ّ
واستم ّر هذا الهجوم حتّى الساعة السابعة مسا ًء .وأخ ًري،ا قامت الق ّوات بجمع كتب
الطلبة ،وأثاثهم ،وحتّى ألبستهم ،يف ساحة املدرسة ،وأشعلوا فيها النريان ،ومن ث ّم تركوا
املدرسة والدخان يتصاعد منها ،والقتىل والشهداء والجرحى أشالء متناثرة هنا وهناك،
واآلخرون تتصاعد منهم اآلهات واألنّات ،يستغيثون وال مغيث لهم .وقد تك ّر َرت
الحادثة أيضً ا يف املدرسة العلميّة الطالبيّة يف تربيز ،وشه َدت الواقعة عرشات القتىل
والجرحى.
وعندما بلغ الخرب اإلمام { ،وما فعله أوغاد الشاه ،عزم عىل الخروج من منزله
قاص ًدا املدرسة الفيض ّية ،وحاول الطلبة والناس املجتمعني يف داره منعه من ذلك،
خشي ًة عىل سالمته .فأغلق بعض الطلبة الباب خوفًا من اقتحام رجال الرشطة والق ّوات
الخاصة البيت .ومل ّا رأى اإلمام { ذلك كلّه عندما كانت متّج ًها إىل خارج املنزل،
ّ
قائلَ « :من الذي أجاز لكم إغالق الباب؟» ،ث ّم بعد ذلك أدىل
هتف بأعىل صوته ً
تاريخي يف تلك األجواء الراعبة واملوحشة ،وتع ّرض من خالله للشاه والنظام،
بخطاب
ٍ
ّ
وأعطى الجامهري شحن ًة جديد ًة من الق ّوة والصرب والثبات ،وقال:

لقد تص ّور الشاه أنّه بعمله هذا ،سوف يُبعد الحوزة ،وعىل رأسها اإلمام {،
األقل يفتح ثغرة بني
عن الساحة السياسيّة والتد ّخل بشؤون الدولة والنظام ،أو عىل ّ
ويقسمهم إىل فئتَني متناحرت َني أو أكرثّ ،إل أنّه بفعله
العلامء ورجال العلم والحوزةّ ،
هذا ،جعل اإلمام { يزداد صالبة ،فوقف { يف وجه الشاه وأعوانه ،غري هيّاب
ورص صفوفها وتكات ِفها.
مم زاد يف وحدة الحوزة ِّ
وال وجل؛ ّ

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

« ...حذا ِر من القلق والهلع! وتحاشوا االضطراب ،واخلعوا رداء الخوف عن
أنفسكم .إنّكم أتباع أمئّة وعظامء تح ّملوا ش ّتى املصائب واآلالم يف سبيل الله ،وعند
تخف عليكم جميع املصائب والصعاب .أمئّتنا R
ذكركم مصائبهم وآالمهم سوف ّ
تح ّملوا مصائب عظمى ،كمصيبة العارش من مح ّرم وليلته ،رغب ًة يف إقامة دين الله.
أي مسلم يدّ عي التفاين والوالء
تُرى ّ
أي يش ٍء تقلقون؟ إنّه عا ٌر عىل ّ
مم تخافون؟ ومن ّ
ألهل البيت واألمئّة  Rأن يتنازل عن مطالبه ،ويتقهقر أمام حوادث وصعاب
كهذه التي صدرت عن النظام الحاكم .إنّها بعملها هذا ،قد أثب َتت ضعفها وخوفها،
ولف
وأعل َنت عن ماه ّيتها املغول ّية الوحش ّية والهمج ّية .إنّ النظام ق َّرب زمن سقوطهّ ،
حبل املشنقة حول عنقه بيده ،عندما اقرتف هذه الجناية .إ ًذا ...نحن منترصون،
إن شاء الله! انترصنا؛ ألنّ الله كشف عن هويّة النظام ،وعن حقيقته .إنّ عظامءنا
تح ّملوا السجون ،وتع ّرضوا ملختلف أنواع التعذيب ،وقدّ موا أنفسهم قرابني يف سبيل
الله؛ إلعالء كلمة الله ودينه الحنيف؛ ولهذا َسلِم اإلسالم وبقي إىل يومنا هذا .اليوم،
وقع العبء علينا ،وإنّ واجبنا املقدّ س أن نتح ّمل املصائب والصعاب لقطع أيدي
الخائنني ،ودحض الكافرين الطامعني.»...

ويف ذلك اليوم ،بل ويف تلك األجواء ،ألقى اإلمام { خطابًا دعا فيه إىل عدم
التظاهر بالتق ّية ،وش ّجعهم عىل كرس حواجز الخوف واالضطراب ،وأكّد ذلك بربق ّي ٍة كان
قد أرسلها إىل علامء طهران ،قال فيها:
الخاصة للشاه ،الذي تسانده الرشطة ،مل يكن سوى تجديد
« ...إنّ هجوم الق ّوات ّ
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الخواطر ألعامل املغول الوحش ّية ،مع فرقٍ واحد ،هو أنّ أولئك هاجموا بال ًدا أجنب ّية،
وهؤالء هاجموا أبناء وطنهم ودينهم من الطلبة ورجال العلم ...هؤالء باسم الشاه،
سحقوا مقدّ ساتنا ،وأهانوها ،وتعدّ وا عىل مقدّ سات اإلسالم ،وتجاوزوا حقوق املسلمني،
واعتدوا كذلك عىل معاهد العلم والرتبية .إنّهم و ّجهوا بهجومهم هذا ،رضب ًة تكاد
تكون قاضي ًة عىل القرآن واإلسالم...
وإنّني أسرتعي انتباه إخويت الفضالء إىل خطر اضمحالل الدين وأصوله يف البالد.
إنّ القرآن والدين يف خطر؛ ومع هذا ،فإنّ التق ّية ال مكان لها اليوم ،وإظهار الحقائق
واجب اليوم مهام كانت النتائج».
أم ٌر
ٌ

لإلمام
الخميني {
ّ

وتط ّرق اإلمام { إىل الفاجعة األليمة ،والقتل املر ّوع يف املدرسة الفيض ّية ،مح ِّم ًل
الشاه وجالوزته والنظام مسؤول ّية كربى ،وحذّر من تح ّوالت كبرية ستشهدها البالد يف
املستقبل ،إذ قال:
بأي ترصيح ،وبأيّة موافقة ُس ِم َح لكم بانتهاك حرمة مجالس العزاء يف
«ّ ...
يوم وفاة اإلمام الصادق Q؛ فاستبحتم دماء الناس والطلبة ،وارتكبتم
أت نفيس وجسدي وصدري الستقبال رماحكم
تلك الجرائم العظيمة؟ لقد ه ّي ُ
وسهامكم ،وســوف لن أرضــخ لكم ،أو أتنازل ،أو أتقهقر أمــام جربوتكم
واضطهادكم ،بإذن الله -تعاىل.-
أي عمل مخالف لإلسالم وملصلحة البالد يصدر عنكم .وما
سوف لن أسكت عن ّ
دام القلم بيدي ،فسوف أسطّر الفتاوى والبيانات واملنشورات ملحاربتكم أبد الدهر.
عيون املسلمني اليوم تذرف دموعها ،وتسكب عرباتها لِام هي عليه بالدنا ،وتُه َمل هي
األخرى من شدّ ة الجور عىل ديننا .إنّ النظام الحاكم -الذي يشعر بنهايته ومصريه
رصفاته وحركاته وسكناته،
املحتوم؛ وبسبب دموعكم وعرباتكم هذه -أخذ يتخ ّبط بت ّ
يل القدير أن يحفظنا من كيد
ويع ّرض نفسه للسقوط واالضمحالل .نسأل الله الع ّ
األعداء ،وأن يسبغ علينا السكينة والثبات.»...

لقد سعى بعضهم ،وبطرق شتّى ،للتخفيف من حامس اإلمام { ،وإعادة
الهدوء والطأمنينة إىل نفسه .يف الوقت الذي كان اإلمام { يرصف معظم طاقاته
لتوحيد رجال العلم واملراجع والعلامء ،ووضعهم يف خندق واحد -واستنا ًدا لوثائق
املخابرات «السافاك» -بعد  16يو ًما من ارتكاب الفاجعة يف املدرسة الفيض ّية ،التقى
بعض رجاالت الدولة «رشيعتمداري» ،وأعطاهم املواثيق والعهود بأن يج ّمد تح ّركاته
ُ
أي بيان
ونشاطاته كلّها ض ّد النظام ،وألمئّة اإلصالحات بالذات ،وأن يحرتس عن إصدار ّ
أو إعالن مناوئ ،وكذلك أن يبذل ما بوسعه ملنع اإلمام { الته ّج َم عىل السلطة.
ومل ّا وجد نفسه عاج ًزا عن الوقوف يف وجه ثورة اإلمام { ،صدر بيانًا وهم ًّيا ينطوي
سلمي ومهادن
عىل املجاملة عن هذه األخرية واملحاباة ،وذلك رغبة منه لتهيئة ج ّو
ّ
يوم واحد من اعتقال اإلمام {.
للنظام ،أصدر بيانًا مل ّفقًا ومتملّقًا ،وكان هذا قبل ٍ
[الوثيقة رقم .(((]2

أ ّما اإلمام { ،فقد ّ
زف لهم البرشى ببيانه الذي أصدره يف هذه املناسبة،
املهدي | ،وأنّهم
وسمهم جنود اإلمام
ودعاهم إىل الثبات والصرب وعدم التقهقرّ ،
ّ
اإللهي ،وتعرية النظام أمام الجنود
رسل إىل املعسكرات واملخ ّيامت لتبليغ الدين
ٌ
ّ
والقادة والض ّباط ،وح ّملهم مسؤول ّية كشف الحقائق وما يدور يف الكواليس لفضح
جرائم الشاه .وأوصاهم بالرتبية الرياض ّية للروح والبدن.
((( وثائق محرض اجتامع مجلس الوزراء بعد انتفاضة  5حزيران 1963م ،وقد نرشتها عام 1974م مديريّة
الخاص لرئاسة مجلس الوزراء.
العالقات العا ّمة واملكتب
ّ
رفسنجاين ،والس ّيد مح ّمد خامتي وزير
ّ
((( من الذين أ ّدوا الخدمة اإللزام ّية ،سامحة رئيس الجمهوريّة هاشمي
رئيسا للجمهوريّة يف عام 1997م].
الثقافة واإلرشاد
اإلسالمي السابق [انتُ ِخب ً
ّ

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

ويف هذه الفرتة ،عزم الشاه عىل فرض الخدمة العسكريّة اإللزاميّة عىل طلبة الحوزة
واملعاهد الدينيّة؛ وذلك لتفريق جمعهم ،وإلذاللهم واحتقارهم وإهانتهم .وكان هذا
مبثابة صاعقة نزلَت عىل كثري من الطلبة الذين يرون يف ذلك ق ّمة اإلهانة واإلذالل(((،
الشاهنشاهي الظامل.
وأنّهم أعىل وأكرب بكثري من أن يكونوا جنو ًدا مطيعني للنظام
ّ
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وبحلول ذكرى األربعني عىل أحداث الفيض ّية ،أصدر اإلمام { بيانًا مو ّج ًها
للشعب ،أشار فيه إىل مواقف رجال العلم والطلبة ،وأعرب عن أسفه الشديد لهتك
ومم جاء فيه ،قوله:
حرمة الحوزة العلم ّية والعلامء واألعالمّ .

لإلمام
الخميني {
ّ

« ...ذن ُبنا هو دفاعنا عن اإلسالم ،وعن استقالل البالد .لقد تح ّملنا هذه اإلهانات
من أجل اإلسالم ،وسنتح ّمل أكرث وأكرث .لقد جلسنا عىل قارعة الطريق ،ويف السجون،
وتح ّملنا الظلم ،و ُح ِك َم علينا باإلعدام؛ من أجل إعالء كلمة الله .دع النظام يرتكب
ما يريده من جرائم الإنسان ّية ،فليقطعوا أوداج الشباب ،وليسحبوا املرىض من عىل
رستهم ،دعوهم يبيدونا بالقتل وهتك األعراض ،ال ضري يف ذلك ،فليهدموا املدارس
أ ّ
امي،
ومراكز العلم والفضيلة» ،وأشار أيضً ا إىل عدم خشية الحوزة من التجنيد اإللز ّ
وطالب املعسكرات والق ّوات املسلّحة مب ّد يد األخ ّوة لهم ،فقال:
« ...نحن غري مبالني بخدمة أبنائنا العسكر ّية ،دعوهم ينخرطوا يف صفوف الجند
والديني .دعوا أبناءكم الخلّص النجباء
والعسكر؛ لريفعوا من مستواهم الثقايفّ
ّ
يقتحموا املعسكرات؛ فوجود عنارص الخري واإلخالص يف صفوف الجيش قد يكون
مدعا ًة لنرص الله أبناءنا ووطننا .نحن عىل ثقة تا ّمة بأنّ الض ّباط وأصحاب الرتب
والصالح ّيات الكبرية يف ُج ّل املعسكرات هم من النجباء الكرماء ،وسوف يقدّ مون
ما بوسعهم إلعالء راية الوطن خفّاقة عالية مستقلّة .إنّني عىل يقني بأنّ أولئك
النبالء بعيدون ال ُبعد كلّه عن تلك الجرائم ،إنّني عىل علم كامل مبا ُيا َرس عليهم من
الضغوط ،إنّني أمدّ يد اإلخاء والتضامن ألولئك عىل أن ننقذ اإلسالم والبالد ،إنّني عىل
اعتقاد كامل بأنّ أولئك ليسوا من الضعفاء الجبناء الذين ترتعد فرائصهم مبج ّرد سامع
كلمة «إرسائيل» ،إنّهم مل يرضخوا وال مل ّر ٍة واحدة لليهود ،ولن يخضعوا لهم أبدً ا».
وأخ ًريا أضاف:

« ...إنّه من الالئق جدًّ ا ،وعىل قدر املستطاع ،أن تعيد األ ّمة اإلسالم ّية مراسم
العزاء والفاتحة عىل أرواح الشهداء الذين سقطوا يف املدرسة الفيض ّية ،وأن ال تنىس

هذه األ ّمة التو ّجه باللعن والطعن ألولئك الذين تس ّببوا يف هذه الجرمية .»...وارتفع
عدد املآتم واملجالس التأبين ّية ألربعين ّية الشهداء ،ومل تعارض الحكومة ذلك ،لكن
عندما كادت تلك املجالس تصبح مرك ًزا للنيل من الشاه ونظامه ،رش َعت السلطة
مبنع إقامتها .خالل هذه األيّام ،أصدر اإلمام { بيانًا آخر ين ّدد بالشاه ويه ّدده
ويضع النقاط عىل الحروف ،بينام أخذ يتساءل عن أسباب منح ألفَي شخص من فرقة
البهائ ّية جوازات سفر إىل لندن ،يف الوقت الذي تُلقَى املعاذير والحجج لعدم إمكان ّية
حج بيت الله الحرام .ث ّم عاد تار ًة أخرى يحذّر من الخطر
الدولة للسامح بالسفر إىل ّ
اليهودي ،مطالِ ًبا الجامهري والشعب بالوقوف يف وجه السلطة ومخطّطاتها ،وأكّد أخ ًريا
ّ
عىل رضورة الجهاد ،فقال:
بعيني
عزمت عىل النضال والجهاد ،وسوف لن أتقهقر أبدً ا إىل أن أرى،
ُ
«لقد
َّ
رحيمً ،
حامل عذري معي.
هاتَني ،انهيار النظام
رب غفو ٍر ٍ
الشاهنشاهي ،أو أفدَ عىل ٍّ
ّ
يا علامء اإلسالم ،ويا مراجع املسلمني ،توكّلوا عىل الله ،فإنّ النرص حليفنا».
ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

وبدأت أيّام الشهر املح ّرم تقرتب ،وأخذَت تتقارب معها احتامالت املواجهة بني
اإلمام { والشاه ،وذلك بسبب فرض الحصار ،ومامرسة الضغوط ،وعدم منع قيام
املناسبات بني أحداث الفيض ّية وشهر املح ّرم ،ومل نشهد خطابًا أو كال ًما من اإلمام {
سوى بعض البيانات واإلعالنات التي م ّر ذكرها آنفًا .إ ّن أيّام الشهر املح ّرم هي أفضل
ظرف وأحسن مناسبة لتعرية النظام الحاكم ،والكشف عن مؤامراته الدنيئة .ولهذا،
و ّجه «السافاك» دعوة لحضور كافّة الخطباء والو ّعاظ ،وحذّرهم من التط ّرق إىل ثالثة
مواضيع فقط ،وأ ّما ما سواها ،فلهم الح ّريّة التا ّمة ،وتلك هي:
 .1عدم املساس بشخص ّية الرجل األ ّول للبالد.
 .2عدم التط ّرق إىل إرسائيل نهائيًّا.

الكف عن الكلامت والعبارات الحامس ّية املح ِّرضة للشعب ،كذكر اإلسالم
ّ .3
والخطر الذي يواجهه.
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وبعد هذا مبارشةً ،و ّجه اإلمام { بيانًا إىل الخطباء والو ّعاظ والهيئات الحسين ّية،
أي
وصف فيه مطالب «السافاك» هذه بأنّها خارقة للقانون ،وال يرتت ّب عىل مخالفتها ّ
ويستحق الجزاء
كل من يلتزم ويتع ّهد بتلك املطالب فهو إنسان مجرم،
أثر ،وإ ّن ّ
ّ
والتأنيب .وهاجم اإلمام { الشاه ،وتح ّداه عىل ما كان يزعم بأ ّن الشعب يؤيّده
ويطالب بالثورة البيضاء.

لإلمام
الخميني {
ّ

فقال« :إذا كان حقًّا ما تدَّ عون ،فرنجو منكم إعطاء الشعب هذه األيّام حريّته
الكاملة ،ولرنَ كيف أنّ الشعب أيّد السلطة .فلتظهر الحقائق للعالَم بأرسهّ ،
وإل فإنّ
رض ّإل باأل ّمة والوطن ،وإنّ القانون سيالحقها
اال ّدعاءات كاذبة ،واإلشاعات واهية ،ال ت ّ
كل من يقف وراءها».
ويفرض العقوبات عىل ّ
يل وعمالئه البهائ ّيني ،وأضاف:
وأكّد أيضً ا عىل موقفه الصارم من الكيان اإلرسائي ّ

«إنّ النظام الحاكم يبذل قصارى جهوده ملساندة إرسائيل وعمالئها -الفرقة الضالّة
وامل ُ ِضلَّة -ومساعدتهم .لقد فت َحت أبواب البالط أمامهم ،وف ُِس َح املجال لهم ،ولقد
متركزوا يف جميع املراكز والنقاط امله ّمة ،وشغلوا الوزارات واملعسكرات واملجاالت
الثقاف ّية».
ث ّم طالب الخطباء والو ّعاظ بالتع ّرض إلرسائيل ،وتحذير الشعب من الخطر القادم،
رغم عن الحكومة والشاه ،وأن ال يكفّوا عن إرشاد الناس وتوعيتهم؛ أل ّن «السكوت يف
ً
هذه األيّام هو تأييد ودعم للسلطة وللجبابرة وألعداء اإلسالم كلّهم».
القسم الثالث :خطاب اإلمام { في يوم عاشوراء وانتفاضة
( 15خرداد  5 -حزيران 1963م)

عقد اإلمام اجتام ًعا مع كافّة العلامء واملراجع يف الحوزة العلم ّية ،اتُّ ِفق فيه عىل
فضح جرائم الشاه والحكومة ودسائسهم يوم العارش من املح ّرم ،وذلك أثناء خطبهم
التي ن ُِّسقَت من قبل مع أصحاب املآتم واملجالس .ولكن مع شديد األسف ،انسحب

الس ّيد رشيعتمداري من االتّفاق هذا قبل العارش من املح ّرم بيوم ،وتبعه آخرون؛
وذلك خشية العواقب .كذلك سعى بعضهم لثني اإلمام { عن خطابه ،حتّى قبل
لحظات من ذهابه إىل املدرسة الفيض ّية ،بي َد أ ّن اإلمام { مىض بعزمية قويّة ،ومل
قائل:
يبا ِل بيشء .وبينام هو يف طريقه ،فإذا بأحد األجانب يسري بجانبه ،ويهمس بأذنه ً
«إنّني مبعوثٌ من ِقبل صاحب الجاللة ألحذّرك من عملك ،وإيّاك أن تلقي الخطاب!
الخاصة ،وعندها سرتى ما ال يُح َمد
رصا عىل ذلك ،فسوف تعرتضك الق ّوات
ّ
وإذا كنت م ًّ
عقباه!» ،فأجابه اإلمام {« :وعندها أيضً ا سوف يؤ ِّدب الطلب ُة ممثّيل الشاه!».
ويف متام الرابعة عرص يوم عاشوراء 1963م ،اعتىل اإلمام { املنرب ،وألقى خطابه
التاريخي أمام حشود كبرية من رجال العلم والجامهري ومواكب العزاء ،التي ق َِدمت
ّ
من العاصمة ومن محافظات أخرى .وهاجم اإلمام { النظام الحاكم ،وفضح
قائل:
مؤامراته وخططه وتآ ُم َره مع أسياده عىل الوطنً ،

ويعود هذا السؤال يطرح نفسه اليوم م ّرة أخرى :ما الذي يريده النظام الحاكم
املتغطرس من العلامء واملراجع؟ ملاذا يهاجمون علامء اإلسالم؟ ملاذا ُي ّزقون ويحرقون
القرآن يف املدرسة الفيض ّية؟ [يقصد اإلمام هنا متزيق القرآن من ِقبل جالوزة الشاه يف
مجزرة املدرسة الفيض ّية].

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

«بسم الله الرحمن الرحيم ،نعيش اآلن أجواء العارش من مح ّرم ،ويتبادر للذهن
فمثل ،يخطر ٌ
الطف؛ ً
سؤال بالبال،
أحيانًا عد ٌد من التساؤالت والتص ّورات حول واقعة
ّ
رصا بني بني أم ّية وحكومة يزيد بن معاوية
ويطرح نفسه :لو كان الخالف والعداء منح ً
وبني الحسني  ،Qإ ًذا ما بال النساء واألطفال اللوايت ُس ِب َني وتع ّرضْ َن للتمزيق من
ِق َبل أولئك الوحوش الكوارس؟ ما ذنب النساء واألطفال؟ ما ذنب الطفل الرضيع؟
أعتقد أنّ أولئك كانوا يقصدون هدفًا أكرب وأبعد ،وذلك هو خالفهم مع أساس الفكرة،
ال مع الحسني  Qوعياله وأطفاله كأناس .إنّ بني أم ّية كانوا يريدون مح َو العرتة،
كانوا حاقدين عىل بني هاشم ،هدفُهم هو القضاء عىل هذه الشجرة الط ّيبة.
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من هنا ،نفهم أنّ عداء هؤالء ما هو ّإل عداء لإلسالم وللعلامء وألصل الفكرة .إنّ
إرسائيل ال تريد أن ترتفع راية القرآن يف بلدنا .إنّ إرسائيل ال تريد علامء يف هذا البلد.
إرسائيل ال تريد اإلسالم يف هذا البلد.

لإلمام
الخميني {
ّ

إنّ إرسائيل هاج َمت املدرسة الفيض ّية عرب عمالئها الخونة ،هاجمتنا نحن،
وتهاجمكم أنتم أ ّيها الشعب األ ّيب .ذلك كلّه ،من أجل سيطرتها عىل ثرواتنا .إنّ إرسئيل
تريد إزالة الحواجز جميعها التي تقف يف طريقها ،والحواجز هي :اإلسالم ،والقرآن،
ورجال العلم ،واملراكز العلم ّية ،واملدارس الفقه ّية ،والطلبة املجِ دّ ون .وجزاء الطلبة
هو قذفهم من أعىل األبنية إىل األرض؛ لقتلهم وتكسري أيديهم وأرجلهم ،ملاذا؟ ألنّ
إرسائيل تريد الوصول إىل أهدافها ،مبساعدة حكومتنا الخائنة ومساندتها.
قم الصامدة! لقد شهدتم بأُ ِّم أعينكم يوم االستفتاء القه َر ،ورأيتم
يا أهايل مدينة ّ

تلك اللعبة املفضوحة ،رأيتم كيف جرى االستفتاء بحدّ السيف والق ّوة ،لقد شاهدتم
رشت الق ّوات املسلّحة يف شوارع املدينة وأز ّقتها ،ودنّستها بآثامهم ،لقد رأيتم
كيف انت َ
وسمعتم كيف استلّوا س ّيارات اإلعالم ،وراحوا يطلقون العبارات التافهة علينا ،لقد
صاحوا بأنّ حياة النهب قد انقضَ ت ،وحياة الراحة والبطر قد انط َوت ،وحياة العلامء
ورجال العلم وأهل الدين انتهت.
بالله عليكم ،هل إنّ ّ
طلبًا يقضون زهرة شبابهم ب ُح َج ٍر و ُغ َر ٍف كهذه ،وال يتقاضون
سوى  40تومانًا يف الشهر ،هم أهل البطر وأهل راحة ونعيم؟ بينام أولئك الذين
تتدفّق عليهم املبالغ الطائلة واملاليني تبا ًعا ،هم ليسوا بأهل بطر ونعيم ،وأهل نهب
ورسقات واختالس؟
الحائري كان من ّع ًم ،حيث انتقل إىل الدار اآلخرة ويف ليلته تلك
هل آية الله
ّ
الربوجردي كان من ّع ًم ومتبطّ ًرا ،حيث ترك الحياة
ينام أطفاله جيا ًعا؟ أم هل الس ّيد
ّ
الدنيا وعليه قروض قدرها س ّتمئة ألف تومان؛ من أجل تسديد معاش الطلبة؟ إنّ
أولئك الذين نهبوا وينبهون أموال الشعب والوطن ،وملؤوا بنوك أوروبّا ،ويسعون

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

كل يوم؛ ليؤ ّمنوا مصالح إرسائيل ،هم ليسوا بأهل
إىل النهب واالختالس والرسقة ّ
نعيم وبطر؟
يجب أن يحكّم التاريخ ،أن تحكّم الشعوبَ ...من املتبطِّر واملتن ّعم؟ إنّني أنصحك
أيّها الشاه ،يا حرضة الشاه! إنّني أنصحك أن تبتعد عن هذه الحيل واألالعيب .إنّني
يزف أساتذتك إليك التهاين أمام عيون شعبك ووطنك ،إنّني
لست براغب أن يأيت يو ٌم ّ
ال أريدك أن تصبح مثل أبيك.
أ ّيها الشعب ،إنّكم عىل علم كامل ،أنتم أ ّيها الشيوخ ،أنتم أهل األربعني ،بل وح ّتى
الثالثني ...إنّ ذاكرتكم لن تخونكم .تذكّروا ما جرى يف الحرب العامل ّية الثانية ،أظ ّنكم
مل تنسوا البهجة الكربى والفرحة العظمى حينام هاج َمت ثالث دول عظمى بالدنا -أي
بريطانيا وأمريكا وروسيا -وسيطروا عىل البالد ،وعاثوا فيها فسا ًدا ،وأهلكوا الحرث
والنسل .لكن مع هذا كلّه ،تعاظمت الفرحة عندما أُ ِقيل رضا خان من السلطة ،وف ّر
هار ًبا .إنّني ال أريدك أن تصبح هكذا ،تصبح كأبيك .استمع إىل هذه النصيحة ،وأص ِغ
لِام يقوله أهل العلم والعلامء ،امتثل ألوامر اإلسالم.
هؤالء يريدون صالح امللّة ،صالح الوطن .أعرِض عن إرسائيل صف ًحا ،فإنّها لن تنفعك
يو ًما ،بل ساعة .أيّها التعيس! أيّها الذليل! لقد انقىض من عمرك خمس وأربعون سنة،
قليل ،تدبّر ً
تأ ّمل ً
اعتب مبا مىض كلّهِ ،
قليل ،ال ِحظ عواقب األمورِ ،
اعتب بأبيك ،ال تُصغِ
إىل ما يلقّنونك إ ّياه من أكاذيب ودجل ،إنّك مسامل ،وحالك حال الجميع ،إنّك لست
عد ّو الدين والعلامء ،ال تتأثّر مبا يشريون به إليك .لِ َم هذا الهراء كلّه؟ من هي الرجع ّية
السوداء؟ اإلسالم والعلامء؟ أم أنت يا صاحب الثورة البيضاء؟ ما هي هذه الثورة؟
ع ِّرفنا جذورها ،اكشف النقاب عن أساسها ،إىل متى تطمع بالسلطة؟ وإىل متى تريد
تضليل الشعب؟ لِ َم تهدّ د الشعب والجامهري؟
أرسلت املخابرات إىل عدد من السادة الخطباء والو ّعاظ
َ
لقد بلغني اليوم ،أنّك
واملرشدين ،فح َّذروهم وهدّ دوهم من التع ّرض ملواضيع ثالثةً :
أول :عدم املساس
بالشاه ،ثان ًيا :عدم التع ّرض إلرسائيل ،ثالثًا :عدم اإلكثار والتكرار من القول :إنّ اإلسالم
يف خطر .وما دون ذلك ،فسطِّروا ما شئتم.
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إنّ جميع مشاكلنا واختالفاتنا هي ُم ْن َص ّبة يف هذه املواضيع الثالثة .فإذا ما عدلنا
عن هذه املواضيع ،فال مشكلة إ ًذا هناك ،وال خالف .وهل إذا أعرضنا عن تعرية الشاه،
مم ا ّدعينا؟ وهل إذا أعرضنا عن قول اإلسالم يف خطر،
فهل الشاه سوف يكون مربّ ًءا ّ
فهل الحقيقة والواقع هكذا؟ وهل إذا ص َمتنا عن إرسائيل وخطرها ،فهل هذا يربّئ
مم هي عليه؟ ولنتأ ّمل ً
رس الذي جعل املخابرات تدعو يف
إرسائيل ّ
قليل هنا ،ما هو ال ّ
شخص
آنٍ واحد إىل عدم التع ّرض للشاه وإلرسائيل؟ هل بعقيدة املخابرات أنّ الشاه
ٌ
يل ،أم تربطه عالقات متينة مع إرسائيل؟
إرسائي ٌّ

لإلمام
الخميني {
ّ

مم ُي َت َص َّور ،هناك أرسار وراء
وحساسة للغاية ،وأكرب ّ
هناك نقطة مه ّمة كبريةّ ،
مم يبنونه ويش ّيدونه من
الستار ،البالد يف خطر ،اإلسالم يف خطر! إنّنا قلقون ،خائفون ّ
رصحٍ أو كيان مجهول ال نعرف سوى ومضان منه .إنّنا يف قلق وهلع شديد تجاه ما
يل القدير أن
يداهم البالد ،بالدنا الخربة ،بالدنا الفاسدة ،إدار ًة وحكوم ًة ،نرجو من الع ّ
يصلح أمورنا وأمور املسلمني.»...
ويف منتصف ليلة الرابع من حزيران ،وبعي ًدا عن أعني الناس ،وبهدوء كامل،
العادي منزل اإلمام { ،وأُل ِقي القبض عليه.
بالزي
الخاصة
ّ
هاج َمت الق ّوات ّ
ّ
املتستة ّ
علم ٍ
كاف مبا يواجهونه من الجامهري فيام لو كانوا ينفّذون مه ّمتهم عل ًنا.
إنّهم عىل ٍ
ونقل عن اإلمام { ،إنّهم كانوا مرتدين زيًّا أسود ،وعندما متكّنوا من اإلمام {،
ً
لئل يسمع الجريان صوتًا! وانطلقوا
دفعوا الس ّيارة التي تقلّه بأيديهم إىل نهاية الزقاق؛ ّ
باإلمام { إىل طهران مبارشة .وكان قد أحجم عن الكالم نهائ ًّيا ،ومل يتكلّم مع هؤالء
األوغاد شيئًا .وحينام اقرتبوا من طهران ،وبانت نريان مصايف النفط((( ،أخذ يقول« :لقد
أصبحنا فدي ًة وقربانًا لهذا النفط .من أجل هذا نهبوا جميع ثرواتنا وينهبون» .كان
القلق يبدو جل ًّيا عىل وجوه أولئك الخاطفني األوغاد ،خوفًا من مالحقة الجامهري لهم
فيام إذا علموا باألمر ،وعىل هذا ،مل يستجيبوا لطلب اإلمام { حينام ك ّرر عليهم
((( تقع هذا املصايف عىل طريق ق ّم  -طهران.

مم اضط ّره إىل
الرجاء لبضع دقائق أن ينزل ويؤ ّدي صالة الصبح جانب الطريقّ ،
التي ّمم والصالة بالس ّيارة ،وهي تخطف الطريق كالربق نحو زنزانات النظام.
بعد دخولهم العاصمة مبارشةً ،حلّوا بنادي الض ّباط ،وأودعوا اإلمام { يف زنزانة
منفردة .وعند الغروب ،نُ ِق َل إىل «معسكر القرص» ،ولبث بهذا السجن  19يو ًما؛ أي
لغاية  25حزيران ،ومن ث ّم نُ ِق َل إىل معسكر «عرشت آباد».

يف صبيحة اليوم الخامس من حزيران ،طرق الخرب أبــواب العاصمة طهران،
واندلعت مسريات الطلبة من الجامعة ،رافع ًة شعارات املعا َرضة ض ّد الشاه ،ولحقهم
فئات وهيئات حسين ّية كبرية ،منادي ًة« :إ ّما املوت ،وإ ّما اإلمام» ،و«املوت للشاه»...
وتوسعت املسرية ،وتعاظمت ،وأحدثت ض ّجة كبرية يف البالد؛ ما أ ّدى إىل تد ُّخل
إلخّ .
الق ّوات املسلّحة بالعنف والسالح ،فسقط املئات من الناس قتىل ،وامتألت الشوارع
رضجني بالدماء ،وأُل ِق َي القبض عىل عدد كبري منهم .ومبج ّرد
وامليادين بالجرحى م ّ
وصول خرب اعتقال اإلمام { ألهايل منطقة «ورامني»((( ،انطلقَت الجامهري نحو
العاصمة مرتدي ًة أكفانها ،ولكن رسعان ما قامت الق ّوات املجرمة باعرتاضها ،وسقتهم
رسبَت املظاهرات واملعارضات إىل
كؤوس حتوفهم ،فأبا َدتهم عن بكرة أبيهم .وت ّ
كيلومرتا جنوب رشق طهران.
((( تبعد 40
ً

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

بعد إلقاء القبض عىل اإلمام { بدقائق ،انتبه بعض األف ـراد املجا ِورين
لإلمام { ،وهتف مناديًا الناس يف الشارع ،فاجتمع الناس وتو ّجهوا إىل حرم مرقد
السيّدة املعصومة -فاطمة بنت اإلمام موىس بن جعفر  -Qوشهد الحرم حشو ًدا
كبرية من الشعب ،معرتض ًة عىل إلقاء القبض عىل اإلمام { .وتكاث َرت الجامعات
والجامهري صبا ًحا ،وأُطلِقَت عبارات وشعارات عديدة ،كاملوت للشاه ،وتح ّية لإلمام...
ولكن رسعان ما أُخ ِم َدت صيحاتهم بالنريان والرصاص ،ومل ي َر الناس بُ ًّدا من املواجهة
بالحجارة و ِقطَع الحديد والخشب ،واستم ّرت الق ّوات املسلّحة بفتح نريانها حتّى عرص
ذلك اليوم ،حيث سقط املئات من الناس قتىل ،و ُجرح الكثري.
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مدينتَي مشهد وشرياز ،بي َد أ ّن الق ّوات الحكوم ّية مت ّك َنت من السيطرة عليهم .وخالل
هذه األيّام الثالثة امللتهبة واملتأ ّججة ،مت ّك َنت املخابرات من إلقاء القبض عىل جميع
الخطباء والو ّعاظ واملرشدين ،وكثري من رجال العلم والعلامء املجاهدين يف العاصمة.
أ ّما يف تربيز ،وبنا ًء عىل توصية الس ّيد رشيعتمداري «بعدم التظاهرات واملعارضة»،
وعدم املساس «بجاللة صاحب الجاللة الشاه» ،مل تخرج ّإل بضع مظاهرات بسيطة
القبض عىل بعض رجال العلم املوالني لإلمام.
وغري فاعلة ،وأُل ِق َي ُ

لإلمام
الخميني {
ّ

بهذه الفاجعة األليمة والواقعة السقيمة ،متكّنت البالد من استعادة أنفاسها،
بقيادة شخص ي ّدعي الروحان ّية والزعامة الدين ّية ...وباملقابل ،فمن اليقني عندنا أنّه
ميض فرتة من الزمن ،طرق أسامعنا من راديو
كان من العمالء لألجانب؛ حيث بعد ّ
الشيوعي ،باملديح والثناء عىل ذلك الشخص ،فوصفه م ّر ٍ
ات وم ّرات بآية
حزب توده
ّ
الله ،وال نعلم كيف التَأَم هذا وذاك ،فأين اإللحاد من اإلميان؟ إ ّن حادثة الخامس من
حزيران لخري دليل عىل ائتالف جنا َحي الرجع ّية السوداء واالشرتاك ّية الحمراء ،اللذَين
كانا يسرتزقان من بعض أصحاب األرايض املشمولة بقوانني اإلصالحات .وعىل العموم،
فهذه الترصيحات لها دالالتها وتفسريات الواضحة والجل ّية ،وال حاجة لنا للخوض فيها؛
تستحق النظر والتدقيق.
ألنّها ال
ّ

ولنرتك جهاد اإلمام { ونضاله ض ّد الطغمة الحاكمة هنيهة ،لتسليط األضواء
عىل هذه الفاجعة من خالل تحليل مواقف الشاه والحكومة واألحـزاب والكتل
السياس ّية يف البالد ،مشريين إىل تحليل الصحف الداخل ّية والخارج ّية إبّان تلك الفرتة؛
وذلك الستيعاب ردود الفعل تجاه هذه االنتفاضة الجامهرييّة العظيمة.
أ .موقف الشاه والسلطة

بعد يو َمني من الواقعة ،أي يف السابع من حزيران ،ظهر الشاه عىل مرسح األحداث،
«بكل أسف ،يجب أن أكشف لكم عن أفعال مس ِّببي حادثة
وو َّج َه خطابًا بهذه املناسبةّ :
الخامس من حزيران ،مع أ ّن الكثري من الجرحى والسجناء ي ِّربئون أنفسهم ،وي ّدعون

ريال ،عىل أن ينادي
كل فرد منهم ما يعادل ً 25
بأنّهم قاموا بهذه الغوغاء مقابل استالم ّ
«فليعش فالن»((( .لقد أدركنا ج ّي ًدا من أين أتتنا هذه النامذج ،وسوف نوضّ ح للشعب
جميع تفاصيل الحادثة ،ونعلن عن الجنايات كلّها .ولكن اآلن ،أتساءل فقط وأقول :ما
بأي وصف نصف
الذي ينبغي أن نفعله تجاه إيرا ّين يثور عىل شعبه بأموال األجانب؟ ّ
شيعي ومي ّد يده إىل فر ٍد
شخصا كهذا؟ ثانيًا :ما العالقة بني الس ّنة والشيعة ،حتّى يُق ِْدم
ً
ٌّ
كل من
س ّن ّي(((؟ َمن املسؤول عن الدماء التي أُرِيقَت يوم الخامس من حزيران؟ إ ّن ّ
تس ّبب يف إشعال فتيل تلك الفاجعة ،وتس ّبب يف الغوغاء والضوضاء وقتل األبرياء من
الناس ،سوف يلقى جزاء أعامله ،وبأرسع وقت.»...
كذلك عاد مؤكّ ًدا يف كتابه «الثورة البيضاء»((( ،عىل معاقبة مسبِّبي حادثة حزيران،
ومم جاء فيه ...« :هذه الغوغاء س ّب َبتها عوامل الرجع ّية
مل ِّو ًحا بالتهديد والتأنيبّ .
السوداء».

الصحفي يف
وقال العميد باكروان ،رئيس دائرة «السافاك» املخابرات ،خالل لقائه
ّ
عرص يوم الحادثة« :يف الفرتة األخرية ،اتّخذ رجال الدين مسلكًا مل يرتح له كبار رجال
البالط ورجال السلطنة ،ما دعاهم إىل التد ّخل ،حفظًا ملصالح البالد العظمى ...هذه
العنارص املغرضة سحقَت جميع مصالح البالد ،ووقفَت إىل جانب رموز املرجع ّية،
وظلَّت تستثري الشعب ،وتُِشيع االفرتاءات ،وتلصق بهم التهم والكالم الفارغ ،ومل نسلم
الخميني {.
((( يقصد بذلك اإلمام
ّ
((( يقصد بذلك جامل عبد النارص.
((( يُقال بأ ّن هذا الكتاب من تأليف أحد أعوانه الجامع ّيني.

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

الصحفي
وقد تط ّرق أسد الله َعلَ ْم لهذه الحادثة يف يوم  7حزيران ،عند لقائه
ّ
قائل« :لقد أُل ِق َي القبض عىل  15شخص من كبار
بصحيفة نيويورك هرالدتريبونً ،
وسلِّموا إىل املحاكم العسكريّة ،التي
رجال الدين الذين شاركوا يف الثورة ض ّد الحكومةُ ،
شخصا،
قد ترى نفسها مكلّفة بإعدامهم» .ث ّم أضاف« :خالل هذه الواقعة ،قُ ِتل 20
ً
واعتُ ِقل آخرون ،واختفى الكبار منهم ،ولك ّننا استطعنا أن نعتقل رؤساءهم».
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من هؤالء العمالء ،وقد وصل بهم األمر إىل أنّهم اتّصلوا بالقوى الخارج ّية واألجنب ّية.
ولو مت َّع ّنا بأحاديثهم وخطاباتهم� ،لَلَمسنا هذا ج ّي ًدا ،وبدون تكلُّف .»...وعندما اعرتضَ ه
أح ُد الصحفيّني بسؤاله عن أولئك األجانب الذين م ّولوهم باألموال ،مطالبًا بالكشف
مستقبل» .ث ّم أعرب عن رأيه تجاه
ً
قائل« :هذا ما سنعلن عنه
عن هويّتهم ،أجاب ً
قائل« :امله ّم هو أنّنا
أي حياء أو خجلً ،
االنتفاضة هذه يف نهاية لقائه
الصحفي ،دون ّ
ّ
ملسنا شيئًا واح ًدا ،وهو أ ّن الشعب كان بعي ًدا عن هذه الواقعة أش ّد ال ُبعد ،وبريئًا
منها».

لإلمام
الخميني {
ّ

وعندما نرشت وثائق حكومة أسد الله َعلَ ْم 1984م املتعلّقة بأيّام  5و 8و 9حزيران
عام 1963مِ ،
تعب عن مدى تزلزل أقدام النظام وخشيته ،مبا فيهم
لوحظ بأنّها كانت ّ
يعبون عنها بأنّها كانت
الوزراء ورئيس الوزراء ،من عواقب تلك الواقعة .إنّهم وإن كانوا ّ
مثالً «للرجع ّية» و«االشرتاك ّية» ،لك ّنهم اعرتفوا بأ ّن «هنالك واقعة كبرية حصلت» ،وأ ّن
حل للوقوف يف وجه االنتفاضة».
إعالن حالة الطوارئ واألحكام العرف ّية هو «آخر ٍّ
إنّها انتفاضة عظيمة! وكفاها فخ ًرا أن يصفها أولئك األوغاد بأنّها« :حادثة مل يسبق
لها مثيل ،إنّها ألعظم وأخطر من واقعة  21متّوز 30 /تري!» .ولهذا ،ومع وجود كافّة
رموز املخابرات والق ّوات املسلّحة املتأ ّهبة ،فإنّهم مل يستطيعوا الوقوف يف وجهها أو
التع ّرض لها.

لقد سعى أسد الله علم جا ًّدا ،متّ ِب ًعا السبل كافّة إلعطاء هذا التح ّرك صبغ ًة أجنبيّة
خارجة عن نطاق الشعب -ممثّل ًة بالعراق ومرص ،ومبساعداتهم املال ّية ،بينام نفىوزير الخارج ّية احتامل ضلوع العراق بهذه املؤامرة؛ أل ّن «حكومة العراق من َعت نرش
بيانات رجال الدين [العراق ّيني] .وإ ّن الحكومة العراق ّية أكّدت عىل صداقتها وحسن
جوارها معنا» .عىل هذا ،فإنّهم اعرتفوا بثورة الشعب ومشاركة أقطابه وقطاعاته كافّة،
وحتّى موظّفي الدوائر الحكوميّة ،حتّى إنّهم اعرتفوا بأ ّن «النساء والفتيات شاركن يف
االنتفاضة ،مبسريته ّن التي شهدتها العاصمة عرص يوم الحادث».

من هنا ،كان مفروضً ا عىل الحكومة مراعاة الشعب «بتأبني قتالهم» .ونؤكّد بأ ّن
هذه األساليب غري ُمرضية وغري مقنعة ،ويجب احتامل الخطر م ّرة أخرى .وعليه،
وإل فس ُيس َحب البساط من تحتنا» .ويجب خلق
«فيجب اتّخاذ تدابري صارمة جديدةّ ،
مجاالت اجتامع ّية عديدة وجديدة؛ لحفظ الشعب من خطر املتديّنني ،وإلبعادهم
حل صحيح ملواجهة املشكلة ،وهنا يجب إشغال الجامهري
عنهم« ،فالق ّوة والقمع ّ
ألفت أنظاركم [الكالم هنا لويزر
وحرف األ ّمة عنهم ،فالضغط يولد االنفجار .إنّني ُ
االقتصاد] إىل أ ّن املشكلة باقية ،والخطر كامن» [وثيقة رقم .]3

ّ
ّ
الداخلية للواقعة
السياسية
ب .رؤية األحزاب والحركات

فالجبهة الوطن ّية الثانية كانت الكتلة السياس ّية البارزة طوال فرتة «االنفتاح
السيايس»
ّ
امل ُدبَّر أمريك ًّيا .وكانت متّصفة بضبط النفس ،وااللتزام باالحرتام املتبادل ،حتّى أصب َحت
كل من الشاه واألمريكان ،طامعني مبستقبل زاهر تعلو فيه
موضع اعتامد وثقة لدى ّ
حكومة وطنيّة .ولهذا ،وعىل ح ّد تعبري أحد أعضاء الجبهة ،كان زعيم الجبهة عىل اتّصال
دائم بالشاه واألمريكان .وجاء يف وثائق وكر الجاسوس ّية األمريك ّية يف طهران ،أ ّن أحد
رموز السفارة التقى بالدكتور مهدو ّي -أحد زعامء الجبهة الوطن ّية -عرص الخامس من

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

واملجلت وما تص َّدرها من أخبار
ّ
هذا مضافًا إىل سيطرة املخابرات عىل الصحف
وشؤون متعلّقة بالحادثة ،فكانت الصورة املش ّوهة واملزيّفة ملموسة يف املقاالت
فمثل ،جاء يف صحيفة «اطّالعات» املؤ َّرخة يف 5
املدرجة يف الصحف بشكل عا ّمً .
حزيران« :إ ّن متظاهري الرابع من حزيران انقسموا إىل فئتَني :األوىل قوامها مئتا
نفر ،واألخرى تقارب املئة نفر من الوحوش الضارية ،ومن الدراويش املفرتسة الذين
بأي
خرجوا إىل الشوارع دون هدف ،سوى إلقاء الرعب واألذى؛ إذ كانوا يطيحون ّ
فمثل ،عارضوا س ّيارة نقل آنسات وس ّيدات محرتمات؛ ما
شخص يالقونه يف طريقهمً .
أ ّدى إىل تد ُّخل الق ّوات املسلّحة ،وسقط العديد من القتىل نتيجة االصطدام الذي
حصل».
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قائل« :لقد أكّد مهدو ّي بأ ّن الجبهة
حزيران ،ودار الحديث بينهام حول الواقعة ،وكتب ً
الوطن ّية ليس لها أ ّي ٍيد وأيّة مشاركة ودعم لِام وقع يوم الرابع من حزيران».

لإلمام
الخميني {
ّ

وقال أيضً ا« :لقد استد َعت املخابرات الدكتور مهدو ّي ،مستفرس ًة عن موقف الجبهة
تجاه االنتفاضة ،وهل ستشارك وتدعم االنتفاضة فيام بعد؟ فأجاب الدكتور مهدو ّي
بالنفي .ويف عرص ذلك اليو،م قام الطلبة الجامع ّيون من أتباع جناح الجبهة الوطن ّية
املنشق ،برفع الفتات وشعارات ض ّد الشاه والحكومة ،كاملوت للمستب ّد وغريها ،وتس ّببوا
ّ
أيضً ا بإشعال النار يف سيّارة نقل حكوميّة .وحني وصل النبأ إىل الجبهة ،اتّصل الدكتور
مهدو ّي برجال املخابرات ،طالبًا التد ّخل الرسيع إلخامد فتيل الحركة هذه ،والقضاء
عليها».
الصحفي عرص الخامس من حزيران،
كذلك أكّد العميد «باكروان» خالل لقائه
ّ
وحينام ر ّد عىل سؤال أحد املراسلني ،أكّد بأ ّن الجبهة الوطنيّة مل تشارك مطلقًا يف
املظاهرات جميعها ،منذ اليوم األ ّول املصادف  3حزيران ،وحتّى اآلن.
أ ّما الدكتور مص ّدق ،الذي أُب ِعد إىل قرية «أحمد آباد» ،والذي كانت له ات ّصاالت
مستم ّرة مع أعضاء الجبهة ،فآثر السكوت والصمت تجاه هذه الواقعة.

الشيوعي ،فأخرج رأسه من مكمنه ،متضام ًنا مع الشاه ،مناديًا بتنفيذ
أ ّما حزب توده
ّ
اعي والثورة البيضاء املزعومة ،ووصف انتفاضة الخامس من حزيران بأنّها
اإلصالح الزر ّ
نتائج «الرجع ّية السوداء ض ّد الحركة اإلصالح ّية وح ّريّة املرأة».

مقال يف عددها (متّوز 1963م) ،جاء فيه« :ليس
لقد أدر َجت صحيفة «حزب توده» ً
مث ّة أدىن ّ
شك بأ ّن ما قام به املغفّلون من الناس البسطاء ،بأعاملهم املتو ّحشة تلك،
كان نتيجة استغالل جامعات رجع ّية ملراسم العزاء والبكاء الدين ّية ،وقد استطاعوا أن
والتحض
يثريوا مشاعر العا ّمة والبسطاء وأحاسيسهم؛ للقضاء عىل اإلصالحات اإلنسان ّية
ّ
والح ّريّة».
اعي وعارض ح ّريّة
وأضافت من جهة أخرى ،قائلة« :إ ّن أ ّول من خالف اإلصالح الزر ّ

املرأة ومشاركتها باالنتخابات هم اإلقطاع ّيون وأصحاب األرايض ،الذين كانوا يتلقّون
دعم ومساندة من رجال الحوزة والدين .واآلن ،ص ّمم الرجع ّيون عىل الخروج من مرحلة
ً
النظريّة ،إىل التطبيق والعمل».
الوطني بيانًا يف  6متّوز 1963م ،أعلن فيه
العمل والكادحني
بينام نرش حزب ّ
ّ
الخميني {
عن حياده ،ومسايرة االتّجاهني ،وأظهر والءه ودعمه لقيادة اإلمام
ّ
وزعامته الدين ّية لشيعة العالَم ،وحذّر السلطة من القيام مبحاولة محاكمته .لكن يف
تصب يف مجرى
الوقت نفسه ،طالب بل ّم شتات اآلراء املتضاربة واملختلفة ،وجعلها ّ
البديهي
رصا» .ومن
واحد ،هو «االلتزام الكامل بالدستور ،وما يص ِّوت عليه الربملان ح ً
ّ
أ ّن هذا األمر كان مخالِفًا لرأي اإلمام { ،كام أرشنا يف الفصول املاضية.
ّ
األجنبية
ج .أقوال الصحف

جاء يف مجلّة «التايم» ،يف مقالتها االفتتاح ّية ،والصادرة بتاريخ  14حزيران 1963م،
اآليت:
«باتت طهران ثالثة أيّام بلياليها يف ساحة معركة دامية ،والناس يستغيثون ،وصوت
كل مكان ،وارتفع دخان النفايات املحرتقة ،ليختلط مع الغازات
الرصاص يُس َمع يف ّ
والتحض».
املس ّيلة للدموع .يا لخيبة األمل! انظروا ما يفعله الدهر تجاه التق ّدم
ّ

ووصفَت الشاه بقولها« :إنّه املصلح املفكّر الخارق للعادة» ،وأشادت مبواقفه
حضاري متق ّدم ،وأضافت« :إ ّن
لقلب وج ِه الوطن إىل وج ٍه
البطول ّية ض ّد اإلقطاع ّينيِ ،
ّ
أعداءه يتشكّلون من «بعض رجال البالد الفاسدین» و«أصحاب األرايض الشاسعة»،
ورجال الدين الذين يحرمون املرأة ح ّريّتها ومشاركتها باالنتخابات ،ويقفون ض ّد

ّ
بهلوي
اإلمام { ومحمّد رضا

من الغريب واملثري للدهشة أ ّن الصحف الرشقيّة والغربيّة كافّة ،ش ّنت هجمة
شعواء ض ّد هذه الحركة الجامهرييّة ،ونتكفي بذكر مقتطفات من أقوالها :ص ّو َرت
صحف الواليات املتّحدة األمريكيّة انتفاضة الخامس من حزيران أبشع صورة ،وبالغَت
بإطالق مختلف العبارات الهزيلة والسخيفة تجاهها.
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لإلمام
الخميني {
ّ

الخاصة».
والفلحني الذين يحرثون املوقوفات واألرايض
الرواتب الشهريّة للكادحني ّ
ّ
املتعصبني هاجموا قلب
وجاء يف «يونايتد برس إنرتناشيونال»« :إ ّن آالف املسلمني
ِّ
العاصمة طهران» .ويف تقرير آخر ،وصفَت مسبّبي هذه الحوادث بأنّهم معارِضون
إلصالحات الشاه؛ «ألنّها تعارض مصالحهم الشخص ّية واملال ّية ،التي تتعلّق باألرايض
للفلحني».
التي وهبها الشاه ّ
وإ ّن ما يلفت النظر هنا ،أ ّن إذاعة االتّحاد السوفيايتّ [سابقًا] وصحفه ،التي هي
لسان حال الحزب الحاكم هناك ،را َحت تر ّدد عبارات الصحف األمريك ّية واألوروبّ ّية
عبت إذاعة موسكو الناطقة بالفارس ّية،
ذاتها حول فاجعة الخامس من حزيران .لقد ّ َ
الشعب
ليلة السادس من حزيران ،عن رأيها تجاه الواقعة ،قائلة« :لقد تظاهر اليوم
ُ
كل من طهران ومشهد وق ّم ،بإيعاز من العنارص الرجع ّية املتخلِّفة املعارِضة
يف ٍّ
وباألخص تجاه إصالحات الشاه ورفع رواتب املوظّفني وفسح
للتحض والتم ّدن،
ّ
ّ
مجال الح ّريّة للمرأة ...وإ ّن زعامء هذه الحركة اله ّدامة هم رجال الدين ...لقد
التجاري ،وداهموا مراكز املبيعات واملراكز
تسبَّ َب الرجعيّون يف حرق سوق طهران
ّ
التجاريّة ،وسطوا عىل معظمها ،وعطّلوا حركة السري ،وحرقوا الباصات والس ّيارات،
وداهموا بعض الوزارات».
أ ّما مجلّة «أيزفستيا» الناطقة بلسان الحكومة يف االتّحاد السوفيايتّ [سابقًا]،
فتط ّرقت إىل الحادثة يف عددها الصادر يف  7حزيران ،وقالت« :نتيجة استغالل الشعب
من ِقبل رجال الدين املسلمني يف إيران ،حدث َت مظاهرات وحوادث ع ّدة يف طهران
استغل الغوغائ ّيون أيّام العزاء واملراسم الدين ّية ،وداهم عد ٌد من
ّ
وق ّم ومشهد .لقد
الشباب املغفّل املراك َز التجاريّة ،وأرضموا النريان يف السيا ّرات».
وأعربت مجلّة «العرص الجديد» الروس ّية عن رأيها ،يف عددها الصادر يف اليوم
الخميني وأتباعه ح ّرضوا املؤمنني عىل السلطة ،وات ّخذوا من إعطاء
نفسه ،قائلة« :إ ّن
ّ
لتعصبهم األعمى ،والخروج إىل الشوارع ،وأحدثوا ض ّجة كربى».
حقوق املرأة ذريع ًة ّ
ونكتفي بهذا القدر من مطالعة آراء الصحف واإلذاعات األجنب ّية وأقوالهم حول
فاجعة  5حزيران 1963م.

الفصل الحادي عشر

ّ
ّ
الخميني { منذ اعتقاله وحتى إطالق سراحه
اإلمام
حزيران 1963م  -آذار 1964م

إ ّن اإلمام { منذ لحظة اعتقاله ،وحتّى ساعة حلوله يف املنزل ،مل يكن يعلم مبا
جرى من حوادث ووقائع يوم الخامس من حزيران يف طهران ومشهد وق ّم ،لكن عندما
أُتِي َحت له الفرصة ،واستطاع بعض املق َّربني منه { مقابلته ،عندها علم مبا قام به

تّ
اإلمام الخمينيّ { منذ اعتقاله وح ى إطالق سراحه حزيران 1963م  -آذار 1964م

ذكرنا آنفًا أ ّن اإلمام { بعد اعتقاله مبارش ًة نُ ِقل إىل العاصمة طهران ،وأُو ِقف
يف «معسكر القرص» لبضع ساعات ،ونُ ِقل بعدها إىل معسكر «عرشت آباد» .واستثمر
اإلمام { أيّا َم سجنه هذه مبطالعة الكتب املختلفة ،كالتي تدور حول «استقالل
الهند» و«استقالل أندونيسيا» و«الثورة الدستوريّة».
يف  2آب ،نُ ِقل من السجن إىل منز ٍل أُ ِع َّد له يف منطقة «داووديّة» يف طهران .وقبل
يوم من انتقاله هذا ،كان قد أُو ِدع يف زنزانة انفراديّة ،ال يزيد عمقها عىل األربعة
ٍ
أقدام .لقد ازدا َدت وتصاع َدت الربقيّات املعارِضة واملن ِّددة للشاه والحكومة ،مطالِب ًة
باإلفراج عن اإلمام {ِ ،من ِقبَل العلامء واملراجع من أرجاء إيران كافّة .وعندما
تشق الطرق نحوه
علم الناس مبوضع إقامة اإلمام { الجديد ،أخذَت الجامهري ّ
زر ٍ
رشف بلقياه واالطمئنان عىل سالمته ،مع أ ّن املنزل كان
افات ووحدانًا؛ من أجل الت ّ
بعي ًدا شيئًا ما ،ومراقَبًا من ِقبَل رجال املخابرات والرشطة ،بي َد أنّهم مل يكونوا عىل أهبّة
االستعداد للتص ّدي لتلك الجموع الكثرية.
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قائل:
الشعب تجاهه وتجاه الوطن والدين ،وإذا به يتمتم مع نفسه ً
«إنّ مسؤول ّيتي كربَت وتعاظ َمت ...إنّني مل أقدّ م شي ًئا لأل ّمة مطلقًا.»...

لقد وقفَت الجامهري أمام املنزل تنتظر بفارغ الصرب لحظة إطاللة نور وجه
املطل عىل الخارج؛ وتقدي ًرا لهذه املشاعر ،بالفعل واجه
اإلمام { من الش ّباك ّ
اإلمام { الجامهري ،التي ما إن أرشق نور وجهه عليها ،حتّى انهالت دمو ُعها،
نفسه ،فصاح
وج َرت عرباتُها من ش ّدة الفرح الذي غمرها .ومل يتاملك اإلمام { َ
معتذ ًرا:
«كيف أستطيع أن أُقابل هذه املشاعر واألحاسيس من األ ّمة؟».
لإلمام
الخميني {
ّ

وانحد َرت دموعه عىل وجناته بغزارة .إ ّن هذه أ ّول م ّرة ،وآخر م ّرة ،يُرى فيها
اإلمام { باك ًيا ،باستثناء مجالس العزاء عىل اإلمام الحسني .Q

لقد انفعل اإلمام { بش ّدة عندما سمع بفاجعة الخامس من حزيران ،وكانت
محور حديثه الدائم قبل الثورة اإلسالم ّية وبعدها ،والتي لطاملا كان يصفها بالفخر
ّ
وبالذل والهوان للسلطة والشاه.
بالشعب والتبجيل له،
سكني يف أحد أحياء طهران
إ ّن عمليّة نقل اإلمام { من السجن إىل منزل
ّ
خاصة وأهداف بعيدة .فبعد انتقال
مآرب ّ
كانت عمليّة سياسيّة ماكرة لهم ،فيها ُ
اإلمام { إىل هذا املنزل بيوم واحد -أي يف  3آب -أعل َنت املخابرات عن هذا
يفسها الشعب والناس بأنّها نوع من التفاوض بني اإلمام {
بصيغة ماكرة ،بحيث ّ
و«قوى األمن» .وصيغة اإلعالن هي كاآليت:
«استنا ًدا إىل تقرير دائرة املخابرات واألمن ،بلغَنا اآليت :ات ّفق رجال األمن والسادة
واملحل ّيت ،عىل عدم تد ُّخل العلامء باألمور السياس ّية،
ّ
الخميني ،والق ّم ّي،
العلامء:
ّ
وأُ ِخذَت املواثيق منهم عىل عدم تع ّرضهم ملصالح البالد وأمنها ...وبنا ًء عىل هذا ،ت ّم
خاصة تؤويهم».
نقلهم إىل منازل ّ
ينس اإلمام { املحرومني والذين يُدفَع لهم مساعدات مال ّية
يف هذه الفرتة ،مل َ

من الخمس ،فأرسل رسال ًة لنجله الشهيد آية الله الس ّيد مصطفى ،يأمره بإعطاء
املساعدات ،وال ينىس املحرومني الذين كانوا يتقاضون املبالغ شهريًّا.
بي َد أ ّن هذه املؤامرة فشلَت وب ّددتها الرياح ،عندما أصدر مراجع الحوزة والعلامء
بيانًا يُكذِّب هذه التلفيقات واملؤامرات.

لقد تص ّور الشاه أنّه بارتكابه جرمية الخامس من حزيران ،وإلقائه القبض عىل
اإلمام { ،وإذالله لبعض علامء الدين ،وإشاعة نبأ التفاوض بني اإلمام {
ورجال السلطة ،بأ ّن املسألة قد أرشفَت عىل النهاية ،وأ ّن الهدوء واالستقرار سيع ّم
البالد .فعمد إىل عزل «أسد الله َعلَم» من منصب رئاسة الوزراء ،متذ ّر ًعا بأنّه هو
املس ِّبب ملا جرى من حوادث مؤسفة ،وعمد إىل تضليل الرأي العا ّم من خالل
وعي
إعالنه بأ ّن أحد املواضيع كان ضمن االت ّفاق والتفاوض مع اإلمام {َّ ،
يل» عىل ساحة
يل منصور» ً
بدل من « َعلَم» ،ورسعان ما ظهر «حسن ع ّ
«حسن ع ّ
املرسح ،ل ُيلقي خطابًا سياس ًّيا يعتمد فيه أسلوب املراوغة ،ليؤكّد من خالله عىل
رضورة احرتام الدين واملق ّدسات ،وأثنى عىل اإلسالم ،ووصفه بأنّه «من أكمل
األديان السامويّة وأروعها» ،وتط ّرق أيضً ا إىل مواقف الشاه واحرتامه الشديد للدين
واملذهب واملق ّدسات.
يل منصور» -أي يف ليلة  7نيسان -أُ ِ
دخل
وبعد يو َمني من خطاب «حسن ع ّ
إعالم مسبق ،وأُطلِق رساحه .ومنذ الدقائق األوىل ،وحتّى
اإلمام { مدينة ق ّم دون ٍ

صباح اليوم التايل ،تصاع َدت زيارات الجامهري له وكرثت ،وانترش النبأ يف أنحاء البالد

تّ
اإلمام الخمينيّ { منذ اعتقاله وح ى إطالق سراحه حزيران 1963م  -آذار 1964م

واستم ّر النظام يبعث برجال وأفراده إىل اإلمام { طيلة فرتة اعتقاله ،للتفاوض
والتفاهم معه .فسلكوا أسلوب الرتغيب والرتهيب إلرغامه عىل التنازل عن بعض
األقل العمل عىل إقناعه ليلتقي مع الشاه شخص ًّيا،
مطالبه أمام السلطة والشاه ،أو عىل ّ
ّإل أ ّن الس ّيد اإلمام { مل يكرتث بهم وال مبغرياتهم ،ومل يأبه ملكرهم أو لتهديدهم
ووعيدهم.
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كافّة ،وتوالت الحشود الجامهرييّة عىل منزله { من جميع أرجاء البالد ،لزيارته
وللتز ّود من روحه النضال ّية املجاهدة.
مقال تحت عنوان «الثورة البيضاء
ويف اليوم نفسه ،أصد َرت صحيفة «اطّالعات» ً
وأمريكا» ،وجاء فيه« :إنّه ملن املفرح حقًّا ،ومن دواعي رسوري ،أن نرى املرجعيّة الدينيّة
اليوم والشعب ،تقف إىل جانب الحكومة؛ لبدء حركة اإلصالح وإقامة الثورة البيضاء
التي دعا إليها الشاه!» .هكذا أرادوا االنتقاص من املرجعيّة وشخص اإلمام {؛
بغية تحقريه وتصغريه يف أعني الشعب والجامهري املسلمة.

لإلمام
الخميني {
ّ

مهم
وبعد مطالعة األمر ودراسته وتبلوره لدى اإلمام { ،ألقى { خطابًا ًّ
يف يوم  10نيسان ،أثناء اجتامعه بالطلبة الجامع ّيني الذين ِ
قدموا من العاصمة لزيارته
ومقابلته ،حيث كان هذا أ ّول خطاب يُلقيه اإلمام { بعد خروجه من السجن.
تط ّرق اإلمام { يف بداية خطابه هذا إىل إرشاد الطلبة ،وتقديم النصائح لهم،
وبي لهم أ ّن املسألة ليست مسألة إفراج عن شخص أو أشخاص من السجن ،بل إ ّن
َّ
الهدف أكرب وأعظم ،إذ قال:
«لو مل تكن مرارة السجون وعذابها ،لَام كانت هناك ل ّذ ٌة للنرص .حقًّا ،كان الهدف
أكرب من السجن وإطالق الرساح ...هدفنا هو اإلسالم ،استقالل البالد ،نفي عمالء
إرسائيل ومسخهم ،االتّحاد مع البالد اإلسالم ّية كافّة».
قائل:
ون َّبه إىل خطر إرسائيل وعمالئها يف البالدً ،

«إنّ اقتصاد البالد اآلن بيد إرسائيل .وعمالء إرسائيل((( تسلّطوا اليوم عىل معظم
املراكز االقتصاديّة ،اقتصاد البالد اآلن بقبضتهم واختيارهم ...إنّ بلدنا ال ميكن أن
تديره إرسائيل».

((( يقصد البهائ ّيني.

ث ّم عاد مش ًريا إىل هدف اإلفراج عنه ،بأنّه كان «عا ًرا» و«هزمي ًة» للنظام ،قد أُفرِج
ٍ
لضغوط سياس ّية داخل ّية وخارج ّية ،وأشار أيضً ا إىل اإلشاعات التي صد َرت
عنه نتيج ًة
قائل:
من ِق َبل الحكومة حول مفاوضاته واتّفاقه معهاً ،

أي أداة إعالم ّية ...ولهذا ُيضلَّل بعض الناس
نحن من ُّر بفرتة اختناق ،وليست لدينا ّ
املنقطعني ع ّنا بهذه املؤامرات ،و ُيخدَ عون باألكاذيب واال ّدعاءات .أين املرجع ّية من
هذه املفاسد؟ هنالك بون شاسع.»...
السيايس ،وقال:
ومن ث ّم تط ّرق إىل موقفه
ّ

الخميني سوف لن يجلس عىل مائدة التفاوض ،ح ّتى وإن ُع ِّرض لحبل
«إنّ
ّ
لست من أولئك املع َّممني ورجال الدين الذين ال يعرفون من اإلسالم
املشنقة ...إنّني ُ
سوى الجلوس والتسبيح والتهليل .إنّني لست كالبابا؛ يك أخرج يف األسبوع يو ًما ألداء
الخاصة وزعامتي العا ّمة.
الطقوس الدين ّية ،وأركن باقي األيّام إىل أموري ّ
يجب علينا أن نُخلِّص هذه الدولة واأل ّمة من هذه املصائب ...نحن لسنا أعداء
ألي فرد .إنّ ا عداؤنا ومخالفتنا هي لنوع العمل والطريق
ألي شخص ،ولسنا مخالِفني ّ
ّ
واملسلك».

تّ
اإلمام الخمينيّ { منذ اعتقاله وح ى إطالق سراحه حزيران 1963م  -آذار 1964م

رشت صحيف ُة «اطّالعات»((( املنحطّ ُة مقالً تحت عنوان «االتّحاد املقدّ س»،
«لقد ن َ
فأي ثورة
ي ّتهم املرجع ّية بأنّها ّ
توصلَت إىل وفاق واتّفاق مع ثورة الشاه والشعبّ .
وأي شعب هذا؟! إنّ هذه الثورة ليست لها أيّة عالقة مع املرجع ّية والشعب.
هذه؟! ّ
كل َمن مل يصل له صدانا بأنّ املرجع ّية معارِض ٌة ومخالِف ٌة
أيّها الطلبة األع ّزاء ،بلِّغوا َّ
لهذه الثورة.

ث ّم تط ّرق بخطابه هذا إىل ما يُطلقه النظام من إشاعات حول اإلصالحات ،وكذلك
واالجتامعي للشعب ،فيقول:
االقتصادي
يشري إىل الوضع
ّ
ّ
((( هذه الصحيفة نفسها نرشت مقالً ُمهي ًنا لشخص اإلمام {؛ ما أ ّدى إىل اندالع الثورة العارمة يف مدينة ق ّم،
ومن ث ّم تربيز ،وجميع مناطق البالد .وقد سقط ج ّراء هذا عد ٌد كبري من الشهداء عام 1977م.
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لإلمام
الخميني {
ّ

« ...ال ميكن القيام باإلصالحات بالحراب [بالسالح] .وال ميكن أن يصلح البلد
َت
«الخميني خائن» عىل جدران طهران! فهل الحظتم أنّكم أخطأتم؟ ...لقد لف َ
بكتابة
ّ
نظري ٌ
واستغربت
ُ
مقال يف صحيفة «اطّالعات» حول أوضاع املناطق الجنوب ّية الفقرية،
اسل الصحيفة الذي زار منطقة
كيف أقد َمت هذه الصحيفة عىل نرشه .لقد كتب مر ُ
الجنوبً ،
قائل« :إنّ القرى واألرياف يف جنوب البالد تفتقر إىل األط ّباء ،والعالج،
رأيت إحدى القرى ،وكان أكرث أهاليها فاقدي
واملاء الذي كان ينعدم وجوده .وقد ُ
البرص .وخالصة القول :إنّهم محرومون من أبسط الحقوق!» .ويف ذلك الوقت ،كانت
تُعقَد مؤمترات وندوات يُد َعى إليها ممثّلون من دولٍ عظمى وصغرى ،وعندما كان
األعضاء املشاركون ،سواء من الدول الصغرية أو الدول الكبرية ،يتحدّ ثون باملشكالت
االقتصادي يف إيران بأنّه ج ّيد
االقتصاديّة لبلدانهم ،كان الوفد اإليرا ّين يصف الوضع
ّ
للغاية ،وال يعاين أزم ًة ما!».
قائل:
ويف مجال آخر ،يتع ّرض لحياة الضعفاء والفقراء ً

« ...عندما كنت يف السجن ،بلغني أنّ درجة الحرارة يف همدان هبطت إىل 33
رضري الكتلة الهوائ ّية الباردة هذه
درجة تحت الصفر ،وع ّق َبه نبأ ثانٍ يقول :بأنّ مت ّ
بلغ  2000مواطن((( .وحينها مل أستطع أن أفعل شي ًئا ،وما الذي كان بوسعي أن
أعمله ويداي مربوطتان؟ وتأ ّملوا هنيهة ،فهذا وضع همدان! فكيف حال القرى
واملناطق البعيدة واملنقطعة ع ّنا؟ فام الذي قدّ مته الحكومة؟ يف ظروف كهذه ،وحيال
مثل هذه املصائب ،بينام يقوم رجال البالط بطلب أنواع الزهور من هولّندا ،وتنقلها
الخاصة للبالد لتقدَّ م ألسيادهم يف املراسم واالحتفاالت ،وهكذا تُب َّذر أموال
بالطائرات ّ
الشعب املحروم ،حيث إنّ كلفة رحلة واحدة من هولّندا إىل إيران تعادل  300ألف
تومان!

((( أجهش الحارضون بالبكاء عند سامعهم هذا الكالم.

ص ِّححوا أعاملكم هذه .فإذا كان ما تدّ عون حقًّا ،فه ّياِ ،
أفسحوا املجال للشباب
عملّ ،
العاطل عن العمل .شبابنا بعد عرشين سنة من الدراسة يريدون ً
طلبنا
الجامع ّيون يتخ ّرجون من جامعاتهم إىل ساحة البطالة .املواطن الذي مل تُؤ َّمن حياته
ومل تُوفَّر له لقمة العيش ،يفقد ِدينه برسعة.

والنقطة التي تلفت النظر هنا ،هي أ ّن الكثري من العلامء املسلمني القدامى
واملعارصين يرون أ ّن البدع واألفكار املنحرفة هي طريق االنحراف فقط ،وهي الخطر
اإللهي والعقيدة اإلسالم ّية ،بينام نرى اإلمام { يرى غري ذلك ،ويؤكّد
األكرب للدين
ّ
واالقتصادي» .يرى أ ّن ذلك هو
عليه مرا ًرا وتكرا ًرا؛ أال وهو مسألة «الفقر املا ّد ّي
ّ
السبب األكرب لفساد املجتمع ،والدافع األ ّول ملسخ الدين واألخالق .وبعبارة أخرى ،فإ ّن
الظاهري ،إنّ ا يطرح فك ًرا أساس ًّيا
اإلمام { ال يتط ّرق إىل معالجة املشاكل بشكلها
ّ
لحل املشكلة من أساسها ،واقتالع الفساد من جذوره.
ّ
والنقطة األخرى الجديرة بالذكر ،هي وصاياه وإرشاداته للطلبة الجامع ّيني بااللتزام
والتمسك بتعاليم الدين الحنيف؛ ألنّها املنهج الوحيد والنظام األكفأ
لقي،
ّ
الديني وال ُخ ّ
ّ
إليصال حياتنا االجتامع ّية والفرديّة إىل التكامل والسعادة .وش ّجع الطلبة عىل االت ّحاد
والتعاون والتامسك فيام بينهم؛ ألنّهم مظهر الدين واإلسالم يف الجامعة ،وقال:
«بالله ،إنّ هذا ليس بإسالم ،اإلسالم كلّه سياسة .لقد ح ّرفوا مفهوم اإلسالم
يهتم باإلنسان منذ والدته
أساسها من اإلسالم ...إنّ اإلسالم ّ
الحقيقي .السياسة املدن ّية ُ
ّ
وسطّر له تعاليم
لكل مرحلة ّ
وس َّن ّ
ولكل يوم من حياته دستو ًراَ ،
وح ّتى يوم دفنهَ ،
عظيمة».

تّ
اإلمام الخمينيّ { منذ اعتقاله وح ى إطالق سراحه حزيران 1963م  -آذار 1964م

هل تعتقدون بأنّ السارق يُع ِّرض نفسه للخطر ليتسلّق جدران منازل الناس؟ أو
مقصون ومذنبون؟ ال ...فالسبب الرئيس
تلك املرأة التي تبيع كرامتها ورشفها ،هم ِّ
واالقتصادي ،وهو وحده الذي يس ِّبب مثل هذه الجنايات
هو فساد الوضع املا ّيل
ّ
كل يوم».
والجرائم التي تعرضها الصحف ّ
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قائل:
ويف ختام خطابه ،ع ّرج عىل واقعة الخامس من حزيرانً ،

مم يفعله العسكر
« ...ملحمة يوم الخامس من حزيران كانت أبشع وأقىس ّ
والجيش بأ ّم ٍة معادية لنا .إنّ أولئك مل نسمع يو ًما ما عنهم بأنّهم تع ّرضوا لقتل
طفل أو لقتل ...إنّ أ ّمتنا ما دامت عىل قيد الحياة ،فهي مع ّزاة بهذه الفاجعة .لقد
سمعت أحدَ هم يقول :إنّ حدث الخامس من حزيران وصمة عار لأل ّمة والشعب
ُ
ناقصا ،فأُكمله وأقول :نعم ،إنّه وصمة عار للشعب؛
اإليرا ّين .لك ّنني أرى هذا الكالم ً
ألنّ الرصاص الذي رشقهم كان من أموال الشعب ،وبسالحه هو بالذات تع َّرض للقتل
والدمار».
لإلمام
الخميني {
ّ

وقد أعلن يف خطابه هذا عن موقفه الصارم والشجاع ،وف ّند جميع اال ّدعاءات
امليض يف الطريق إىل أن يصل إىل الهدف
واألكاذيب التي ألصقوها به ،وص ّمم عىل ّ
متمسكًا مببدأ اإلسالم ،ومقتديًا بسرية الرسول األكرم P
املنشود ،مهام بلغ الثمن،
ّ
واألمئّة امليامني .R
وبعد أيّام من هذا الخطاب ،وبالتحديد يف  15نيسان ،شهد املسجد الجامع يف
مدينة ق ّم حشو ًدا كبرية من مختلف القطاعات ،مبا فيهم علامء الدين وكبار أهل العلم،
الخميني { الذي وا َج َه فيه الدعايات واإلشاعات التي
وذلك الستامع خطاب اإلمام
ّ
ومم جاء يف خطابه هذا:
تُط َرح وتُطلَق ض ّده وض ّد اإلسالمّ .

«ي ّتهموننا بالتخلّف وبالرجع ّية و ...الصحف األجنب ّية تصفنا بأنّنا ضدّ اإلصالحات،
إنّهم يدّ عون بأنّنا ال نريد الكهرباء ،ال نريد الطائرات ...إنّنا نريد الرجوع للقرون
الوسطى! إنّ علامء الدين يعارِضون هذه اإلصالحات؛ ألنّها تدحض التخلّف
والرجع ّية...
ّ
كل ،إنّنا نخالف الوحش ّية ،نخالف القتل ،نخالف الدكتاتور ّية .هل هذا رجع ّية
وتخلّف؟ إنّنا نرصخ قائلني :ال ،وألف ال للعاملة .إنّنا ندعو إىل التح ّرر واالستقالل،
نقول :ال متدّ وا أيديكم إىل بضع دوالرات وتبيعون كرامتكم ...نحن نريد تطبيق

ث ّم تط ّرق بخطابه إىل اجتياح االستعامر الثقا ّيف للبلد ،وأبدى رأيه ووجهة نظره
بعزم ٍ
وجزم كاملٍ  ،فقال:
ثابت ٍ
ٍ

والرقي ،لكن ما إن يدخل البلد هذا
التحض
ُّ
«إنّكم -مسؤويل البالد -تدّ عون
ّ
تحض ومتدّ نٌ
الرقي ،ح ّتى نرى الحرام ينقلب إىل حالل ،والحالل إىل حرام! هل هذا ّ ٌ
ّ
حينام تقوم اإلذاعة ّ
تحض حينام أصب َحت
ببث برامج مسمومة كهذه؟ هل هذا ّ ٌ
ّ
واملجلت تنرش تلك الصور املبتذلة؟ أمل تكن هذه أفكا ًرا استعامر ّية إلفساد
الصحف
ٌ
خطط استعامر ّية بحتة،
الشباب وحرفهم عن الصواب؟ ال شكّ يف أنّ األمور كلّها
شباب متم ّيز ،وأي ٍد عاملة نظيفة ومفكِّرة يف البالد .االستعامر هو
ال تريد وجو َد
ٍ
الخاصة ،فيعمد إىل فتح طرق
الذي يرتّب برامج اإلذاعة والتلفزة حسب أهدافه
ّ
رشيرة إلرهاق أعصاب املستعمني واملشاهدين وإضعافها ،وإليهان قواهم وتشويش
ّ
أذهانهم وأفكارهم.
التحض ...نحن نؤكّد عىل سالمة الجامعات ،وعدم التع ّرض
ّ
نحن نخالف هذا
للشباب وإلقائهم يف بؤر الشبهات واالنحرافات والفساد .نحن نريد من جامعاتنا أن
تصنع وتنتج ً
سيون البالد بإخالص
عقول مفكِّرة مخلِصة لأل ّمة والوطن ،تُخ ِّرج شبابًا يُ ِّ
أجنبي أو نوع من أنواع االستعامر.
أي خطر
وأمانة ،ويقفون يف وجه ّ
ّ

تّ
اإلمام الخمينيّ { منذ اعتقاله وح ى إطالق سراحه حزيران 1963م  -آذار 1964م

القانون ...إنّكم أنتم الذين ع ّرضتم الجامهري للقمع والقتل والنفي ،أنتم الذين مألتم
متحضون؟ أأنتم غري رجع ّيني وغري متخلِّفني؟...
ّ
زنزاناتكم وسجونك باألبرياء ...أأنتم
التحض ...هذه أفكار ق ّيمة
ّ
للتحض والتمدّ ن ،إسالمنا ال يخالف
ّ
نحن لسنا معارِضني
وذات أه ّم ّية لدى علامء اإلسالم ،...لك ّن الرجع ّية هي االنصياع للغري ،ووضع املخازن
واملصانع ِب َيد األجانب ،التخلّف هو العاملة لألجانب ،الرجع ّية هي حكم الشعب
املتحضون؟ وأنتم ال تعرفون من القانون شي ًئا ،ال تعرفون
ّ
بالق ّوة والسالح ...أأنتم
من الدين شي ًئا ،إنّكم ال تريدون من الشعب سوى إذالله ونهبه .عج ًبا لكم! أهذا
الرقي؟!».
هو ّ
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وأ ّما ما أُ ِشيع عن املرجع ّية بأنّها تخالف وتعارض ح ّريّة املرأة ،من ِقبل وكاالت
اإلعالم الرشق ّية والغرب ّية ،فهو مردو ٌد عليها ،ونحن نقول:
لتحض املرأة ومتدّ نها؛ نحن نخالف الفحشاء واملنكر ،نخالف هذه
لسنا مخالِفني ّ
ثم متى كان الرجال أحرا ًرا وطلقاء ،ح ّتى أصبحت
املشاريع والربامج املبتذلة .ومن ّ
النساء مق ّيدات ويطالنب بالح ّريّة؟ هل الح ّريّة هي تحريك لسان فقط؟».
ث ّم تع َّرض إلرسائيل م ّرة أخرى ،وقال:

لإلمام
الخميني {
ّ

واملتخصصني اإلرسائيل ّيني ،وترسلون بطلباتنا
«إنّكم تستقبلون بعثات من الخرباء
ّ
ألي اتّفاق
إىل إرسائيل ...إنّنا نعارض ونخالف هذا كلّه ...أيّها العالَم ،إنّ أ ّم َتنا معارِض ٌة ّ
أي
يحصل بني حكومتنا وإرسائيل .أ ّمتنا ،علامؤنا ،مراجعنا ،واملسلمون كافّة يعارضون َّ
تقارب واتّفاق مع إرسائيل.»...
لقد اقرتح اإلمام { عىل العلامء ،اقرتا ًحا يقيض باجتامع علامء الدين والحوزة،
ولو مل ّرة واحدة يف األسبوع ،لدراسة األوضاع السياسيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة للبالد،
وكل ما يستج ّد من مستج ّدات وحوادث .واتّفق أيضً ا عىل إقامة اجتامع آخر لعلامء
ّ
الدين يف باقي املحافظات ،يف أقاليمهم املتقاربة؛ نظ ًرا لبُعد املسافة بينها وبني العاصمة
الدينيّة ق ّم .بي َد أ ّن هذه الفكرة تع ّرضَ ت لالنهيار بعد فرتة وجيزة؛ بسبب معارضة
بعض العلامء ورجال الدين ،وكذلك نتيج ًة لضغوط املخابرات ،وخشية بعضهم اآلخر
وخوفهم.
وبعد فرتة من الزمن ،أصدر اإلمام { بيانًا شديد اللهجة ،عندما عز َمت املحكمة
العسكريّة إىل تنفيذ حكمها عىل كبار «حركة التحرير» (املرحوم آية الله الطالقا ّين،
مهدي بازركان) ،ووصفَها مبحاكمة الزور والبهتان ،وقال :يجب «أن تعيد
واملهندس
ّ
رسيّة» ،والتع ُّر َض لهم قبل «ثبوت
النظر يف القرار»،
َ
وعارض إجرا َء املحاكمة بصورة « ّ
أي دليل عىل االتّهامات الواردة».
ّ

وهاجم إرسائيل ثاني ًة ،وكشف القناع عن الروابط بني إيران وإرسائيل ،فقال:
ّ
«إن أعلن لكافّة الدول اإلسالم ّية ،وملسلمي العالَم أينام كانوا ،أنّ األ ّمة الشيع ّية
العزيزة ساخط ٌة عىل إرسائيل وعمالئها ،وتُعرِب عن سخطها واستنكارها للدول
املساوِمة إلرسائيل .وليس الشعب اإليرا ّين الذي يُق ِدم عىل مساومة إرسائيل املنبوذة،
بل الحكومات التي مل َ
تحظ بتأييد الشعب مطلقًا ،هي التي تسعى لذلك ،والشعب
اإليرا ّين بري ٌء من هذا الذنب العظيم!».
تّ
اإلمام الخمينيّ { منذ اعتقاله وح ى إطالق سراحه حزيران 1963م  -آذار 1964م
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الفصل الثاني عشر

ّ
ّ
ّ
بهلوي وخطواته المهمة بعد االنقالب
محمد رضا
التاريخي حول منح للحصانة لألمريكان ،بالبحث
قبل أن نتناول خطاب اإلمام {
ّ
الرضوري تقديم مق ّدمة ترتكز عىل ثالث نقاط مه ّمة،
والدراسة والتحليل ،نرى من
ّ
ٍ
نحرصها يف فصلٍ
وتأكيد متواصل
باهتامم
مستقل ومخترص؛ وذلك ألنّها كانت تحظى
ّ
ٍ
ٍ
تحسبًا لعواقبها ومخلّفاتها ،وهي:
من ِقبَل سامحة اإلمام { طيلة
سنوات مديدةُّ ،
 .2تكريس الروابط مع أمريكا وتصعيد االتّكال عليها.
 .3توطيد العالقات اإليرانيّة اإلرسائيليّة.
 .1منجزات الثورة البيضاء
أرشنا سابقًا إىل أ ّن السلطة والشاه كث ًريا ما كانوا يتباهون ويتفاخرون بتنفيذ البند
اعي -من البنود الستّة لورقة العمل اإلصالحيّة امللقَّبة بالثورة
األ ّول -اإلصالح الزر ّ
البيضاء ،وتطبيقه؛ وذلك إلثارة حفيظة العلامء والحوزة ،التي واج َهت الكثري من
االتّهامات والدعايات املغرضة عىل أنّهم املساندون واملعاضدون لإلقطاعيّني الذين
يرون زوال أهدافهم الذاتيّة بإجراء اإلصالحات القيّمة هذه .لك ّن اإلمام { أكرب
اوغات ِ
وحيَلٍ كهذه؛ ولهذا ،أحجم عن معارضته للبند األ ّولِ ،
من أن يُخ َدع مبر ٍ
منتظ ًرا
فرص ًة زمنيّ ًة أخرى ِ
اعي ،ق ّدم
ميض ٍ
مناسبة .وبعد ّ
عام عىل التصويت عىل اإلصالح الزر ّ
الشاه ورقة عمله اإلصالحيّة ذات البنود الستّة إىل االستفتاء العا ّم ،وعندها نهض

م
لقنالا دعب ةّمهلا هتاوطخو ّيولهب اضر دّمحم

 .1منجزات الثورة البيضاء.
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لإلمام
الخميني {
ّ

اإلمام { بوجه النظام ،معل ًنا معارضته ومخالفته ،مش ًريا إىل عواقبها ومخلّفاتها
املد ِّمرة .ومن املناسب أن نورد هنا بعض النامذج من مخلّفات اإلصالحات الزراع ّية
وعواقبها يف القرى واألرياف ،وما تع َّرض له القرويّون واملزارعون قبل تنفيذها وبعده؛
علم ٍ
كاف با ّدعاءات النظام والشاه ،التي مل تكن سوى طبول
ليكون القارئ الكريم عىل ٍ
مليئة بالهواء ،وليعي أكرث أهداف اإلمام { عرب إرشاداته وتوصياته.
عام من استئناف اإلصالحات الزراعيّةُ ،ع ِق َدت ندوة رسميّة بني كبار اقتصاديّي
بعد ٍ
والقروي أثناء خطابه بهذا
الريفي
البالد (عام 1963م) ،وتط ّرق مدير البناء والعمران
ّ
ّ
الصدد ،وقال ...« :القرية عبارة عن مجموعة ُدو ٍر طينيّة تحتوي عىل غرف عاديّة
مسقوفة بالخشب وسعف النخل وأغصان األشجار ،تُؤوي هذه الغرف البسيطة عائلة
بأكملها؛ أي األب واألم واألبناء ،بل وأحيانًا يشاركهم الصهر بذلك! وإىل جانب هؤالء،
توجد حظرية صغرية لألبقار واألغنام ،وهي عبارة عن مسكنٍ ومالذ لها؛ وعىل هذا
الرتتيب ،فإ ّن امليكروبات والجراثيم والعفونة تختلط بحياة هذه األُ َس.
االعتيادي،
وأثاث هذه العوائل يتشكّل من بعض املستلزمات البسيطة دون
ّ
كالبطّان ّيات التي تُثقلها األقذار واألوساخ ،والتي مل تعرف طعم املساحيق أو الصابون
مطلقًا ،كذلك ترى يف ٍ
طرف آخر من املسكن عد ًدا من الصحون واألواين الصغرية
انتقلت إىل بعض األُ َس األحسن
وإبريق الشاي وبعض الفناجني واملالعق الخشب ّية .وإذا
َ
وربا ترى
ً
حال منهم ،فإنّك قد تشاهد عد ًدا من الصحون النحاس ّية واملالعق الفلزيّةّ ،
مصبا ًحا نفط ًّيا عند بعضهم اآلخر.

أ ّما غذاؤهم املثا ّيل أيّام الصيف والخريف ،فهو الخبز واللنب والحليب ،وبعض
مشتقّاته أحيانًا .أ ّما يف أيّامهم الصعبة؛ أي الشتاء والربيع ،فيقترص غذاؤهم عىل الخبز
اليابس أو خرب الشعري ،وأحيانًا تتواجد إىل جانبه بعض الخضار ،كالشغلم املسلوق أو...
إلخ .وناد ًرا ما يتناولون شيئًا من اللحم ،وقد يقترصون عىل ذلك م ّر ًة أو م ّرتَني خالل

والحممات الص ّح ّية(((،
واملحلت
ّ
السنة ...وإ ّن معظم القرى تفتقر إىل العالج واألط ّباء
ّ
وإ ْن طرق أسام َعنا يش ٌء من هذا القبيل ،فإ ّن ذلك يكون ضمن إطار الدعاية واإلعالم
فقط.
قياسا إىل وحدة املساحة املوزَّعة عىل عدد
ومع ّدل املحاصيل الزراعيّة متد ٍّن ج ًّدا ً
ضئيل ج ًّدا ،حيث يتقاسمها األقوياء وأفراد
النفوس ،وما يعود عليهم من املحاصيل ٌ
ناس
العصابات ،أو تتع ّرض للغارات وما شابهها .وخالصة القول ،فإ ّن سكّان القرى هم أُ ٌ
أذلء ،مرىض ،وسقيمون .هذا هو حال طبقة الشعب الذي
متخلِّفون ،جياع ،عراةّ ،
الفقري للبالد ،وهذا هو وضع جامهرينا التي تحتضن القرى القسم
يُعتَ َب العموم
ّ
األعظم منهم».

((( معظم قرى إيران كانت قبل الثورة اإلسالم ّية تفتقر إىل كافّة الخدمات ،وبعض سكّان القرى مل يروا الحمّمات
مؤسسة ت ُع َرف
تأس َست ّ
يف حياتهم .ولكن بعد انتصار الثورة اإلسالم ّية املباركة ،وبأمر من اإلمام {ّ ،
الحممات ومتديد الكهرباء ومياه الرشب...
بجهاد البناء ،حيث قامت بفتح الطرق وإنشاء ّ
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واملتخصصني االقتصاديّني ،أعلن أح ُدهم -والذي أصبح
يف امللتقى الخامس للخرباء
ِّ
اعي -اآليت« :إ ّن سوء التغذية وشيوع األمراض
فيام بعد معاون وزارة اإلصالح الزر ّ
وباألخص عند
شح املوا ّد الغذائ ّية ،وانعدام الفيتامينات والربوتينات الحيويّة،
ّ
ناتج عن ّ
ٌ
األطفال ،والتي تس ّبب يف ارتفاع نسبة الوف ّيات يف القرى واألرياف» .وأضاف« :إ ّن نسبة
الوف ّيات هذه يُ َق َّدر مع ّدلُها بحدود  45.6باملئة».
يف عام 1968م ،أدر َجت صحيفة «اطّالعات» عريض ًة من ِق َبل ّفلحي محافظة
ومم جاء فيها« :إنّنا املوقِّعون أدناه ،منثّل ما يقرب من
مازندران ،مو ّجه ًة إىل الشاهّ ،
مئتَني وأربعني قرية ،ومئة ألف قصبة تتعلّق مبنطقة «جهار دانكَه» من محافظة
لم بأ ّن هذه املنطقة بأكملها أُل ِق َيت يف عالَم
مازندران ،نحيط صاحب الجاللة ِع ً
لم بأ ّن املنطقة من
النسيان ،والناس يقضون حياتهم بأصعب الظروف وأقساهاِ ،ع ً
أغنى املناطق الزراع ّية املثمرة يف إيران وأشهرها ،وتض ّم مئات اآلالف من األهايل
املزارعني ،وت ُنتج مئات اآلالف من األطنان مث ًرا ورزقًاّ ،إل أنّها تع ّرضَ ت للتلف ،والناس
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يتع ّرضون لضغوط متن ّوعة ،ويعانون ما يعانون من سوء املعيشة ،ويفتقرون إىل أبسط
الحقوق الطبيع ّية؛ بسبب انقطاع الطرق وبُعد املسافة ،وأحيانًا لكرثة األمطار والسيول
الرئييس .إ ّن املوت وتصا ُعد
تغي الطرق الرمل ّية ،وتقطع السري ،وتب ّدل االتّجاه
التي ّ
ّ
الوف ّيات يه ّددنا بأجمعنا؛ ألنّنا نفتقر إىل األطباء والعالج املناسب ،مضافًا إىل شيوع
شق طريق ُمع َّبد بني مدينة
األمراض ،وعدم وجود األجواء الص ّح ّية .وكان من املفروض ُّ
«سارى» و«كيارس»((( ،بي َد أ ّن األمر هذا مىض عليه سبعة عرش عا ًما ،ومل يُن َجز منه
مم
سوى عرشين كيلوم ًرتا فقط ،و ُو ِض َعت الجسور الجانب ّية املؤقّتة وغريها .إ ّن هذا ّ
يزيد من محنة الناس ومعاناتهم عىل مدى حياتهم هذه.»...

لإلمام
الخميني {
ّ

متخصصان فرنسيّان بدراسة املــوا ّد الغذائيّة يف مناطق عشائر
ولقد قام
ّ
«القشقائيّني»((( وتحليلها ،فجاء يف تقرير لهام« :إ ّن العشائر تلك قد رضبها قح ٌط شديد؛
نتيج ًة لنفاذ املوا ّد الغذائيّة .ويجب إغاثتهم بأرسع وقت ،وإلّ فسيتع ّرضون للهالك.
كذلك ،فإ ّن أرياف طهران الفقرية شَ ِه َد سكّانُها نو ًعا من األمراض والضعف واالنهيار
يل؛ نتيجة انعدام الفيتامينات والربوتينات من موا ّدهم الغذائيّة .إ ّن فقر الدم
العض ّ
يجتاح البالد بأجمعها تقريبًا ،وعوارض الغ ّدة الدرقيّة أصابت سكّان املدن البعيدة عن
الفاريس
البحار ،وتش ُّوه األبدان والخلقة انترش يف أصفهان ،وشهد سكّان ساحل الخليج
ّ
وشح الفيتامني (أ) ،وكذا الحال يف سائر املناطق .»...واستنا ًدا لترصيحات
ضعف البرص ّ
املتخصصني اإليرانيّني ،جاء اآليت« :طبقًا إلحصائيّات منظّمة الشؤون الغذائيّة ،إذا كان
ّ
استهالك املوا ّد الغذائيّة يف أنحاء إيران كافّة قبل االنقالب يعادل ربع ما تستهلكه
أوروبّا بأرسها ،فإ ّن املحاصيل الوطنيّة اليوم ال تؤ ّمن ما يحتاجه  30باملئة من أبناء
الوطن!».
اعي كانت القرى هي التي مت ّد املدن
ويضيف ً
قائل« :قبل تطبيق اإلصالح الزر ّ
وتغذّيها بأجمعها ،لكن بعد هيمنة السوق العامل ّية عىل إيران ،وقيام الرشكات األجنب ّية
((( مدينتان تقعان شامل إيران.
((( يقطنون يف إقليم شرياز (فارس).

بتعليب املوا ّد الغذائ ّية ،صارت املدن تسعف القرى بالغذاء(((! والحقيقة والواقع أ ّن
العجز بلغ يف هذه القرى مبلغه ،حيث أصبحت عاجز ًة عن تغطية ما يحتاجه سكّانها
البسطاء من املوا ّد الغذائ ّية األ ّول ّية .ومن هنا ،قامت الرشكات التعاون ّية الحكوم ّية
بإرسال املوا ّد الغذائ ّية املستوردة من الخارج إليهم .وبهذا ارتفع مع ّدل االستهالك
املحل؛ فلقد كانت املستوردات تس ّد حاجات املدن ،وإذا بها تتع ّداها إىل القرى
ّّ
واألرياف ،وإ ْن كان استهالك القرويّني ال يعادل شيئًا من استهالك املدن ّيني».
 .2تكريس الروابط اإليران ّية األمريك ّية وزيادة االتّكال عىل أمريكا
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تط ّرقنا سابقًا إىل الروابط بني إيران وأمريكا بعد نجاح انقالب 1954م ،وقلنا بأ ّن
أمريكا استطاعت أن تهيمن عىل البالد سياس ًّيا وعسكريًّا وأمن ًّيا ،بعد أن نقلَت أعدا ًدا
حساسة للغاية
هائلة من خربائها
ّ
ومختصيها إىل إيران ،حيث شغّلتهم يف مراكز ومواقع ّ
يف املجاالت السياس ّية والعسكريّة واالقتصاديّة ،وبهذا أصب َحت عجلة البالد تسري تحت
ميض عرش سنني عىل االنقالب ،بلغَت ميزان ّية
إمرة أمريكا بشكلٍ ال
ّ
شعوري .وبعد ّ
الجيش أربعة أضعاف ما سبق ،وارتف َعت املصاريف والتكاليف العسكريّة سنويًّا
 26باملئة ،وانهالت املع ّدات واألسلحة عىل البالد بشكل مذهل ،وارتفع عدد الخرباء
واملتخصصني األمريك ّيني بالتدريج ارتفا ًعا كب ًريا .وكث ًريا ما كانوا ي ّدعون بأ ّن السالح هذا
ّ
لتقوية ال ُبنية العسكريّة للبالد؛ خشي ًة من الروس وتهديداتهم وخطرهم عىل البالد .أ ّما
علم بأ ّن هذه األسلحة أُ ِع َّدت لفرض السيطرة وقمع الحركات
الجميع ،فقد كان عىل ٍ
والثورات الداخل ّية.
يذكر مؤلِّفو كتاب «إيران ض ّد الشاه» يف إحدى زواياه« :لقد بلغَت البُنية العسكريّة
يف إيران ح ًّدا ،حيث د َعت قائد أركان الجيش اإليرا ّين يف عام 1962م أل ْن يدعو الجرنال
قائل« :ا ّدخرنا من السالح قد ًرا،
العسكريً ،
يك هوبرت همفري مبتابعة الدعم
األمري ّ
ّ

((( مع ّدل الهجرة من الريف إىل املدينة ،واشتغال الفلّحني باألعامل الكاذبة (بيع الدخان يف الطرقات ،غسيل
الس ّيارات ،)...وانتشارهم يف العاصمة طهران وغري ذلك من األمور.
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أي تح ُّرك أو ثورة داخل ّية ،واآلن نستم ّدكم أكرث؛ يك نبلغ مرحلة
بحيث ميكننا اآلن قمع ّ
تشجيعنا عىل الوقوف أمام الروس».
لقد كان اضطراب الشاه وهلعه من احتامل مداهمة الروس لبالده أم ًرا مصطن ًعا
ومفتعل ،بل صوريًّا ماك ًرا؛ لتضليل الرأي العا ّم تجاه ما ينهال عىل البالد من سالح
ً
ومع ّدات.

لإلمام
الخميني {
ّ

يك
السيايس األمري ّ
املفس واملحلّل
وبعد ّ
ست سنوات من انقالب 1953م ،انتبه ّ
ّ
قائل:
املعروف «والرت ليبامن» لهذه اللعبة ،وراح يحلّلها مستن ًدا إىل مصادر ودالئلً ،
الرويس كام يتو ّهم
«إ ّن مساعداتنا العسكريّة إليران هي ليست ملواجهة الخطر
ّ
بعضهم ،إنّ ا هي لبناء الق ّوة العسكريّة للوقوف أمام الحركات الداخل ّية الخطرة .هذه
املساعدات بعيدة عن املخطّطات االسرتاتيج ّية والتكتيك ّية الف ّن ّية ،فهي ٍ
سيايس
لغرض
ّ
رويس هو ا ّدعا ٌء باطل وفارغ .إنّ ا هم يقصدون
داخ ّ
يل ،ال غري .إ ّن ما ي ّدعونه من خط ٍر ّ
كسب تأييدهم ودعمهم ملساعدات
من وراء هذا الضغط عىل أعضاء الكونغرس،
َ
الحقيقي من وراء هذه املساعدات األمريك ّية ليس هدفًا
أمريكا للشاه .إ ّن الهدف
ّ
بحرب عالَم ّية ،بل هو ٌ
هدف لتثبيت حكومة الشاه وتقويتها؛ لتبقى
اسرتاتيج ًّيا متعلِّقًا ٍ
إيران إىل األبد من رفاقنا املخلصني األوفياء».
سؤال إىل وزارة
يف عام 1975م ،و َّجه رئيس لجنة التحقيقات يف مجلس الشيوخ ً
العسكري يف إيران هي
الدفاع األمريك ّية ،فكان الجواب كاآليت« :إ ّن َمه َّمة ُممثّلنا
ّ
املشاورة وتبادل وجهات النظر مع وزير الداخل ّية اإليرا ّين؛ إلرشاده إىل كيف ّية التعامل
مع مسائل عديدة ،كالرتبية والتعليم وحدود االختيارات يف وزارة الداخل ّية ،وكذلك
حول كيف ّية استخدام املع ّدات التي أُ ِ
رسلَت إليهم بالشكل املناسب ،مضافًا إىل أمور
أخرى متّفق عليها».
وبطبيعة الحال ،ال أحد يعلم باملقصود من «أمور أخرى متّفق عليها»! أ ّما ما يلفت
النظر هنا ،فهو اآليت« :بعد رفع التقرير هذا إىل لجنة التحقيقات يف مجلس الشيوخ،

رسمي عن وجود
فإنّه أل ّول م ّرة ،وبعد  22عا ًما ،تُ َبلَّغ الحكومة األمريك ّية بشكل
ّ
ق ّوات عسكريّة يف إيران ،تشارك الجيوش والق ّواد يف َمها ِّمها ،وحتّى دوائر الرشطة
يل ،ولحفظ كيان الشاه
وق ّوات الدرك ،التي تقترص َمه َّمتها عىل األمن واالستقرار الداخ ّ
ودولته!».
ويف عام 1966م ،أُد ِم َجت دائرة التحقيق التابعة للرشطة مع الشعبة الثانية
لقيادة أركان الجيش ،وأُ ِ
لحقَت بدائرة املخابرات العا ّمة «السافاك» .بعد هذا ،وق َعت

أقل
وأ ّما جواسيس املخابرات األمريك ّية ،فلم يُع َرف عددهم يو ًما ما ،ولكن عىل ّ
التقديرات ،كانوا يبلغون املئات .امله ّم لدى أمريكا هو تقديم كافّة املساعدات
واإلمكانات لحفظ كيان الشاه ،مهام بلغ األمر ،ولبسط سلطة ق ّوات أمن النظام
يل ،والسيطرة الكاملة عليه .لقد كانت املخابرات
ونفوذهم ،ولضامن االستقرار الداخ ّ
كل مكان ومجال .ومضافًا إىل قمع الحركات
األمريك ّية تبثُّ عيونًا وجواسيس يف ّ
واألشخاص املدن ّيني ،كان لها نفوذ داخل الجيش اإليرا ّين واملعسكرات؛ فهي تبعث
عم هي عليه حالة العسكر والجند .وبدورها ،كانت تصل إىل الخرباء
بتقارير دامئة ّ
واملستشارين األمريك ّيني ،ومن ث ّم يتّخذون القرارات الالزمة إذا اقتىض الحال.

إ ّن استمرار الحكومة وبقاءها وبقاء الشاه كان مرتبطًا بحضور هؤالء املستشارين
وباألخص عندما
ألي منهم ويهيّئ السبل،
ّ
وق ّوتهم وفعاليّتهم؛ ولهذا كان الشاه يرضخ ٍّ
ُجوبِه بالضغوط األمريكيّة لتنفيذ اإلصالحات السياسيّة واالقتصاديّة بأرسع وقت؛
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هذه الدائرة بأمتّها تحت نفوذ وكالة املخابرات األمريكيّة وسيطرتها ،وتولَّت َمها َّمها
وتنظيمها وتدريب أفرادها .ومنذ تلك السنة ،تصاع َدت بعثات رجال املخابرات واألمن
إىل أمريكا؛ لتَلَقّي الدروس واملهارات العالية هناك.
ومنذ عام 1970م ،اتُّ ِفق عىل إرسال  250ضابطًا إىل أمريكا سنويًّا؛ لتَلَقّي أحدث
جامهريي ض ّد
أي ر ّد فعل أو تح ُّرك
ّ
فنون القتال واملواجهة؛ وذلك استعدا ًدا ملواجهة ّ
السلطة والشاه.
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ولهذا استسلم الشاه لهم ،ومنحهم الحصانة األمن ّية .صدر ذلك منه بعد أن وقّع عليه
كافّة أعضاء حكومة «أسد الله َعلَ ْم» يف ترشين األ ّول 1963م ،ومن ث ّم وافق عليه
عيل منصور»((( للربملان،
مجلس الشيوخ((( يف أيّار 1964م ،ويف أيلول ق ّدمه «حسن ّ
وصادق عليه باإلجامع .وبهذا ،فلقد ح ّمل الشاه والحكومة بال َدهم عا ًرا مل يسبق له
مثيل يف تاريخ إيران!

لإلمام
الخميني {
ّ

مبوجب هذا القانون ،أصب َحت األحكام الصادرة عن املحاكم و ُدور العدالة يف إيران
أي خطأ أو جرمية أو حادثة تصدر
ال تنطبق عىل أتباع أمريكا ،وغري شامل ٍة لهم ،وإ ّن ّ
متخصص أمرييكّ ،تُوجب عليه املحاكمة والعقاب ،فإ ّن
عسكري أو مستشار أو
من
ّ
ّ
أي دخل بهذا املجال
ذلك ما تقوم به لجنة ّ
خاصة من ِقبَل أمريكا فقط ،إذ ليس إليران ّ
مطلقًا.
ومن هناُ ،ه ِّيئَت األرض ّية الرتكاب مختلف أنواع الجرائم واالعتداءات من ِق َبل
األمريك ّيني املقيمني يف البالد؛ فلهم مطلق الح ّريّة دون أيّة خشية أو ريبة ،وهذا ما
املتخصصني والخرباء
فعل .وبعد سنني ،اعرتفَت وزارة الدفاع األمريك ّية بأ ّن معظم
حدث ً
ّ
رسحني من حرب فييتنام! وقد
األمريك ّيني يف إيران هم من ض ّباط الجيش وأفراده امل َّ
مقال استطالع ًّيا حول األمريك ّيني يف إيران يف صحيفة
نرش أحد الصحف ّيني األمريك ّيني ً
«واشنطن بوست» ،جاء فيه:
يقول أحد رشكاء رشكة «بل» ،واصفًا أولئك الذين ح ّرضوه عىل العمل يف إيران:
يك القديم .أولئك
«إ ّن هؤالء األمريك ّيني الذين ترونهم هنا ،هم أفراد الجيش األمري ّ
من القدماء الذين ال يعرفون كيف يدبّرون حياتهم اليوم ّية والشخص ّية ،لك ّنهم منذ
وتحس َنت ظروفهم املعيش ّية نو ًعا ما»(((.
أن دخلوا هذه البالد ،أصبحوا من املتم ِّولني،
ّ
((( كان يف إيران مجلس الشيوخ وبرملان.
((( اغتيل بعد فرتة عىل يد أحد أعضاء منظّمة فدائ ّيي اإلسالم.
األمرييك  5000دوالر شهريًّا ،مضافًا إىل السكن م ّجانًا ،ووسيلة النقل ،وعالوات أخرى ،عىل
ّ
((( يتقاىض «الخبري»
بقائه يف إيران.

قائل« :إنّني ال أعلم ملاذا يجب علينا أن نوظّف هؤالء يف
ويضيف أحد أصدقائه ً
رشكتنا ،هؤالء نُقلوا من سجون «تكساس» و«تينييس» إىل إيران ،وأُ ِ
جبنا عىل توظيفهم.
إنّهم أُناس قساة ،ال يعرفون معنى للرحمة ،وهم أشخاص مدمنون عىل تناول الكحول
رجل مل يرتكب جرمية ،أو مل يُو َدع يف السجن يف
وعىل االستهتار ،وقلّام تشاهد بينهم ً
األقل!».
حياته ،ولو مل ّرة واحدة عىل ّ

أي جهد لتهيئة
بينام األمريك ّيون البِيض العاديّون لهم مزايا ّ
خاصة ...« ،ال يبذلون ّ
ما يحتاجونه يوم ًّيا؛ ت ُع َرض لهم البضائع واملوا ّد الغذائ ّية املعلّبة بسعر زهيد ومناسب.
خاصة ،وال يلتقون
إنّهم يعيشون بعي ًدا عن أجواء عا ّمة الناس ،وألبنائهم مدارس ّ
وال يتزاورون ّإل فيام بينهم ،وبحدود مجتمعاتهم الكنس ّية .أم َرتهم وزارة الدفاع
كل يوم طائرة نقل
األمريك ّية بعدم تناول الحليب ومشتقّاته املحلّ ّية كافّة ،وتبعث ّ
من طراز [ ،]C-130تحمل لهم األطنان من الحليب واأللبان املعلّبة عىل اختالف
أنواعها».

م
لقنالا دعب ةّمهلا هتاوطخو ّيولهب اضر دّمحم

يقول الدبلوماسيّون األمريكيّون« :لقد دخل بعضهم بالد ّراجات البخاريّة داخل
مسجد الجامع يف طهران .وكام تعلمون ،فإ ّن املسلمني يق ّدسون ويحرتمون هذه
األماكن ...وذات م ّرة ،ويف القاعدة الج ّويّة ،اعتدى أح ُد الطيّارين عىل زوجته األملانيّة،
فرضبها ،يف حني أنّه مل ِ
ميض عىل زواجهام سوى فرتة وجيزة ،وبرضبته تلك فصم كتفها،
فقىض عليها وماتت».
ِ
املستهتين والحقراء املعتَ ِدين ،أولئك
يقول أحد مد ِّريس اللغة« :إ ّن أغلبهم من
أرذال البِيض املجرمني الفقراء ،والذين أُ ِ
ٍ
لهدف واحد ال غري ذلك ،هو
رسلوا إىل هنا
املال فقط».

 .3توطيد العالقات اإليران ّية  -اإلرسائيل ّية

يعود تاريخ العالقات اإليران ّية  -اإلرسائيل ّية إىل عام 1951م .ويف عام 1960م،
رسمي .وعىل هذا ،تع ّززَت الروابط رسم ًّيا بني البل َدين،
اعرتفَت إيران بإرسائيل بشكل
ّ
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وباألخص بعد االنقالب .وخالل هذه السنني املتواصلة ،استقبلَت إرسائيل ض ّباطًا
ّ
وعقداء وعمداء إيران ّيني عديدين؛ لتلقّي أحدث التدريبات ِ
وآخر التجارب ،بإرشاف
جهاز املخابرات اإلرسائيل ّية «املوساد» .وباملقابل ،انهال عد ٌد كب ٌري من رموز املخابرات
اإلرسائيل ّية وكبارها إىل إيران؛ ملساعدة املخابرات اإليران ّية «السافاك» ،وللتنسيق معهم.

لإلمام
الخميني {
ّ

جاء يف أحد أعداد مجلّة «نيوزويك» لعام 1974م« :ولقد كانت إرسائيل تؤكّد
عىل روابطها مع إيران ،وكانت ت ّدعي بأ ّن لها اليد الطوىل يف تدريب طاقم السافاك
أي تد ُّخلٍ
وإعدادهّ .إل أنّها وبعد حربها مع العرب عام 1973م ،أنك َرت مرا ًرا وتكرا ًرا َّ
أمني مشرتك.
لها يف املخابرات اإليرانيّة ،وا َّد َعت بأ ّن ّ
كل ما يف األمر هو عالقة تبادل ّ
بينام أكّد الشاه خالل إحدى لقاءاته الصحفيّة ،بأ ّن إيران لها عالئق أمنيّة وعسكريّة
مع إرسائيل».
وعىل الرغم من وجود عالقات سياس ّية وأمن ّية وعسكريّة بني البل َدين ،فقد
االقتصادي؛ فإيران كانت املم ّول الرئيس إلرسائيل
ُو ِج َدت عالقات أخرى عىل الصعيد
ّ
باملحروقات ،وما تحتاجه من النفط ،يف الوقت الذي اتّفقَت الدول العرب ّية عىل عدم
التعامل مع إرسائيل بهذا املجال .وباملقابل ،كانت إرسائيل ت ِ
ُرسل بعثات زراع ّية عديدة
مك َّونة من كبار االختصاص ّيني والخرباء اإلرسائيل ّيني يف مجال الزراعة ،لتوظيفهم يف
املنشآت الزراع ّية ،مضافًا إىل تصديرها أنوا ًعا من مختلف املحاصيل الزراع ّية والغذائ ّية
إىل إيران .وناهيك عن هذه الروابط العلن ّية واالعتياديّة ،فكام ذكرنا سابقًا ،فإ ّن إرسائيل
الحساسة والهيمنة
وعمالءها من البهائ ّيني كانت لهم اليد الطوىل يف تسيري مراكز البالد ّ
عليها ،كاملراكز العسكريّة واالقتصاديّة والثقاف ّية.

الفصل الثالث عشر

ّ
لألمريكيين
اإلمام { وموقفه من الحصانة
بعد أن صادق الربملان عىل الئحة الحصانة لألمريكيّني يف أيلول 1964م ،عزم
رسا مع النظام الحاكم ض ّد اإلسالم،
اإلمام { عىل تفنيد كافّة املؤامرات التي تُحاك ًّ
بخطاب مه ٍّم يلقيه يف يوم والدة السيّدة
وض ّد استقالل البالد .ووعد الجامهري املسلمة
ٍ
الزهراء  ،Oوكان النظام يهيّئ األوضاع لالحتفال بذكرى ميالد الشاه(((.

وكل هذه األيّام تعطّل فيها الدوائر والوزارات م ّدة
((( كان النظام يحتفل سنويًّا بعيد ميالد الشاه وزوجته وابنه ّ
لكل واحد منهم!
أسبوع ّ

ّ
لألمريكيين
اإلمام { وموقفه من الحصانة

ورسعان ما بعث الشاه أح َد رجاله إىل ق ّم ،ليلتقي اإلمام { ويتباحث معه،
وليرصفه عن عزمه هذا .وقد رفض اإلمام { استقبالَه ،ومل ي َر بُ ًّدا من إبالغ رسالة
الشاه الشفويّة إىل نجل اإلمام الشهيد الس ّيد مصطفى -وأكّد عىل لسان الشاه -مح ّذ ًرا
اإلمام { من الته ُّجم عىل أمريكا ،ووصف ذلك بأنّه عمل خطري وله عواقب س ّيئة،
وأنّه أخطر من التحامل عىل رجل البالد األ ّول (الشاه) .بَ ْي َد أ ّن اإلمام { مل يكرتث
لهذا التهديد ،وخرج من داره يف اليوم املق ّرر ،وألقى خطابَه بالساعة املح ّددة ،عىل
الرغم من جميع املحاوالت اليائسة .وظهر اإلمام { يف ذلك اليوم حزي ًنا كئي ًبا ،فيام
كانت آالف الجامهري تح ّييه ،وتهتف له بالنرص واملقاومة والسري عىل نهجه .ونظ ًرا
أله ّم ّية خطاب اإلمام { الكبرية ،ارتأينا نَقلَه بالكامل هنا؛ لنطلع القارئ الكريم
عىل النقاط امله ّمة كافّة ،التي ركّز عليها اإلمام { كث ًريا:
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ّ
ّ
إنا هلل وإنا إليه راجعون

«إنّني لعاج ٌز عن إبداء جميع مشاعري القلب ّية! إنّ قلبي تعرتيه حالة من الضغط
لعت عىل الدسائس واملؤامرات األخرية ،وعىل ما ُيداهم البالد.
والغليان منذ أن اطّ ُ
أصبحت كئي ًبا حزي ًنا .إنّني
ُ
لقد تبدّ لَت حيايت بأرسها ،إنّ نومي لقليل ،وقلبي عليل،
أنتظر املوت ساع ًة بعد أخرى[ .هنا أجهش الحضور بالبكاء].
لإلمام
الخميني {
ّ

إيران ،منذ اليوم مع ّزا ٌة ،وال عيد لها بعد اليوم .لقد جعلوا عيد إيران مأمتًا .جعلوه
ً
ثم رقصوا جامع ًّيا! لقد باعونا،
ثم أضاؤوا املصابيح
[احتفال]! جعلوه مأمتًاّ ،
مأمتًاّ ،
وباعوا استقاللنا ،وأضاؤوا املصابيح ورقصوا م ّرة أخرى!
وألمرت بنصب الرايات السود فوق
ُ
ملنعت إضاءة املصابيح،
ُ
كنت محلَّهم،
ولو ُ
األسواق واملنازل [بكاء الحضور]؛ فقد ُد ِع َست كرامتنا ،وتالشت عظمة إيران ،وداسوا
عظمة جيش إيران!

لقد عرضوا يف املجلس قانونًا ألحقونا به مبعاهدة فيي ّنا أ ّو ًل ،ومنحوا الحصانة
لألمريك ّيني ثان ًيا .وذلك يعني أنّ جميع الخرباء العسكريّني األمريك ّيني وأُ َسهم
وكل من يتعلّق بهم ،أصبحوا جمي ًعا يتم ّتعون
وموظّفيهم الف ّن ّيني واإلداريّني وخدمهم ّ
يك
بالحصانة عن ّ
يك أو ط ّباخٌ أمري ٌّ
كل جرمية يرتكبونها يف ايران .فإذا قام خاد ٌم أمري ٌّ
يحق
يحق لها أن متنعه من ذلك! وال ّ
باغتيال مرجِ عكم ،فإنّ الرشطة اإليران ّية ال ّ
للمحاكم اإليران ّية أن تحاكمه وتحقّق معه ،بل يجب أن يذهب اىل أمريكا ،حيث
يحدّ د األسيا ُد وض َعه!
وكانت الحكومة السابقة قد صادقت عىل (هذا القانون) ،ومل تُف ِْش ذلك ألحد.
وقدّ مت الحكومة الحال ّية هذا القانون قبل أيّام إىل املجلس ،وكانت قد قدّ مته
قبل ذلك إىل مجلس الشيوخ ،وصادقوا عليه هناك بإشارة واحدة ،ومل يتف ّوه منهم

ثم قدّ موه يف األيام القليلة املاضية إىل مجلس الشورى ،حيث أجروا مناقشات
أحدٌ ّ .
بكل وقاحة!
واعرتاضات ،وتحدّ ث بعض الن ّواب معرتِضنيّ ،إل أنّ القانون ُصو ِدق عليه ّ
بكل وقاحة ،عن وصمة العار هذه .وقد جعلت الشعب
ودافعت الحكومةّ ،
اإليرا ّين أدىن من كالب أمريكا؛ فإذا دهس أحدٌ كل ًبا أمريك ًّيا ،يحاسبونه ،وإذا دهس
يك شا َه إيران ،ودهس
شا ُه إيران كل ًبا أمريك ًّيا ،يحاسبونه ،كام أنّه إذا دهس طا ٍه أمري ٌّ
يحق ألح ٍد أن يعرتضه! ملاذا؟ ألنّهم أرادوا أن يقرتضوا قرضً ا من
أكربَ مسؤول ،فال ّ
أمريكا ،وطل َبت منهم أمريكا إقرار هذا القانون ،وال بدّ أن يكون األمر كذلك.
بعد ثالثة أو أربعة أ ّيام ،طلبوا قرضً ا مبئ َتي مليون دوالر ،وافقَت الحكومة
األمريك ّية عىل دفعه إليران خالل خمس سنوات ،عىل أن تأخذ ثالمثئة مليون دوالر
خالل عرش سنوات! فهل عرفتم ماذا يعني هذا؟

إنّ بق ّية البالد تتص ّور أن الشعب اإليرا ّين هو الذي عمل عىل ّ
الحط من شأنه إىل هذا
الحدّ  ،وال يدرون أنّ هذه الحكومة ومجلس إيران (هام اللذان فعال ذلك) .وهذا املجلس
ال عالقة له بالشعب ،وهو مجلس الحراب ،فأيّة عالقة لهذا املجلس بشعب إيران؟
معظم العلامء الكبار واملراجع االنتخابات ،وتبعهم
شعب إيران مل ينتخبه ،فقد قاطع
ُ
أجلست هؤالء عىل هذه املقاعد.
ُ
شعب إيران يف ذلك ،ومل يص ِّوتواّ ،إل أنّ الق ّوة والحراب َ

ّ
لألمريكيين
اإلمام { وموقفه من الحصانة

كل دوالر بقيمةيعني أنّها تُقرض حكومة إيران ونظامها مئ َتي مليون دوالر ّ
مثانية تومانات -يف غضون خمس سنوات ،عىل أن تأخذ -كام حسبوه -يف ظرف عرش
سنوات ،ثالمثئة مليون دوالر من إيران؛ أي أن تأخذ مئة مليون دوالر ،أو مثامنئة
مليون تومان رب ًحا من إيران مقابل هذا القرض .ومع ذلك ،باعت إيران كرامتها من
أجل هذه الدوالرات ،لقد باعت حكومة إيران استقاللنا ،واعتربتنا جز ًءا من الدول
شعب إيران املسلم يف العالَم أدىن من الوحوش! أتعطي ثالمثئة
املستعمرة ،وأظه َرت َ
مليون دوالر مقابل قرض مئ َتي مليون دوالر؟! فام نفعل مع هذه املصيبة؟ وماذا
ألي بلد يشكون أمرهم؟
يفعل العلامء أمام هذا األمر؟ وإىل أين يلجؤون؟ ّ
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لقد جاء يف أحد كتب درس التاريخ الذي ُطب َِع هذا العام ،ويجري تدريسه
قطع نفوذ العلامء كان مفيدً ا
تبي أنّ َ
لألطفال ،بعد ذكر بعض القضايا الكاذبة( :لقد َّ
يف تحسني وضع هذا الشعب)! فهل تحسني وضع الشعب هو يف القضاء عىل العلامء؟
والحقيقة هي هذه:
لو كان للعلامء نفوذ ،لَام سمحوا أن يكون هذا الشعب أسريَ بريطانيا وأمريكا.
ولو كان للعلامء نفوذ ها هنا ،ملا سمحوا أن تُح ِكم إرسائيل قبضتها عىل اقتصاد
إيران ،وأن تُ َباع البضائع اإلرسائيل ّية يف إيران بال رسوم جمرك ّية!

لإلمام
الخميني {
ّ

شعب إيران مبثل هذا القرض
ولو كان للعلامء نفوذ ،لَام سمحوا أن يُكَ ِّب َل هؤالء َ
الكبري ،من دون مشورة أحد ،وال سمحوا أن تقع هذه الفوىض يف بيت املال ،أو تعمل
كل حكومة ما تشاء ،ولو كان ذلك ضدّ الشعب مئة يف املئة!
ّ
لو كان للعلامء نفوذ ،لَام سمحوا بتح ُّول املجلس إىل هذا الشكل من االبتذال ،وال
أجازوا قيام املجلس بالق ّوة وحدّ السيف لريتكب مثل هذه الفضحية!
 ...ولو كان للعلامء نفوذ ،لصفعوا هذه الحكومة وهذا املجلس عىل أفواههام،
ولطردوا الن ّواب منه!
ولو كانوا متنفّذين ،لَام كان ممك ًنا أن يتحكّم عد ٌد من الن ّواب يف مصري بلد
ويحكموه!
يك أن يرتكب مثل هذه الحامقات ،ولَطردوه
ولو استطاعوا ،لَام سمحوا لعميلٍ أمري ّ
من إيران.
رض
رض بكم أنتم الخونة ،ال ي ّ
أنفوذ عا ِلم الدين ضا ٌّر للشعب؟! ال ،بل إنّه م ٌّ
بالشعب .فقد رأيتم أنّكم ال تستطيعون أن تفعلوا ما يحلو لكم مع وجود نفوذ
علامء الدين ،فرصتم تريدون أن تقضوا عىل نفوذ عالِم الدين ،وتص ّورتُم أنّكم
تستطيعون ،بحركاتكم املرسحيةَّ ،
بث الخالفات بني العلامء؟ ال ،لن يحصل هذا ،وال
يتحقّق لكم هذا الحلم ّإل يف املوت ،وال تستطيعون القيام مبثل هذا العمل! فعلامء

كنت
الدين م ّتحدون ،وإنّني أُ َع ِّظم شأنَ جميع العلامء ،وأق ّبل أيديَهم جمي ًعا .وإن ُ
سابقًا أُق ّبل يدَ املراجع ،فإنّني اليوم أ َق ِّبل يد الطلبة [بكاء الحارضين] .إنّني اليوم
أُق ّبل أيدي البقّال أيضً ا [بكاء الحارضين].
أيّها السادة ،إنّني أنذر بالخطر!

يا جيش إيران ،إنّني أنذر بالخطر!
يا ساسة إيران ،إنّني أنذر بالخطر!
أيّها الت ّجار ،إنّني أنذر بالخطر!
يا علامء إيران ،يا مراجع اإلسالم ،إنّني أنذر بالخطر!
قم ،يا مشهد،
أيّها الفضالء ،أيّها الطلبة ،أيّها املراجع ،أيّها السادة ،أيّتها النجف ،يا ّ
يا طهران ،يا شرياز ،إنّني أنذر بالخطر!

ما الفائدة التي تعود عليكم من العسكريّني والخرباء العسكريّني األمريك ّيني؟ إذا
كان هذا البلد تحت االحتالل األمرييكّ ،فلامذا تعربدون إ ًذا إىل هذا الحدّ ؟! وملاذا
قي؟ وإذا كان هؤالء الخرباء خد ًما لكم ،فلامذا إ ًذا
تتحدّ ثون إىل هذا الحدّ عن ال ُر ِّ
تجعلونهم أسمى من األسياد؟ وملاذا جعلتموهم إ ًذا أعىل من الشاه؟! إن كانوا خد ًما،
فعا ِملوهم مثل بق ّية الخدم .وإن كانوا موظَّفني ،فعا ِملوهم كام تُعا ِمل بق ّي ُة الشعوب
موظّفيها .وإن كان بلدُ نا تحت احتالل أمريكا ،فقولوا ذلك ،بل واطردونا نحن من
هذا البلد!

ّ
لألمريكيين
اإلمام { وموقفه من الحصانة

إنّ هناك خط ًرا! وإنّ خلف الكواليس أمو ًرا نحن ال نعرفها! وقد قالوا يف املجلس:
ال تسمحوا بكشف الستار! والظاهر أنّهم ب ّينوا لنا أم ًرا! وماذا سيفعلون أسوأ من
هذا؟ وال ندري ما الذي أسوأ من األرس ّ
والذل! ماذا يريدون أن يفعلوا بنا؟ ماذا ُيب ِّيت
هؤالء؟ أ ّية محنة جلبها هذا القرض عىل الشعب؟! وهل يجب أن يدفع هذا الشعب
الفقري ،خالل عرش سنوات ،مئة مليون دوالر؛ أي مثامنئة مليون تومان ،رب ًحا ألمريكا؟!
ويف الوقت نفسه ،تبيعوننا من أجل هذا العمل!
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ماذا يريدون أن يفعلوا بنا؟ وماذا تقول لنا هذه الحكومة؟ ماذا فعل بنا هذا
املجلس؟ إنّ هذا املجلس غري القانو ّين ،الذي ُق ِ
وط َع بفتوى مراجع التقليد وحكمهم،
نائب من ن ّوابه! هذا املجلس ،الذي يدّ عي ويقول :إنّنا انبثقنا من
ال ميثّل
الشعب ٌ
َ
«الثورة البيضاء»!
أيّها السادة ،أين «الثورة البيضاء» هذه؟! لقد حطّموا الشعب ،وإنّني عىل ِع ٍلم
قم
والله يعلم أنّني أتألّم! -إنّني عىل ِع ٍلم بأوضاع القرى والنواحي النائية ،وبوضع ّالبائس ،ومبجاعة الناس ،وبأوضاع زراعتهم.

لإلمام
الخميني {
ّ

أ ّيها الس ّيد ،فكِّروا يف وضع هذا البلد ،فكِّروا يف وضع الشعب .فإنّكم باستمرار
تقرتضون قرضً ا بعد قرض ،وتصبحون خدَ ًما! والدوالر طب ًعا ترافقه العاملة ،فرتيدون
دهستنا
أن تستفيدوا من الدوالرات ألنفسكم ،ونحن ندفع رضيبة عاملتها! فإذا َ
يحق ألح ٍد أن يقول لألمريك ّيني شي ًئا .أنتم تر ّحبون مبنافعها ،وهذه هي
س ّيارة ،فال ّ
الحقيقة ،أفال يجب أن نقول ذلك؟
ونسأل هؤالء السادة الذين يقولون :ينبغي أن نخرس ،هل يجب أن نخرس ح ّتى
ثم نخرس؟! يبيعون قرآننا ونخرس؟
مقابل هذا األمر؟ وهنا يجب أن نخرس؟! يبيعوننا ّ
آثم َمن ال يرصخ! والله ،يرتكب معصي ًة كبري ًة من ال يرفع صوته! [بكاء الحضور].
فواللهٌ ،
يا زعامء اإلسالم أغيثوا اإلسالم!
يا علامء النجف ،أغيثوا اإلسالم!
قم ،أغيثوا اإلسالم!
يا علامء ّ
لقد ذهب اإلسالم! [بكاء الحضور].
أيّتها الشعوب اإلسالم ّية! يا زعامء الشعوب اإلسالم ّية! يا رؤساء جمهوريّات الشعوب
نفسك! أغيثونا جمي ًعا!
اإلسالم ّية! يا ملوك شعوب البالد اإلسالم ّية! أيّها الشاه((( ،أغث َ
((( ِ
أوج قدرته وجربوته وطغيانه ،وال
الحظ أيّها القارئ الكريم ،أ ّن اإلمام { يقول هذا الكالم ،والشاه يف ّ
يهاب اإلما ُم { من يشء أب ًداّ ،إل من الله -سبحانه وتعاىل.-

ضعيف ،ألنّنا ال منلك الدوالر؟
شعب
ٌ
هل يجب أن نُس َحق تحت أقدام أمريكا؛ ألنّنا ٌ
إنّ أمريكا أسوأ من إنجلرتا ،وإنجلرتا أسوأ من أمريكا ،واالتّحاد السوفيا ّيت أسوأ منهام،
وكل واحد أسوأ من اآلخر وأقذر!
ّ
يك أن يعلم بأنّه
لك ّننا اليوم مبتلون بهؤالء الخبثاء ،بأمريكا .عىل الرئيس األمري ّ
مثل هذا
أبغض أبناء العالَم عند شعبنا َ
أبغض أبناء العالَم عند شعبنا! وقد ارتكب ُ
الشعب اإليرا ّين!
إسالمي ،فخصمه اليوم هو القرآن ،وخصمه اليوم
بحق بل ٍد
الظلم ّ
ُ
ّ
ولتعلم الحكومة األمريك ّية أنّها فقدَ ت سمع َتها يف إيران ،وقضّ ت عىل نفسها!

لقد ُعزل رجال السياسة وأصحاب املناصب الكبرية يف بلدنا ،الواحد تلو اآلخر،
ح ّتى إنّه مل يعد يف بلدنا يش ٌء بيد رجال السياسة الوطن ّيني .وعىل قادة الجيش أن
يعلموا أنّهم سيقيلونهم الواحد بعد اآلخر ،فهل أبقوا لكم من كرامة؟ وهل أبقوا
يك مفضَّ ًل عىل مشرينا؟ لقد
(العسكري) قيمة ،بعد أن أصبح
لنظامكم
الجندي األمري ّ
ّ
ّ
يك يف إيران مفضَّ ًل عىل مشرينا ،فهل بق َيت لكم بعد اآلن كرامة؟ لو
صار طا ٍه أمري ّ
الستقلت ،ومل أكن ألقبل
ُ
كنت عسكريًّا،
مت االستقالة .ولو ُ
كان األمر يتعلّق يب ،لقدّ ُ
الستقلت.
ُ
كنت نائ ًبا يف املجلس،
بهذا الهوان .ولو ُ
فيجب قطع نفوذ اإليران ّيني ،ويجب أن تكون الحصانة للطهاة األمريك ّيني،
وامليكانيك ّيني األمريك ّيني ،واملوظّفني اإلداريّني والف ّن ّيني األمريك ّيني ،ورجالهم وأُ َسهم،

ّ
لألمريكيين
اإلمام { وموقفه من الحصانة

وهل متنحون الحصانة للمستشارين؟! وقد رصخ الن ّواب املساكني بأن تطلبوا من
كل هذا ،وال تبيعونا ،وال تجعلونا مستعمرة .فمن الذي
أصدقائنا ّأل يفرضوا علينا ّ
استمع؟ إنّهم مل يتع ّرضوا الب ّتة إلحدى فقرات معاهدة فيي ّنا ،وهي املا ّدة  ،32وال
أعرف ماه ّية هذه الفقرة ،وال يعرف ذلك رئيس املجلس ،والن ّواب ال يعرفون أيضً ا،
ولك ّنهم ص ّوتوا ملصلحة املرشوع ،وو ّقعوا عليه .ولك ّن عد ًدا منهم اعرتفوا بأنّنا ال ندري
وربا هم مل يص ّوتوا ومل يو ّقعوا .وعد ٌد آخر كانوا أسوأ من هؤالء ،وهمما القضية ّ
من الجهلة.
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ولك ّن الس ّيد «القايض» يُس َجن ،والس ّيد «إسالمي» يُؤخَذ مك ّب ًل هنا وهناك ،وخدم
اإلسالم وعلامء اإلسالم وخطباؤه ،هؤالء يجب أن يُس َجنوا! وهكذا أنصار اإلسالم يف
«بندر عباس»؛ ألنّهم أنصار العلامء ،أو ألنّهم علامء!
تبي أنّ رفا َهه يكمن
لقد َّ
دس هؤالء يف تاريخ إيران [أي الكتب املدرس ّية] وثيق ًة ّ
يف القضاء عىل نفوذ العلامء ،فامذا يعني هذا؟ وهل رفاه الشعب يكمن يف قطع يد
فكل ما
رسول الله P؟ ومن هذا الشعب؟ فالعلامء ال ميلكون شي ًئا من أنفسهمّ ،
ميلكونه هو من رسول الله  Pعن هذا الشعب .إنّهم يريدون ذلك ،ح ّتى تفعل
إرسائيل وأمريكا ما يحلو لهام براحة بال.

لإلمام
الخميني {
ّ

أ ّيها السادة ،إنّ جميع مصائبنا من أمريكا وإرسائيل .وإرسائيل هي من أمريكا،
وهؤالء الن ّواب هم من أمريكا ،والوزراء من أمريكا ،فتعيني الجميع يصدر من هناك،
ّ
وإل ،فلامذا ال يقفون يف وجههم ،وال يرصخون؟
إنّ ذاكريت ضعيفة اآلن ،وال أستطيع أن أتذكّر األمور ج ّيدً ا ،فحايل اآلن منقلب .يف
مجلس من املجالس السابقة ،كان املرحوم الس ّيد حسن املد ّرس نائ ًبا ،وقد جاء إنذا ٌر
ٍ
من روسيا إليرانَ ،و َر َد فيه أنّه إذا مل تعملوا األمر الفال ّين -ال أتذكّر اآلن شي ًئا منه-
ونحتل طهران ،فضغطَت
ّ
نتو ّجه إىل طهران من املكان الفال ّين -يبدو أنّه كان قزوين-
الحكومة اإليران ّية عىل املجلس إلقرار ذلك األمر.
دين [الس ّيد حسن املد ّرس] وقف خلف
ويذكر أحد املؤ ِّرخني األمريك ّيني أنّ عالِم ٍ
منصة الخطابة بي ٍد مرتعشة ،وقال :أيّها السادة ،إذا كان مق َّر ًرا أن نزول ،فلامذا نزول
ّ
الرويس ،ومل يستطع
بأيدينا نحن؟ و َرف ََض املرشوع ،فتج ّرأ املجلس ورفض الطلب
ّ
ديني واحدٌ داخل املجلس ،عالِ ٌم
الروس أن يعملوا شي ًئا .هذا هو عالِم الدين ،عالِ ٌم ٌّ
ضعيف ،هو حفنة من العظام ،رفض إنذار روسيا املتعجرفة!
إنّهم يرون أنّه يجب أن ال يكون هناك عا ِلم دين ،ينبغي قطع يد عا ِلم الدين
ح ّتى يحقّقوا آمالَهم وأمن ّياتهم .فامذا أقول؟ املواضيع كثرية ،واملفاسد يف هذا البلد

كثرية كثرية؛ ال أستطيع أنا ،بوضعي هذا ،وصدري هذا ،أن أذكرها ،وال أستطيع أن
أرشح األمور لكم باملقدار الذي أعرفهّ ،إل أنكم مسؤولون عن إيصالها إىل اصدقائكم،
والسادة مسؤولون عن اطّالع الشعب وتوعيته ،والعلامء مسؤولون عن توعية
يحتج عىل هذه املسألة ،ويرفع صوته معرتضً ا عىل
الشعب ،والشعب مسؤول أن
ّ
املجلس والحكومة بهدوء ،ويسأل :ملاذا فعلتم ذلك؟ ملاذا بعتمونا؟ وهل نحن عبيد
لكم؟ أنتم لستم ممثّلينا .ولو كنتم ن ّوابًا ،فعندما خنتم أنفسكم وبلدكم ،طُرِدتُم من
النيابة؛ ألنّ هذه القض ّية خيان ٌة للبلد .الهي إن هؤالء قد خانوا بلدنا ،الهي لقد خانت
الحكومة بلدنا.

أي فقيه أو مجتهد كان
منذ اليوم األ ّول من الحركة الدستور ّية وإىل يومنا هذاُّ ،
مطّل ًعا عىل القوانني املص ّوبة واللوائح املقدّ مة؟ لو كان واحدً ا من املجتهدين يف الربملان
رأسا عىل عقب.
لكان يقلب حساباتكم الخائنة هذه ً
إنّني أقول ملن عا َر َض يف الظاهر :أيّها السادة ،ملاذا مل تنتفضوا؟ ملاذا مل تنهضوا
وتأخذوا بتالبيب ذلك القزم؟ لِ َم اكتفيتم باملعارضة والجلوس مكانكم والتملُّق؟ هل
هذه هي املعارضة؟ يجب أن ترصخوا ،وتنزلوا إىل وسط املجلس ،وأن يفعل الجميع

ّ
لألمريكيين
اإلمام { وموقفه من الحصانة

إلهي ،لقد خانوا الوطن .إلهي ،حكومة بلدنا خانت اإلسالم ،وخانت القرآن .ن ّواب
املجلس قد خانوا ،والذين ص ّوتوا عىل هذا املرشوع يف مجلس الشيوخ خانوا؛ هؤالء
الشيوخ ،ون ّواب مجلس الشورى ،وأولئك الذين ص ّوتوا (عىل هذا املرشوع) قد خانوا،
وهم ليسوا ن ّوابًا .وليعلم العالَم أنّهم ليسوا ن ّواب إيران؛ وإن كانوا ،فقد عزل ُتهم أنا!
وكل القرارات التي د ّونوها ،منذ الحركة الدستوريّة وح ّتى
وهم معزولون عن النيابةّ ،
لنص الدستور -إن كانوا يعرتفون به -وطبقًا للام ّدة
اآلن ،غري صحيحة؛ حيث إنّه طبقًا ّ
رشف العلام ُء
أساسا ،طاملا مل يُ ِ
الثانية من ملحق الدستور ،ال يُع َت َب القانون قانونًا ً
أي مجته ٍد ميارس اإلرشاف؟ ولو كان يف هذا املجلس
املجتهدون عىل املجلس؛ واآلنُّ ،
خمسة علامء دين ،أو واحد منهم ،ل ََصفعهم ،ومل يسمح بذلك العمل.
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يصح االكتفاء بالقولّ :إن مخالف .وعندما شاهدتم
ذلك؛ ليك ال يسمحوا بذلك .فال ّ
التصويت عىل املرشوع ،كان عليكم منع قيام مثل هذا املجلس ،وطرد هؤالء منه.
مجلسا ،وال نعترب
إنّنا ال نعترب ما ُصو ِدق عليه يف املجلس قانونًا ،وال نعترب هذا املجلس ً
هذه الحكومة حكوم ًة .إنّهم خانوا إيران ،إنّهم خونة خونة!

لإلمام
الخميني {
ّ

اإلسالمي املقدَّ س.
اللهم ،تفضّ ل بالعظمة عىل الدين
اللهم ،أصلح أمور املسلمنيّ .
ّ
ّ
اللهم ،د ِّمر َمن يخون هذا البلد ،ويخون اإلسالم ،ويخون القرآن».
ّ
ٍ
بيانات تط ّرق فيها لخيانة رجال النظام
باإلضافة إىل هذا ،قام اإلمام { بنرش
واملسؤولني تجاه املصادقة عىل الئحة الحصانة لألمريك ّيني ،ووصف اإلما ُم { هذا
القانون بأنّه:
«إقرار عىل إذالل إيران والشعب اإليرا ّين» و«هو تأكيد عىل استمراريّة االستعامر
أي حكومة وسلطة اضطهدَ ت
للبالد» ،وإنّه «إجراء مل يحدث له مثيل يف السابقِ ،من ّ
شعبها بهذا الشكل!».
وأكّد أيضً ا خالل بياناته هذه:
«إنّني أؤكّد ،معل ًنا بأنّ مجلس الشيوخ والربملان هام عد ّوان لإلسالم والقرآن،
مخالفان له ،وال ميتلكان أ ّية صفة رسم ّية وقانون ّية .أعضاؤهم أعداء لأل ّمة والوطن،
إنّهم ليسوا ممثِّلني للشعب ،ولن يكونوا مطلقًا كذلك ،إنّ ا فرضَ تهم الق ّوة وحسب.
آراؤهم وأصواتهم ال تعادل شي ًئا عند الشعب املسلم .وإذا كان األجانب يستندون
إىل آرائهم وأصواتهم ،فإنّ الشعب واأل ّمة اإلسالم ّية سوف تق ّرر املصري بنفسها .ليعلم
أبناء العالَم بأرسه ،بأنّ جميع مصائبنا ومشاكلنا ومشاكل األ ّمة اإلسالم ّية ،هي من
اإلسالمي يت ّربأ من األجانب املستع ِمرين
أولئك األجانب ،من أولئك األمريك ّيني .العالَم
ّ
خاصة.»...
عا ّمة ،ومن األمريك ّيني ّ
قائل:
ث ّم يضيف ً
«إنّ أمريكا هي التي تقف وراء إرسائيل .أمريكا هي التي تساند إرسائيل لدحر

تسي أمور بالدنا عرب عمالئها مبارشة،
العرب املسلمني وترشيدهم .أمريكا هي التي ِّ
أو بصورة غري مبارشة .أمريكا هي التي ترى أنّ القرآن واإلسالم خط ٌر عليها ،وتريد
دحضهام .أمريكا هي التي ترى علامء الدين املجا ِهدين عائقًا وسدًّ ا مني ًعا ً
حائل أمام
أهدافها ومآربها .أمريكا هي التي تأمر النظام باملثول ألوامرها ،وهي التي أمرتهم
باملوافقة واملصادقة عىل هذا القانون الشنيع ّ
املذل للمسلمني وملفاخرهم اإلسالم ّية
والوطن ّية .فاالقتصاد اإليرا ّين اليوم يف قبضة أمريكا وإرسائيل .والسوق اإليران ّية
خر َجت من يد اإليرا ّين املسلم ،وقد بدأَت مالمح الفقر واإلفالس عىل وجوه الت ّجار
واملزارعني ،وأ َّدت إصالحات السادة إىل إيجاد سوقٍ سوداء ألمريكا وإرسائيل ،وال ِمن
أح ٍد يُغيث الشعب الفقري».
قائل:
ث ّم يؤكّد اإلمام { ً

انعكاسا كب ًريا
التاريخي،
انعكست بيانات اإلمام { هذه ،مضافًا إىل خطابه
لقد
ً
َ
ّ
يف أجواء البالد .وأصبح الشعب يزداد بغضً ا للحكومة والنظام يو ًما بعد يوم .ومن هنا،
وبعد أيّام من التفكري ووضع الخطط والطرق الفاعلة ،ص ّم َم الشاه عىل اتّخاذ قرار
بحق اإلمام {.
نها ّيئ ّ

وبعد تسعة أيّام من خطاب اإلمام { هذا؛ أي يف  4ترشين الثاين 1964م،
الخاصة ،حيث حارصوا منزل
شه َدت مدينة ق ّم حشو ًدا كبرية من رجال الق ّوات
ّ

ّ
لألمريكيين
اإلمام { وموقفه من الحصانة

« ...تحطيم السالسل هذه ملقى عىل عاتق األ ّمة ،وعىل عاتق الجيش اإليرا ّين،
الذي سوف لن يسمح للمعتدين بالتع ّرض لنا ...يجب علينا جمي ًعا إسقاط هذه
الحكومة ،يجب علينا أن نقيض عىل أعضاء الربملان وأن نلقيهم خارجه ،عىل الطلبة
واملع ّممني مناشدة كبارهم من املراجع واملجتهدين لتحريضهم عىل الخروج من هذا
السكوت والصمت ...عىل طلبتنا الجامع ّيني الوقوف أمام هذه الطغمة الفاسدة...
دعم الحركة اإلسالم ّية ،فليندّ دوا
يجب عىل الطلبة الجامع ّيني يف البالد األجنب ّية َ
مبواقف العمالء واملستع ِمرين هذه».
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اإلمام { واقتحموه ،وألقوا القبض عىل اإلمام ،ورسعان ما نقلوه إىل العاصمة ،ومن
ث ّم إىل املطار ،فأقلّته طائرة شحن أُ ِع َّدت لهذه امله ّمة من قبل ،حيث نقلَته إىل منفاه
يف تركيا .وأعل َنت النبأَ
نصه« :استنا ًدا للدالئل
ُ
الصحف الرسم ّية لليوم التايل ،وقد جاء ما ّ
رسيّة ،وقيامه
واألسباب والشواهد الشافية التي لدينا حول تح ّركات الس ّيد
الخميني ال ّ
ّ
مبعارضة مصالح الوطن والشعب وأمن البالد وتهديدها ،ارتأت الجهات الرسم ّية
إقصاءه خارج البالد ،فت ّم ذلك بتاريخ  4ترشين الثاين 1964م».

لإلمام
الخميني {
ّ

الفصل الرابع عشر

ّ
خصائص حركة اإلمام { الجهادية
اتّصفَت حركة
ع ّدة ،أه ّمها:

اإلمام {

الجهاديّة والنضاليّة طيلة حياته السياسيّة بصفات

خصائص حركة اإلمام { الجهاديّة

أصل من فكر أهل البيت  ،Rوأساسها
 .1إ ّن حركة اإلمام { كانت مستلهمة ً
هو العقيدة اإلسالم ّية .وهي سائر ٌة عىل نهج القرآن ودستوره ،وعىل خطى الرسول
وأهل بيته  .Rولهذا ،ال ميكننا أن نقيس أو نقارن حياة اإلمام { السياس ّية
بالسياس ّيني املحرتِفني الكبار .وقد كان جهاد اإلمام { ناب ًعا من شعور وإحساس
باملسؤول ّية الدين ّية والرشع ّية ،ال ألجل الحصول عىل مكاسب دنيويّة وما ّديّة
وسلطويّة؛ ولهذا كانت مسألة النرص ال تبعث عىل الغرور ،والهزمية الظاهريّة ال
تشكّل أ ّي خطر عىل حركته املباركة؛ أل ّن هدفه أبعد من هذا املجال واملستوى.
ومن هنا ،متثّلَت القيادة الحكيمة بشخص اإلمام { ،وجعلَت منه قائ ًدا فذًّا
بعزم ال يلني ،وق ّو ٍة خارقة؛ ألنّه كان
ومهي ًبا شجا ًعا .إ ّن اإلمام { قد مىض ٍ
يق ّدس حركته هذهِ ،
واض ًعا املسؤول ّية الرشع ّية الكبرية نصب عي َنيه؛ ولهذا مل ن َر ُه
يو ًما يستسلم ألعدائه ،أو يسري إىل جانبهم مراعا ًة ملصالحه .والشعب كذلك كان
ومتمسكًا بها ،ومطي ًعا ألوامره؛ ألنّه مرجع تقليدهم
معتق ًدا بحركة اإلمام {،
ّ
الروحي الكبري ،فهم يرون أ ّن طاعته من طاعة الرسول ،P
وإمامهم وزعيمهم
ّ
وأنّها واجبة عليهم ،كباقي الفرائض والواجبات الدين ّية.
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 .2نهضة اإلمام { كانت ثورة بوجه الطغاة والظاملني ،الذين كانوا يبثّون
أنفسهم لعزل الجامهري عن املرجع ّية
الدعايات املضا ّدة لإلسالم ،ويُجهِدون َ
والزعامة الدين ّية ،تحت شعار فصل الدين عن السياسة .لقد استطاع اإلمام {
أن يُ ِ
وص َل جهو َد العلامء املجاهدين من السلف الصالح إىل النجاح .إ ّن نضال
اإلمام { مل يكن ض ّد الظلم والجور واالستبداد فقط (كالحركة الدستوريّة)،
االستعامري فقط (كالحركة الوطن ّية) ،إنّ ا هو ٌ
نضال
ومل يكن ض ّد االجتياح
ّ
وجها ٌد قا َرع به الظلم والطغيان واالستعامر يف آنٍ واحد.

لإلمام
الخميني {
ّ

 .3إ ّن حركة اإلمام { السياس ّية كانت مو َّجهة للسلطة والبالط وشخص الشاه
بالذات يف آنٍ واحد .ومنذ أن بدأ املعركة ،كان يسعى إىل مداهمة الشاه مبارش ًة
ككل ،خالفًا لبعض الحركات وبعض
أثناء خطاباته االنتقاديّة املو َّجهة للنظام ّ
السياس ّيني الذين مل تكن لديهم الجرأة عىل املساس بشخص ّية الشاه ،والذين
كانوا يعارضون الحكومة وبعض اإلجراءات دون التع ّرض له.
ونرى أ ّن اإلمام { ،بعد مسألة االستفتاء الذي أعلنه الشاه ،انتفض بخطابه
التاريخي اآلنف الذكر ،وخاطب الشاه بنفسه ،ويدينه بالعاملة والخيانة و...؛
ّ
ألنّه يرى البالط والنظام بأجمعه منطًا واح ًدا ،وي ًدا واحدة ،والجميع خونة
لإلسالم والوطن واأل ّمة .بحركة اإلمام { الجريئة هذه ،انكشف القناع عن
شيعي
وجه الشاه املزيَّف -الذي لطاملا ل ّوح للجامهري والشعب بأنّه رجل مسلم
ّ
موا ٍل ألهل البيت  ،Rويلتزم باملق ّدسات واالعتقادات اإلسالم ّية كافّة-
وباألخص بعد قمعه الجامهري يف انتفاضة الخامس من حزيران بشكلٍ مفجع مل
ّ
يسبق له مثيل.

 .4إ ّن اإلمام { قد ط ّهر حركته الجهاديّة اإلسالم ّية هذه من كافّة الرواسب،
ون ّزهها وجعلها خالصة لله ،يريد بها وجهه فحسب .وهذا عكس الكثري من
الحركات والجبهات والشخص ّيات السياس ّية ،الذين كانوا يتنافسون فيام بينهم

لتعزيز عالقاتهم بأمريكا ،طم ًعا بالسلطة التي يرونها الهدف النها ّيئ ملسريتهم
وجهادهم .لقد تع ّرض اإلمام { ألمريكا منذ اليوم األ ّول لحركته املباركة،
واعتربها العد ّو اللدود لإلسالم والقرآن والشعوب املسلمة ،وبريطانيا واالت ّحاد
السوفيا ّيت عد ًّوا مشرتكًا واح ًدا يه ّدد اإلسالم واملسلمني يف أراضيهم ،ووصفَهم
بالشيطنة واملكر حتّى عىل بعضهم بعضً ا.

 .6ومن خصائص حركة اإلمام { الالفتة للنظر أيضً ا ،والتي يفتقر إليها كثري من
الزعامء والرؤوساء ،عظم ُة نفوذه ،وش ّد ُة تأثري كالمه يف قلوب الجامهري ،وعظم ُة
هيمنة أفكاره عىل عقول الناس ،حتّى صارت تنصاع إليه متل ّهف ًة لسامع كلامته
الحامس ّية والبطول ّية ،فال ترغب مبفارقته ،حتّى لو أنّها أشب َعت نفسها ،وشح َنت
قواها بالطاقة الج ّبارة النابعة من عمق العقيدة اإلسالم ّية ،والعقيدة بالله
وبنرصه للمؤمنني .وإ ّن َح َملَ َة خطاب اإلمام { وكلامته وعباراته ،يشكّلون
طاقم من العلامء وأهل العلم املكلَّفني بحملها إىل كافّة نواحي البالد ،عىل
ً
وحامسا وشجاع ًة ال مثيل لها ،يف أُ ٍ
ناس مل ي َروا اإلمام {
سعتها ،فتثري حم ّي ًة
ً
قطّ.
 .7حركة اإلمام { كانت منطلق ًة من الحوزة واألوساط الدين ّية ،ومن قلب

خصائص حركة اإلمام { الجهاديّة

 .5إ ّن اإلمام { هو الشخص األ ّول والوحيد الذي تع ّرض لخطر إرسائيل عىل
البالد ،وحذَّر منه .وهو أ ّول من حارب البهائ ّية يف إيران ،وح ّرض الجامهري عليها.
يل أعظم وأكرب من خطر أمريكا وغريها من املستع ِمرين.
إنّه يرى الخطر اإلرسائي ّ
إرسائيل استطاعت أن تسيطر عىل اقتصاد إيران ،وعىل ثقافة إيران ،وعىل
رجال السياسة يف إيران ،حتّى إنّه اتّهم الشاه بالعاملة لهم ،وأنّه املس ِّبب األ ّول
الخميني { أ ّن
لدمار األ ّمة ،والخائن األ ّول للوطن والشعب .ويرى اإلمام
ّ
العالقة مع إرسائيل هي وصمة عار يصعب محوهاَ ،س َّجلها الشا ُه يف تاريخ
اإلسالمي ،إنّها لفاجعة عظمى وكارثة عظيمة.
إيران
ّ
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األوساط الفقه ّية واملرجع ّية .ومن هنا ،اتّس َمت حركتُه بالحركة السياس ّية
الدين ّية ،التي أث ّرت يف النفوس تأث ًريا بالغًا ،وسا َرت عىل طريق النجاح بشكلٍ
مذهلٍ وعجيب ،أث ّرت يف الطلبة الجامع ّيني بشكلٍ منقطع النظري .الطلبة الذين
كانوا يعيشون األوضاع السياس ّية املنحرفة والعميلة ،أصبحوا يتو ّجهون إىل حرك ٍة
خاص ًة يف السنني
إسالم ّية سياس ّية دين ّية مجيدة ،ويشكّلون السواد األعظم لهاّ ،
األخرية من عمر السلطة البلهويّة.

لإلمام
الخميني {
ّ

الفصل الخامس عشر

ّ
السياسي للنظام بعد إبعاد اإلمام
المنهج
ّ
وحتى عام 1971م

{

ّ
ّ
ّ
االقتصادي
السياسي
القسم األول :المنهج

إنّه موضو ٌع طويل عريض ،ال ينحرص يف بضع عبارات أو صفحات أو فصول ،بل
وإ ّن الحديث لذو شجون؛ وذلك لِام خلّفَته إصالحاتٌ مزعوم ٌة شاهنشاه ّي ٌة أمريك ّي ٌة.

تّ
ّ
السياسي للنظام بعد إبعاد اإلمام { وح ى عام 1971م
المنهج

بعد انتفاضة حزيران املجيدة ،أصبح الشا ُه قلقًا عىل مصريه ومصري نظامه ،من ثورة
الشعب ،وبعد أن زرع البغضاء والنفور يف أنفسهم بارتكابه تلك الفاجعة األليمة ،وراح
يوث ّق عالقته بأمريكا ،ويط ّور عاملته بها أكرث فأكرث؛ ليفوز بدعمها ،حفاظًا عىل عرشه،
ومساند ًة لبقائه يف الحكم .ومن هنا ،توالَت املعاهدات املد ِّمرة للوطن واأل ّمة ،فجاءت
الواحدة تلو األخرى .إ ّن ثورة الشاه البيضاء ه ّيأت األرض ّية الالزمة النحطاط الوضع
واالقتصادي للبالد ،وعبثَت يف تعادل السكّان بني املدن والقرى واألرياف،
اعي
ّ
الزر ّ
إىل غري ذلك من األمور التي أ ّدت إىل اعتامد البالد عىل صادراتها النفط ّية فقط ،بل
وأصب َحت تستورد الحبوب واألر ّز من الخارج .وكرثَت املصانع واملعامل التجاريّة ،التي
والفلحني وشباب القرى لالنتامء إليها والعكوف عليها؛ وهذا بدوره
ح ّف َزت املزارعني ّ
شل من الحركة الزراع ّية ،ومن جهة أخرى ،ساعد عىل هجر القرى ،وتض ُّخم املدن
ّ
وباألخص العاصمة .وتس ّب َبت املصانع واملعامل هذه أيضً ا يف تغيري الحياة
الكبرية،
ّ
الطبيع ّية ،و َجعلِها حيا ًة تقليديّة مرصف ّية بحتة؛ ما أ ّدى إىل انحالل ال ُخلُق االجتامع ّية،
وانتشار الفساد والفحشاء.
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وعىل الحرص ،نذكر منوذ ًجا واح ًدا من مخلَّفاتها اله ّدامة للوطن واأل ّمة ،والستقالل
البالد.
يف أيّار 1970م ،أعل َنت الصحف الرسميّة عن سفر  35تاج ًرا متم ِّو ًل أمريكيًّا إىل
إيران ،ملطالعة مشاريع اقتصاديّة تجاريّة عديدة يف مجال السياحة والزراعة والتوزيع
واستثامر الغابات و...

لإلمام
الخميني {
ّ

التجاري
رص َحت صحيفة «اطّالعات» آنذاك ،قائلة« :يُشا َهد من بني الوفد
ّ
و ّ
االقتصادي القادم إىل إيران ،وجو ٌه لها صبغتها العالَم ّية والدول ّية ،أمثال« :راكفلور»
ّ
كل لحظة من لحظات حياتهم
و«ليليانتال» و«جــورج بوش» و ...الذين تُ َق َّدر ُّ
بعرشات اآلالف من الدوالرات؛ ولهذا نرى حياتهم مربمج ًة عىل عدد الدقائق والثواين،
كالساعات».
عىل العموم ،وكام كان مرتق ًبا ،أُن ِفقَت تلك األموال الطائلة يف مجاالت تافهة ،عا َدت
رصف وت َُس َّخر ألمور أساس ّية عمران ّية
عىل البالد بالرضر والحرمان والديون ،بدلً من أن تُ َ
رضت هذه الحركة بأجمعها يف اقتصاد البالد ،وأ َّدت إىل
واقتصاديّة للبالد .ومن هنا ،أ َّ
انهياره ،وعادت بالفائدة العظيمة عىل الرشكات األجنب ّية والت ّجار األجانب.
ّ
ّ
الثقافي
السياسي
القسم الثاني :المنهج

إ ّن نهضة اإلمام { ،بني سنوات  62و1964م ،مت ّي َزت من بني كافّة النهضات
والثورات التي سبقتها؛ وذلك نظ ًرا لألهداف املرسومة لها ،والروحان ّية التي اتّس َمت
بها.
حقًّا ،إنّها حرك ٌة إسالم ّي ٌة إيران ّي ٌة إله ّي ٌة ،نابع ٌة من قلوب الجامهري وعواطفها السائرة
قابل للهضم ،أو
خلف مرشدها وزعيمها املخلص لها .وهذا األمر مل يكن شيئًا يس ًريا ً
داع ًيا لإلهامل ِمن ِق َبل السلطة ،وعىل رأسها الشاه؛ ولهذا عمد الشاه إىل اتّخاذ سياسة
خاصة تجاه هذه الحركة ،تقاومها وتجتثّها من أصولها وجذورها .هذه السياسة هي
ّ

اإلسالمي لديهم؛ إلقصائهم عن الساحة اإلسالم ّية ،مهام
تشويه الطابع الثقا ّيف والوعي
ّ
بلغ الثمن .بَ ْي َد أ ّن الخطّة واملؤامرة هذه باءت بالفشل ،حينام تص ّدى لها جامع ٌة
من األفاضل الحوزويّني ،وعىل رأسهم اإلمام { ،حقًّا ،إنّها معرك ٌة حامية الوطيس،
وصعبة املراس ،ولوال وعي الجامهري وإرشادات علامء الدين ،ألُجهِضَ ت الحركة ملباركة
اسم لخططهم اله ّدامة هذه ،حيث
وهي مبهدها؛ ألنّهم اتّخذوا من اإلسالم والدين ً
عفوي.
يصعب عىل املسلم البسيط معرفة األمر ،فيتق ّبله بشكل
ّ

((( من هؤالء ،الشهيد مح ّمد مفتح ،والشهيد العلّمة مرتىض مط ّهري.

تّ
ّ
السياسي للنظام بعد إبعاد اإلمام { وح ى عام 1971م
المنهج

لقد اتّس َعت رقعة الحركة اإلسالميّة ،خالل األعوام ما بعد عام 1963م ،ات ّسا ًعا
مذهل وكب ًريا ،رغم مكايد السلطة ودسائسها ،فافتُ ِت َحت املدارس الدينيّة يف طهران
ً
واملحافظات ،وتصاع َدت الكتل والتج ّمعات اإلسالميّة يف الجامعات وخارجها ،واستطاع
بعض الطلبة الحوزويّني االنخراط يف جامعات البالد((( ،وتع ّد َدت املجالس اإلسالميّة
والعلمي ،وتصاعد
الديني
واالحتفاالت بشكلٍ منقطع النظري .لقد كرثَت مراكز التوجيه
ّ
ّ
نشاطُها إىل ح ٍّد كبري ج ًّدا ،وكان لها الباع الكبري يف تثقيف الشباب ،وتسخري طاقاتهم
لصالح الحركة اإلسالميّة املباركة ،وكرثَت كذلك طباعة الكتب التوجيهيّة الدينيّة
رشها ،وقد ل ِ
ُوح َظ هذا بشكل ملموس ،فكان لها الدور
والعقائديّة واألخالقيّة و ...ونَ ِ
ونخص بالذكر هنا،
خاص ،والشارع
اإلسالمي بشكل عا ّمّ .
الكبري يف تثقيف الشباب بشكل ّ
ّ
يل رشيعتي» ،التي قلّام تجد
تأليفات ّ
العلمة الشهيد «مرتىض مط ّهري» ،والدكتور «ع ّ
ومنزل مل تقتحم عقبة داره مؤلّفاتُهام .هذان املف ِّكران املبدعان َخلَقا ،بجهادهام
ً
بيتًا
اإلسالمي .إنّهام مبؤلّفاتهام
الفكري ،ج ًّوا جدي ًدا واعيًا متفتّ ًحا يف فهم اإلسالم والدين
ّ
ّ
وخطاباتهام العديدة وجلساتهام املفتوحة ،استطاعا َخل َْق الج ّو الثقا ّيف املرموق يف
البلد؛ ما جعل الكثري من الطلبة والحوزويّني والجامعيّني ينتمون إىل مجالسهم ،وكذلك
راح كبار املثقّفني والخطباء والعلامء يف البلد يعكسون أفكارهام يف قطاعات املجتمع
كافّة .وبهذا ،فهام قد قادا حرك ًة ثقافيّ ًة إصالحيّ ًة مل تشهدها إيران قبل الستّينيّات.
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لإلمام
الخميني {
ّ

وبديهي أ ّن الشاه ال يستطيع القضاء عىل هذه الحركة ،أو إقصاء رجاالتها؛ ألنّها
ّ
مدخل
ً
رسخت جذو َرها .أجل ،لقد سبق السيف العذل! ما اضط ّر الشاه ألن يدخل
ّ
خط ًرا ج ًّدا ،وهو وضع خطّة لتسخري هذه الحركة ألغراضه ومراميه بشكل أو بآخر.
خاصا يظهر من
من هنا ،ابتدأت الحيل واملراوغات واملكر والتزييف ،فقد فرض طاب ًعا ًّ
الشيعي ،ووال َءه ألهل البيت  ،Rمتّ ِخذًا بعض الرموز
خالله تديّ َنه ،والتزامه بالفكر
ّ
الدين ّية مط َّية له ،ومس ِّخ ًرا أياديه الخبيثة ،حيث قصد بيت الله الحرام وأ ّدى فريضة
واملجلت وبطون
ّ
الحج ،وافتعل ض ّج ًة إعالم ّي ًة كبري ًة مأل من خاللها صفحات الصحف
ّ
الكتب والنرشات؛ ليخدع الجامهري املؤمنة .وقام بطباعة املصحف املبارك طباع ًة
منقطعة النظري ،وط ّع َمه بالذهب ،وزيّنه وزخرفه ...وأطلق عليه «قرآن آريامهر»،
رسمي
نِس َب ًة لعائلته وعرشه ،وأمر بتوزيعه .واهت ّم أيضً ا بإقامة مجالس العزاء بشكل
ّ
للمناسبات اإلسالم ّية ،فكان يستقدم بعض رجال الدين حني يعزم عىل السفر ،ليو ّدعه
بتالوة القرآن والدعاء ...وشارك يف املؤمترات اإلسالم ّية اإلقليم ّية والعامل ّية ...ومل يرتك
أسلوبًا من أساليب الخداع واملراوغة ّإل وات ّبعه.
رشقني للقيام بتدريس املوا ّد
أ ّما عىل الصعيد
الجامعي ،فقد استدعى أساتذة مست ِ
ّ
الطبيعي أ ّن هؤالء كانوا ال يدركون من اإلسالم
الدينيّة والتاريخيّة يف الجامعات .ومن
ّ
والتحض
الحقيقي كدينٍ حنيف ،إنّهم يعرفون اإلسالم
أصولَه ومعانيه ومفهو َمه
ّ
ّ
اإلسالمي عىل أنّه مجموعة من اآلثار والفنون املعامريّة والف ّنيّة القدمية ،ويتع ّمدون
ّ
مثل
تزييف األفكار العقديّة والترشيعيّة؛ للنيل من هذا الدين الحنيف ،فتع ّمدوا ً
السهروردي الفلسفيّة وبلورتها ،والتي هي يف الحقيقة عبارة
إحياء أفكار شهاب الدين
ّ
عن ٍ
خليط بني الثقافة والفلسفة اإلسالميّة والرتاث اإليرا ّين القديم.
وبطبيعة الحال ،إسال ٌم كهذا ،وموا ّد دراس ّية كهذه ،مل تقترص عىل مساعدة النظام إىل
الوصول إىل أهدافه فحسب ،وإنّ ا كانت هي الهدف النها ّيئ لسياسة الشاه املد ِّمرة للدين
الفلسفي
املح ّمد ّي األصيل .ومن هنا أيضً ا ،نعي وندرك هدف الشاه من تأسيس «املركز
ّ

الشاهنشاهي» ،الذي جمع فيه كبار املفكّرين املاركس ّيني واليساريّني حول مائدته،
ّ
لتشويه أفكار الطلبة والشباب املثقّفني ،وملحاربة الحركة اإلسالم ّية املجيدة ،واإلطاحة بها.

((( كان اإلمام {

األمرييك».
ّ
يطلق عليه يف األعوام األخرية« :اإلسالم

تّ
ّ
السياسي للنظام بعد إبعاد اإلمام { وح ى عام 1971م
المنهج

«اإلسالم
الشاهنشاهي»((( هو إسال ٌم مج ّر ٌد من اإلميان والعمل ،يحمل طاب ًعا
ّ
فلسفيًّا وفكريًّا يتامىش مع الفكرة الغربيّة .مل يكن إسال ًما مح ّمديًّا ،بل تجاوز املرحلة
العمومي لألديان كافّة عىل وجه البسيطة .ويف الوقت ذاته ،كانوا
هذه ليتّخذ الطابع
ّ
الديني» و«التط ّور
يؤكّدون عىل التعارض بني «االلتزام
العلمي» .إ ّن إبعاد إسالم النب ّوة
ّ
ّ
مبفهوم
خاصة ،هي إعطا ُء وج ٍه مش َرت ٍك
املح ّمديّة عن الدين
ٍ
الشاهنشاهي كان لغاي ٍة ّ
ّ
ٍ
لص ّب
واحد لكافّة الديانات السامويّة ،الظاهريّة والباطن ّية ،بل وحتّى الوثن ّية؛ وذلك َ
مصب واحد و«جوهر واحد»؛ ليتمكّن النظام من
أصول املعرفة والكالم والعقيدة يف
ّ
دي وتحريفه.
السيطرة عليهم بأكملهمً ،
فضل عن تشويه الطابع املح ّم ّ
إ ّن الهدف النها ّيئ هو تزوير الهويّة اإلسالم ّية ومسخها ،من خالل مزجها باألديان
واملذاهب القدمية ،كالزرادشت ّية الهخاممنشت ّية ،والزرادشت ّية األشكان ّية ،والساسان ّية،
لينتهي الدور باإلسالميّة اإليرانيّة عىل السياق املايض.
ذلك إسال ٌم يَعترب امللك ّية والشاهنشاه ّية منه ًجا إداريًّا له ،ويهت ّم مبقام املَلِك والشاه
الخميني {
«ظل الله يف األرض»! بينام اإلمام
اهتام ًما بالغًا ،يُطلق عليه اسم ّ
ّ
يعارض الفكرة من أساسها ،ويقول:
«إنّ اإلسالم ضدّ امللك ّية والشاهنشاه ّية .إنّ املطّلع عىل حياة رسول الله P
ظلم
اإلداريّة ،يرى أنّه بُ ِع َث ملحاربة الشاهنشاه ّية ،وملحاربة الطغاة املتسلّطني ً
وعدوانًا ودحضهم .وإنّ الشاهنشاه ّية هي مظه ٌر من مظاهر الرجع ّية فحسب».
ويف هذه الظروف واألجواءَ ،ع َم َدت السلطة إىل منع ال ُكتّاب املسلمني وعلامء الدين
من التأليف والتصنيف والتحرير ،كام من َعت الخطباء واملرشدين من إلقاء الخطب
والكلامت ،واعتقلَت عد ًدا من الطلبة الجامعيّني ،وطلبة آخرين من الحوزة العلميّة.
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لإلمام
الخميني {
ّ

متاش ًيا وتزام ًنا مع هذه التدابري واإلجراءات ،ش ّجع النظام عىل نرش الفحشاء واملنكر
والفساد وتعاطي املوا ّد املخ ّدرة يف أوساط الشباب .ومن هنا ،قامت بعض أقطاب
مخصصة لهذا الغرض ،وق ّدمت التسهيالت واملساعدات
العائلة الحاكمة بفتح نوا ٍد ّ
الروحي
فمثل« ،قرص الشباب»((( ،بدلً من أن يكون مرك ًزا للتوجيه
لالنتامء إليهاً ،
ّ
ٍ
ٍ
وطيش .وكذلك الحال
وعبث
محل فسا ٍد
الجسدي السليم للشباب ،أصبح ّ
والتدريب
ّ
واملجلت ،فهي كذلك مك َّرسة لدعم هذه
ّ
للسينام والتلفزيون واإلذاعة والصحف
واضح ج ًّدا ،فمراكز البغي والفحشاء واإلعالم
الحركة اله ّدامة .والهدف النها ّيئ لهذا
ٌ
والتلفزة ،هذه الوسائل كلّها إلغراق الشباب يف بُ َؤر الشهوات والنزوات ،وملسخ
عم يدور يف فُلك الحكم والسياسة وإدارة دفّة الحكم،
أفكارهم وأذهانهم ،وإبعادهم ّ
إسالمي فاضل .فالحفالت ومجالس السمر
ديني أو مذهب
وإلبعاده عن ّ
ّ
كل فكر ّ
كانت هي األخرى الس ّباقة بهذا املجال إلشغال الشعب ،وإلماتة روح الق ّوة والعزمية
خاصة .وكانت نفقات هذه الحفالت واملجالس والربامج اإلذاع ّية والتلفزيون ّية
للشباب ّ
والصحف ّية تبلغ اآلالف املؤلّفة ،وتُن َهب من جيوب الشعب ،ومن بيت مال املسلمني.
فمثل يف عام 1961م ،ومبناسبة الذكرى
هذا كلّه إلحياء مجالس اللّهو والرتف والطربً ،
الخامسة والعرشين لتتويج الشاه ،ويف عام 1962م ،مبناسبة ذكرى تتويج املَلِك وامللكة
صفَت مبالغ طائلة ال حدود لها(((.
بتاج السلطنة الشاهنشاه ّيةِ ُ ،

مثل ،مبرور العام
هذا كلّه ،مضافًا إىل الحفالت واألعياد واملجالس ،كاحتفال السلطة ً
 2500عىل الشاهنشاهيّة .يقول أحد املؤ ّرخني وال ُكتّاب املعارصين :إنّه خالل سنة
واحدة ،تشهد البالد أكرث من ثالثني مناسبة وعيد وذكرى تعود لنظام السلطنة والعائلة
الحاكمة! ولإلمام { وقفات ومالحظات نتط ّرق إليها يف الفصول القادمة ،إ ْن شاء الله.
«قرص للشباب».
((( يف ّ
كل مدينة من إيران ،كان هناك ٌ
((( عدد قطع أملاس تاج الشاه  3380قطعة تزن  1144قرياط ،و 50قطعة زم ّرد وزنها  199قرياط ،وقطعتا ياقوت
وزنهام  19قرياط ،و 368قطعة لؤلؤ كبرية ،وزن الذهب املصنوع منه التاج  2.800كيلوغرام ،وتاج امللكة
 1.480كيلوغرا ًما ،وعدد كبري من األحجار الكرمية!..

الفصل السادس عشر

اإلمام { في المنفى
ّ
القسم األول :في تركيا

يت عنه».
«من أجل استقاللِ وطني ،نُ ِف ُ

اإلمام { في المنفى

إنّها أ ّول عبارة أطلقها اإلمام { ،مخاط ًبا أحد مراقبيه يف الطائرة التي أقلّته
إىل تركيا .وهذا هو واقع األمر بعينه؛ أل ّن جرمه وذنبه هو تنديده بالحكم الجائر،
ومعارضته للسلطة ،ومخالفته لدستور البالد ،حيث راح يدعو لطرد املستع ِمرين
والق ّوات األمريك ّية ،وتطهري البلد من أدران أمريكا ،حفظًا الستقالل البالد ،وصيان ًة
لكرامتها من أولئك املعتدين اآلمثني .أجل ،إ ّن هذه الدعوة هي ،يف نظر السلطة
الخائنة ،أكرب جرم ،وأعظم ذنب يقرتفه اإلمام {.
رصفات ،مل تستطع يو ًما تغيري يشء من
إ ّن مثل هذه اإلجراءات والتهديدات والت ّ
النهج الذي انتهجه اإلمام { ،ومل ت ْ ُِث عزمه أو تزعزع ثباته وصموده ،بل زادت
إلهي .وعىل
واجب
من تعزيز معنويّاته وتجديد قواه ،إذ إ ّن ما يقوم به هو
ٌ
ٌ
وتكليف ّ
الرغم من جميع الصعاب والعقبات ،تأقلم اإلمام { مع املوقف الجديد واملوطن
الغريب ،وتك ّيف مع الظروف والبيئة الجديدة ،واستعاد نشاطه ،وعاد إىل أعامله
اليوميّة املنتظمة؛ فكان أ ّول قرار يتّخذه اإلمام { عند دخوله العاصمة أنقرة،
هو التع ُّرف عىل األوضاع االجتامع ّية والثقاف ّية للبلد ،واقتنى من مكتبة املطار نسخ ًة
ٍ
شديد
من كتاب تعليم اللغة الرتك ّية ،ورشع بتعلُّمها .بعد ثالثة أيّام ،وإثر إرصا ٍر
منه عىل رجال األمن ،حصل عىل املوافقة للقيام بجولة سياح ّية استطالع ّية يف أرجاء
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لإلمام
الخميني {
ّ

العاصمة مل ّدة  40دقيقة ،تحت مراقبة رجال األمن ومرافقتهم .وبعد ثالثة أيّام ،أعاد
الك ّرة ،واستطاع خاللها زيارة بعض األماكن األثريّة ،وبعض املراكز واملتاحف والجسور
الجديدة والشوارع الكبرية والرئيسة ،والتع ُّرف عىل أنقرة القدمية .إ ّن َمن يقرأ هذه
العبارات ،يتبادر إىل ذهنه أ ّن اإلمام { قام بجولة ترفيه ّية ليخفّف عن نفسه
ٍ
أهداف سياس ّية ،عىل الرغم من
بعض اآلالم واملتاعبّ ،إل أ ّن جولته هذه كانت ذات
وضيف عىل تركياّ ،إل أنّه عمد إىل زيارة العلامء املسلمني ،والشهداء
سيايس،
أنّه مبع ٌد
ٌ
ٌّ
الذين قُ ِتلوا عىل يد «أتاتورك» دكتاتور تركيا الظامل.
الزي الروحا ّين
وبق َيت السلطة تالحق أفكاره هناك ،حيث فرضَ ت عليه ارتداء ّ
املتعا َرف عليه يف تركيا ،وهو عبارة عن معطف طويل ،مضافًا إىل وضع قبّع ٍة متعارف
رغم عنهّ ،إل أنّه مل يتنازل
عليها ،بدلً من العاممة .وقد ارتدى اإلمام { املعطف ً
عن العاممة ،مل يضع الق ّبعة األتاتورك ّية ،بل التزم لبس العاممة ،التي كانت تثري حفيظة
السلطات وتقلقهم ،عىل الرغم من بُعد املسافة.
ميض مثانية أيّام عىل إقامته يف أنقرة ،ن َقلَه ُ
رجال األمن إىل مدينة «بورسا»
بعد ّ
املطلّة عىل بحر «مرمرة» -التي تقع عىل بُعد  460كم من أنقرة غربًا -وذلك خوفًا من
محل إقامته يف أنقرة.
اجتامعه بالصحف ّيني األتراك واألجانب ،الذين كادوا يكتشفون َّ
محل إقامته ،بعث برسالة إىل
وبعد وصول اإلمام { إىل أنقرة ،وانتقاله إىل ّ
عائلته الكرمية((( ،ل ُيطلِ َعهم عىل أوضاعه وأخباره ،وعىل ما هو عليه يف املنفى.
ديني ومرجِع ٍ
ِتقليد ،عاد ًة ما تكون بالغة األه ّم ّية ،يستعمل
إ ّن رسال ًة من ٍ
زعيم ٍّ
كلامت وعبار ٍ
ٍ
بزعيم كهذا ،ذي رسالة دين ّية
ات دقيق ًة للغاية ،فكيف إذًا
مح ّر ُرها
ٍ
خاص ...إنّها
معبة ومه ّمة للغايةّ ،
وكل كلمة منها لها حساب ّ
وسياس ّية؟ إنّها رسالة ِّ
خاص ومدلول كبري ،ال تنطلق من موقع ضعف أو ندامة ،بل
عبارات ذات وقع ّ
من موقع الشعور باملسؤول ّية و ...عبارات حامس ّية تنطلق من موقع الق ّوة واالقتدار
والصمود والتح ّدي؛ لتعيد أمجاد األ ّمة ،وتدعو الشعب ملواصلة مسريته بعزم وحزم
((( رسالة مو ّجهة إىل نجله الشهيد آية الله الس ّيد مصطفى.

كب َريين .رسالة اإلمام { كانت مو َّجه ًة إىل نجله الشهيد الس ّيد مصطفى ،وهي
نصها:
مبثابة نداء لأل ّمة بأجمعها ،وإليكم ّ
« 29جامدى الثاين  ،84نور عيني الس ّيد مصطفى (أ ّيده الله -تعاىل -ووفّقه
وصلت إىل أنقرة صباح األربعاء املنرصم بخريٍ وسالمة.
ُ
ملرضاته) ،بحمد الله -تعاىل-
عل ،فالحمد لله،
مالئم وط ّي ٌب ،وهو أفضل من ج ّو ّ
الج ّو هنا ٌ
قم .أرجو أن ال تقلقوا َ ّ
إنّني بخري وعافية ،وال يشء يقلقني .إنّ الله ال يقدّ ر سو ًءا لعباده .إنّني من هنا،
أوصيكم وأويص كافّة أفراد األرسة واألقارب ،بعدم االلتجاء ّإل إىل الله -تعاىل ،-وعدم
الفزع لآلخرين ،وأطلب منك الصرب والثبات.

((( كتب تُ َد َّرس يف الحوزة العلم ّية.
ومخصصاتهم من اإلمام { ،مل تُقطَع حتّى يف األوقات العصيبة ،وإعطاء الفحم
((( رواتب طلبة الحوزة
ّ
للمحتاجِني أيضً ا مل يُقطَع حتّى السنوات األخرية.

اإلمام { في المنفى

كنت
املهم هو أن أن ّب َهك فيام إذا َ
إنّ الذي يقدّ ره العزيز املتعايل يجب أن يُ َنفَّذّ .
ورضاي ،أن ت ِ
ُحس َن معامل َتك لألرسة والعيال واألقارب
تريد مرضاة الله -سبحانه-
َ
كنت أو ّد
يل حني السفر ،وهنا أيضً ا ،فيام إذا ُ
واملعارف بأجمعهم .لقد ُعر َِض ع َّ
رفضت ذلك ،وإنّني ال أرىض مبجيئكم
ُ
كل شوقي إليكم،
اصطحابَكم معي .لكن ،مع ّ
إىل هنا بامل ّرة؛ ألنّ بلد الغربة ال يالئم طباعكم وعاداتكم .وإنّ وسائط الراحة سوف
تم االتّفاق
تُ َه َّيأ يل ،إن شاء الله -تعاىل .-ما أطلبه منكم َه ِّيؤوه يل بأرسع وقت؛ ألنّه ّ
عىل أن يأتيكم بعض األفراد ،ويأخذوا ما أريده ليحرضوه يل إىل هنا .وإذا نسيت
فأرسلوه أنتمِ .
شي ًئا مل أذكره هناِ ،
أرسلوا يل كتاب «مفاتيح الجنان» و«الصحيفة
الس ّجاديّة» وكتاب «املكاسب والحوايش»((( ،وبعض األلبسة ،كالعباءة والثياب
ومقص الحالقة ،والس ّجادة ،والخواتم.
مقص األظافر،
ّ
وغريها .مضافًا إىل ذلك ،أريد ّ
أ ّما بالنسبة ملصاريف هذا الشهر ،فراجِ عوا الس ّيد ...ووزِّعوا الرواتب الشهريّة ،وخُذوا
ما تحتاجونه لرشاء الفحم»(((.
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هذا ،وبعد عرشة أيّام ،أرسل اإلمام { رسال ًة أخرى ،يؤكّد فيها عىل عدم
االلتجاء إىل ٍ
أحد ،ويؤكّد أ ّن هذا كلَّه من قضاء الله وقدره ،ويصف حالَه هذا بأنّه:
«لطف من الله ،ال يصدر منه ّإل الجميل ،وهذا يحتاج إىل صرب جميل» .وين ِّبه نجلَه
الس ّيد مصطفى بأنّه سوف تُج َرى بعض التخفيضات ،وت ُرفَع عنه بعض القيود؛ نتيج ًة
للضغوط الداخل ّية والخارج ّية عىل النظام.

لإلمام
الخميني {
ّ

كان { يستقيص أخبار البالد من اإلذاعات ووكاالت األنباء ،عرب املذياع الذي
ُهيِّئ له من ذي قبل .بعد شهر ونصف الشهر من إبعاده إىل تركياُ ،س ِمح له بإجراء
الخوانساري ،حيث نقل له
اللقاءات الشخصيّة ،وأ ّول من التقى به هو مندوب آية الله
ّ
الخاصة ،كمظاهرات السائقني وإرضابهم إثر ارتفاع أسعار املحروقات ،وما
أخبار البالد
ّ
قائل:
قام به رئيس الوزراء من إعطاء وعود كاذبة وخادعة ،حيث أظهر اإلمام { ً
«نحن سوف نستمع لوعو ٍد جديد ٍة يف العام املقبل ِمن هذا الشخص أو غريه .»...ث ّم
باألخص ،عندما رضبها برد شديد
تساءل اإلمام { عن األوضاع االقتصاديّة يف ق ّم
ّ
قائل:
وقارس ،سأل ً
«لقد بلغني أنّ رئيس الوزراء يدّ عي بأنّ األمور عىل ما يرام ،وال يشء هناك غري
قم مفادها أنّه إذا مل يصل الوقود الكايف
طبيعي وناقص .وردتَني تقارير من مدينة ّ
ّ
واملناسب إىل هذه املدينة ،سوف يتع ّرض سكّانها إىل الهالك ،ولكن استطعت أن
كل يشء عىل
أوزّع  1000ط ّن من الفحم عىل هؤالء الناس .ويقول رئيس الوزراءّ :
ما يرام!».
وكام تالحظ عزيزي القارئ ،إ ّن اإلمام { ،مبكانه هذا وهو تحت رقابة السافاك،
مل يكن ليحرتز من بيان الحقائق والتع ُّرض للسلطة الحاكمة .وعندما استجىل مندوب
رأي سامحة اإلمام فيام إذا ه ّيأت له الحكومة مق ِّدمات العودة للبالد ،أجابه
النظام َ
يكل أحدُ نا؛ إ ّما أنا ،وإ ّما
قائل ...« :إنّ موقعي هذا ال بأس به ،وسأبقى أجاهد إىل أن َّ
ً
السلطة».

وبعد ثالثة أشهر ،نفَت السلط ُة الس ّي َد مصطفى نجل اإلمام { إىل تركيا ،ليلحق
«أتيت ،أم أتوا
َ
وال َده مبنفاه .يقول الس ّيد مصطفى :إنّه مبج ّرد أن رآين والدي ،قال يل:
بك؟».
أتيت برغبتك ،ألرجع ُتك
كنت قد َ
وعندما علم بأنّهم أبعدوين قه ًرا ،قال يل« :لو َ
أتيت».
من حيث َ

اإلمام { في المنفى

حجم وأعظم مكانًا من أن يستسلم
نرى اإلمام { مبواقفه هذه ،هو أكرب
ً
لعاطفته األبويّة تجاه ولده الذي غاب عنه م ّدة ثالثة أشهر .إنّه مبوقفه هذا ،أراد أن
يعرف إذا ما كان نجله قد وضع الوساطات للحصول عىل موافقة السلطة للسفر إىل
سلبي تجاه حركته
تركيا لرؤية والده ،أم هناك أمر آخر ،حيث يرتتّب عىل ذلك موقف ّ
رأيت طعام والدي بعد أ ّي ٍام
وصلت إىل تركياُ ،
ُ
املباركة .يقول الس ّيد مصطفى« :عندما
ليس ج ّيدً ا ،ولو مل أصل بهذا الوقت ،لسقط والدي بعد أ ّيام مريضً ا ،والزم الفراش
نتيجة الضعف البد ّين الذي خ ّيم عليه؛ والسبب كان أنّه ال يطلب الطعام الذي
يناسب ص ّحته ويل ّبي حاجته ،بل كان يأكل الطعام املقدَّ م إليه».
وبعد أشهر من هذا ،وفد عليه ممثّل آية الله الكلبايكا ّين .وعندما تراءى له شخص
اإلمام { ،وهو ال يضع العاممةٌ ،
الديني ،أخذَته العاطفة ،ومل
عادل بردائه وزيّه
ّ
يتاملك نفسه حتّى تناث َرت عرباته الحزينة واملؤملة لحال اإلمام { وأوضاعه.
وعندما سأله أح ُد ممثّيل بعض مراجع املسلمني آنذاك حول احتامل تسهيل ُسبل
العودة ،أجاب ِ
مقاط ًعا:
عاهدت الله ونفيس عىل أن ال أتراجع أمام السلطة ،وأن ال أستسلم ألعاملهم
ُ
«لقد
الدنيئة».
وقد ُوفِّق اإلمام { خالل فرتة إقامته يف تركيا ،التي استم ّرت أحد عرش شه ًرا،
كتاب ُعرِف بـ«تحرير الوسيلة».
إىل جمع فتاويه وآرائه الفقه ّية وتحريرها وتأليفها يف ٍ
جاء يف ق ّدمة هذا الكتاب:
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ّقت عىل كتاب «وسيلة النجاة» ورشح ُته ،وهو للح ّجة الفقيه
كنت قد عل ُ
«ُ ...
الس ّيد األصفها ّين (املرحوم آية الله الس ّيد أبو الحسن األصفها ّين) .وإثر الحوادث املؤملة
يت إىل تركيا يف أواخر جامدى الثاين 1384هـ ،وعندما ف ُِس َح
األخرية التي حدثَت ،نُ ِف ُ
عزمت عىل جمع التعليقات تلك وتدوينها ،بنظم املسائل
ُ
يل املجال ،وتوفّر الهدوء،
مستقل؛ ليسهل تناوله.
ّ
الجديدة واملستحدثة ،وما يتطلّبه من املستجدّ ات يف كتاب
وباألخص
اإلسالمي،
أسال الله -تعاىل -أن يوفّقنا للعمل الصالح ،وأن يصون العالَم
ّ
ّ
مركز التش ُّيع ،من كيد الكافرين املستعمرين ،إنّه سميع مجيب».

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف الرابع من نيسان 1965م؛ أي بعد أحد عرش شه ًرا من نفي اإلمام { إىل
تركيا ،قا َمت السلطة عرب عنارصها من رجال السافاك ،بنقل اإلمام { إىل منفاه
األخري يف العراق .وهدفَت السلطة من وراء ذلك إىل هدفَني اث َنني:

أ ّو ًل :تفادي نشوب حركة جامهرييّة محتملة ،قد تعمل عىل زعزعة األوضاع من
جديد .وليو ِهم العالَم بأنّه أعطى امتيازًا للعلامء واملراجع.
ثان ًيا :تضليل الرأي العا ّم عىل أ ّن اإلمام { ترك السياسة ،وانض ّم إىل الدرس
والبحث يف الحوزة العلم ّية يف النجف.
القسم الثاني :العراق

الخميني { بصحبة نجله الس ّيد مصطفى
فجأة ،دون علم مسبق ،نُ ِقل اإلمام
ّ
إىل بغداد ،يف الرابع من نيسان 1965م .وساعة حلوله بغداد ،قصد زيارة اإلمام موىس
بن جعفر  .Qفام هي إلّ دقائق ،حتّى انترش خرب قدوم اإلمام { ،ورسعان ما
حرض عنده عد ٌد من العلامء وأهل العلم وجم ٌع غفري من اإليران ّيني املقيمني يف النجف
وكربالء ،وقام السادة املراجع بإرسال ممثّليهم لتقديم تربيكاتهم وتهانيهم َمبقدم
سامحته .وبعد يومني من إقامته يف مدينة الكاظم ّية ،انتقل إىل سام ّراء ،حيث استقبلَته
حشو ٌد كبرية من الناس والعلامء ،ومن ث ّم تف ّرغ للقاء العلامء والجامهري املحتشدة.

ويف اليوم التايل ،غادر البلدة ،متّج ًها إىل مدينة كربالء ،حيث استقبلَته جمو ٌع غفرية
أثناء حلوله املدينة ،وهم ير ّددون هتافات التربيك ،ويزفّون البرشى ملق َدمه املبارك.
الحسيني
ووسط تلك الجموع الجامهرييّة الكبرية ،واكب مسريه حتّى بلغ املشهد
ّ
يل .Lوأقام اإلمام { يف كربالء أسبو ًعا واح ًدا،
مثوى اإلمام السبط الحسني بن ع ّ
ازي ،نزولً عند رغبة
وأَ َّم سامحتُه املصلّني طيلة فرتة إقامته ،بدلً من السيّد مح ّمد الشري ّ
ميض أسبو ٍع من إقامته ،ات ّجه اإلمام { إىل النجف ،واستقبلته املدينة
األخري .وبعد ّ
استقبال مهيبًا كهذا قط!
ً
استقبال منقطع النظري ،حيث مل تشهد مدينة النجف
ً

يتحي الفرص املالمئة والج ّو املناسب لكشف القناع عن
وهنا ،أخذ اإلمام { ّ
اإلسالمي من
مؤامرات الدول العظمى ،وخيانات الشاه والسلطة ،وما يُحاك للعامل
ّ
متاسك علامء الدين وتعاضُ دهم ،والظهور مبظهر
دسائس خلف الستار؛ وذلك من أجل ُ
الوحدة والصمود والق ّوة .وبعد أيّام أربعة من دخول اإلمام مدينة النجف ،التقى
آي َة الله الس ّيد محسن الحكيم زعي َم الطائفة الشيع ّية يف العراق آنذاك ،وحاول خالل
بعض الدعم منه؛ ملواصلة مسرية الكفاح والنضال ض ّد األعداء
حديثه معه أن يَلقى َ
املرتبِّصني بأ ّمتنا ،وض ّد أهداف الشاه التي ترمي إىل النيل من اإلسالم(((.

بعد أربعني يو ًما من دخول اإلمام { العراق ،افتتح حوزتَه الدينيّة والعلميّة
األنصاري .ويف اليوم األ ّول من استئناف محارضاته ،خطب
يف النجف يف جامع الشيخ
ّ
عب فيه عن مشاعره وأفكاره واتّجاهه ومنهجه ،وأكّد عىل
بالحارضين خطابًا ًّ
مهمّ ،
مجاالت كثرية ومه ّمة ،وتكلّم حول الكامالت الخلقيّة السامية ،وعن جهاد الرسول P
ّ
وتطرق أيضً ا إىل
يف سبيل إعالء كلمة اإلسالم والتوحيد ،وإقامة الدولة اإلسالميّة،
الخميني» ،ص151
((( تفاصيل اللقاء هذا يجده املطالع واملنقِّب عنه يف املجلّد الثاين من كتاب «نهضة اإلمام
ّ
و.152

اإلمام { في المنفى

السيايس
مؤشا ها ًّما ،يحيك عن مدى وعي اإلمام { للج ّو
إ ّن ذلك اللقاء يعطي ّ ً
ّ
الحاكم.
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األحكام السياس ّية يف اإلسالم ،وأبعاد اإلسالم السياس ّية واالجتامع ّية ،ومسؤول ّية العلامء
ومراجع الدين تجاهها ،وحذّر من الفرقة وخطر الصهيون ّية ،وأكّد عىل تهذيب النفس
ومم جاء يف خطابه ،قوله {:
وكسب الفضائل وّ ...
« ...اإلسالم ليس جن ًبا تع ُّبديًّا ينحرص يف إطار الصالة والصيام والدعاء والتسبيح؛
خاصة به.
خاص ،وسياسة ّ
باب واحدٌ من أبواب اإلسالم .إنّ اإلسالم له منهج ّ
هذا ٌ
اإلسالم يعني إدارة البالد ،وإدارة األمور العا ّمة ،و ...ومع األسف الشديد ،إنّنا اتّخذنا
الديني ال َبحت فقط ،ومل
طر ًقا ومناهج ليست مجدية ،وبذلنا جهودنا يف املجال
ّ
نتط ّرق إىل أمور األ ّمة وإدارة نظامها».

لإلمام
الخميني {
ّ

بينام نرى أكرث أحكام اإلسالم تتعلّق باإلدارة والنظام ،ودراسة املجتمع سياس ًّيا
وحكوم ًّيا ،وقال أيضً ا:
« ...املساجد يف عهد الرسول ويف الصدر األ ّول ،كانت كلّها قواعد سياس ّية لإلسالم.
يف املساجد كانت توضع مخطّطات الحروب ...يف املساجد كانت تُدار أمور البالد...
وكانت خطب صالة الجمعة تدور حول السياسة والحروب وإدارة البالد و.»...
ث ّم تط ّرق إىل مسؤوليّة العلامء واملراجع تجاه إقامة الحكومة اإلسالميّة ،فقال:

ً
مسؤول عن إقامة الدولة اإلسالم ّية ،فعلامء اليوم هم
« ...كام أنّ رسول الله كان
أيضً ا مسؤولون عن ذلك ،ويجب عليهم أن يب ّينوا أحكام اإلسالم بشكلها الصحيح،
ً
بدل من الوقوف عند صيغتهم الجامدة التي ال يعرفون منها سوى تحريك اللسان
اإلسالمي كام هي .يجب
بها ،وحمل كتاب الدعاء ...عىل أولئك توضيح حقيقة الدين
ّ
ً
متكامل ً
ً
متكامل
شامل ملجاالت الحياة كلّها ،وأنّ لنا دي ًنا
أن يعرف العالَم أنّ لنا دي ًنا
دنيو ًّيا وأخرو ًّيا .إنّ دي ًنا مثل هذاَ ،من الذي يجب عليه أن ُيظ ِه َره؟ أمل تكن هذه
وظيفة العلامء؟».
الشاهنشاهي أ ّن اإلمام { ٍ
ماض عىل ما مىض
هذا الخطاب أبان للعالَم والنظام
ّ
عليه يف السابق ،ومل يعدل عن مسريته ومبادئه مطلقًا ،خالفًا لتوقّعات الشاه والكثري

من املرا ِقبني السياس ّيني ،بل بدا لهم واض ًحا أنّه مص ّم ٌم عىل إقامة الحكومة اإلسالم ّية،
مهام كلّف الثمن .من هنا ،بدأ النظام بنرش الدعايات ،وبثّ السموم واالفرتاءات عىل
اإلمام { ،عرب الجهالء واملغفَّلني من الشباب والطلبة البسطاء ،الذين استغلّهم
لهذه املهمة ،وغريهم من العلامء واملأجورين.
قام اإلمام { بإرسال ع ّدة رسائل وبرقيّات إىل الكثري من العلامء املجاهدين يف
إيران ،يحثّهم فيها عىل متابعة النضال والجهاد والكفاح ،ويع ّزز من مواقفهم ،ومي ّدهم
بشحنات إميانيّة صلبة وصادقة .وقد جاء يف بعضها:

اإلمام { في المنفى

باألخص بعلامء الدين والطلبة الدين ّيني،
«يؤملني كث ًريا ما َح َّل باملسلمني يف إيران،
ّ
طلبة السنوات األخرية .بيدَ أنّ هذه اآلالم والضغوط والتضحيات ،التي تح ّملَتها
الحوزة العلم ّية والسادة الفضالء وكافّة اإلخوة املؤمنني ،عا َدت عىل املسلمني وعىل
اإلسالمي باملنفعة ،والحمد لله ...إنّها من األلطاف اإلله ّية التي د َعت األ ّمة
العالَم
ّ
أن تبلغ مرحل ًة من النضج والوعي والتجدّ د ،مل تشهدها من قبل ...إنّ َمه ّمة علامء
املسلمني اليوم قد تعاظ َمت وك َربت ،وهي تحتاج اليوم إىل صمود وشجاعة ،وصدٍّ عن
حرمات الله ،وعن الدين واملقدّ سات والحوزة العلم ّية ،وعليهم تبليغ أحكام اإلسالم
بوعي متف ّت ٍح.
ٍ
طلبتنا الشباب األع ّزاء (وفّقهم الله -تعاىل -وأيّدهم) هم اآلخرون املسؤولون عن
دعم الحركة اإلسالم ّية ،والوقوف إىل جانب علامئهم وأساتذتهم .وعليهم أن يعوا
املسؤول ّية الكبرية امللقاة عىل عاتقهم ،والتي ستتعاظم يف املستقبل؛ ليك يستعدّ وا
للتصدّ ي ألعداء األ ّمة ،وللقيام بواجبهم املقدّ س املثا ّيل.
إنّ هذه الدنيا الدنيئة ،بزخرفها وزينتها ،سوف مت ّر علينا جمي ًعا .إنّه ملن دواعي
الرسور والفرح أن يقيض اإلنسان عمره املعدود هذا يف طاعة الله ،وخدمة دينه
القويم ،وخدمة إخوانه املسلمني ،ونرصتهم من ظلم املتجاوزين واملستبدّ ين».

259

260

ث ّم يبتهل إىل الله داع ًيا ،فيقول:

رضع إليه ،وأسأله نرصة
«إنّني أرفع يدَ ّي نحو السامء ،وتحت قباب أمئّتنا ،وأت ّ
اإلسالم واملسلمني والحوزة والشباب املؤمن املناضل».

لإلمام
الخميني {
ّ

ونرى اإلمام { متل ِّهفًا ومتش ّوقًا إىل أيّامه الحوزويّة السابقة يف ق ّم ،وذلك
عرب رسائله التي كان يرسلها إىل علامء إيران طيلة خمس سنوات من الزمن ،ويُرى
سيايس يف الحوزة
اإلمام { فيها حزي ًنا وكئي ًبا لِام كان يالقيه من جمود وخمول
ّ
العلم ّية يف النجف .ويشيد بعلامء إيران والحوزة العلم ّية يف ق ّم ،فيقول:
« ...لقد أرشفَت السن ُني األخرية من عمري ،وال أعلم أين سيؤول بنا الدهر ،ونحن
واقعون بني مطارد ٍة وضغوط بعضهم (يقصد الشاه ونظامه) ،وبني تساهل بعضنا وال
مباالتهم».
قائل:
وجاء يف إحدى رسائله املو ّجهة إىل بعض مراجع الدين يف ق ّمً ،

ً
مستقبل...
قم
مضطرب
« ...إنّني
وواقع يف هلع شديد تجاه مستقبل الحوزة يف ّ
ٌ
ٌ
مم مىض ،والذي قد يؤ ّدي إىل تهاون بعضهم
ٌ
مضطرب من احتامل إطالة إبعادي أكرث ّ
ٌ
وتراجعهم .إنّني أبتهل إىل الله ،وأسأله أن يصلح أمورنا ...أبلغ الجميع ّ
مشتاق
بأن
جدًّ ا للمثول بني أياديكم ،ألشارككم أفراحكم وأحزانكم ،وإنّ أولئك الثلّة من العلامء
الفضالء الذين أثبتوا جدارتهم ووفاءهم تجاه قض ّيتهم ،هم الذين أنظر إليهم بأمل
رش ًقا بأنوارهم .وإن شاء الله ،سأكون بينكم يف أ ّول لحظة
كبري .وإنّني ألرى طريقي م ِ
يل».
يس ّهل الله بها ع ّ

رسمي صدر عن اإلمام ،كان بعد نفيه بعا َمني ونصف العام ،فضح من
إ ّن أ ّول بيان
ّ
خالله دسائس االستعامر ،عرب عميله الشاه ،وكشَ َف النقاب عنها ،وبَ َّي واجب العلامء
وأهل العلم تجاهها وتجاه سلطة الجبابرة ،مطالِ ًبا إيّاهم بعدم الرتاجع والتقهقر
أمامهم ،وموص ًيا بالعزم والصمود والتص ّدي .وجاء فيه:
«بني اآلونة واألخرى ،تصلني أخبار مفزعة ومؤملة عن أوضاع البالد والحوزة

العلم ّية ،وأنا قاطن مبنفاي هذا .إنّني عىل علم مبا يجول يف عقول السلطة الظاملة من
أفكار تجاه املسلمني واإلسالم واملقدّ سات والقرآن وأحكامه .إنّكم عند رجال السلطة
اإلسالمي ،وعداؤكم لالستبداد
أناس مجرمون! جرميتكم هي خدمة القرآن والدين
ٌ
ّ
واالستعامر ،ومعارضتكم النهب والسلب والرسقات ...وهدف االستعامر هو قمع
الدين ومحو اإلسالم ...كُ ِتب عليكم القتل والترشيد والسجن والظلم واإلهانة والنفي؛
ذلك كلّه لفتح البالد أمام األجانب واإلرسائيل ّيني .لقد كُ ِتب عىل الطغاة أن يغوصوا يف
بحار شهواتهم ونزواتهم ،وترك بالدهم ،والتو ّجه إىل أنفسهم ،وكُ ِتب عليكم الترشيد
والقتل والنفي والتعذيب؛ لوقوفكم بوجه هؤالء...

االستسالم ال معنى له ...إنّهم ص ّمموا عىل محوكم متا ًما .ال تُخدَ عوا بأساليبهم
ومكرهم إذ يأخذونكم باللني والرفق ،ومبختلف األساليب .وما عليكم سوى االستقامة
الحق ،ح ّتى يتقهقروا».
والصمود وإظهار ّ
من خصائص اإلمام { الجهاديّة ،عدم تأكيده عىل مسائل عاديّة وبسيطة،
بل كان يلقي بثقله عىل أه ّم املسائل ،وعىل األمور الكبرية .وقد رأينا كيف خالف
اإلما ُم { الحكوم َة حول الئحة املجالس املحلّيّة ،وكيف وقف يف وجهها ،وقد أراد
من وراء ذلك إعال َن موقفه تجاه السلطة ،وفضح املؤامرات التي تُحاك ض ّد البلد ،ومل

اإلمام { في المنفى

أبشكم بالنرص القريب ،وبهزمية النظام الج ّبار!
أيّها الشعب اإليرا ّين البطل ،إنّني ّ
اصمدوا أمام الظلم والقمع .إنّهم زائلون ال محالة؛ وأنتم ،أيّها الصامدون ،باقون إن
شاء الله .إنّ الظلم ال يدوم أبدً ا أمام عواطف األ ّمة الج ّياشة .لقد م َّرت علينا أيّا ٌم
صعبة سوداء من قبل ،م ّمن سبق هؤالء الجبابرة .لقد وقفنا يف وجههم طيلة أ ّيام
حكمهم ،ومل تتزلزل أقدامنا أبدً ا ،واجهنا ضغوطهم واغتياالتهم وغاراتهم وظلمهم،
ومل نركن للجمود والخمول والرتاجع أبدً ا .لقد صمدنا ووقفنا ،ح ّتى انهاروا وسقطوا
أمام أعيننا .وما عليكم سوى الصمود والوقوف أمام هؤالء؛ يك يهووا من تلك املشارف
كل واح ٍد منهم جزاءه املوعود.
املزيّفة ،ليلقى ُّ
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لإلمام
الخميني {
ّ

بعض علامء ق ّم بإرسال بعض الطلبة كممثّلني لهم إىل
يُرِد الالئحة بذاتها .لقد قام ُ
سامحة اإلمام ،وهو مبنفاه يف النجف ،ليستفرسوا عن رأيه حول لوائح جديدة للربملان
اإلسالمي .ول َّم َمثَلوا بني ي َديه ،أجابهم
متس مق ّدسات املسلمني والنظام
صد َرت حديثًاّ ،
ّ
حجم من هذا ،وأنّها تكمن يف إسقاط النظام فقط ،فلو استجبنا ملثل
بأ ّن املسألة أكرب ً
هذا اإلغراءات ،وأقدمنا عىل مثل هذه األفعال ،فإنّنا سوف نق ّر برشع ّية النظام القائم،
وأ ّن الخالف يقع يف مدى تطبيق القوانني فحسب .ومن هنا ،أحجم اإلمام عن إصدار
أي بيان ،أو إعطاء رأيه حول اللوائح الجديدة .كذلك أكّد اإلمام يف رسالة جواب ّية
ّ
ألحد علامء الدين ،أ ّن القيام بنرش ع ّدة بيانات وإعالنات واتّصاالت ببعض الهيئات
الدبلوماس ّية والسياس ّية ،وحتّى األمم املتّحدة ،ليست مثمرة ،ولن تعود علينا بالفائدة.
وحذّر جامع َة العلامء املجاهدين وغريهم م ّمن هم يف ساحة النضال ،تحذي ًرا شدي ًدا،
وأعلن بأ ّن هذا سوف لن يكون لصالح الحوزة واإلسالم.
تزام ًنا مع بيان اإلمام الذي و ّجهه إىل الحوزة العلميّة يف إيران ،أرسل سامحتُه رسال ًة
إىل رئيس الوزراء آنذاك «أمري عبّاس هويدا»(((.

وهذه الرسالة هي آخر نداء من سامحة اإلمام يو ّجهه إىل السلطة الجائرة ،ليقيم
عليها الح ّجة ،وليقطع كافّة االتّصاالت بهم نهائ ًّيا.
النجايش َم ِلك الحبشة ،وأكارسة
هذه الرسالة تذكّرنا برسائل الرسول األكرم  Pإىل
ّ
اإلمرباطوريّة يف إيران وروما آنذاك؛ وعىل الرغم من أ ّن موقف بعض أولئك امللحدين
واملرشكني تجاه الرسول  Pكان سلب ًّيا ،نرى أ ّن دعوته ورسالته كان لها أثرها البارز
والها ّم ،وظهر مفعولُها بعد برهة من الزمن ،وتحطّ َمت القيرصيّة والكرسويّة أمام
عظمة اإلسالم .وهذه الرسالة هي األخرى سائرة عىل النهج ذاته ،حيث مل ِ
ميض عليها
ّإل بضع سنوات ،حتّى شهد النظام آثارها ،وكان ضح ّي ًة ملواقفه الخيان ّية ،ولعنجه ّيته
واستبداده.
((( بقي يف هذا املنصب حتّى انتصار الثورة اإلسالم ّية ،وقد حك َمت عليه محكمة الثورة باإلعدام ،وهو أحد
أقطاب املاسون ّية والبهائ ّية يف إيران.

نص رسالة اإلمام:
ّ



يل العظيم.
«ال حول وال ق ّوة ّإل بالله الع ّ

الرضوري أن أتقدّ م إليكم ببعض النصائح ،وأكشف
حرضة الس ّيد هويدا ،أرى من
ّ
عن بعض األمور ،وإن كان الخيار لكم يف قبول ما أقول ،أو عدم قبوله.
طوال هذه املدّ ة التي قضي ُتها هنا منف ًّيا من وطني ،بجرير ِة معارضة قانون
حصانة األمريك ّيني ،الذي ق ّوض أُ ُسس استقالل البالد ،وأعيش يف املنفى خالفًا للرشع
مم أطّلع عليه بشكلٍ
ظلم ومصائب
نسبيِ ،من ٍ
والدستور ،فإنّ قلبي يعترصه األمل ّ
ٍّ
املتجب بالشعب اإليرا ّين األصيل املظلوم.
ُيل ِحقها النظام
ِّ
ؤسف له أنّ معزوفة إصالحاتكم النشاز مل تتجاوز تقري ًبا سوى العرض
إنّ ّ
مم ُي َ
وكل يوم
اإلعالمي يف اإلذاعة والصحف املو َّجهة ،وبعض الكتابات املشحونة بالهراءّ ،
ّ
يزداد الشعب فق ًرا وتر ّد ًيا ،وتتفاقم حاالت اإلفالس بني الت ّجار يف السوق.
اإلمام { في المنفى

َلق سوقٍ سوداء لألجانب ،واإلبقاء عىل
ومل يكن لهذا الهراء
اإلعالمي كلّه غ ُري خ ِ
ّ
الشعب بحال ٍة من الفقر والتخلُّف ،بدعوى الشعب املتقدِّ م .إنّ حكومتكم وحكومة
ً
ونزول عند رغبة أولئك الذين يريدون اإلبقاء عىل شعوب الرشق بحالتها
أسالفكم،
البولييس .إنّها حكوم ٌة من القرون
مارست ومتارس أبشع أنواع التسلُّط
املتخلِّفةَ ،
ّ
والتعسف والسجون ،حكومة الكبت وقمع
الوسطى ،حكومة األس ّنة والرماح
ُّ
الح ّريّات ،حكومة الخوف والتسلُّط ،تقوم باسم املرشوط ّية مبامرسة أسوأ أنواع
الديكتاتوري املستبدّ  ،وتو ِّجه باسم اإلسالم أشدَّ الرضبات إىل القرآن الكريم
الحكم
ّ
واألحكام السامويّة ،وتنتهك باسم التعاليم السامية لإلسالم أحكا َم اإلسالم ،واحدً ا تلو
ً
مستقبل ،وس ُتبقي
اآلخر .ولو أنّها وجدَ ت الفرصة -ال سمح الله -فإنّها ستواصل ذلك
عىل البالد يف حال ٍة من التخلُّف ،بدعوى التقدُّ م واالزدهار.
وألفت األنظار إليها ،ح ّتى
َ
يل أن أُطلِع الدنيا عليها،
هذه حقائق م ّرة ،ينبغي ع ّ
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لإلمام
الخميني {
ّ

يتح ّرك أولئك الغافلون أو املتغافلون ،ويشعروا مبسؤول ّياتهم ،وال ينخدعوا مبراءاتكم
ومظاهركم الخدّ اعة.
أردت أن أشري إىل مظاهركم تلك ،فال أشري فقط إىل االحتفاالت غري الوطن ّية
وإذا ُ
ٍ
كل م ّر ٍة مصائب مفجعة
عام ،ويرافقها يف ّ
لشخص واحد عدّ ة م ّرات يف ّ
التي تُقام
كل ٍ
لإلسالم واملسلمني ،وللشعب اإليرا ّين الفقري البائس ...يف إحدى تلك الحفالت التي ال
ميكنني ّإل أن أس ّميها بحفالت الهوس والشهوة والتالعب بأحاسيس الناسِ ،قيل :إنّ
تم تأمني نصفها من خزانة الدولة ،ونصفها
الحكومة أنفقَت  400ألف مليون ريالّ ،
اآلخر من جيوب الت ّجار يف البازار وغريهم ،أُ ِخ َذت باإلرعاب والتهديد.
إنّكم تُن ِفقون دماء قلوب الفقراء؛ لتحقيق الشهرة والسلطة لكم .وما دام هذا
رسة ،ولهذا الشعب
الشعب يف حاله من الجهل بدوره وحقوقهّ ،
فكل ٍ
يوم لكم عيد وم ّ
النكبات واملصائب.
أشري فقط إىل ما يرافق هذه االحتفاالت غري امليمونة من ٍ
هتك ألعراض املسلمني
وحرمات اإلسالم ،والتي يأنف القلم عن تسطريها.
كل بضعة أعوام مباليني التومانات ،من
تغيونها يف ّ
أنتم يف قصوركم الفخمة التي ّ
النفقات التي ال ميكن للشعب مج ّرد تص ّورها ،تعكفون عىل جم ِع ذلك كلّه من جيوب
املواطنني البائسني ،وترون بأعينكم جو َع الشعب ،وانهيار البازار (السوق) ،وبطالة الش ّبان
والخ ّريجني ،وتده ُور الزراعة ،واختالل أوضاع السوق ،وسيطرة إرسائيل عىل الشؤون
االقتصاديّة يف البالد ،بل وكام تشري بعض التقارير ،فإنّهم يتدخلون اآلن يف الثقافة أيضً ا!
 ...فكيف يقبل ضمريكم أن تتملّقوا إىل هذه الدرجة لألجانب؛ من أجل حكوم ٍة
رسعان ما تزول ،وتسلّمونهم ثروات الشعب م ّجانًا ،أو مقابل أشياء تافهة؛ ل ُتل ِحقوا
الظلم واالستبداد برع ّيتكم؛ أعني هذا الشعب املظلوم؟ وكيف ترضون أن تب ّينوا
دليل
للعالَم حكومتكم والدولة اإلسالم ّية مبظهر التخلُّف والرجع ّية؟ فنقض الدستور ٌ
دليل عىل التخلُّف .ومصادرة
عىل التخلُّف ،وكذلك االستفتاء غري القانو ّين واملزيَّف هو ٌ
ح ّريّة الشعب يف انتخاب ممثِّليهم ،وتعيني أفراد معرويف االتّجاه تب ًعا ألوامر اآلخرين،

دليل عىل الضعف والتخلُّف أيضً ا.
وبدون تدخُّل الشعب ،هو ٌ
إنّكم تعلمون بأنّ الشعب إذا ملك خيار تقرير مصريكم ،فإنّكم لن تكونوا عىل هذا
الوضع ،وإنّكم س ُتن َبذون إىل األبد .ولو أنّكم أعطيتم الح ّريّة للخطباء والك ّتاب مدّ ة عرشة
أيّام ،فإنّ جرامئكم س ُتكشَ ف للمأل العا ّم ...هل تعلمون ما هي الخيانة التي ارتكبتموها
وبحق اإلسالم ،مبصادقتكم عىل هذا املرشوع؟ وأيّة رضبة و ّجهتموها
بحق هذا البلدّ ،
ّ
ويستحق النفي من البالد!
الستقالل البالد؟ طب ًعا ،فإنّ املعارِض لهذا املرشوع هو خائن،
ّ

رش َدت أكرث من
 ...تو ّقفوا عن التعاون مع إرسائيل عد ّو اإلسالم واملسلمني ،التي ّ
مليون مسلم مظلوم ،وال تجرحوا عواطف املسلمني ،وال ت ِ
ُفسحوا املجال أكرث من ذلك
إلرسائيل وعمالئها الخونة للنفوذ يف أسواق املسلمني ،وال تع ّرضوا اقتصاد البالد للخطر؛
من أجل إرسائيل وعمالئها ،وال تخاطروا بثقافتنا من أجل شهواتهم وملذاتهم ...ال
رصف معكم بشكلٍ آخر...
تجعلوا علامء األ ّمة يضط ّرون للت ُّ
كانت هذه ثلّة قليلة من الفجائع التي ارتكبتموها ضدّ الدين والشعوب ،أقولها
ولعل مراجع اإلسالم والعلامء األعالم والخطباء املح َرتمني
لعلّكم ت ّتعظون وترعوونّ ،
ولعل.»...
ولعلّ ...
يستشعرون مسؤول ّيتهمّ ،

((( أحد العلامء املجاهدين ،الذي كان يهاجم النظام بخطبه الناريّة؛ وكان ذلك ما أ ّدى إىل اعتقاله ،ومن ث ّم
الوحيش ،حيث ت ّم ثقب رأسه باملثقب الكهربا ّيئ.
استشهد يف السجن إثر التعذيب
ّ

اإلمام { في المنفى

ومل تهت ّم السلطة بتحذيرات اإلمام { هذه ،وأعرضَ ت عن األمر نهائيًّا ،واستم ّرت
مم مىض .وبنا ًء
بعقد املعاهدات التجاريّة والسياسيّة مع األمريكيّني واألجانب بأكرث ّ
عىل آخر االت ّفاقيّات ،تعاهد الطرفان عىل تسليم كافّة االختيارات ،مبا يتعلّق بالبالد ،إىل
االستثامرات األجنبيّة .ومل يسكت اإلمام { عن هذا أب ًدا ،وأعلن عن رأيه وتنديده
للسلطة تار ًة أخرى ،وذلك مبناسبة استشهاد ح ّجة اإلسالم «سعيدي»((( عىل يد أزالم
َ
أهداف أمريكا
النظام يف صيف 1970م .وأوضح اإلمام { ،من خالل بيانه هذا،
الرأسامليّة يف إيران ،وقال:
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املتخصصني والخرباء األمريك ّيني الكبار ،باسم الرأسامل ّية واالستثامر،
« ...إنّ
ّ
هجموا عىل بالدنا وعىل أ ّمتنا لنهب ثرواتنا .إنّ أولئك املستثمرين الذين كت َبت عنهم
ٍ
ألي سبب
الصحف بأنّ
لحظات من حياتهم تعادل آالف الدوالرات ،يجب أن ُيع َرف ّ
لحل مشاكل البالد ،وملسائل إنسان ّية؟ أولئك الذين تس ّببوا
ق ِدموا إىل البالد؟ هل ّ
يف قتل اآلالف من الناس األبرياء وترشيدهم وسجنهم ،هل هم إخوان وأصدقاء
ليعرب عن عاملته وانصياعه للغرب
حميمون لنا؟ أ ّم إنّ هناك أم ًرا ما يقف له الشاه
َ
به؟ إنّ هذا هو العار ،وهو الخذالن ،وهو الذلّة!».

لإلمام
الخميني {
ّ

وبي خط َرها ،وطالب األ ّمة
وتط ّرق اإلمام { م ّرات وم ّرات إىل نفوذ إرسائيلَ َّ ،
بأن تعزب عن معاملة اليهود يف البالد ،وتقطع كافّة الروابط معهم .ويف نهاية بيانه
قائل:
هذا ،أكّد ً
أي اتّفاق ومعاهدة تُ َو َّقع مع األمريك ّيني ،هي مخالفة
«إنّني أعلن للجميع بأنّ َّ
للدستور ولإلسالم وللدين .أعضاء الربملان اإليرا ّين هم أعضاء مزيَّفون ،وليسوا ممثِّلني
عن الشعب اإليرا ّين حقًّا .كافّة آرائهم غري قانون ّية ،ومخالفة للدستور ورأي الشعب...
عىل كافّة علامء الدين والطلبة الجامع ّيني املثقّفني أن يقفوا أمام هذه االتّفاق ّيات؛
ليك ال تخرج إىل ح ّيز التنفيذ».
ّ
ّ
اإلسرائيلية الثالثة
العربية
أ .اإلمام { وموقفه إزاء الحرب

يف صيف 1967م ،وق َعت الحرب الثالثة بني إرسائيل والدول العرب ّية ،والتي دامت
ستّة أيّام فقط .هذه الحرب ش َّنتها إرسائيل بصورة باغتة ،وألحقَت بهم أرضا ًرا كبرية،
واإلسالمي بشكل عا ّم .وقد تأث ّر مسلمو العالَم بأجمعهم مبا
رضت بالعالَم العر ّيب
وأ َّ
ّ
وأخص بالذكر اإليران ّيني ،الذين راحوا يجمعون ت ّربعاتهم
حل بإخوانهم املضطهدين،
َّ
ّ
خاصة؛ ليق ّدموها معون ًة إلخوانهم املسلمني املظلومني.
وهداياهم عرب حسابات ّ
أ ّما الشاه ،فقد راح يوث ّق عالقاته مع إرسائيل أكرث فأكرث ،ووقّع معاهدات عديدة
يف مجاالت النفط ،وتبادل الخربات الجاسوس ّية والعسكريّة .ومبوقفه هذا ،غرز يف ظهر

الدول العرب ّية خنج ًرا مسمو ًما .أ ّما اإلمام { ،فأصدر بيانًا بهذه املناسبة [وأُ ِذي َع عرب
الوحيش هذا ،وح َّرم كافّة
اإلذاعة العراق ّية من بغداد] ،وأعلن عن رأيه ،من ِّد ًدا بالهجوم
ّ
الروابط والعالئق مع إرسائيل ،وعىل كافّة األصعدة السياس ّية واالقتصاديّة والعسكريّة.
نص البيان:
وإليكم ّ



عام واحد عىل هذا ،أصدر اإلمام { فتوى رشع ّية تج ّوز رصف الزكاة
وبعد ٍ
والصدقات عىل املدا ِفعني املجا ِهدين الفلسطين ّيني ،معل ًنا بذلك دعمه واهتاممه
بالقضيّة الفلسطينيّة واإلسالميّة.
رشير ،قامت إرسائيل بقصف املسجد األقىص،
وبعد مرور عا َمني عىل هذا العدوان ال ّ
اإلسالمي .إ ّن قصف
وأرض َمت النريان لتعرب عن سوء نواياها تجاه املسلمني والعالَم
ّ
املسجد األقىص ،القبلة األوىل للمسلمني ،وإحراقه ،ما هو ّإل عمل ّية تح ٍّد وعدوان عىل
مق ّدسات اإلسالم والدين الحنيف .تلك حادثة ه ّزت ضمري العالَم ،وأرع َبت قلوب

اإلمام { في المنفى

وباألخص دولة إيران ،من مؤامرات
«لقد ح ّذ َرت الدول اإلسالم ّية مرا ًرا وتكرا ًرا،
ّ
االستعامر والصهاينة ،وما يد ّبرونه لنا من خطط وأفكار هدّ امة يبثّونها بني صفوفنا؛
من أجل فرقتنا والسيطرة علينا وعىل بالدنا وثرواتنا .إرسائيل ،هذه الجرثومة الفاسدة
وكل يوم مي ّر علينا،
الف ّتاكة ،استعملها االستعام ُر أدا ًة له؛ لتخريب صفوفنا وتهدميهاّ .
نراها تتوغّل يف بالدنا اإلسالم ّية أكرث فأكرث .ويجب عىل الدول اإلسالم ّية الكربى وعىل
املسلمني كافّة االتّحاد والوفاق؛ من أجل التصدّ ي لهذا العدوان .إرسائيل قامت بق ّوة
الدول االستعامريّة الكربى ،ويجب عىل املسلمني والدول اإلسالم ّية قم َعها وإسقاطَها.
وأي يشء حرام ،وغري جائز ،ومخالف ألوامر
مساعدة إرسائيل وبيعها السالح والنفط ّ
اإلسالم ونواهيه .يجب عىل املسلمني كافّة قطع الروابط التجاريّة واالقتصاديّة معهم،
وعليهم مقاطعة البضائع اإلرسائيل ّية أينام ُوجِ دَ ت .أسأل الله -تعاىل -نرص اإلسالم
رب العاملني».
وأهله ،آمني ّ
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كل مكان ،وما كان من حكومة الشاه سوى تقديم بعض التأ ّوهات،
املسلمني عا ّمة يف ّ
يل ،وأَعلَن
وإظهار األسف لِام َح َّل باملسجد املبارك،
َ
وحرصت عىل إدانة النظام اإلرسائي ّ
عن افتتاحه صندوق مساعدة وت ّربعات إلعادة بناء املسجد وترميمه فقط ،حيث قال:
«إنّ الشاه واأل ّمة اإليران ّية هم الس ّباقون األوائل إلعادة بناء املسجد األقىص ،قبلة
املسلمني األوىل ،وترميمه ،وإنّهم يعت ّزون ويفتخرون بذلك».
أ ّما اإلمام { ،فقد أعلن عن رأيه تجاه هذه الحادثة عندما التقته صحيفة
«الجمهوريّة» العراق ّية ،فقال:

لإلمام
الخميني {
ّ

«ما دامت فلسطني محتلّة ،يجب عىل املسلمني ترك املسجد بصورته هذه؛ لتبقى
صورة إرسائيل الجنائ ّية واملد ِّمرة ذكرى عىل مدى الزمن ،وليك يدرك العال َُم من هي
إرسائيل ،وما هي خططها».
وبعد أشهر ،أعرب اإلما ُم { عن رأيه تار ًة أخرى ،حينام تناول بحث «الحكومة
اإلسالم ّية» ،فقال:

وكل يشء .فنادينا ورصخنا ودعونا إىل تركه عىل
« ...لقد أحرقوا املسجد األقىص َّ
حاله تلك؛ يك يتع ّرف العامل عىل آثار جرائم إرسائيلّ ،إل أنّ الشاه فتح صندو ًقا
إلعادة بنائه وترميمه ،وش ّجع الشعب عىل الت ّربعات والهِبات؛ ليمأل جيوبه من جهة،
وليغسل عار إرسائيل من جهة أخرى».
ّ
ّ
اإليرانيين خارج البالد
الجامعيين
ب .اإلمام { واهتمامه بالطلبة

طيلة فرتة إقامة اإلمام { يف منفاه الثاين ،وبالتحديد النجف ،كانت له لقاءات
ومكاتبات ومحاورات ع ّدة مع الطلبة الجامع ّيني اإليران ّيني الذين يواصلون دراستهم
خارج البالد ،مضافًا إىل ع ّدة لقاءات أخرى التحق بها كُتّاب وأدباء وسياس ّيون كبار.
واإلمام { بدوره ،كان يبذل لهم العطاء واالهتامم الكب َريين ،مضافًا إىل إرشاداته
وتعاليمه وتوصياته الحكيمة .ونرى اإلمام { يف مشهد رائع ،إذ يجيب عىل إحدى
ويبي
رسائل بعض ال ُكتّاب املسلمني ،ويرشح له خطر االستعامر عىل البالد اإلسالم ّيةّ ،

له سبب خمول األ ّمة ،ومدى خيانة الحكومات ،ويؤكّد له أ ّن الشبيبة املؤمنة والطليعة
املسلمة هي أمل األ ّمة الوحيد يف التح ّرر والخالص ،فيقول:
أمل يف أن أرى شبابنا -وهم بق ّوتهم وع ّزهم ونشاطهم ،وقبل فوات
«إنّني ك ُّل ٌ
األوان وبلوغهم الكرب والعجز -يقومون مبَه ّمتهم ،ويؤ ّدون رسالتهم ،وهي إيقاظ األ ّمة
من نومها العميق ،وذلك عىل األصعدة كافّة؛ بالشعر والنرث والخطابة والكتابة والنرش
و ...التي هي أداة إيقاظ األ ّمة من سباتها .وأدعوكم إىل ذلك ح ّتى يف اجتامعاتكم
فلعل دعوتنا هذه تكون مدعاة لربوز رجال غيارى وشجعان،
الخاصة والصغرية؛ ّ
ّ
يحملون عىل عاتقهم عبء التصحيح ،ويقضون عىل هذه األوضاع املؤملة.

كذلك قام اإلمام { بإرسال رسالة جوابيّة مفتوحة ،ر ًّدا عىل رسالة و ّجهها ات ّحاد
الطلبة املسلمني اإليران ّيني يف أوروبّا عام 1969م ،أكّد فيها عىل جرائم املستعمرين
وشق صفوف الطلبة والشباب وعلامء الدين ،وقال:
ومؤامراتهم يف إيجاد التفرقة ّ
« ...إنّ األنظمة الخائنة والعميلة حاولَت جاهد ًة مسخَ أفكار الشباب ،وإبعا َدهم
واالقتصادي
االجتامعي
وباألخص يف الجانب
اإلسالمي الحنيف،
عن أحكام الدين
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلداري ،وس َعت بوسائلها وأساليبها كلّها لتجعل من اإلسالم والدين أفيونًا ومخدّ ًرا
ّ
والديني فقط ،ال غري؛ ويف الحال ،نرى
العبادي
لطاقاتهم ،حيث أكّدَ ت عىل الجانب
ّ
ّ
مم هي عىل
قواعد ديننا القويم مرتكز ًة عىل األصول السياس ّية واالجتامع ّية ،أكرث ّ
القواعد العباديّة».

اإلمام { في المنفى

عىل أبنايئ الشباب الطلبة أن يعوا كيد األعداء ،وأن يجدّ وا بالدراسة وتحصيل
العلم ،وأن يعزبوا عن كافّة املخدّ رات واملح ّرمات املثبطة لنشاطهم وتحصيلهم ،وأن
ُيعرِضوا عن كافّة املغريات والشهوات وأنواع اللهو والطرب؛ فإنّها فخٌّ وض َعه االستعامر
إلماتتهم والقضاء عليهم .يجب عىل املفكِّرين والواعني واملخلِصني أن يعدّ وا خطط
بالحق ،ويتواصوا بالصربّ ،
وأل يخافوا
تنمية إلعداد أفرا ٍد مثلهم ،وعليهم أن يتواصلوا
ّ
يف الله لومة الئم».
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أوضح اإلمام { سو َء نوايا الغرب بإرساله بعثات املسترشقني
ويف مجا ٍل آخر،
َ
والب ّحاثة ،واتّهمهم بالعاملة ،حيث إ ّن هدفهم النها ّيئ هو متزيق صورة اإلسالم الجل ّية
قائل:
والواضحة ،وتشويهها .وأعرب عن ذلكً ،

لإلمام
الخميني {
ّ

«لقد سعى املسترشقون وعمالء الغرب ،وباسم معرفة اإلسالم والدين والشعوب
جل جهودهم عىل ترويج
الرشق ّية ،للقضاء عىل األفكار اإلسالم ّية الواعية ،ورصفوا ّ
األفكار الهدّ امة ،فع ّرفوا اإلسالم بأبنيته وزخارفه ونقوشه وفنونه ،وش ّوهوا تاريخَه،
فجعلوا سيادتَه بيد األمويّني والع ّباس ّيني والعثامن ّيني الجائرين؛ وقد أ ّدى هذا بأجمعه
غيَت كافّة مفاهيمهم وأفكارهم ،حيث َص ُعب علينا اآلن
إىل صفع املسلمني صفع ًة ّ
الحقيقي والحكومة اإلسالم ّية».
إفهامهم ما هو اإلسالم
ّ
ث ّم يؤكّد اإلمام { عىل مسؤول ّية الشباب ورسالتهم ،ويقول:

«يا معرش الشباب الواعي ،تقع اليوم عليكم َمه َّمة اإلصالح وإيقاظ الشباب
بحق
الغافل املتأثِّر بالغرب وبثقافته .عليكم بفضح جرائم الغرب وأعامله الشنيعة ّ
البرشيّة .وعليكم توضيح الصورة الحقيق ّية لإلسالم وللحكومة اإلسالم ّية التي كانت
يف الصدر األ ّول ،والتي مل تَدُ م سوى ٍ
وقت قصري .عليكم َر ُّص صفوفكم ،وتوحيد
وباألخص املسلمني».
طاقاتكم ،وفضح مؤامرات األعداء كافّة أمام األنظار كافّة،
ّ
إذًا ،بهذا كان اإلمام { ،عىل مدى فرتة إقامته يف منفاه ،كث ًريا ما يؤكّد عىل
إسالم
واالجتامعي
السيايس
الجانب
واالقتصادي يف اإلسالم ،وكث ًريا ما كان يدعو إىل ٍ
ّ
ّ
ّ
ثائ ٍر عىل الدكتاتوريّة واالستبداد واالستعامر ،حيث ح ّم َل الطلبة والشباب املسلم
مسؤوليّاته.
يف ترشين الثاين عام 1969م ،سن َحت فرصة مثينة لإلمام ليعلن عن آرائه ونظريّاته
حول الحكومة اإلسالميّة ودستورها ،والتي كان يتكلّم عنها يف السابق وبني الحني
واآلخر ،بيش ٍء من اإلشارة والتلميح .ورسعان ما قام بإعداد حلقة بحث ،طرح فيها
محارضاته املتواصلة حول أه ّم ّية الحكومة اإلسالم ّية وقوامها ،ورسعان ما كانت

ُنش باللغتني العرب ّية والفارس ّية ،وتقع يف متناول
محارضاته تُط َبع ،وآراؤه تلك ت َ
األيدي .وقد القَت استقبالً كب ًريا من الطلبة وعلامء الدين والشباب املؤمن .وقد انتقد
اإلمام { الحوزة العلم ّية ،واتّهمها بالتقصري مبامرسة َمه َّمتهم األساس ّية ،وتط ّرق إىل
واالقتصادي،
واإلداري
السيايس
الركود والجمود املخ ّيم عليها بصورة عا ّمة يف الجانب
ّ
ّ
ّ
كل ما يتعلّق بأمور املسلمني وبالدهم من خطر االستعامر،
وكذلك إهامل الحوزة ّ
وتنسق لإلطاحة بهم.
وابتعادهم عن املؤامرات الدنيئة التي تخطّط ّ
أكّد اإلمام { عىل أ ّن َمه َّمة العلامء ومراجع العرص هي إقامة الحكومة
والقيادي لألمئّة  Rوالرسول األكرم .P
اإلسالم ّية ،مستدلًّ بذلك االمتداد الرسا ّيل
ّ
وأبان مستجل ًيا الفكرة اإلسالم ّية وأبعادها السياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية ،مؤكِّ ًدا
ذلك بدالئل موث َّقة ،وشواهد عقل ّية ونقل ّية.

إ ّن بحث «الحكومة اإلسالم ّية» طويل وعريض ،ويحتاج إىل اهتامم كبري وبالغ ،نرتك
مطالعته للق ّراء األفاضل؛ نظ ًرا لسهولة تناوله يف كتب مستقلّة ،ويف متناول األيدي،
وأكتفي هنا بذكر اإلشادة؛ اإلشادة التي صدرت عن ّ
يل»
العلمة آية الله «جوادي اآلم ّ
حول هذا البحث ،إذ يقول:
اإلمام { في المنفى

«عظمة اإلمام وعظمة بحثه هذا تكمن يف تغيري إطار بحث والية الفقيه وشكله،
الكالمي ،حيث األصل واألساس؛ إذ استطاع ،مستعي ًنا
الفقهي ،إىل املجال
من املجال
ّ
ّ
الحقيقي لها ،وجعل منها نو ًرا ساط ًعا عىل
باألدلّة العقليّة والكالميّة ،أن يف ّجر املعنى
ّ
جوانب الفقه كافّة».
وبعبارة أخرى« :إ ّن اإلمام أكّد عىل أ ّن والية الفقيه هي امتدا ٌد لخ ّط اإلمامة أ ّو ًل.
رس َخ اإلمامة والوالية يف مكانتها التي تليق بها .وثالثًا ،أوضح مفهوم اإلمامة
وثان ًياّ ،
واملتحض .وراب ًعا ،جعلها مطلّ ًة عىل أبعاد املجاالت الفقه ّية».
العرصي
والوالية
ّ
ّ
ّ
العراقي
ج .اإلمام { والنظام

اقي بانقالب عىل «عبد الرحمن عارف» عام 1968م ،وتربّع
قام حزب البعث العر ّ
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لإلمام
الخميني {
ّ

عىل س ّدة الحكمُ ،مع ِربًا عن سياسته الثوريّة ض ّد الصهيون ّية ،مضافًا إىل اتّخاذه شعارات
شيوعي.
حزب
اقي هو ٌ
ّ
شيوع ّية .وكان الكثري من العا ّمة يتص ّورون بأ ّن حزب البعث العر ّ
اقي له قواعد بريطانيّة،
بَيْ َد أ ّن اإلمام { كان يل ّمح منذ ذلك الحني ،بأ ّن النظام العر ّ
ويحمل شعارات مزيّفة وماكرة .ومبرور الزمن ،اتّض َحت الصورة الحقيقيّة للنظام
اقي ،وتأكّد الجميع من ص ّحة رأي اإلمام { ،وذلك يف حرب إرسائيل مع الدول
العر ّ
العرب ّية عام 1973م .وأعل َنت السلطات اإلرسائيل ّية بوقتها عن أملها يف اتّخاذ سياسة
اقي كان مستم ًّرا بإطالق الشعارات والهتافات
مرنة ومالمئة معه ،مع أ ّن النظام العر ّ
الحامسيّة والشديدة ض ّدها.
يف عام 1969م ،تك ّد َرت العالقات اإليرانيّة العراقيّة ،وأخذ أح ُدهام يكيد لآلخر.
وعم َدت إيران إىل تحريك األكراد ض ّد الحكومة العراقيّة ،معلن ًة بذلك تد ّخلها بشؤون
العراق الداخل ّية ،فيام قامت السلطات العراق ّية بطرد الكثري من اإليران ّيني املقيمني يف
العراق ،وحتّى املقيمني منذ سنوات عديدة ،والذين حصلوا عىل الجنس ّية العراق ّية .لقد
ألقى بهم العراق ّيون خارج البالد عىل الحدود؛ للضغط عىل الحكومة اإليران ّية ،وكذلك
الخاصة.
اقي التق ّرب من املعارضة اإليرانيّة؛ ليستغلّها لخدمة أهدافه
ّ
حاول النظام العر ّ
بنا ًء عىل هذا ،قام مدير األمن العا ّم وقائم مقام مدينة النجف بزيارة اإلمام {

خاصا من سامحة اإلمام {
أل ّول م ّرة منذ إقامته { يف النجف .وطلب هذا وقتًا ًّ

رس ّي ،وعىل انفراد .بَ ْي َد أ ّن اإلمام { أعرب عن عدم موافقته،
للتح ّدث معه بشكل ّ
املخصص للزيارات العا ّمة ،أسو ًة ببق ّية الزائرين.
وسمح لهم بزيارته يف الوقت العا ّم
َّ
ومل يرضخ اإلمام { إىل ضغوطهم وإرصارهم عىل ذلك ،خشي ًة منه وتج ّن ًبا الحتامل
الخاص هذا ورقة رابحة
اقي ،والذي قد يتّخذ من لقائه
ّ
وقوعه يف مصيدة النظام العر ّ
ّ
والذل ،مضافًا إىل احتامل ات ّهام
له ،تعود عىل اإلسالم واملسلمني والحوزة بالخذالن
رسا.
الشاه بتعامله مع السلطات العراق ّية ًّ
نص الحوارات واللقاءات التي دا َرت بني اإلمام { ورجال السلطة يف العراق،
ّ

نقلَها الس ّيد «روحا ّين» يف كتابه «نهضة اإلمام
الخميني» .مجمل لقاءاتهم كانت منص ّبة
ّ
عىل كسب دعم اإلمام { لهم ،لكونه معارضً ا لنظام الشاه ،بينام اإلمام { ر ّد
عليهم ر ًّدا عنيفًا وقاط ًعا ،فقال:
عقائدي وأصو ّيل متج ّذر،
الشاهنشاهي هو اختالف
«أ ّو ًل ،إنّ خالفنا مع النظام
ّ
ّ
يل ،وستعود
خالف
حل مطلقًا ،بينام خالفكم مع إيران
وليس له ٌّ
ٌ
موسمي وفص ّ
ّ
ثم إنّ أحدَكم يتع ّرض لآلخر ويطعن به،
العالقات عىل ما كانَت عليه مبرور الزمنّ .
وسوف مت ّر األيّام والليايل ،وتصبحون يدً ا واحدة وأصدقاء حميمني ،بينام نحن لنا
مبادئ وأصول ثابتة ،وال نستطيع أن نركن للظاملني أبدً ا».
ث ّم تط ّرق إىل جرائم الحزب الحاكم ،وقال:

وبعد أشهر ،قام محافظ مدينة كربالء ،نياب ًة عن رئيس الجمهوريّة ،بزيارة مراجع
النجف ،ومن ضمنهم اإلمام { .ومل ّا حرض عند اإلمام { ،بلّغه تح ّيات رئيس
الجمهوريّة وقائد مجلس قيادة الثورة يف العراق وسالمه ،ومع أنّه ك ّرر هذه العبارة
يلق من اإلمام { تجاوبًا واهتام ًما ،والتزم سامحتُه الصمت
م ّرتَنيّ ،إل أنّه مل َ
والسكوت .يف اليوم التايل ،أعل َنت صحيفة «الجمهوريّة» العراق ّية نبأَ زيارة املحافظ
ملراجع النجف ،وأعل َنت اآليت:
الحق والعدالة يؤيّدون ويب ّجلون ثورة
« ...إ ّن الزعامة الدين ّية واملراجع ورجال ّ
السابع عرش من متّوز أش ّد التأييد والتبجيل .وإ ّن رجال الدين أعربوا عن امتنانهم

اإلمام { في المنفى

«ثان ًيا ،ما الذي أعرض ُتم عنه وفعلَته إيران؟ لقد قم َعت السلطات اإليران ّية الجامهري
رشدون
رش قتلة ،وأنتم اليوم بطرقكم الوحش ّية الشنيعة ،ت ّ
بأبشع صورة ،وقتلَتهم َّ
ظلم وعدوانًا من العراق .ومل تكتفوا بذلك ،بل أهنتم
اآلالف من اإليران ّيني ،وتطردونهم ً
العلامء وأهل العلم الفضالء الكبار .وحسب ما بلغني ،فإنّكم سحبتم اإليران ّيني يف مدينة
خاصة ،وبصورة بشعة ،ونقلتموهم إىل
الحممات ،وألقيتم بهم بس ّيارات ّ
الكاظم ّية من ّ
الحدود ...إذا كان الشاه قد اقرتف س ّيئة ،فلقد اقرتفتم س ّيئات وس ّيئات!».

273

274

لزيارة الس ّيد املحافظ ،ودعوا له وللنظام بالنرص والتوفيق .وأثنى رجال الدين عىل
مواقف الحكومة العراق ّية من الحكومة اإليران ّية الج ّبارة ،وشكروا املسؤولني عىل
مواقفهم بإرجاع املب َعدين اإليران ّيني إىل العراق .وأعربوا عن استيائهم من الحكومة
اإليران ّية؛ ملواقفها العدوان ّية ملشكلة أروند رود».

وبعد يو َمني ،استدعى اإلمام { قائم مقام النجف األرشف ،وطالبه بتكذيب
قائل:
كل ما ورد يف صحيفة الجمهوريّة رسميًّا ،عرب رجال السلطة واملسؤولني ،وه ّدده ً
ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

بكل ما
يتم هذا ،فسوف أستدعي كافّة سفراء الدول اإلسالم ّية ،وأبلغهم ّ
«إذا مل ّ
أي مسؤول
اتّهمتمونا به وافرتيتموه علينا .فمن اآلن وصاعدً ا ،سوف لن أستقبل ّ
اقي؛ يك ال يكون لكم مجال الفرتاءات أخرى».
عر ّ

إ ّن أزالم النظام الحاكم ليسوا مرنني ،بل إنّهم متغطرسون وغري مبالني .بَ ْي َد أنّهم
كانوا يهابون مواقف اإلمام { ،فعمدوا إىل تكذيب الخرب ذلك بأسلوب ف ّني ،حيث
أعل َنت الصحيفة عن وقوع اشتباه يف املفهوم واألداء ،وأ ّن ما جاء يف الصحيفة من
األخبار هذه عا ٍر عن الص ّحة.
بعد هذاُ ،س ِئ َل اإلمام { عن سبب عدم استقباله رجال السلطات اإليرانيّة ،فيام
قائل:
هو يستقبل نظراءهم العراقيّني ،فأجاب ً

«نحن يف بالدنا لنا قواعدنا وشعب ّيتنا؛ ومن هنا ،استطعنا أن نجاهد النظام ونعلن
محاربته .وبالطبع أثناء النضال والقتال ،ال معنى للقاءات والزيارات .أ ّما هنا ،ويف
اقي يجهلنا ،وال يعرف شي ًئا ع ّنا،
العراق بالذات ،نحن غرباء وحيدون ،والشعب العر ّ
وليس من حقّنا معارضة النظام أو الثورة عليه ،ومسألة قطع العالقات معه سوف لن
حريص جدًّ ا عىل عدم متكني النظام من انتهاز فرصة
تفيدنا مطلقًا .ومع هذا ،إنّني
ٌ
مناسبة يستغلّنا بها ،وإنّني أنظّم أوقات اللقاءات والزيارات لرسله ،وأجعله يف األوقات
العموم ّية؛ ليك يشهد اللقاء عد ٌد من الناس والزائرين ،وتكون املسألة علن ّي ًة بعيد ًة عن
أي موقف لتسخري لقاءاتنا ملآربهم».
ّ
كل شبهة ،وال تفسح لهم املجال الستغالل ّ

الفصل السابع عشر

ّ
تحركات نظام الشاه بين أعوام  71و1977م
ومواقف اإلمام { تجاهها

أمل رضا خان وابنه م ّحمد رضا
يك َ
كان احتفال إيران مبرور  25قرن عىل النظام املل ّ
خان من بعدهّ ،إل أ ّن األ ّول مل يتحقّق له أمله لعزله عن السلطة .وكان الهدف من
وراء هذا يكمن يف أحابيل سياسة رضا خان ونجله مح ّمد رضا ،ومراوغات الشخص ّيات
تلتف حولهام منادين بالوطن ّية والقوم ّية واملاسون ّية ،وهم
املؤث ّرة التي طاملا رأيناها ُّ
واألثري السابق ،وإحياء سنن األ ّولني إلماتة الروح
يك
يش ّجعون عىل إعادة الرتاث املل ّ
ّ
والقومي ملسخ أفكار الشعب وتطعيمها
الوطني
اإلميان ّية واإلسالم ّية وإعالء ال َنفَس
ّ
ّ
بالوثن ّية والزرادشت ّية.
وباألخص
ولهذا استنفرت الدوائر الحكوم ّية بأجمعها ،وبذلت قصارى جهدها،
ّ
عام 1970م؛ من أجل تهيئة الج ّو املناسب واألرض ّية املناسبة لهذا االحتفال الذي
يدور يف ذهن الشاه وأبيه منذ سنوات عديدة ،وقامت وسائل اإلعالم بدعم هذه
الخطوة ومساندتها ،فمنذ شهور بعيدة أخذت تتط ّرق إىل القوم ّية والوطن ّية ،وص ّعدت
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عظيم وكب ًريا مبناسبة مرور العام  2500عىل
احتفال
ً
احتفل النظام يف عام 1971م
ً
ظل النظام أشه ًرا ،بل سنوات طويلة يع ّد
قيام الشاهنشاه ّية (امللك ّية) اإليران ّية .وقد ّ
فاعل ،وال ب ّد لنا من أن نقف
دعم ً
لهذا االحتفال ويته ّيأ له ،وقد دعمته الصهيون ّية ً
السيايس له وقفة وجيزة.
عند الجانب
ّ
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والخارجي.
يل
من موجتها اإلعالم ّية والدعائ ّية لهذا االحتفال عىل الصعيدين الداخ ّ
ّ
عظيم من ميزان ّيتها ،وفتحت صناديق الت ّربعات والهبات يف
وخصصت الدولة مبلغًا
ّ
ً
الشوارع ،وأجربت الكثري من القطاعات عىل م ّد يد املساعدة واملساهمة لهذا املرشوع،
ريال بعنوان
كل طالب بدفع مبلغ ً 50
طلب املدارس والثانويّات ،فألزم ّ
حيث مل يسلم ّ
تهيئة مبلغ لبناء  2500مدرسة يف كافة أنحاء إيران!

لإلمام
الخميني {
ّ

وعمدت السلطة قبل أيّام من إقامة الحفل ،إىل ش ّن حملة اعتقاالت واسعة يف
وكل من يُشَ ّك يف أمره ،نظ ًرا لخشيتهم
صفوف الطلبة الجامعيّني وبعض علامء الدين ّ
الجامهريي بصورة أو بأخرى.
احتامل ردود الفعل
ّ
وبنا ًء عىل الدعوة التي ق ّدمها الشاه ،شهدت البالد حضو ًرا دبلوماس ًّيا من ِقبل
العديد من رؤساء الجمهوريّات والوزراء وامللوك و ...يرافقهم املئات من املرافقني
السياس ّيني ،وكذلك الصحف ّيني واإلعالم ّيني.
الفرنيس بيري بالنشه يف كتابه «إيران ،ثورة باسم الله» حول أبّهة
ينقل املؤ ِّرخ
ّ
االحتفال املزعوم ،واصفًا إيّاه باآليت:

« ...هي استضافة تحت فسطاط كبري مط َّرز من نوع املخمل ،يحتوي عىل 22
الفرنيس الذي
لوسرتًا عمالقًا ،يتض ّمن فرقة موسيقيّة ،أ ّما مائدتهم ،...ذلك املطبخ
ّ
جمع أفضل طبّاخي العامل ،أع ّد تلك املأكوالت العريقة من الدرجة األوىل ،كالطاووس
يل ،إىل جانب ذلك الكافيار اإليرا ّين ،كلّها أُ ِع ّدت من
ّ
املشوي والكباب والرسطان املق ّ
باريس ،ونُقلت األزهار العظيمة واملنقطعة النظري من هولندا بطائرة ُخ ِّصصت لهذا
الغرض.»...
كام ويؤكّد مؤلّفو كتاب «إيران ض ّد الشاه» بقولهم:

«إ ّن إقامة مثل هذا الحفل بعظمته وأبّهته هذه ،والذي أُ ِع ّد من أموال الشعب التي
الفرنيس ،ومن إعداد
رصفوها لديكورات جونسون العامل ّية وألطعمة مطعم مكسيم
ّ
وتنفيذ ايبل جونس و ...مل تكن ّإل لهدف واحد ،هو كسب دعم الغرب وتأييده لهم.

لقد وقف الشاه أمام قرب كورش((( مخاط ًبا إيّاه أمام تلك الحشود الحارضة واملاليني
قائل:
املشاهدة واملستمعة عرب اإلذاعة والتلفزة ،فخاطبه ً

هذه الكلامت التي تف ّوه بها مل تكن إلّ عبارات هزل وتهكّم يف الشارع اإليرا ّين،
يتداولها الشعب باستهزاء وسخرية .وكان الهدف من ورائها هو تع ّهد الشاه لألجانب
والغرب عىل مض ّيه عىل سرية كورش ونهجه ...ويضيف املؤلِّفون كذلك مؤكّدين:

«إ ّن النظام عزب عن فتح الدعوة للشعب ،وجعلها دعوة عا ّمة ،واستدعى قوى
عسكريّة ونظام ّية من مراكز ثالثة ،إضافة إىل مشاركة الق ّوة الج ّويّة ،وط ّوق منطقة
«تخت جمشيد»((( بدائرة قطرها  120كلم تطويقًا أمن ًّيا مش ّد ًدا .كام وأُلقي القبض
عىل أفراد عديدين كانوا موضع ّ
شك وشبهة لدى رجال األمن والحرس .والجدير
توسطت هذه املساحة العظيمة ،ومن أجل ائتامن
ذكره أ ّن بعض القرى البسيطة ّ
رشها عمدت السلطة إىل فرض حصار عىل شكل أسوار عالية لإلحاطة بها طيلة فرتة
ّ
قليل] أُعلنت بها األحكام العرف ّية،
االحتفال! كام أ ّن مدينة شرياز [تبعد عن املنطقة ً
مم ال ّ
شك فيه أ ّن هذا االحتفال كان مدعاة للدهشة واإلعجاب
وط ّوقها البوليسّ .
وبخاصة األجانب منهم ،فعندما أدركوا مقدار تكاليفه التي وصلت إىل
لدى الحضور،
ّ
خمسمئة مليون دوالر عىل ح ّد زعم أحد املسؤولني ،أدهشهم هذا الرقم ،وأ ّدى إىل
عدم سكوتهم من ش ّدة الذهول الذي أصابهم .نعم ،هي أموال طائلة ألحقت األرضار
مؤسس األمرباطوريّة الفارس ّية الهخامنش ّية.
((( ّ
((( منطقة أثريّة تقع يف محافظة فارس.
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ُ
«كورش ،نحن واقفون أمامك ّ
ونقول:
لنزف إليك التهاين والبرشى ،وأنت بقربك هذا،
نم قرير العني ،فنحن مستيقظون ،فإنّه من دواعي رسورنا وافتخارنا أن نرى علم
إيران اليوم يرفرف عىل أرضه بسالم وهدوء واطمئنان بعد أن م ّر مبوجات اضطراب
وقلق وخشية ،طيلة عهود مديدة من الزمن .اليوم ،إن تكن بالدنا بهذا الخري وبهذه
مم ق ّد ْمته لها من جهود ونضال فجعلتها عزيزة تعلو رايتها
السعادة ،فإ ّن ذلك هو ّ
واألبدي.»...
ومؤش لندائك اإلنسا ّين املتح ّرر الباقي
خفاقة ،وهي اليوم رسالة ّ
ّ
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وامتصت دماء الشعب وعرق جبينه بشكل عا ّم.»...
خاص،
ّ
مبيزان ّية الدولة بشكل ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

يف شهر ذي الحجة عام 1970م ،وحيث كان النظام يبذل الجهود املتواصلة
مهم إىل ح ّجاج بيت الله الحرام،
إلقامة االحتفال ،و ّجه اإلمام
الخميني { خطابًا ًّ
ّ
الحج من ِقبل الله -سبحانه
تخلّله بحث
فلسفي يرشح فيه سبب وجوب فريضة ّ
ّ
وتعاىل ،-والتي هي بح ّد ذاتها تآلف املسلمني ،وتبادل اآلراء فيام بينهم ،ومشاركتهم
أفراحهم وأحزانهم ،وتط ّرق إىل ما يداهم املسلمني من خطر عظيم ،وهاجم النظام
الشاهنشاهي ،وكشف النقاب عن بعض مؤامراته وجرامئه ،حيث داهمه مداهم ًة
ّ
الحج املق ّدسة
صارم ٍة مجاب ًها االحتفال الذي س ُيقام ،وتناول البعد
السيايس لفريضة ّ
ّ
قائل:
ً
كل عام م ّرة واحدة يف هذه
«إنّ هذا االجتامع العظيم واملقّدس الذي ُيعقد يف ّ
البقعة املط َّهرة ،يجعلنا مل َزمني ومكلَّفني مبسؤول ّية كبرية تجاه دعم الوحدة اإلسالم ّية،
ورص الصفوف ،ودراسة أهداف اإلسالم والرشيعة السمحاء ،وتبادل هموم املسلمني
ّ
وما يداهمهم من أخطار ،والعمل عىل حلّها والتصدّ ي لها .يجب عىل ح ّجاج بيت الله
تداول أوضاع املسلمني ودراسة سبل الكفاح ومقاومة االستعامر الذي يداهم بالدنا
اإلسالم ّية بأرسها .عليهم استقصاء وتناول أخبار املسلمني عىل وجه البسيطة عرب
االقتصادي
زائري البيت الحرام مبارشة ومن أفواههم .عليهم تداول وضع املسلمني
ّ
وما يعانونه من حرمان .عليهم دراسة القض ّية الفلسطين ّية وكيف ّية تحرير فلسطني
من سيطرة ألّد أعداء اإلسالم واملسلمني .اهت ّموا بتقديم العون واملساعدة إلخوانكم
املغتصب.»...
الفلسطيني الفدائ ّيني الذين وقفوا حياتهم كلّها من أجل بلدهم
َ
ّ
لقد دعا اإلمام { املفكّرين والعلامء واملجاهدين إىل توعية شعوبهم ،وطالب
رؤساء الدول اإلسالم ّية بالوحدة الشاملة ونبذ الخالفات الداخل ّية ،والوقوف يف وجه
االستعامر وما يبثّه من أساليب خطرة لتمزيق صفوف املسلمني وإيجاد الفرقة والخالف
بينهم .ومن ث ّم تط ّرق بخطابه إىل ما يواجهه الشعب اإليرا ّين املسلم من ضغوط ومحن

وباليا عرب الطغمة الشاهنشاه ّية الظاملة ،ليعلم املسلمون ما يجري إلخوانهم يف إيران.
ث ّم تط ّرق اإلمام { إىل روابط إيران وإرسائيل العد ّو األ ّول لإلسالم واملسلمني،
وإىل ما يش ّنه النظام من حمالت الظلم واالضطهاد ألبناء اإلسالم وعلامء الدين
والحوزات العلم ّية واملدارس الدين ّية ،ومن قم تط ّرق إىل أهداف النظام من وراء
إقامته تلك الحفالت الفاسدة واملنحرفة ،وقال:

ليعلم العامل بأرسه أنّ الشعب املسلم املضطهد يف إيران ليست له أيّة عالقة
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«إنّ النظام بثورته املدع ّوة بالبيضاء ،قىض عىل خمسة عرش ألف مسلم يف يوم
واحد ،وس ّود تاريخ األ ّمة والوطن بجرميته النكراء تلك .إنّ النظام هو املس ِّبب
اعي للبالد .وإنّ أكرث القرى واألرياف اليوم
الوحيد لتهدّ م الوضع
ّ
االقتصادي والزر ّ
تفتقر إىل أبسط الحقوق البرشيّة ،فال عالج ،وال ص ّحة ،وال مدارس ،وال مص ّحات،
وال مياه رشب ،وال ...وحسب ما ا ّدعته إحدى الصحف :إنّ األطفال األبرياء خرجوا
إىل الحقول واملراتع ليتناولوا الحشائش وما شابهها حفظًا لحياتهم؛ وذلك من شدّ ة
القحط ،بينام نرى النظام الجائر يبذل املاليني من أجل إقامة حفالت ماجنة فاجرة،
حفالت باسم هذا وذاك ،حفالت مبرور  25سنة عىل سلطة الشاه ،واألكرب عا ًرا احتفال
امللك ّية مبرور العام  2500عىل قيامها وتأسيسها ،إنّ ذلك الحفل الذي عاد عىل
األ ّمة والشعب بالخذالن والحرمان .ولو أنّ ما ُصف عىل االحتفاالت كان ُيرصف
عىل الفقراء واملحرومني ،لخفّف الكثري من آالمنا ومشاكلنا؛ بيد أنّهم ال يريدون
سوى إذالل الشعب واملحافظة عىل بقائهم وتعزيز وجودهم .إنّ النظام الجائر
باستيالئه عىل أموال املسلمني ونهبه ومصادرته ألموالهم يسعى إلعادة أمجاد الطغاة
وامللوك واألباطرة الذين سحقوا شعوبهم ود ّمروها بأرسها من أجل عرشهم وبسط
سلطتهم ،إنّ امللوك الذين حاربوا املذاهب العادلة ،واألباطرة الذين أعرضوا عن
دعوة الرسول  Pسابقًا هم ذاتهم طغاة اليوم ،وهم مناذج ألولئك الفجرة الكفرة،
الذين يس َعون إلعادة أمجاد هؤالء بوسائلهم املشبوهة.
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كل من يشارك أو
وصلة بهذه الحفالت الدعائ ّية الفاجرة ،وليعلم الجميع بأنّ ّ
يساهم مبثل هذه ،فهو خارج عىل اإلسالم واملسلمني ،و ُي َعدُّ خائ ًنا لأل ّمة وللدين
الحنيف».

لإلمام
الخميني {
ّ

هذا البيان طُبع ونرش باللغة الفارس ّية والعرب ّية ،و ُوزّع عىل زائري البيت الحرام،
وانترش بني الح ّجاج اإليران ّيني بشكل مذهل ،عىل الرغم من مراقبة أجهزة األمن
والسافاك .وبهذا ،وعرب زائري البيت الحرام ،انتقلت هذه النرشات إىل إيران ،واطّلع
عليها الكثري من أبناء األ ّمة ،فيام راح بعضهم ينقل مضامينها شفويًّا لتعذّر نقل البيان
إىل بالده ،وت ّم هذا قبل بضعة أشهر من إقامة الحفل الكبري الذي كان يستع ّد له
النظام .وقبل ثالثة أشهر من موعد إقامة الحفل ،بذل النظام قصارى جهده ،وأع ّد
ترتيباته العا ّمة الستقبال ضيوفه ،و ّجه اإلمام { خطابًا مهمًّ من النجف األرشف،
جاء يف مطلعه:
«إنّني أشعر باملسؤول ّية امللقاة عىل عاتقي؛ لذا أح ّذر بعض الرموز من الخطر
بعض السادة (العلامء) مبا يجري ويُخطَّط لدحر املسلمني والقضاء
املحدق بنا ،وأذكّر َ
الخاصة ليشعروا باملسؤول ّية امللقاة عىل
عليهم ،علّه يكون سب ًبا إلعادة حساباتهم
ّ
عاتقهم أيضً ا.»...
باألخص عشائر
واملعييش للشعب،
االقتصادي
ث ّم يتط ّرق أثناء خطابه إىل الوضع
ّ
ّ
ّ
قائل:
الجنوب وخراسان وبلوجستان وً ،...
« ..البالد يداهمها الحرمان ومختلف أنواع الشدائد والباليا ،فيام يقوم النظام
باحتفال كبري للملك ّية والشاهنشاه ّية .لقد أعلنت إحدى وسائل األنباء أنّ جز ًءا من
كلفة االحتفال هذا قد فُرض عىل العاصمة طهران ،و ُقدِّ رت بـ 80مليون تومان [10
طاقم من
مليون دوالر] .نعم ،هذا فقط للعاصمة بذاتها ...لقد بلغني أنّ النظام ه ّيأ ً
كل ما يُ َّتخذ
الخرباء والفن ّيني اإلرسائيل ّيني لقيامهم بإعداد الحفل واإلرشاف عليه ،وأنّ ّ
ويُص َّمم هو من قبلهم!

إرسائيل هي عد ّوة اإلسالم واملسلمني ،إرسائيل التي ش ّنت حربها ضدّ اإلسالم عل ًنا،
إرسائيل.»...
ثم يرجع اإلمام { إىل تاريخ إيران يف العهد املايض ،ويتط ّرق إىل أحوال امللوك
والقيارصة ،ويتناول بعض جرامئهم وأفعالهم املشينة ،فيقول:
الطربي -أنّه كان ينفجر ويتنفّر عندما يطرأ
«جاء يف رواية عن الرسول - Pنقلها
ّ
عىل ذهنه اسم «امللوك ّية» أو كلمة امللوك وما شابهها .و«الشاهنشاه ّية» هي املعنى
اآلخر لتلك االصطالحات املهجورة التي يطلقونها اليوم عىل بعض أفراد البرش...

 ...بأعاملهم تلك وجرامئهم هذه يريدون إقامة احتفال لتخليدهم!
أي عمل وخدمة قدّ موها للشعب واأل ّمة؟...
 ...ملاذا يُقيم السالطني اليوم الحفالت؟ ّ
رأيت بأ ّم عيني ما فعله أولئك األوغاد بالشعب وباملسلمني ،أمل
أنا بنفيس وبزمني ُ
تتذكّروا واقعة كوهر شاهد مبشهد ،تلك الواقعة التي راح ضح ّيتها اآلالف من الرجال
والنساء واألطفال والشيوخ ،ذلك املسجد الذي بقي مغلقًا فرتة من الزمن من أجل
أن ال يدنو أحد منه ،ويرى آثار القتىل والشهداء عىل جدرانه وأرضه! أبعد هذا كلّه
يريدون م ّنا مشاركتهم احتفاالتهم؟!
هل نشارك نظا ًما ارتكب مجزرة الخامس من حزيران ...يف احتفاالته هذه؟ لقد
قال [محمد رضا] يف إحدى خطاباته :إنّ الحلفاء أتَوا إىل بالدنا ألنّهم رأَوا إصالح البالد
بوجودي وإماريت أنا ،وألنّني وريث الشاهنشاه ّية وامللك ّية .فليخسؤوا! ول ُيلعنوا! أين
هو اإلصالح؟! وما الذي بقي للشعب واأل ّمة يك يصلحوه؟!».
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إنّ امللك ّية يف إيران ،منذ اليوم األ ّول لوالدتها وح ّتى يومنا هذا ،مل تقدّ م للبرشيّة
ائم الطغاة تاريخَ إيران منذ يومها األ ّول،
شي ًئا سوى الفقر والدمار .لقد س ّودت جر ُ
لقد م ّر زمن ُص ِنع فيه برج مرتفع من جامجم القتىل! كان الناس دامئًا عرضة للقتل
والقمع ،يسفكون دماء الناس ويهتكون أعراضهم ،ليحقّقوا فكرة صنع بر ٍج َخطَر عىل
ذهن شا ٍه ما...
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الشعب اإليرا َّين مسؤول ّيته تجاه إقامة هذا الحفل
ومن ث ّم يح ِّمل اإلمام {
َ
املشؤوم ،ويقول:
«اليوم تقع مسؤول ّية التحدّ ي لهذ االحتفال عىل عاتق شعبنا وأّمتنا يف إيران،

والتحدّ ي لهذا االحتفال ال يكون ذا طابع عنف وخشونة ،بل إنّه يكفي أن ال يخرج
[الناس] من بيوتهم أثناء إقامة هذه االحتفاالت استنكا ًرا لها ،ويجب أن نهمل
كل ما يف
النظام ،فاملشاركة واملساهمة يف هذا االحتفال حرام وغري جائزة ،ابذلوا ّ
وسعكم من أجل االبتعاد عنهم».
وأخ ًريا ،قال:

لإلمام
الخميني {
ّ

يل أن أح ّذر وأنذر ما دام صويت يصل إىل مسامعكم ،وأصارع
«مسؤول ّيتي تفرض ع ّ
وأقاوم وأناضل ما دامت يدي قادرة عىل مسك القلم ونرش ما تكتبه ...هذه هي
مشاكلنا ومصائبنا ،فام الذي ميكن أن أقدّ مه؟ أأجلس وأد ّرس دروس األخالق؟
رسق ،وتُه َتك أعراضها ،ويُستوىل عىل مقدّ ساتها وكرامتها؟
والشعوب املسلمة تُن َهب وتُ َ
لو كان معي يف إيران يف قم يف طهران يف مشهد يف تربيز ...رجال يعاضدونني ويشدّ ون
أزري ملحاربة النظام واالعرتاض عىل ما يقوم به من برامج فساد ودمار لأل ّمه والبالد
لرتاجع الظلمة أمام الشعب ،ولقضينا عليهم نهائ ًّيا».
وبالفعل ،فلقد تفاعل الشعب مع خطاب اإلمام { وتوجيهاته ،وشو ِهدت
فاملحلت ُعطِّلت،
ّ
إيران يف جميع أيّام إقامة االحتفال املشؤوم خالية من حركة الناس،
مم دعا الكثري من
ولزم الناس مساكنهم .وخلت املدن الكبرية من الحركة والتنقّل؛ ّ
الكتّاب والصحفيّني املدع ّووين لنقل هذه الصورة مبقاالتهم وصحفهم ومجالتهم.
ٍ
بتحريض من اإلمام {،
أ ّما الشاه الذي واجه هذه الحركة املقصودة ،والتي متّت
فقد عمد إىل استخدام طرق ماكرة لخداع الشعب ،ولفت أنظاره نحو النظام ،حيث
أوعز إىل أسد الله علم -رئيس الوزراء آنذاك -بتعليامت هذا مفادها( :إ ّن األموال التي
فاضت عىل الكلفة ،والتي ُه ِّيئت من مساهمة أبناء وطننا يجب أن يُبنى بها مسج ٌد

كبري وضخم) .وقد أعلن عن ذلك أسد الله من خالل مقابلة صحف ّية يف نهاية الحفل.

تقول الصحف ّية اإليطال ّية «أوريانا فاالجي» :إ ّن الشاه كان يعتقد بأ ّن كيانه الذا ّيت
أصبح محلًّ الناخة روح داريوش الكبري ،وأ ّن الله أرسلها إليه ليحقّق أحالم كورش
امللك ّية التي مل يستطع إنجازها وتحقيقها ،وراح مح ّمد رضا يستعمل مصطلحات
وألقاب كثرية ومختلفة «كالشاه» و«الشاهنشاه» و«صاحب الجاللة» و«آريامهر»
و ...ليعلن بأنّه ٍ
ماض عىل نهج أولئك القيارصة واألباطرة ،وأنّه الوريث الوحيد لهم.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى كان يتنكّر بجلباب الدين واملذهب ،في ّدعي بأنّه
يتمتّع بصفة اإللهام اإلله ّية ،حتّى أنّه رأى الح ّجة القائم  Qم ّرتني باملنام ،بل
بعامل الغيب!...
عندما عمد الشاه إىل إعداد «جيش العقيدة» عام  ،1971إمنّا رشع بذلك بعد
أن استطاع تضليل الرأي العام وخداعه؛ وذلك من أجل أن ينرش أفراد الجيش هذا
مبختلف املدن واملحافظات للتبليغ واإلرشاد والدعاية .والذي يهدف إليه من وراء
ذلك تضليل الشعب ومسخ عقيدته ودينه .وإ ّن الهدف األكرب واألعظم من وراء هذا
هو إضعاف الحوزة العلم ّية والسيطرة عليها ،وج ّرها إىل ربقة النظام .وإ ّن تلك الحوزة
والسيايس ،وكانت تشكّل الخطر
االقتصادي
كانت مستقلّة وغن ّية عىل الصعيدين
ّ
ّ
الرئييس واأل ّول عىل النظام .ومن هنا ،عمد إىل تشكيل هذا اللواء من رجال الدين
ّ
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خاصا ملحاربة الدين والعقيدة؛
نعم ،فكام ذكرنا سابقًا ،كان النظام قد اتّخذ أسلوبًا ًّ
الوثني الدفني.
وذلك عرب قناتني :األوىل لإلشادة بامللكيّة والشاهنشاهيّة وإلحياء الرتاث
ّ
والثانية ترويج خطّة مدروسة متكاملة لتشويه اإلسالم أمام أنظار الشعب عرب رجال
الدين املزيّفني وعرب الدعايات الكاذبة واملزيفة ،إضافة إىل قمع علامء الدين املناضلني
واملجاهدين وسجنهم وتجميدهم ،وكذلك سائر املفكّرين املسلمني الواعني .هذا
كلّه من أجل بناء فكرة الشاهنشاهيّة وامللكيّة وترسيخها يف أذهان الناس وتزييف
اإلسالمي والعقيدة اإللهيّة.
عقائدهم وتنفريهم من الدين
ّ
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املزيّفني وإعداده ليملؤوا املساجد واملراكز الدين ّية ،وليش ّوهوا صورة اإلسالم الحقيق ّية،
وليش ّوهوا سمعة علامء الدين للقضاء عليهم بالكامل.
ومبج ّرد قيام السلطة باستئناف الخطّة الجديدة هذه ،و ّجه اإلمام { ندا ًء إىل
الشعب اإليرا ّين ،جاء فيه:

لإلمام
الخميني {
ّ

«اليوم يقوم النظام باستخدام طرق ماكرة وأساليب ملتوية جديدة من أجل
اإلطاحة باإلسالم واملسلمني ،لقد عمد النظام إىل تشكيل ما ُيس ّمى «جيش العقيدة»،
مه ّمتها الدعوة واإلرشــاد ،بينام هو اليوم يقتل ويقمع علامء الدين املخلصني،
ويسجن العديد منهم بسجونه املظلمة ،و ُيب ِعد ويع ّذب آخرين وآخرين .إنّني أح ِّذر
من الخطر املداهم إذا استم ّر النظام يف عمله هذا ،و ُوفِّق بخطواته هذه ،ولسوف
كل آثار
يقيض عىل كافّة الخطباء والعلامء وأهل العلم املخلصني من جهة ،وميحو ّ
الدين والعقيدة واإلسالم من جهة أخرى».
قائل:
ويؤكّد ً
«إنّ جيش العقيدة املزعوم هذا يخدم مصالح االستعامر بأرسها ،بتزويره وتشويهه
وباألخص عىل علامء
وجهة الدين الصحيحة ،ويشكّل اليوم خط ًرا كبريًا عىل املسلمني،
ّ
الدين املخلصني».
وبعد استعراضه ملواقف علامء الدين املسلمني وتبجليهم واإلشادة بنضالهم،
الشعب الوقوف يف وجه هذه املؤامرة الجديدة ،ودعاه إىل الجهاد
طالب اإلما ُم {
َ
والنضال بقوله:
« ...إنّ النظام الجائر عمد اليوم إىل هذه الخطّة واملؤامرة؛ ألنّه عىل وعي كامل
مبا يتم ّيز به علامء الدين ومراجع األ ّمة اإلسالم ّية .إنّه يعلم أنّ هؤالء بنشاطهم
متمسكة بهم وبكتاب الله والرشيعة
عرب املساجد والخطب واإلرشاد جعلوا األ ّمة
ّ
املقدّ سة .وما دام هؤالء العلامء املجاهدون موجودين ،فإنّ النظام سوف لن يستطيع
أن يصل إىل مآربه وأهدافه؛ ألنّهم السدّ املنيع األ ّول يف وجهه .وقد عمد النظام إىل

الحقيقي واألصيل لنا،
بزي العلامء لتشويه الوجه
إعداد أشخاص مزيّفني مدسوسني ّ
ّ
وليش ّوهوا صورنا ،هادفني بذلك إبعاد األ ّمة ع ّنا وإسقاطنا ،وإذا كان بعض رجال الدين
املغفّلني أو الطامعني يقفون إىل جانب النظام الجائر ،فليعلموا أنّ األ ّمة اإلسالم ّية
أي اهتامم ،وال تنظر إليهم ّإل بازدراء وغضب.
أي اعتبار ،وال تعريهم ّ
ال تُقيم لهم ّ
إنّ النظام بواسطة هؤالء يريد السيطرة علينا وبيعنا وبيع ثرواتنا وبالدنا اإلسالم ّية
للمستعمرين واملعتدين.

ويف ع ّدة بيانات ورسائل أخرى و ّجهها اإلمام { إىل الطلبة الجامع ّيني خارج البالد،
وكذلك طلبة الحوزات العلم ّية ،مؤكّ ًدا خطورة الخطوة الجديدة التي عمد إليها النظام.
إنّه أكّد عىل أ ّن املع ّممني املزيّفني «هم أعظم وأكرب خط ًرا عىل اإلسالم واملسلمني .وقد
اتّبع أعداؤنا هذه السبل؛ ألنّهم رأَوها الطريقة املثىل التي يستطيعون من خاللها
تحقيق أهدافهم وأهداف االستعامر ،وتحقيق آمال أعداء اإلسالم الدفينة والقدمية .إنّ
واجبنا اليوم هو القضاء عىل هذه الطائفة من املع ّممني وقطع أياديهم وإبعادهم عن
التج ّمعات واملحافل اإلسالم ّيةّ ،
وإل فإنّهم سوف يسخّرون اإلسالم والقرآن والتعاليم
اإللهي الحقّة».
ثم يقضون عىل ُهو ّية الدين
اإلسالم ّية لصالح النظام الجائر ،ومن ّ
ّ
الشاهنشاهي ،وذكّر بخطط الحكّام
نعت اإلمام { خططهم هذه باإلسالم
وقد َ
ّ
والعبايس ،ونلمس ذلك ج ّي ًدا عرب رسائله وبياناته التي
األموي
وت ّرهاتهم يف العهدين
ّ
ّ
و ّجهها للطلبة آنذاك.
إنّه كان يهدف بذلك كلّه إىل توعية الجيل الجديد وتوعية الشباب وإرشادهم،
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وباألخص عىل
اإلسالمي بأرسه،
اليوم تقع مسؤول ّية الجهاد والنضال عىل الشعب
ّ
ّ
شبابنا املثقّف الواعي؛ إذ عليهم تكثيف نشاطاتهم يف املساجد واملراكز الدين ّية ،وإقامة
الندوات واملحارضات الدين ّية يف املناسبات ،والعطل والفرص األسبوع ّية ،وعليهم
االلتفاف حول علامء الدين الواعني الستلهام تعاليم الدين الحنيف الحقّة ،ليطاردوا
رشف أمام النظام املستبدّ الجائر».
كل مستعمر ّ
ّ
وكل جائر معت ٍد ،ليعلنوا موقفهم امل ّ

285

286

يبي لهم من خالل بياناته املو ّجهة
ودفعهم إىل ساحة الفكر وحمل الرسالة ،لقد كان ّ
دي وبني
إليهم الفرق الشاسع بني اإلسالم األصيل واإلسالم املزيّف ،بني الدين املح ّم ّ
التمسك بتعاليم اإلسالم التي
الشاهنشاهي ،إنّه كان كث ًريا ما يدعوهم إىل
التشويه
ّ
ّ
يل  .Qإ ّن اإلمام { يرى سبب
طُ ّبقت يف عهد الرسول  Pوعهد خالفة اإلمام ع ّ
انحراف الشباب وميلهم إىل الشيوع ّية واإللحاد والكفر ،ما هو ّإل بسبب ابتعادهم
دي األصيل ،إذ لو كانوا عىل وعي تا ّم ورشد كامل ملا
عن صبغة الله وعن الدين املح ّم ّ
قائل:
وجدت مثل هذه األفكار اإللحاديّة طريقها إىل عقولهم ،وأكّد ً

لإلمام
الخميني {
ّ

اإلسالمي وتعرية األنظمة الكافرة املزيّفة التي
«يجب عليكم اليوم تبليغ الدين
ّ
تطعن باإلسالم والدين الحنيف ح ّتى تتوفّر األرض ّية الالزمة إلقامة حكومة إسالم ّية
عادلة عىل وجه األرض تدحض الكفر واإللحاد والظاملني .إذا اتّجه الشباب اليوم إىل
يل  ،Qواتّبعوا وصاياهم وإرشاداتهم وتعاليمهم،
دراسة حياة الرسول  Pواإلمام ع ّ
رأسا عىل عقب ،ولسوف تُ حى آثار اإللحاد والشيوع ّية كلّها.
فسوف يقلبون الدنيا ً
إنّ ما يقوم به هؤالء الطغاة ،وما يعدّ ونه من قصور شاهقة وامرباطوريّات عظيمة،
وما ميارسونه من ظلم واستبداد ،كلّها من أجل تضليل الشعوب املسلمة وتشويه
عقائدهم وإسالمهم.
اب،
رص قائدها املسجدَ وفراشُ ه الرت َ
لو ُوجدت حكومة إسالم ّية عادلة ،لكان ق ُ
يجالس رع ّيته وأ ّمته ،ويشاركها همومها ومشاكلها ،ويقيم العدل ،ويحارب الظلم،
كل سبل االنحرافات أدراج الرياح».
لذهبت ّ
ويؤكّد لهم يف بيان آخر:
«إنّ ما يُظهِره أعداء الدين اليوم من أفكار يساريّة وميين ّية ،هي ليست ّإل لتدمري
اإلسالم واملسلمني ،وإلذاللهم والسيطرة عليهم ،وإبعادهم عن معتقداتهم ،وعن
اإللهي املبني .لقد اتّحد الرشق والغرب ،واتّفقوا عىل محاربة اإلسالم
القرآن والدستور
ّ
وإذالل املسلمني ،والتسلّط عىل بالدهم وثرواتهم لنهبها وسلبها».

قائل:
ث ّم يدعوهم إىل السبيل القويم ،ويناشدهم ً
اإلسالمي األصيل ،تعلّموا أحكام القرآن
«ابذلوا قصارى جهدكم لدراسة الفكر
ّ
التمسك بها أكرث فأكرث ،اس َعوا إىل ّ
اإلسالمي
بث الفكر
ودستوره ،ور ِّوضوا أنفسكم عىل ّ
ّ
يف كافّة األوساط واملجتمعات التي تتواجدون فيها ،ابذلوا قصارى جهودكم لبناء
حكومة إسالم ّية عادلة».
ث ّم يدعوهم إىل مقارعة النظام وتعريته والكشف عن جرامئه ،فيوصيهم:

وأخ ًريا ،يُعرِب عن نجاح أمله بائتالف الطلبة الجامعيّني والشباب املفكّرين من
إخوانهم الطلبة يف الحوزات الدينيّة وعلامء اإلسالم وأهل العلم خالل السنني األخرية،
ويسأل الله السداد والتوفيق لهذه الحركة املباركة ،فيقول:

«إنّ ما يفرحني أكرث ،وأنا أقيض آواخر سنني عمري ،هو بزوغ الصحوة اإلسالم ّية
لدى الشباب والطلبة واملفكّرين واملثقّفني ،الصحوة اإلسالم ّية التي رسعان ما رأيتها
وتتوسع بشكل كبري وعظيم ،وأسأل الله -تعاىل -أن يوفّقها لدحض
وأراها تتعاظم
ّ
الرشك واإللحاد ،ولقطع أيادي املعتدين وتحقيق العدالة اإلسالم ّية إن شاء الله».

إ ّن اهتامم اإلمام { هذا كلّه بالشباب والطلبة كان له جانب آخر .فكام أنّه كان
التمسك وااللتزام بالتعاليم اإلسالم ّية والقرآن ّية ،كان أيضً ا يحذّرهم من األفكار
يحثّهم عىل ّ
الشيوع ّية املاركس ّية وسائر األفكار املنحرفة .ففي عام  1971قام بزيارة اإلمام { يف
مق ّره بالنجف عدد من أعضاء منظّمة املجاهدين «املنافقني»؛ وذلك لكسب موافقته
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«عليكم ّأل تغفلوا عن تعرية النظام ،وفضح مؤامراته ،كونوا أداة لنقل ّ
وبث
رصخات واستغاثات إخوانكم يف الداخل إىل شعوب العامل ،وشاركوهم مآسيهم
ومصائبهم .أعلنوا عن معارضتكم ملا يقوم به النظام من وحش ّية وظلم وقمع وتعدٍّ
وخرق للقوانني .نحن عىل أمل أن تكون هذه الجهود والتح ّركات خالصة لله ،لتحظى
اإللهي؛ يك تحرز البالد استقاللها ،ونفكّ قيود األ ّمة اإلسالم ّية،
بالنرص والتوفيق
ّ
ونُس ِقط األنظمة العميلة الج ّبارة.»...
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عىل عملهم املسلّح ،ودعم تح ّركاتهم العسكريّة ،فاستقبلهم اإلمام { خري استقبال،
وفسح لهم املجال يف ع ّدة جلسات لطرح أفكارهم ،واستعرض وجهات نظرهم ،وبعد
يل،
أن اطّلع اإلمام { عىل أفكارهم ومعتقداتهم ،وعىل منهجهم
ّ
الفكري والعم ّ
أعلن معارضته لهم وملا يقومون به ،عىل الرغم من أ ّن بعض العلامء كانوا مؤيّدين
لهم ومي ّدونهم باملال والعون واملساعدة؛ ذلك أل ّن اإلمام { كان يرى أ ّن هؤالء ال
يل والنها ّيئ لإلنسان مقرونًا بحياته الدنيا
يعتقدون بأصل املعاد ،وي َرون السري التكام ّ
هذه .رأى اإلمام { هذا فكشفه وأوضحه بعد أن طالع ودقّق كت ّيباتهم الفلسف ّية
يل ،ويف النهاية قال لهم:
والدين ّية ،وبخاصة نظامهم الداخ ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

املعنوي واملا ّد ّي لكم ،وال أستطيع أن أؤ ّيدكم.
«إنّه ليس مبقدوري تقديم الدعم
ّ
العسكري ،وبنظري أنّ الوقت غري مناسب ،وسوف لن
إنّكم مص ّممون عىل العمل
ّ
يحالفكم النرص».
ويف عام 1975م ،ونتيجة لنشوب االختالفات الفكريّة والعقائديّة داخل أركان
السيايس لهم بيانًا يقيض بتجديد أفكارهم والعدول
املنظمة ،أصدر املكتب
ّ
الشيوعي ،ظانّني بأنّه الطريق األفضل واألمثل
عن التعاليم اإلسالم ّية إىل الفكر
ّ
الستمرار النضال .وعىل هذا قطع علامء الدين املؤيّدون لهم عالقتهم بهم ،بعد
كشف اللثام عن وجههم املنافق .واستفرس بعضهم من سامحة اإلمام { عن
اإلسالمي سابقًا ،فأجاب
عالقة هؤالء وصلتهم بسامحته ،نظ ًرا لوجود الخ ّط والفكر
ّ
قائل:
اإلمام { ً
«إنّه ليس من املستبعد وجود عنارص وحركات تتح ّرك ضدّ اإلسالم والدين بأسامء
وعناوين عديدة .مثّة تج ّمعات وتك ّتالت سياس ّية تساند الغرب إلضعاف اإلسالم
املاركيس االنهيار والسقوط،
والشيعة والزعامة الدين ّية ...اليوم وقد واجه الفكر
ّ
واتّضحت مق ِّوماته الواهية كافّة .يقوم عمالء الغرب واالستعامر بدعمه وااللتفاف
حوله لطعن القرآن والقضاء عىل اإلسالم واملسلمني».

ث ّم يعلن لأل ّمة اإلسالميّة موقفه إزاءهم ،فيقول:

السلبي تجاه هذه الكتل والجامعات
«إنّني أعلن برصاحة وشجاعة عن موقفي
ّ
الشيعي
اإلسالمي
املنحرفة املاركس ّية والشيوع ّية ،وكافّة التكتالت املبتعدة عن الفكر
ّ
ّ
األصيل ،فكر األمئّة وأهل بيت الرسول  ،Pإنّني أعلن عن اتّهامي لهم بالخيانة
واملروق عن الدين ،ومهام يكونوا فهم خونة لإلسالم والدين والوطن».
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الفصل الثامن عشر

ّ
العراقي
مواقف اإلمام { تجاه النظام
ّ
اإليرانيين المقيمين في العراق
وترحيل

فراحوا يخطفونهم من األسواق والشوارع واملعابر والبيوت ،وينقلونهم مبارشة إىل
أي ذنب اقرتفوه؛ فكانوا ضح ّي ًة لظلم النظا َمني
الحدود ،يف أيّام شديدة الربودة ،دون ّ
وترب هناك
واضطهادهام عىل ح ٍّد سواء .لقد كان الكثري من هؤالء قد ُولد يف العراقّ ،
منذ نعومة أظافره ،بَ ْي َد أ ّن النظام كان ال يهت ّم ملثل هذه األصول ،ما دام الفرد منهم
أي شخص من أصل إيرا ّين
اقي كان يعتقد بأ ّن َّ
ينتمي إىل أب َوين إيران َّيني .إ ّن النظام العر ّ
يجب أن يُعا َمل معاملة الجاسوس الذي تدعمة حكومة بالده .لقد كان املر َّحلون
يشكّلون أعدا ًدا غفرية من الرجال والنساء ،واألطفال والشيوخ ،وقد مات الكثري من
األطفال ضح ّي ًة لهذه املعاملة الالإنسان ّية ،قبل وصولهم إىل الحدود اإليران ّية .وقد كان
والدس والتخريب.
نظام الشاه يسوق الكثري من امله َّجرين إىل املحاكامت بتهمة العاملة
ّ

ّ
ّ
اإليرانيين المقيمين في العراق
العراقي وترحيل
مواقف اإلمام { تجاه النظام

إ ّن مسألة ترحيل اإليران ّيني املقيمني يف العراق كانت هي األخرى من القضايا الها ّمة
والكبرية خالل فرتة نفي اإلمام { من البالد ،والتي دعته التّخاذه مواقف جديرة
بالذكر تجاه النظام الحاكم .وقد أرشنا آنفًا إىل ركود العالقات اإليران ّية  -العراق ّية ،والتي
اقي بعمل ّية ال إنسان ّية
انت َهت بالعداء واملواجهة بني الطرفَني ،حيث قام النظام العر ّ
بحق اإليران ّيني املقيمني يف العراق ،ومعظ ُمهم كان يف كربالء والنجف والكاظم ّية،
ّ
رسا.
حيث قام برتحيلهم إىل إيران ق ً
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وعىل الرغم من أ ّن اإلمام { كان ُمب َع ًدا سياس ًّيا من ِق َبل النظام اإليرا ّين ،ومراقَ ًبا
اقي((( ،يرشح
اقي ،فقد أرسل برق ّية إىل الرئيس العر ّ
أش ّد املراقبة من ِقبل النظام العر ّ
بحق املقيمني اإليران ّيني ،وذكّره
رصفات الشنيعة ّ
فيها األبعاد السلب ّية ملثل هذه الت ّ
مبواقف الزعامة الدين ّية ومراجع الدين اإليران ّيني ،وجهادهم يف سبيل تحرير العراق
الخاصة حول هذه العمل ّية الجائرة ،وتع َّرض ملا قام به
واستقالله .ومن ث ّم أبدى آراءه
ّ
رجال النظام تجاه اإليران ّيني األبرياء ،وقال:

لإلمام
الخميني {
ّ

«باعتقادي ،إنّ حكوم ًة تقوم بأعامل ال إنسان ّية وجائرة مع ثلّة من النساء
واألطفال ،وتع ّرضهم للدمار والهالك بهذه األجواء الس ّيئة والطقس البارد ،ستع ّرض
نفسها لالنهيار والدمار ،وتجعل كرامتها ومكانتها السياس ّية موضع سخريّة» .ومن
قائل« :بنا ًء عىل هذا ،وعىل مالحظات أخرى ،نأمل منكم إعادة النظر يف
ث ّم طالبه ً
هذا املوضوع ،والعمل عىل مراعاة األخ ّوة اإلسالم ّية التي أكّد عليها القرآن الكريم
والرسول األكرم .»P
بَ ْي َد أ ّن النظام مل يُ ْب ِد أيّة أه ّم ّية لإلمام { ،واستم ّر بتهجري اإليران ّيني كام يف
السابق .لك ّن اإلمام { ص ّمم عىل الرحيل من العراقُ ،معلِ ًنا بذلك اعرتاضه وغضبه
عىل النظام من جهة ،ومشا ِركًا أبناء وطنه همو َمهم ومحنتَهم من جهة أخرى .ص ّمم
أن يخرج من العراقّ ،إل أنّه مل يتّجه إىل بلده الذي يحكمه الشاه الجائر .فأعلن اإلما ُم
خطاب ألقاه بهذه املناسبة عام 1971م،
عن عزمه وتصميمه عىل الرحيل ،من خالل
ٍ
حيث قال:

«من اآلن وصاعدً ا ،ال أرى أه ّم ّي ًة لوجودي وبقايئ يف العراق .لذا ،سوف أقدّ م
يل البقاء ،وأنا
األوراق الرسم ّية للسلطات غدً ا ،ألخذ تأشرية الخروج ...إنّه ليصعب ع ّ
أرى بأ ّم عيني إذالل أبناء وطني ،وإخراجهم ،وترحيل إخويت من علامء الدين بهذه
الطريقة املزرية...
((( أحمد حسن البكر.

اقي كان يعي ج ًّدا ما سيلحقه من خسارة سياسيّة فيام إذا وافق
ولك ّن النظام العر ّ
عىل خروج اإلمام { من العراق ،ناهيك عن كونه كسبًا وانتصا ًرا سياسيًّا لنظام
الشاه ،الذي سيتّخذ من هذا املوقف ورق ًة رابح ًة أخرى يف رصاعه معه .فامتنع العراق
عن منحه املوافقة والسامح له باملغادرة ،واستم ّر بحملة الرتحيل والتهجري الظاملة.

رص عىل املغادرة ،ون ّدد بالحكومة
وحينام رأى اإلمام { معارضة النظام َ
لسفَره ،أ ّ
العراق ّية وبحملة الرتحيل والتهجري .وبعد مرور شهر واحد عىل هذه املحاولة وفشلها،
مهم ،تن ّبأ خالله بالنرص والغلبة ،وطمس رايات الظلم
ألقى اإلمام { خطابًا ًّ
والعدوان ،ورفع راية الحوزة وعلامء الدين عالي ًة خفّاقة:
ٍ
لخالف وقع بني الحكوم َتني
«اآلن ،ومهام راح العديد من املواطنني األبرياء ضح ّي ًة
إلهي يعود علينا بالنفع .وكام
العراق ّية واإليران ّية ،فإنّ هذا قد يكون من ورائه خريٌ ٌّ
رصا ،فإنّه قد
أنّ الله -سبحانه وتعاىل -أرجع الرسول األكرم  Pإىل مكّة فات ًحا منت ً
يُرجِ عكم إىل أحضان الحوزة ِ
منتصين مؤيَّدين ...عىل العموم ،فإنّ الهزمية والخسارة
أي وجود يف قاموس الحوزة ...الحوزات العلم ّية ال
و ...هي اصطالحات ليس لها ّ
ِ
ومنتصة من ِقبل الله -تعاىل ...-الحوزات
تعرف الهزمية مطلقًا ،بل هي مؤيَّدة
شعبي وحصانة جامهرييّة ،وال ميكن للطغاة التغلّب عليها .إنّ الطغاة
بدعم
تحظى ٍ
ّ

ّ
ّ
اإليرانيين المقيمين في العراق
العراقي وترحيل
مواقف اإلمام { تجاه النظام

إخويت علامء الدين ،إنّ وضع املو ّظفني والكسبة والت ّجار هو أسوأ بكثري من
وضعكم ،وهم اليوم وعوائلهم وأطفالهم بهذا الطقس البارد ،يقفون ساعات مديدة
سمعت أنّهم حينام-السلطات
ُ
عىل الحدود ،يُعا َملون معاملة بشعة جدًّ ا ،والحال ّأن
العراق ّية -أرادوا تسفري اليهود املقيمني يف العراق ،أمهلوهم س ّتة أشهر ،وعقدوا لهم
خاصة ،وبشكلٍ عادل ،لك ّنهم مل
يتم بيع ممتلكاتهم تحت إرشاف هيئة ّ
جلسة ح ّتى ّ
يعاملوكم أنتم أيّها اإلخوة الشيعة اإليران ّيني بهذا الشكل ...فمن هنا ،أصبح بقايئ يف
هذا البلد حرج وصعب ...وسوف أقدّ م جواز سفري إىل السلطات؛ من أجل الحصول
عىل املوافقة ألخرج إىل لبنان ،وأتّخذه مق ًّرا يل.»...
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واملتسلّطني زائلون ،ال محالة ...هذه حكومات ضعيفة ومتهاوية ،وال تستطيع أن
تقف لحظ ًة واحد ًة أمام إرادة الشعوب.»...
ث ّم يشري تار ًة أخرى إىل عزمه وإرصاره عىل الخروج من العراق ،ويقول« :إنّ عدم
وجودي هنا له فوائد ،قد تكون مجهول ًة لبعض األشخاص ،وال يستطيع فهمها ،بَ ْيدَ ّأن
والتمسك مبواقفهم.»...
أتر ّجى إخويت اآلخرين الصمود ،وملء الفراغ،
ّ
قائل:
ويف نهاية خطابه أعرب عن أمله يف الشعب اإليرا ّين املسلم ،وخاطبه ً

لإلمام
الخميني {
ّ

«إنّني عىل أملٍ كبريٍ بأن أرى إخويت وأبناء وطني يف إيران ،وهم يستضيفون
إخوانهم املؤمنني امله َّجرين ،الذين طُرِدوا من ديارهم ،وأرجو منهم أداء الخدمة
والواجب ،وأن يه ّيؤوا لهم كافّة ما يلزم من سكن ومأكل ،وأن يخفّفوا عنهم ،وأن
خاص ،ح ّتى يكون الجميع عىل
يتبادلوا معهم أخبار الداخل وأوضاع البالد بشكل ّ
علم مبا يدور يف أجوائهم ومحيطهم».
ويف ربيع عام 1973م ،ومبناسبة مرور عرشة أعوام عىل ما يُ َس ّمى بثورة الشاه
البيضاء ،ألقى اإلمام { خطابًا تاريخيًّا ،كشف النقاب فيه عن مؤامرات األعداء
واملستع ِمرين ،وتناول عوائدها التي مل تعد عىل األ ّمة والوطن سوى بالحرمان واإلذالل،
قائل:
وتسليمها لألجانب الطامعني لقم ًة سائغة ،وأكّد ً
«خالل عرش سنوات ...خالل عق ٍد مىض من الزمن عىل تلك الثورة املزعومة،
م َّرت ِم َح ٌن ومصائب عظيمة وج ّمة عىل شعبنا ووطننا .لقد كانت منجزاتها القتل
وزج الكثري من العلامء وأهل العلم والشباب
والترشيد والدمار والفقر والحرمان ّ
يف السجون ،هذه هي منجزاتها ،وهذه هي عوائدها عىل األ ّمة اإلسالم ّية والوطن
اإلسالمي .مثرات هذه الثورة النكراء هي هتك حرمات املسلمني ،وقتل علامئهم
ّ
وفضالئهم ،ومامرسة مختلف أنواع التعذيب ،وش ّن الهجوم عىل املدارس الدين ّية
والفيض ّية ،وإبادة الشعب يف انتفاضة الخامس من حزيران ،التي راح ضح ّيتها خمسة
عرش ألف قتيل (كام هو معروف).

ومن نتائجها املفجعة ،الحصانة األمن ّية للعسكريّني األمريك ّيني وأقاربهم ،وطمس
والحقوقي ،وتسليم كافّة أنظمتها
هيبة البالد وجاللها ،وبيع استقاللها القضا ّيئ
ّ
السياس ّية واالقتصاديّة والعسكريّة والتجاريّة والزراع ّية لألمريك ّيني والصهاينة ...هذه
هي افتخارات النظام الجائر الذي يقوم بإشادة مختلف الحفالت واألفراح وإقامتها
وميتص تكاليفها كا ّف ًة من دماء الشعب!».
لها،
ّ

ّ
ّ
اإليرانيين المقيمين في العراق
العراقي وترحيل
مواقف اإلمام { تجاه النظام
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ّ
ّ
العربية الرابعة
اإلسرائيلية
اإلمام { والحرب

حظ َيت هذه الحرب بالنرص املؤزّر ،وبعثَت البهجة والرسور والفرح يف قلوب
الخميني {
املسلمني يف أنحاء العالَم كافّة .وبعد يو َمني من بدء املعركة ،أصدر اإلمام
ّ
اإلسالمي ،وإىل الدول اإلسالم ّية ،جاء فيه:
مهم بهذه املناسبةَ ،و َّج َهه إىل العالَم
بيانًا ًّ
ّ
وباألخص العرب ّية منها ،االعتامد عىل الله -سبحانه
« ...عىل الدول اإلسالم ّية كافّة،
ّ
وتعاىل -والتوكّل عليه ،فهو الذي يؤيّد عباده بنرصه .عليها جمع الطاقات والقوى
كافّة ،وتعبئة الشباب الفدا ّيئ ،والتو ُّجه إىل ساحات القتال؛ لدعم املقاتلني يف الصفوف
والخطوط األوىل للجبهات ومساندتهم ،الذين ينتظرون مطلق العون واملساعدة
منكم ،من أجل تحرير فلسطني ،ومن أجل إعادة رشفنا وكرامتنا ومجدنا وعظمة
ورصها ،وبناؤها أقوى وأقوى .وعلينا نبذ
إسالمنا .علينا جمي ًعا توحيدُ صفوفناُّ ،

اإلمام { والحرب اإلسرائيليّة العربيّة الرابعة

يف حلول خريف عام 1973م ،ش ّنت الق ّوات السوريّة واملرصيّة هجو ًما مباغتًا عىل
كل من مرتفعات الجوالن وصحراء سيناء .وخالفًا لنتائج الحروب الثالثة
إرسائيل ،يف ٍّ
السابقة ،التي فو ِجئَت بها الدول العربيّة ،وتح ّملَت من ج ّرائها أرضا ًرا فادحة ،فإ ّن
هذه الحرب حظيَت بالنرص املؤزَّر والكبري عىل الق ّوات اإلرسائيليّة .ورسعان ما القت
شامل ،فبعض الدول العربيّة أرسلَت ق ّواتها وجيوشها
ودعم عربيًّا ً
سوريا ومرص تأيي ًدا ً
وبعض آخر ،وبالتحديد الدول املص ِّدرة للنفط ،عم َدت إىل عدم بيع نفطها
للمشاركةٌ ،
إىل الدول املساندة إلرسائيل ،كأمريكا والدول الصناعيّة األوروبّيّة.
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الخالفات والنفاق الذي ال يعود علينا ّإل ّ
بالذل والهوان والهزمية .علينا أن ال نصغي
لتهديدات الدول الكربى املؤيِّدة إلرسائيل ...علينا أن نقاوم ونصمد ،وأن ال نركن
للخمول واإلهامل ،فإنّنا بهذا قد نواجِ ه الهيمنة والخسارة...
عىل الدولة اإلسالم ّية املصدِّ رة للنفط أن تجعل طاقاتها وإمكاناتها كلّها يف خدمة
الحرب التحريريّة هذه؛ من أجل قطع أيادي إرسائيل واملستع ِمرين كافّة ،وعليهم
مقاطعة الدول املسانِدة للصهيون ّية ،وعدم بيعهم النفط».

لإلمام
الخميني {
ّ

وباألخص
ث ّم ينتقل اإلمام { ببيانه هذا إىل امل َه َّمة عىل عاتق املسلمني كافّة،
ّ
الشعب اإليرا ّين املسلم ،تجاه هذه املعركة والحرب املؤيّدة ،ودعا إىل مساندة الدول
اإلسالم ّية كافّة ،وعىل األصعدة السياس ّية والعسكريّة كافّة ،ملعركة التحرير ،فقال:
«عىل املسلمني كافّة ،نظ ًرا للمسؤول ّية امللقاة عىل عاتقهم ،ونظ ًرا لألخ ّوة الدين ّية
واإلميان ّية ،عليهم تقديم املساعدات كافّة إلخوانهم املقاتِلني؛ من أجل قمع هذه
الطغمة الفاسدة ،واجتثاثها من وجه هذه األرض .عليهم تقديم الخدمات املا ّديّة
واملعنويّة كافّة ،وإرسال السالح وأكياس الدم والعالج واملؤونة وما إىل ذلك ...عىل
إخواين املسلمني يف إيران مساندة إخوانهم املسلمني العرب ،وعليهم مشاركتهم يف
هذه الفضيلة ،يف فضيلة الجهاد لقمع الصهيون ّية ودحرها؛ عىس أن يكون تح ّرككم
تكف
املبارك هذا أدا ًة لتحطيم حاجز الصمت والسكوت من الحكومة اإليران ّية ،وأن ّ
السلبي هذا ،وتقف مع الدول اإلسالم ّية جن ًبا إىل جنب ،وتشاركها أفراحها
عن موقفها
ّ
وانتصارها .علينا جمي ًعا ،وعىل كافّة املسلمني واألحرار يف العالَم ،أن يه ّبوا بوجه
االعتداءات اإلرسائيل ّية الالإنسان ّية».

إ ّن اإلمام { الذي كان يعي جيّ ًدا موقف السلطة يف إيران تجاه أمريكا
وإرسائيل ،إنّ ا كان يطلب العون واملساعدة من الشعب واملسلمني كافّة ،ليحرج
ٍ
موقف حرج ومأزق كبري ،حيث جعل الشاه أمام خيا َرين
النظام اإليرا ّين ،ويضعه يف
اث َنني :إ ّما أن يساند الدول اإلسالميّة ويقف إىل جانبها يف حربها ض ّد إرسائيل ،وهذا

من املستحيل ،وإ ّما أن يلتزم الصمت ،ما يكون مدعا ًة لغضب الدول اإلسالم ّية التي
قائل:
خاطبها اإلمام { ً

وبعد مرور أيّام ،أصدر اإلمام { بيانًا آخر ،خاطب به األ ّمة اإلسالميّة يف إيران،
واتّهم النظام بالعاملة إلرسائيل ،واملوافقة عىل عدائها للدول اإلسالميّة جمعاء .وكان
ومفعم بالتقريع والطعن لنظام الشاه ،ووصفه باملعتدي
هذا البيان انتقا ًدا شدي ًدا
ً
الغاشم الذي ساهم بإعادة أنفاس إرسائيل؛ من أجل تدمري الدول اإلسالميّة الظافرة.
الشعب بفَضْ ِح جرائم الشاه وكَشْ ِف مؤامراته الدنيئة ،وقال:
وطالب اإلما ُم {
َ
متس كرامة املسلمني وع ّزتهم ،يعزب النظام
« ...يف مثل واقع ٍة ُمه ّم ٍة كهذهّ ،
الشاهنشاهي عن املساعدة وتقديم العون للدول اإلسالم ّية ضدّ إرسائيل ،إن مل يكن
ّ
قد ساهم يف تقوية إرسائيل ودعمها .إنّ الدول اإلسالم ّية جمعاء قامت مبساندة

اإلمام { والحرب اإلسرائيليّة العربيّة الرابعة

« ...عىل الدول اإلسالم ّية أن تقف بوجه ّ
كل حكومة ال تساندها وال تدعمها ضدّ
إرسائيل».
التاريخي ،بإرشاد الدول اإلسالم ّية املقاتِلة،
هذا وقد أنهى اإلمام { بيانه
ّ
ورص الصفوف ،إىل أن يتحقّق النرص املؤزّر.
وأوصاهم مبتابعة النضال واملقاومة ّ
وعليهم ّأل يهت ّموا مبا تقوم به الدول الكربى من وساطة لوقف إطالق النار ،وأن ال
يلتزموا مبا تصدره األمم املتّحدة من قرارات السالم .إ ّن هذه الحرب املق ّدسة يجب أن
التحل بالصرب ،واملقاومة ،واتّباع
ّ
تنتهي لصالح اإلسالم واأل ّمة اإلسالم ّية ،وما علينا إلّ
ُخطى اإلسالم وتعاليمه؛ وبذلك سوف يكون النرص النها ّيئ حليفنا ،ال محالة.
لقد قام نظام الشاه بتصعيد صادراته النفط ّية إىل أمريكا وأوروبّا ،التي شه َدت
نقصا بهذا الجانب ج ّراء مواقف الدول العرب ّية بعدم تصديرهم النفط لها ،واستطاع
ً
الشاه أن يس ّد بعض اليشء ،نو ًعا ما من حاجاتهم النفط ّية ،واستم ّر بتصديره إىل
بأي يشء ،حتّى وإنّه طيلة فرتة الحرب تلك ،مل يُ ِ
صدر
إرسائيل كام يف السابق ،ومل يبا ِل ّ
أي بيان ،ومل يتف َّوه بأيّة كلمة سلب ّية تجاه إرسائيل.
َّ

299

300

العرب املسلمني ومعاضدتهم ،وقدّ َمت لهم املساعدات كافّة ،بينام تظا َهر النظا ُم
رسا!».
اإليرا ّين بالصمت ،وقدّ م املساعدة إلرسائيل ًّ
يل إبّان هذه الحرب ،فأنذر وحذّر من مغبّة
ث ّم تط ّرق اإلمام { للتقارب اإلرسائي ّ
يل جديد يستهدف الدول اإلسالميّة بأجمعها:
عدوانٍ إرسائي ٍّ

لإلمام
الخميني {
ّ

«ذلك الشاه هو الذي ص َّعدَ من صادراته النفط ّية إىل أعداء املسلمني والبرش ّية
جمعاء؛ ليستغلّوها يف حربهم ضدّ املسلمني والعرب الغيارى .إنّ النظام باتّفاقه
ناهض الدول
ينص عىل مضاعفة نسبة الصادرات النفط ّيةَ ،
املفضوح األخري ،الذي ّ
النفط ّية التي تريدُ ه سال ًحا يف مواجهة أمريكا ...إنّني ألخىش أن يبعث بسالحه إىل
إرسائيل ،سالحه هذا الذي قدّ َمته له أمريكا مقابل املليارات من الدوالرات التي
لقلق من احتامل إرسال
عادت عىل بالدنا بالفقر والحرمان والشلل
االقتصادي! إنّني ٌ
ّ
الشاه ق ّواته العسكر ّية -التي ه ّيأها وأعدّ ها من ثروات الشعب املحروم ،ومن دمائه-
إىل إرسائيل؛ ليقاتلوا ضدّ إخوانهم الغيارى!».
ويف خامتة البيان حذّر اإلمام { من خطر هذا النظام العميل ألمريكا ،وخاطب
األ ّمة والشعب اإليرا ّين ،مذكّ ًرا إيّاه باملسؤول ّية امللقاة عىل عاتقه وعاتق الجيش والعلامء
قائل:
والخطباءً ،
«عىل الشعب اإليرا ّين مقارعة النظام وفضح جرامئه كافّة .يجب عىل جيش إيران،
وعىل أصحاب الذوات املخلصني ،تعزيز إرادتهم وأنفسهم ،والسعي لغسل ّ
الذل
حل ُمو َّحد لنجاة البالد،
والعار الذي لحقهم من النظام .يجب عىل الجميع إيجاد ّ
ومنحها استقاللها املغتصبَ .مه َّمة الشعب اإليرا ّين اآلن هي الوقوف بوجه كافّة
مصالح أمريكا وإرسائيل يف البالد ،بل والتصدّ ي لها ،وتدمريها مهام كلّف الثمن ،ولو
العلم والخطبا ِء إعال ُم الناس وإبالغهم
بالتضحيات الفدائ ّيةَ .مه َّم ُة علام ِء ِ
الدين وأهلِ ِ
بخطر إرسائيل علينا.

اإلمام { والحرب اإلسرائيليّة العربيّة الرابعة

مم مىض .عليهم أن ال يصمتوا
َم َه َّمة الشعب اإليرا ّين وعلامء الدين اليوم هي أكرب ّ
الحساسة ،بل عليهم ،وبأيّة وسيلة ممكنة ،مضايقة الحكومة والشاه،
يف هذه الفرتة ّ
والضغط عليه؛ من أجل أن يقف إىل جانب املسلمني ضدّ إرسائيلّ ،
وإل فعليهم تعري ُته
وكشف فضائحه ومؤامراته؛ يك يعرف العالَم حقيق َته الباطنة ،ورسيرتَه الدنيئة.
ُ
عىل الشعب اإليرا ّين وعلامء الدين معارض ُة نشاطات اليهود يف إيران ،الذين
يقدّ مون العون واملساعدة إلرسائيل بحامي ٍة من الشاه الخائن ،وعليهم فتح صندوق
تربُّعات وجمع إعانات و ُمؤَن ملساعدة إخوانهم املقاتِلني املض ّحني بأنفسهم وأرواحهم».
ٍ
خطوات عظيمة من النرص
إ ّن هذه الحرب التاريخ ّية خطَت بأيّامها األوىل
والتق ّدم ،واستطا َعت سوريا ومرص تدمري آلة إرسائيل العسكريّة تدم ًريا تا ًّما؛ ما جعل
القوى العالَم ّية تنهال عليها مبساعداتها ،وتدعو العرب إىل الحوار واملساومةّ ،إل أ ّن
«السادات» الخائن ركن إىل الحوار مع القوى العظمى عىل أنّها ستستجيب إىل كافّة
طلباته فو ًرا ،وكانت الق ّوات اإلرسائيل ّية مستم ّر ًة باالنسحاب من األرايض املحتلّة .بنا ًء
عىل هذا ،أوقف «الساداتُ » تق ّد َم ق ّوته ،وترك ف ّوهة قناة السويس الغرب ّية مفتوح ًة
أمام الق ّوات اإلرسائيل ّية ،واستم ّر باملفاوضات والحوارات مع القوى العظمى .نتيج ًة
لهذا التساهل واالنصياع ملؤامرات الغرب ،ونظ ًرا الستمرار مساعدات أمريكا إلرسائيل،
وسحب االتّحاد السوفيا ّيت دعمه ملرص ،مضافًا إىل خيانة بعض الدول ،كإيران الشاه و...
رصت الق ّوات املرصيّة ،وألحقَت بها
تق ّد َمت الق ّوات اإلرسائيل ّية عىل صحراء سيناء ،وحا َ
أرضا ًرا فادحة.
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الفصل العشرون

ّ
ارتفاع عوائد إيران واتساع رقعة الفقر والحرمان
بين أعوام 1978 - 73م

ّ
القسم األول :ثروة الشاه

إ ّن ثروة الشاه ابتدأت ببيع عقارات أبيه رضا خان بعد عام 1948م ،والتي استوىل
مذهل بعد عام 1953م إذ
ً
عليها واغتصبها إبّان ُحكمه .وتصاع َدت ثروتُه تصاع ًدا
شكّل معظ َمها من أرباح النفط .وابتدأ الشاه باستثامر أمواله هذه مبشاريع عديدة
ومختلفة ،ويف مجاالت متن ّوعة ،كالبنوك والصناعات ورشكات النقل السياح ّية واملقاهي
الكبرية ،...وبلغت عقاراته وأمالكه وثروته الشخص ّية حتّى عام 1961م ،ما يأيت :ملك ّية
مؤسسة توزيع األدوية املعروفة بـ«داروبخش» ،ومعمل اإلسمنت يف
بنك العمرانّ ،
محافظة فارس ،ورشكة اإلسمنت يف منطقة درود ،ومعمل السكّر يف فرميان ،ومعمل

 ماوعأ نيب نامرحلاو رقفلا ةعقر عاسّتاو ناريإ دئاوع عافتراراترافتراا

بعد أن قطع العرب النفط عن أمريكا ،تصاعد سعر الربميل الواحد إىل نحو ثالثة،
دخل قويًّا
وأحيانًا إىل أربعة أضعاف سعره املايض .وعىل هذا ،شه َدت ميزان ّية البالد ً
جيوب أفراد العائلة الحاكمة وكبار
خالل فرتة وجيزة .بَ ْي َد أ ّن هذه األرباح دخلَت
َ
املسؤولني ،مضافًا إىل استثامرات الرشكات األجنب ّية التي عقد الشاه معها ات ّفاق ّيات
الرضوري أن نتط ّرق إىل هذا الباب بيش ٍء من
جديدة إبّان تلك الفرتة ،ونرى من
ّ
اإليجاز.
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السكّر يف قهستان ،ومعمل السكّر يف أهواز ،ومعمل السكّر الكبري بارس ،ورشكة
األسهم والتأمني يف رشكة الخليج لنقل النفط ،ومعمل األترنيك ،ومعمل إطارات يب
أف ،غودريج.

لإلمام
الخميني {
ّ

ومن أجل تضليل الشعب وإبعاد أنظاره عنه ،انتقل من قرصه املعروف بـ«قرص
أمني محافظ ،إىل قرص نياوران وسعد آباد يف شامل
مرمر» ،الذي مل يكن يحظى مبوقعٍ ّ
طهران ،وأعلن للشعب بأنّه جعل قرصه السابق وقفًا ،وقام رئيس الوزراء آنذاك بعرض
قائل« :من
مرسحيّة ساذجة أمام الشعب ،إذ وقف أمام الشاه وخاطبه بهذه املناسبة ً
أقل
سؤال ما؛ فإنّني ّ
الطبيعي أنّه ليس مبقدوري الوقوف أمام صاحب الجاللة ،وأو ِّجه ً
ّ
قليل ما ،بعد أن
من ذلك بكثري! ولكن أقول :هل فكّر جاللتُه بنفسه ومنزله ومسكنه ً
كل ما ميلك؟».
وهب َّ
تقول إحدى الوثائق التي ُح ِصل عليها يف وكر الجاسوس ّية األمريك ّية يف طهران ،إذ
يرجع تاريخها إىل حزيران 1972م« :ثروات العائلة الحاكمة عبارة عن جرس طويل،
مؤسسات الصنائع الكيميائ ّية لألدوية وغريها ،ومرو ًرا
يبتدئ من رشكات اإلسمنت ،إىل ّ
ٍ
ربا
مبجاالت ع ّدة .وما ذكرناه من موارد اقتصاديّة ليست بأسامئهم أو خالص ًة لهمّ ،
كانوا من املشارِكني باألس ُهم مع رشكاء آخرين ،أو مشارِكني بأسامء مستعارة».
«مؤسسة
وتشري هذه الوثيقة إىل
املؤسسة لها ثرواتٌ
ّ
بهلوي» قائلة« :إ ّن هذه ّ
ّ
طائلة وأسه ٌم متع ّددة ،ومتلك الكثري من الفنادق العمالقة ،واملطاعم الفاخرة،
والرشكات الكبرية .وأكرث أسهمها ترجع إىل مجاالت الكيامويّات واألدوية ،ومعامل
املؤسسة تدير  %50من محاصيل إسمنت البالد ،ولها
القطن واإلسمنت .إ ّن هذه ّ
رس تأسيسها،
فوائد عديدة وج ّمة ،ت ّدعي أنّها ترصفها يف موارد خرييّة ،وهذا هو ّ
بينام يف الواقع نرى أ ّن  20إىل  %40من الفوائد هذه ،تدخل يف جيوب أفراد العائلة
الحاكمة ...وتحظى بأولويّات عظمى لدى النظام؛ ألنّها ترجع إىل العائلة البهلويّة».
مثل ،أم ًرا يت ّم عرب
وجاء يف وثيقة أخرى« :لقد كان االسترياد يف املايض ،وقبل عق َدين ً

دفع الرضائب الجمرك ّية ،وأحيانًا دفع الرشوات ألصحاب املناصب واملعن ّيني ،أ ّما اآلن،
فال يُس َمح بذلك ٍ
ألحدّ ،إل بعد مشاركة أحد أعضاء العائلة الحاكمة ،البتزاز األرباح،
وتخصيص نسبة عرشة إىل أربعني باملئة منها له ،أو ...إلخ» .وأكّ َدت هذه الوثيقة
التجاري ،واتّه َمت السلطة ورجاالتها باقرتاف
االقتصادي والفساد
عىل سبب التدهور
ّ
ّ
هذه الجرمية الكربى ،والتي دعمها أيضً ا الكبار من السياس ّيني واملتنفّذين بني أوساط
السلطة التنفيذيّة والعائلة الحاكمة.

تاميز» بعد هروب الشاه من البالد عام 1978م ،جاء فيه« :بنا ًء عىل ما ا ّد َعته صحيفة
«نيويورك تاميز» يف عددها األخري ،واستنا ًدا إلنذار البنوك ودوائر العقارات واملعن ّيني
باألمور املال ّية والنقديّة ،مضافًا إىل مصادر املعارضة األخرى ،ولبعض الوثائق املنترشة،
تبي أ ّن الشاه ميلك ما يعادل مليار دوالر مس ّجلة باسمه؛ وبهذا ،فهو من األفراد
ّ
أموال طائلة كهذه!».
القالئل يف العالَم الذين ميلكون ً
وتقول «نيويورك تاميز» أيضً ا« :نحن ال منتلك إحصائ ّيات دقيقة عن ثروات

 ماوعأ نيبنامرحلاو رقفلا ةعقر عاسّتاو ناريإ دئاوع عافتراراترافترارا

لقد بلغَت ثروة الشاه بعد عام 1973م وما بعدها ،ح ًّدا كب ًريا ،بحيث أصب َحت يف
يك راكفلر و ...إثر
السعودي واملليونري األمري ّ
مجال املقايسة واملوازنة مع ثروة العاهل
ّ
كتاب
ازدياد سعر النفط وارتفاعه ،وجني عوائده وأرباحه ،وابتالعها .لقد طُبِع ون ُِش ٌ
رس ّي يف أواخر حياة نظام الشاه ،فضح كافّة مجاالت
ُس ِّمي «األخطبوط» ،و ُوزِّع بشكل ّ
ني الرثوات من ِقبل العائلة الحاكمة ،وع ّدد مجاالت كثرية عملوا
اقتناء األموال ،و َج ِ
بها وشاركوا فيها ،كالبنوك واألرايض الزراعيّة واملجالت الصناعيّة وما إىل ذلك ...هذا
وإ ّن مواردهم املاليّة وثرواتهم الطائلة خارج البالد بلغت املليارات من الدوالرات،
لك ّن الكتاب هذا مل يتع َّرض ليشء منها بالتحديد والتفصيل .ومؤلِّفو الكتاب هذا ،هم
املؤسسات آنذاك ،والذين لهم
مجموعة من املوظّفني الثوريّني الذين كانوا يعملون يف ّ
اليد الطوىل يف تخريب النظام وهدمه إثر املوجات الثوريّة التي ع َّمت البالد.
مقال نقلَته عن صحيفة «نيويورك
لقد أَدر َجت صحيفة «اطّالعات» اليوم ّية ً
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لإلمام
الخميني {
ّ

العائلة البهلويّةّ ،إل أنّنا نستطيع أن نقارنها برثوات عائلة آل سعود وآل الصباح».
وتضيف الصحيفة قائلة« :إ ّن بنوك أمريكا ت ّدعي بأنّها استل َمت من إيران مبالغ من
بهلوي»،
 2إىل  4آالف مليون دوالر طيلة العا َمني األخ َريين ،ترجع بأجمعها إىل عائلة
ّ
كانت ترجع بأكملها إىل شخص الشاه بذاته ،واستن َدت هذه الصحيفة األمريكية إىل
إحصائيّات واستدالالت جم َعتها من املعارِضني لنظام الشاه ،حيث مل تحظى بتأييد
واملتخصصني األمريك ّيني .لقد جاء يف هذه اإلحصائ ّيات ،أ ّن
ودعم من ِقبل الصحف ّيني
ّ
بهلوي متلك  17مرصفًا ورشكة تأمني ،و 25مصن ًعا إلنتاج الصناعات الفلزيّة ،و8
عائلة
ّ
رشكات تعود إىل الصناعات املعدن ّية ،و 10معامل إلنشاء املوا ّد اإلنشائ ّية والبنائ ّية ،و45
معمل لتهيئة املوا ّد الغذائيّة ،وأخ ًريا  26فقرة استثامر يف
رشكة خدمات عموميّة ،وً 43
مجاالت رأسامل ّية مختلفة.

ث ّم تستند «نيويورك تاميز» إىل مصد ٍر آخر ،وتختم مقالها قائلة« :باإلضافة إىل ما م ّر
بهلوي تعود لها أمالك وأرباح  %70من الفنادق الضخمة يف إيران».
كلّه ،فإ ّن عائلة
ّ
ومع وجود هذه الرثوات الطائلة والكبرية ،مل ِ
يكتف الشاه وعائلته بهذا كلّه ،بل راحوا
يؤ ّمنون كافّة مخارجهم ومصاريفهم من ميزان ّية الدولة! فعىل سبيل املثال ،يقوم وزير
رسيّة إىل مجلس الوزراء ،يطلب فيها إرسال ّ
شيك مببلغ
البالط بتقديم رسالة عاجلة و ّ
إسرتليني لدفع  % 50من كلفة طقم مائدة يحتوي عىل صحون ومالعق،
 43.354جنيه
ّ
ُه ِّيئ لو ّيل العهد! ويف رسالة أخرى مؤ ّرخة يف 1976/10/10م ،يطلب الوزير هذا املبلغ
فرنيس لتجهيز أثاث قرص حرضة و ّيل العهد يف جزيرة كيش!
 1.859.833فرنك
ّ
صحفي ُع ِقد معها ،عندما
واملضحك هنا ،هو ما نطقَت به زوجة الشاه إثر لقا ٍء
ّ
رصا منفر ًدا ليقطن فيه
َو َّجه أح ُد الصحفيّني األجانب سؤالَه عن سبب اختيار الشاه ق ً
أحس ْسنا بضيقِ املنزل هنا .مضافًا
لوحده ،أجابَت قائلة« :عندما ُرزِقنا باملولود الرابعَ ،
أي الشاه -أصبح كب ًريا ،ويو ّد أن يكون منفر ًدا ووحي ًدا!».إىل أنّه ّ
وعىل العموم ،فإ ّن الحديث بهذا املجال طويل وعريض ،وال يتّسع له صدر هذا
الكتاب .لذا ،نكتفي بهذا القدر من اإلحصائ ّيات واألرقام.

ّ
ّ
ّ
االت ّ
المالية
األجنبية والقروض
فاقيات
القسم الثاني:

لقد وقّع الشا ُه أك َرب معاهدة تجاريّة مع أمريكا عام 1974م ،بلغَت تكلفتها 15
مليار دوالر للتجهيزات العسكريّة واملوا ّد الغذائيّة واملرصفيّة .كذلك ُع ِق َدت معاهدات
أقل ،مع دول غربيّة أخرى.
من هذا القبيل ،وبكلفة ّ

 ماوعأ نيبنامرحلاو رقفلا ةعقر عاسّتاو ناريإ دئاوع عافتراراترافترارا

لقد تصاع َدت صفقات األسلحة وأسعارها ،إثر ارتفاع أسعار النفط ،إىل نحو أربعة
وباألخص أمريكا
أضعاف سعره املايض .وانهالت الوفود الغفرية من مختلف البلدان،
ّ
وأوروبّا الغرب ّية ،عىل إيران؛ من أجل عقد معاهدات واتّفاق ّيات جديدة .وب َد ًل من أن
يستغل النظام دخلَه العظيم هذا يف مجال إعامر البالد ،وتقوية البنية االقتصاديّة للبالد،
ّ
وإعداد الطرق واملواصالت ،وبناء املطارات وخطوط الحديد ،وتشييد املعامل واملصانع
واملوانئ املالح ّية ،وإىل غري ذلك من املوارد التي تعود عىل البالد بالخري والعطاء ،قام
باسترياد املنتجات املرصف ّية واالستهالك ّية والكامل ّيات بشكلٍ رهيب ،وقىض عىل الدخل
العظيم الذي وفّ َره من عوائد النفط .لقد بلغ حج ُم استرياد املنتجات االستهالك ّية
مينائ
الفرنيس :إ ّن َ
الصحفي
والكامل ّيات عام 1975م ح ًّدا ،بحيث يقول «إريك رولد»
ّ
ّ
خ ّرمشهر وشاهبور َر َست فيه أربعمئة سفينة شحن تنتظر تفريغ حمولتها .لقد كانت
السفن تنتظر دورها إىل خمسة أشهر كح ٍّد أدىن؛ ما اضط ّر حكومة إيران لدفع أكرث
من مليار دوالر غرامات يف عا َمي  75و ،76بسبب تأخري السفن التجاريّة ،ناهيك
عن الخسائر التي تح ّملَتها ج ّراء فساد الكثري من املوا ّد واملعلّبات وتس ّممها ،والتي مل
تحتمل الح ّر والرطوبة وأش ّعة الشمس.
العسكري ،فقد ابتاع النظام
كان القسم األعظم من املشرتيات األجنب ّية يف املجال
ّ
عام 1973م صفق َة سال ٍح كبرية ،تجاوزَت امللياري دوالر من أمريكا ،وهي عبارة عن
أربعة أضعاف ما اشرتاه عام 1972م .وبعد حرب ترشين ،ارتفع مع ّدل رشاء السالح
من أمريكا  .%35ويف السنة تلك نفسها ،ارتف َعت ميزان ّية وزارة الدفاع من مليا َري
دوالر ،إىل عرشة مليارات دوالر! واستم ّر من ّو امليزان ّية أيضً ا خالل أعوام .78 - 77 - 76
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َ
الحصول عىل قروض
وباألخص األوروبّ ّية الغرب ّية،
واستطا َعت كث ٌري من الدول،
ّ
عظيمة من النظام ،والتي ه ّيأها هذا األخري من باقي عوائد النفط .فعىل سبيل املثال،
استل َمت بريطانيا قرضً ا قوامه  1.200مليون دوالر ،واستل َمت فرنسا أيضً ا  1.000مليون
دوالر ،وحازَت قربص ومرص وتونس والسنغال عىل عرشات املاليني من الدوالرات باسم
الهبات واملساعدات .واستطاعت بعض الرشكات األمريك ّية ،كرشكة «بان أمريكان»
و«كروب» ،من س ّد العجز الذي واجههم ،مبساعدة الشاه املال ّية ،مقابل تخصيص بعض
أسهمهم الوضيعة له ،والتي بلغت بحدود  2.5باملئة!

لإلمام
الخميني {
ّ

رص َحت صحيفة كيهان ،بعد عرشة أشهر من تاريخ ارتفاع أسعار النفط ،قائلة:
لقد ّ
«إ ّن القروض التي من َحتها إيران للدول األجنبيّة ،بلغت  10مليارات دوالر حتّى اآلن.
عم َدت السلطة إىل إخراج العائدات النفطيّة الفائضة إىل الدول األجنبيّة ،بدلً من أن
رص َحت قائلة« :إ ّن الفائض من عوائد
توظّفها داخل البالد ،ولخدمة الشعب اإليرا ّين» .و ّ
النفط إثر ارتفاع سعره ومبيع حجم كبري منه ،سوف يُ َؤ َّمن يف البنوك األجنبيّة خارج
البالد ،وسوف نبتاع منه بضائع رئيسيّة وأساسيّة وغريها».
لقد بذل الشاه هذه األموال والرثوات من أجل أن يصبح حديث الساعة لدى
الصحف األجنب ّية ،التي راحت تع ّد ذلك لونًا من ألوان املجد والعراقة والكرم الذي
ورثه من «كورش» و«داريوش الكبري»((( ،بينام يعيش أبناء وطنه يف القرى واألرياف
حيا ًة بائس ًة ضعيف ًة ،يفتقرون ألبسط حقوق اإلنسان فيها ،وهو املاء الذي ال يصلح
للرشب! لقد م َّرت عىل أبناء القرى واألرياف حال ٌة مل يرها من ذي قبل ،ومل يشهد لها
مثيل يف العالَم ،حيث تقول صحيفة «بيك خجسته» [إحدى الصحف املحلّ ّية] :م َّرت
أيّام عىل قرى محافظة فارس ،كان يتم ّنى الجياع بها أن يروا حشائش األرض ليس ّدوا
أمل أمعائهم به!

الهخامنيش قبل  3000عام.
((( ملوك إيران يف العهد
ّ

إ ّن كرثة املشرتيات واالسترياد من املوا ّد الغذائ ّية املعلّبة من الخارج ،د ّم َرت املنتجات
أصحاب األرايض الزراع ّية واملنتجات الغذائ ّية خسائر
الغذائ ّية الداخل ّية كافّة ،وتح َّمل
ُ
فادحة وعظيمة؛ ما أ ّدى إىل ترك مشاغلهم ،واالنتقال إىل املدن الكبرية ،والتأقلم
مع الحياة املرصف ّية والروتين ّية غري املن ِتجة .هذا باإلضافة إىل بروز نوع من الطبقة
املال ّية يف املجتمع ،فأصبح هؤالء من الفقراء والضعفاء ،فيام عادت فوائد ج ّمة -ج ّراء
االسترياد واالستثامر -عىل أشخاص عديدين من أصحاب املشاغل الخدمات ّية وغريها،
ٍ
مخالفات وجرائم وتع ّديات عىل
ارتكاب
االجتامعي إىل
وهذا مبجمله ع َّر َض الوضع
ِ
ّ
حقوق اآلخرين بشكلٍ ملحوظ.
ومث ّة اختالسات كثرية ومتن ّوعة واج َهتها ميزان ّية الدول ،قام بها عد ٌد من املسؤولني
والكبار يف السلطة ،وعمدوا إىل تهريبها خارج البالد؛ ما دعا السلطة ألن تعرتف بالنقص

 ماوعأ نيبنامرحلاو رقفلا ةعقر عاسّتاو ناريإ دئاوع عافتراراترافترارا

رص َحت صحيفة «كيهان» عام 1972م ،بقولها« :مت ّر أيّا ٌم عىل أبناء وطننا يف
و ّ
املناطق الفقرية والبائسة ،يرى فيها اآلبا ُء أبناءهم وأطفالهم يتض ّورون جو ًعا وعطشً ا،
أي
ويشهدون موتَهم
التدريجي ،وهم بحالة فزع وهلع وبكاء ،وليس بوسعهم تقديم ّ
ّ
يشء لهم .وبلغَت الحالة ح ًّدا ال يطاق ،حيث أخذ بعضهم أبناءه الذين أرشفوا عىل
املوت ،إىل الطرق العا ّمة واألزّقة البعيدة ،ليرتكهم هناك؛ لعدم استطاعته رؤيتهم وهم
مبلف مص َّو ٍر ومحقَّقٍ يف األعداد التالية للصحيفة بهذا
يقضون نحبهم! وسنوايف ق ّراءنا ٍّ
الشأن ،إن شاء الله».
أسلوب ماك ٍر ومخا ِدع آخر ،حيث أراد أن يُعرِب عن حسن ظ ّنه
أ ّما الشاه ،فعاد إىل
ٍ
تجاه الشعب وأبناء الوطن ،فعمد إىل حذف رسوم الدراسة يف كِ َل مرحلتَي التعليم
الطلب
والرتبوي ،وأمر بتوزيع معلَّبات الحليب وقطع البسكويت وغريها عىل ّ
العايل
ّ
كافّة ،يف املراحل الدراسيّة كافّة؛ وذلك من أجل دوام الص ّحة والتغذية الكاملة .بَيْ َد
نقصا وصعوبة يف التوزيع ،وأُجهِضَ ت وهي
أ ّن مسألة توزيع الحليب املعلَّب واج َهت ً
مبهدها منذ األيّام األوىل ،ومل يلتفت إليها أح ٌد فيام بعد.
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الذي رضب امليزان ّية ود ّمرها عام 1976م ،والذي قُ ِّدر مبليا َرين وسبعمئة مليون دوالر.
بنا ًء عىل هذا ،قامت السلطة بطلب قرض من الدول الغرب ّية؛ لس ّد النقص الذي طرأ
عىل ميزان ّيـها ،وبلغَت قروض عام 1977م من البنوك األجنب ّية املتع ّددة الجنس ّيات
مبلغًا ،قدره  4.5مليار دوالر ،إزاء دفع فائدة  %12عىل املبلغ املذكور .واستم ّر نقص
امليزان ّية هذا يتزايد سن ًة بعد أخرى ،إىل حني سقوط النظام وانتصار الثورة اإلسالم ّية.

لإلمام
الخميني {
ّ

ومل ي َر الشاه بُ ًّدا من س ّد عجزه هذا ،فلجأ إىل استنزاف ذخائره النفطيّة بأكرث
مم مىض .وتقول إحدى التقارير اإلحصائيّة :إ ّن النظام وقَّع عىل معاهد ٍة لبيع ستّة
ّ
برميل يوميًّا حتّى عام 1978م ،ومنه حتّى عام 1993م ،يتنازل إىل نحو 7.5
ماليني ً
ألف برميل يوميًّا! وكان بهذا ،وحسب اإلحصائيّات االحتامليّة ،قد استنفذ النفط من
جميع الحقول النفطيّة يف إيران لذلك الحني .نعم ،هذه هي تدابري الشاه ،وهذه
هي سياسته الحكيمة! إنّه يف خض ّم هذه األوضاع االقتصاديّة املتدهورة ،كان يحلم
العرصي ،وكث ًريا ما كان ي ّدعي أنّه سوف يجعل إيران عام
الحضاري والتط ّور
بالعمران
ّ
ّ
والعسكري [أي
الصناعي
2000م إحدى الدول الخمس يف العالَم من حيث التق ّدم
ّ
ّ
عندما تكون إيران خالية من النفط].
القسم الثالث :مواقف اإلمام {

إ ّن اإلمام { ،من خالل بيانه الذي أصدره عام 1973م ،وخاطب به علامء الدين
االقتصادي املتدهور
وأهل العلم والخطباء يف إيران ،والذي تط ّرق فيه إىل الوضع
ّ
للبالد ،هاجم النظام مهاجم ًة صارخ ًة تجاه معاهداته حول الصفقة العسكريّة ،التي
قائل:
بلغَت مليا َري دوالر ،فكتب ً
نقص امليزان ّية،
« ...لقد بات الشا ُه يدبّر أل ّمتنا وشعبنا مؤامر ًة جديدة! إنّه يدّ عي َ
ويقرتض مليا َري دوالر من أجلها ،ويبتاع بها صفقات سالح مد ِّمر من أمريكا؛ ليقيض
بكل
بها عىل ما تبقّى من اقتصادنا املتدهور ،وليقيض عىل األ ّمة بأرسها؛ ويعلن ّ

وجاء يف بيان آخر أصدره عام 1974م ،و َّج َهه إىل أبناء الشعب اإليرا ّين ،تع َّرض فيه
م ّر ًة أخرى للنظام ،وهاجمه إثر عقده صفقات سالح جديد تبلغ قيمتها  15مليار
دوالر ،مضافًا إىل منح الدول األجنبيّة قروضً ا ضخمة ،جاء يف هذا البيان:
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صلف وغرور ،وبوقاحة متناهية ،أنّه سوف يُ َص ِّعد من الرضائب الداخل ّية ،مضافًا إىل
هذا القرض؛ لسدّ حاجة البالد .إنّني ال أعلم هل إنّ الشاه يشرتي صفقات السالح
املتعدّ دة هذه من أجل طرد املتجاوِزين واملستع ِمرين ،وهو الخائن والعميل األ ّول
لهم ،وهو الذي سلّمهم كافّة املجاالت الصناع ّية واالقتصاديّة والسياس ّية والعسكريّة؟
أم إنّه يف الواقع يريد أن ينفّذ خطط األمريك ّيني القامئة عىل أساس استغالل البالد
واستهالك كافّة ثرواتها ومنابعها العظيمة ،و َج ْعلِها قاعد ًة لها؛ لتتمكّن من رضب كافّة
الفلسطيني ،وتشكّل خط ًرا عىل إرسائيل املعتدية
الدول واألمم التي تساند الشعب
ّ
املعييش،
اآلمثة؟ إنّ أ ّم َتنا اآلن ،وهي مت ّر بأصعب حالة من الفقر والحرمان والضعف
ّ
صحف حكومتها بأنّ يف طهران فقط ما يقرب من مليون شخص يفتقرون
أ ّم ٌة تعرتف
ُ
إىل املاء والكهرباء وأبسط مستلزمات الحياة! إنّ هذه األ ّمة تعزب عن مراجعة
االقتصادي ،وتصرب عىل اآلالم واملحن ،ح ّتى
األط ّباء للتداوي؛ من ج ّراء الفقر والضعف
ّ
تقيض نحبها صابرة .إنّها أ ّم ٌة ال تستطيع َ
إرسال أبنائها إىل املدارس؛ لضيق ذات اليد.
إنّها أ ّم ٌة ترمي بأطفالها يف الطرق والشوارع ،ليالقوا حتفهم بعيدً ا عن أنظار أهلهم
وذويهم! إنّها أ ّم ٌة ترتك أبناءها وأطفالها يزحفون عىل األرض ،ليلتقطوا حشائش
ٍ
شخص،
لكل  35ألف
صحف حكومتها :إنّ ّ
األرض؛ ليسدّ وا بها رمقهم! أ ّم ٌة تقول
ُ
طبيب واحد! أ ّمة غادر أبناؤها يف السنة املاضية منازلهم؛ بسبب الجفاف
يوجد لهم
ٌ
املنطقي أن ينفق
رشدوا هنا وهناك للحصول عىل لقمة العيش! هل من
والجوع ،وت ّ
ّ
ِ
يكتف النظام
مثل هذا املبلغ الضخم من ميزان ّية البلد ملثل هذه التفاهات؟! ومل
بهذا ،بل راح يعقد املعاهدات مع آخرين ،كربيطانيا املستع ِمرة عد ّوة اإلسالم ،لرشاء
العسكري!».
أنواع أخرى من السالح والعتاد
ّ
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« ...إنّ الشا َه يبيع النفط ،ويُفرِغ خزانة الدولة يف آنٍ واحدً .
وبدل من أن يؤ ّمن
ميزان ّية الدولة ،وميأل بطون الشعب ويعني الفقراء والحفاة العراة ،يعمد إىل إقراضها
لدولة أجنب ّية ،أو يشرتي بها سال ًحا مد ِّم ًرا ،صيانة وحفظًا لكيانه املهزوز ،وحفظًا
العاملي ،واالستعامر املعتدي .إنّه باألمس يطلب قروضً ا ال تطيقها
ملطامع االستكبار
ّ
البالد ،وج ّر االقتصاد إىل الدمار واإلفالس؛ واليوم برشائه مختلف األسلحة ،وإعطائه
القروض ،يج ّر البالد والشعب إىل اإلفالس والحرمان واالنهيار .إنّ صفقة الخمسة عرش
االقتصادي إليران،
مليار دوالر ما هي ّإل عمل ّية أخرى نَفَّذها وحطّم فيها العصب
ّ
وقىض بها عىل ثروات أ ّمتنا املستضعفة وذخائرها».

لإلمام
الخميني {
ّ

مستقبل ،ويؤكّد عىل أنّه
ً
ث ّم يعرب اإلمام { عن سوء نتيجة االقتصاد اإليرا ّين
أصبح تاب ًعا للمؤامرات اإلمربياليّة العالَميّة بكافّة مجاالته الزراعيّة والصناعيّة وغريها،
وأ ّن ما ي ّدعيه الشاه من وعود وآمال للعام األلفني ،ما هي ّإل خطوات دنيئة تهدف
إىل استنزاف ثرواتنا وذخائرنا النفطيّة ،وقال:
قادم من التقدُّ م
« ...اليوم َي ِعدُ الشا ُه األ ّم َة بوعو ٍد واهية ومز ّيفة لرب ِع قرنٍ ٍ
واالزدهار ...أين هو عن الزراعة ووضعها املزري يف البالد؟! اليوم تعطّلَت األيدي
العاملة ،وجلس ّ
الصناعي سوى
يبق من االستقالل
الفلحون
والعمل عن العمل ،ومل َ
ّ
ّ
يغي الله -سبحانه -هذا
االسم والرسم ،وسيبقى هذا الوضع متدهو ًرا أكرث ،ما مل ّ ُ
رش بالخري.
النظام ،ويبدّ ل ال ّ
الناس بفق ٍر مدقع ،ال
بنفاد
احتياطي النفط يف هذا البلدِ ،ب َيد هذا النظام ،سيبوء ُ
ّ
حل ّإل االستسالم ّ
يجدون معه ًّ
للذل ،وال بدّ لشعب إيران الرشيف ،الذي ال زراعة له
وال صناعة ،أن يعاين الفقر والحرمان ،أو يرىض بالعمل للرأسامل ّيني!».

الفصل الحادي والعشرون

فتوى حرمة االنتماء إلى حزب الرستاخيز

يخاتسرلا بزح ىلإ ءامتنالا ةمرح ىوتف

خالل األشهر األوىل لعام 1975م ،كان الشاه يف ق ّمة غطرسته يف الحكم والهيمنة،
ٍ
جديد دعاه بحزب «رستاخيز» .لقد كان الشا ُه كث ًريا
حزب
وفجأةً ،أعلن عن تأسيس ٍ
ما يؤيّد ويدعم التع ّدديّة الحزب ّية ،ويرى بأنّها مظه ٌر من مظاهر الدميقراط ّية والح ّريّة
اب متع ّدد ٌة داخل النظام ،كحزب الشعب ،وحزب
واستنا ًدا لدعمه هذاُ ،و ِج َدت أحز ٌإيران الجديدة ،وحزب الوطنيّنيّ -...إل أنّه فجأة أعلن بأ ّن التع ّدديّ َة ضا ّر ٌة بالنظام
والبالد والشعب ،ودعا الشعب واألحزاب كافّة إىل االنخراط يف صفوف الحزب الجديد
كل َمن ال يستجيب لدعوته بإخراجه خارج
املو َّحد «الرستاخيز» واالنضامم إليه ،وه ّدد َّ
البالد؛ ألنّه يُعتَ َب ُمب ِغضً ا لوطنه ،وعد ًّوا له ،وخار ًجا عىل الجامعة.
وبعد دعوة الشاه هذه ،مبارشةً ،أعل َنت األحزاب الصوريّة والشكل ّية -كحزب «إيران
الجديدة» وحزب «األ ّمة» -عن َح ِّل نفسها ،وانض َّمت إىل الحزب الجديد .وبأم ٍر من
رئيس الوزراء واألمني العا ّم لحزب «إيران الجديدة»،
الشاهُ ،م ِنح «أمري ع ّباس هويدا»ُ ،
لقب األمني العا ّم للحزب املذكور .ورسعان ما داخل هذا الحزب عامل الصحافة ،وأصبح
َ
حديث الساحة واليوم ،والقى اهتام ًما كب ًريا من وسائل اإلعالم والصحافة والنرش.
وفتح الحزب أيضً ا أجوا ًء جديد ًة للذين يرتبّصون به الدوائر ،ودعاهم الغتنام
الفرص واستغاللها لتثبيت أقدامهم وبسط نفوذهم وقدراتهم .و ُخ ِّص َصت ميزان ّية
منفردة لهذا الحزب ،ورسعان ما أصدر صحيف ًة ومجلّ ًة باسمه ،وأعلن بأ ّن الحزب قائ ٌم
عىل أركانٍ ثالثة ،هي« :النظام
الشاهنشاهي» ،و«الدستور» ،و«ثورة الشاه والشعب».
ّ
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لإلمام
الخميني {
ّ

بعض الرجال املؤمنني سامح َة
وبعد أيّام قالئل من إعالن الشاه عن حزبه هذا ،استفتى ُ
اإلمام { بأمر االنتامء إىل هذا الحزب ،وطلبوا وجهة نظره الرشع ّية حيال االنتامء
اإلجباري إليه ،فأجاب اإلمام {:
ّ
الحزب العقيدة اإلسالم ّية ،وعدم وجود أ ّي ارتباط بينه وبني اإلسالم
«نظ ًرا ملخالف ِة
ِ
ً
واستئصال لشأفة املسلمني،
والوطن واأل ّمة ،فإنّ االنتامء له مح ّر ٌم ،ويُع َت َب مساند ًة للظلم،
وإنّ الوقوف يف وجهه هو من أبرز خطوات األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأركانه.»...
ث ّم يتط ّرق اإلمام { إىل أسباب تكوين الحزب و ِعلَلِه ،فيقول:
« ...إنّ الشاه أراد بخطوته هذه ،أن يعرتف بفشل مرشوعه املدع ّو بـ «ثورة
السادس من بهمن» ،وعدم مساندة الشعب له ودعمه .إنّه سعى طيلة عرشة أعوام
من أجل استقطاب أذهان األ ّمة والشعب نحوه ،باسم «الثورة» ،وباسم «ثورة
الشاه والشعب» ،لك ّنه فشل ً
فشل ذري ًعا ،و َع َمدَ اليوم إىل خطواته هذه؛ من أجل
الجامهريي ،وكسب تأييدها له بالق ّوة وبحدّ السيف .وإذا كانت الثورة
فرض الدعم
ّ
املدع ّوة بـ«ثورة الشاه والشعب» هي ثور ٌة لصالح الشعب واأل ّمة ،فام الحاجة إ ًذا إىل
تأسيس مثل هذا الحزب الجديد؟».
ومن جانب آخر ،أشار إىل تخطّي الحزب القوان َني واألعر َاف ،وحر ِقها ،فقال:
«فيام يرتبط بفرض االنتامء لهذا الحزب ،علينا أن نقول بأنّ هذا ٌ
خرق للقوانني
واألنظمة العامل ّية ،وللدستور ،وللموازين الدول ّية؛ إذ ال يوجد له نظ ٌري يف أ ّية بقعة من
حزب بصيغة ملك ّية،
يؤسس فيه ٌ
العالَم .إنّ إيران هي البلد الوحيد يف العالَم ،الذي َّ
ُجب الجامهري عىل االنتامء إليهّ ،
وإل فالعاقبة :إ ّما السجن والتعذيب ،وإ ّما النفي
وت َ
واإلبعاد ،وإ ّما تجريد الفرد من حقوقه االجتامع ّية واملدن ّية كافّة!
شاهنشاهي معا ٍد للدين واإلسالم ،بل
حزب
إنّ أ ّمتنا اليوم ،أُ ِ
جبَت عىل االنتامء إىل ٍ
ٍّ
نظام قىض عىل أ ّمته ،وسلب شعبه ح ّريّاته
يحكم عىل اإلسالم بالفناء والزوالِ ،
حزب ٍ
نظام أودى بشباب وطنه املفكِّرين والواعني ،ورمى بهم يف قعر
واختياراته كافّةٍ ،
السجون ،أو قذف بهم خارج الوطن.»...

وطالب اإلما ُم { ،ببيانه هذا ،كافّ َة علامء املسلمني واملراجع العظام ،باإلفتاء
بحرمة االنتامء لهذا الحزب ،مستن ًدا إىل نقض الحزب القانون ودستور البالد وسائر
األعراف والقيم ،فقال:
الحزب هذا هو مقدّ م ٌة ملصائب
«ليعلم علامؤنا وقطاعات الشعب كافّة ،أنّ
َ
وشدائد كبرية ،ستعود علينا وعىل وطننا ّ
بالذل والهوان بالتدريج ،عىل م ِّر الزمن.
فعىل علامء املسلمني ومراجعهم تحريم االنتامء لهذا الحزب؛ يك ال يَدَ عوا ً
مجال
باألخص خطبائنا املحرتَمني،
لسحق حقوق األ ّمة وفنائها .عىل قطاعات املجتمع كافّة،
ّ
الجامعي الواعي ،وسائر الطبقات من العلامء
وطلب ِتنا املؤ َّيدين بنرص الله ،وشبابنا
ّ
ّ
والفلحني والت ّجار وغريهم ،عليهم مقاومة هذا الحزب ،ومحاربته ،والوقوف يف
وجهه .وليطم ّنئ الجميع بأنّ النظام يف حالة انهيار وسقوط ،وإنّ النرص لقريب بإذن
الله -تعاىل.»...-

عام من تأسيس الحزب املشؤوم ،أ ّن عدد املنتمني
هذا وقد أعل َنت السلطات ،بعد ٍ
إليه قد بلغ  23مليون نسمة (وكان عدد سكّان البالد حينها يبلغ  33مليون نسمة)!
مي» ،والجناح
ويف عام 1977م ،عزم الشاه عىل ّ
شق الحزب إىل جنا َحني :الجناح «التق ّد ّ
«الب ّناء»؛ وذلك ملآرب سياس ّية مح ّنكة ،م ّد ِع ًيا بأنّها خطوة ملخادعة األعداء والعنارص
املناوئة ،ومن أجل تطوير العمل ،والتصعيد يف النشاط الحز ّيب داخل الحزب نفسه .بَ ْي َد
علم ٍ
كاف بأ ّن الشاه والنظام والحزب
أ ّن املعارِضني واملخالِفني انتبهوا للّعبة؛ ألنّهم عىل ٍ
املزعوم هم أبعد ما يكون عن الدميقراط ّية والتع ّدديّة الح ّرة ،ويرون أ ّن املؤيِّدين لهم
واملستهتين ِ
ِ
والثي بقايا قصعاتهم .لقد بدا
ولتكتّالتهم ما هم ّإل من طبقة املتس ِّولني
السيايس ،حتّى عىل الصعيد الدو ّيل
وباألخص يف الجانب
واض ًحا فشل النظام الحز ّيب،
ّ
ّ
وخارج البالد ،و ُد ِفن يف مهده.

يخاتسرلا بزح ىلإ ءامتنالا ةمرح ىوتف

ث ّم يتم ّنى اإلمام { يف ختام بيانه أن يكون إىل جانب املناضلني ،ويف صفوفهم:
«إنّني أمت ّنى ...وأتش ّوق إىل أن أكون بجانبكم ،وأنتم تجاهدون وتناضلون من أجل
الدين والحفاظ عىل استقالل الوطن».
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لإلمام
الخميني {
ّ

وقد جاء يف وثيقتَني ها َّمتَني من وثائق وكر الجاسوس ّية األمريك ّية يف طهران -وهام
رسيّة للغاية -حول العلل املؤ ِّدية لتأسيس الحزب وتشييده ،جاء فيهام:
من الوثائق ال ّ
«باعتقادنا ونظرنا أ ّن الشاه َع َم َد إىل تأسيس هذا الحزب؛ من أجل فرض سيطرته
الكاملة عىل األ ّمة ،وللح ّد من نسبة االنتقادات واالعرتاضات الداخل ّية» .وتضيف
ألي
الوثيقتان أيضً ا ،بأ ّن «عدم الح ّريّة داخل الحزب
ملموس وبارزٌ ،حيث إنّه ال ّ
يحق ّ
ٌ
فر ٍد أن يتع َّر َض للنفط ،أو يستفرس عنه ،أو عن السياسة الخارج ّية» .مضافًا إىل أ ّن
سبب انتامء األفراد للحزب هو «من أجل س ّد املجال امل ُحتَ َمل أمام املتنفِّذين الكبار،
لعدم وصولهم إىل أهدافهم ،وتحقيق اآلمال البعيدة يف الوصول إىل السلطة».
إ ّن حزبًا بهذا الرتكيب ،وبهذه الصورة ،ومبا هو عليه من عدم التنسيق والتنظيم
مم دعا السفارة
وبعد مرور أربعة أشهر عىل تأسيسه -أعطىانعكاسا سلب ًّيا لهّ ،
ً
األمريك ّية إىل التن ّبؤ ملستقبله ،وما سيؤول إليه يف القريب أو البعيد .فتقول وثائقها:
ٍ
ببعيد أ ّن الحزب بأسلوبه هذا ،سيصبح منظ ّم ًة تض ّم كافّة الت ّيارات السياس ّية
«ليس
كل مجا ٍل من مجاالت الحياة العا ّمة
املؤيِّدة واملعارِضة وغريها ،وقد يدخل ضمن ّ
السيايس» .وهذا هو ما وقع
أي مفهوم يف القاموس
للشعب ،إذ حينها لن يكون له ّ
ّ
عام عىل تأسيسه ،بأ ّن «حزب «رستاخيز» فَ َق َد محتواه،
حقًّا؛ إذ أعلن النظام ،بعد مرور ٍ
أي شكلٍ من أشكال التنظيم».
وعاد ال ميثّل َّ
قائل:
من هنا ،عاد اإلمام { مؤكِّ ًدا عىل بيانه السابق بشأن هذا الحزب ،وأوضح ً
وص ِف األنظار
«لقد أخذ الشاه يتش ّبث
ّ
ويتمسك بأيّة وسيلة للتملّص من الهزميةْ َ ،
عنهاَ ،ب ْيدَ أنّ محاوالته باءت بالفشل؛ ألنّها منذ اليوم األ ّول ،خالفَت فكرتَه وحز َبه
الجربي ،الذي مل يشهد العالَم ً
مثيل له مطلقًا».
ّ
ويف صيف 1978م ،ونتيج ًة لتصاعد نشاط الجامهري واأل ّمة اإلسالم ّية ،واتّساع
رقعتها ،أعلن الشاه عن انحالل الحزب املذكور؛ ليخفّف من ش ّدة التوتّر واالضطراب
سجلت الحزب كافّة ،ذلك الحزب الذي
الذي أخذ يع ّم البالد بأرسها .وبهذا ،طُ ِويَت ّ
ألي فرد
أقاموا له الدنيا وأقعدوها بالتبجيل والدعاية له ،دون أن تكون هناك معارضة ّ
أو عضو من كبار أعضائه وزعامئه!

الفصل الثاني والعشرون

ّ
الشاهنشاهي
فتوى تحريم التاريخ

ّيهاشنهاشلا خيراتلا ميرحت ىوتف

مبناسبة مرور  12عا ًما عىل واقعة الخامس من حزيران [ 15خرداد] 1963م ،أقام
حفل مهيبًا يف املدرسة الفيضيّة ،لذكرى االنتفاضة البطلة،
طلبة الحوزة العلميّة بق ّم ً
ظل قيادة اإلمام {
وتكرميًا لشهدائها الربرة ،وعاهدوهم عىل السري عىل خطاهم يف ّ
وإرشاداته الروحيّة ،عىل الرغم من فرض أجواء الرعب والخوف من ِقبَل رجال الرشطة
بهجوم
الحفل
ُ
والسافاك (املخابرات) .وما هي إلّ دقائق بعد التج ّمع ،حتّى فُوجِئ
ٍ
واسعٍ من ِقبَل عنارص املخابرات الرشطة ،حيث فتحوا عليهم النريان الغادرة ،وأردوا
رضجني بدمائهم الطاهرة ،وتناثر الجرحى واملصابون
العديد منهم ،وسقط الكثريون م َّ
تفاعل مع هذه الحادثة األليمة ،أصدر اإلمام { بيانًا ،هاجم فيه
ً
هنا وهناك.
السلطات والشاه ،وتع َّر َض لتفاصيل هذه الواقعة امل ّرة ،ولِام ارت ُ ِكب بها من جرائم
واعتداءات ،ومن ث ّم ع ّزى األ ّمة اإلسالميّة بهذه الحادثة املؤملة ،ووصف الحفل والحركة
هذه بأنّها حركة ّ
تدل عىل وعي األ ّمة وتح ُّررِها ،وبارك لها خطواتها املباركة هذه،
وبشهم بأ ّن
ووصفها بأنّها خطوة من خطوات التق ُّدم والنهضة والصحوة اإلسالميّةّ ،
النرص قريب!
وعي وإدر ٍ
ووعي
اك كامل مبا بلغته األ ّمة والشعب من تط ُّو ٍر
ٍ
لقد كان الشاه عىل ٍ
يوسع
السيايس
عىل الصعيد
والديني ،ما دعاه أل ْن يتّبع أسلوبًا قذ ًرا وغري الئق ،وأن ّ
ّ
ّ
من نطاق هجومه عىل املق ّدسات اإلسالم ّية للنيل منها .ومن هنا ،ص ّعد نشاطه الثقا ّيف

317

318

الشاهنشاهي ،الذي لطاملا كان يدعو إليه مبختلف املناسبات والحفالت ،وأخذ يحارب
ّ
علني ،ويته ّجم عىل أفكاره ومعتقداته التي وصفها بالرجع ّية،
اإلسالم والعقيدة بشكل ّ
التحض والتم ّدن.
وبأنّها ض ّد
ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

الشاهنشاهي
وتط ّرق الشاه أثناء خطابه ،عند افتتاحه الربملان عام 1975م إىل الفكر
ّ
والرتاث واألصالة الوطنيّة ،ووصفها بأنّها هويّة الشعب وثقافته األصيلة ،ومل ّح -بأسلوب
اإلسالمي ،وتوغّله يف العادات واملراسم والتقاليد القوميّة
الكناية -عن خطر الدين
ّ
األصيلة ،وعنونَه بـ«الهجوم واالجتياح
األجنبي» عىل الثقافة الوطنيّة .وأكّد عىل أ ّن
ّ
«االجتياح قد د ّمر أصالتنا وماهيّتنا الحقيقيّة؛ ألنّه ال يتناسب مع هويّة الثقافة
اإليرانيّة».

وأعلن الشاه ،باسم األ ّمة والشعب ،أنّه «سوف يسعى لدحض كافّة ُس ُبل التخلُّف
التي تع َّرضَ ت لها البالد ،وسيبذل ما بوسعه كلّه لرفع كافّة عوامل الفساد والضعف
وتلويث الفكر األصيل؛ من أجل «إعزاز مفاخرنا الوطن ّية كافّة واستعادتها» ،واستئصال
مؤشا كب ًريا لِام يرومه
كافّة جذور «التل ّوث» منها .هذه التلميحات والعبارات تُعتَ َب ّ ً
الشاه ،ولِام يك ّنه يف صدره من عدا ٍء و ِمن برامج مد ِّمرة وه ّدامة واسعة؛ إذ بعد هذه
الترصيحات ببضعة أشهر ،ومبناسبة مرور عيد ميالد رضا خان((( ،ص َّوتَ الربملان عىل تغيري
الشاهنشاهي ،و ُع ِّدل مبدأ التاريخ من يوم هجرة الرسول P
التاريخ الهجر ّي إىل التاريخ
ّ
مؤسس الشاهنشاه ّية واإلمرباطوريّة اإليران ّية.
إىل يوم تأسيس سلطنة «كورش» ِّ
إ ّن مسألة تغيري التاريخ مسأل ٌة كربى ويف غاية األه ّم ّية؛ ومن مخلّفاتها الخطرية،
القضا ُء عىل السنن والتقاليد اإلسالم ّية ،وإماتة الشعائر واملناسبات الدين ّية ،نظ ًرا
لاللتباس واالختالف الذي سيحصل للمناسبات والتواريخ املضبوطة ملواليد الهداة
املعصومني  Rووف ّياتهم ،وسائر املناسبات املباركة التي اهت ّم اإلسالم بها اهتام ًما
واس ًعا.
الهجري عام 1975م.
(((  15آذار ،وقد ت ّم تغيري التاريخ
ّ

لقد عرفنا يف املايض شيئًا ما عن رضا خان ،وجسارته ،وعدم اكرتاثه بالقيم ،وبعض
جرامئه وخطواته ،لك ّننا مل نعهده يو ًما تج َّرأَ فيه عىل الدين وخطا خطو ًة كبرية كهذه!
إ ّن هذه الخطوة ،مهام تكن مصطنعة وملفّقة ،فلقد كانت موضع هزل وسخريّة.
عام عىل اإلمرباطوريّة
ً
لقد أقاموا
احتفال مهي ًبا وكب ًريا عام 1971م مبناسبة مرور ٍ 2500
عام
الشاهنشاه ّية ،واآلن وحسب التاريخ الجديد امللفَّق ،جعلوا ذكرى مرور ٍ 2500
الشاهنشاهي
تصادف سن َة عيد جلوس الشاه؛ إذ بهذا يكون مبدأ العمل بالتاريخ
ّ
تول الشاه امللك ّية ،بالنظر للعد َدين األ ّول َّيني للرقم  .2500إذًا،
من جهة ،ومبدأ تاريخ ّ
الشاهنشاهي ،ويف الوقت
هذه العمل ّية هي عمل ّية تلفيق ّية؛ من أجل تناول التاريخ
ّ
نفسه تاريخ لسلطنة الشاه؛ ليعلم العالَم بأنّه سائ ٌر عىل نهج كورش الكبري ،ووارثٌ له
وملنجزاته!

أي رادع أو مانع؛
«اليوم يريد األعداء نهب ثرواتنا واستنزاف ذخائرنا ،دون ّ
فأخذوا يرضبون ويعزفون عىل وترية جديدة باسم تبديل التاريخ وتعديله .إنّها
ُقتف عىل أيدي هؤالء الطغاة الخونة! لهذا ،يجب عىل أفراد
لكارثة وجرمية عظمى ت َ َ
الوقوف يف وجه هذه الخطوة الهدّ امة؛ ألنّها خطوة خطرة
األ ّمة اإلسالم ّية كافّة،
ُ
تعمل عىل تهديم اإلسالم ومحوه .لذا ،فإنّ العمل به مح ّر ٌم رش ًعا ،وغري جائز ،إذ ُي َعدّ
ودعم للظلم والظَلَمة».
ذلك تأييدً ا
ً
منذ عام  1975وما بعدها ،تب ّدلَت األجواء السياس ّية ،وأصبح املعارِضون يف إيران
والعراق غ َري قادرين عىل التح ّرك بح ّريّة ،إلّ ضمن إطا ٍر محدود؛ وذلك نظ ًرا لرفع
اقي ،بعد أن اجتامع الشاه مع نائب
عقبات الخالف بني النظام اإليرا ّين والنظام العر ّ

ّيهاشنهاشلا خيراتلا ميرحت ىوتف

ومل يهت ّم الشعب لهذا التاريخ مطلقًا ،إذ سبّب الكثري من املتاعب للموظّفني يف
الدوائر الرسميّة ،وضيَّع عليهم حساباتهم وتاريخ املناسبات والوقائع التاريخيّة .وبهذه
املناسبة ،وعىل ضوء هذه الخطوة الجديدة ،أصدر اإلمام { بيانًا معا ِرضً ا شديد
اللهجة ،ح َّرم فيه عىل الجميع استعامله وتناوله ،جاء فيه:
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لإلمام
الخميني {
ّ

رئيس الجمهوريّة العراق ّية ص ّدام حسني يف الجزائر ،ووقَّعا ات ّفاقية الصلح بينهام.
بنا ًء عىل هذا ،ت ّم تبادل افتتاح السفارات يف كِ َل البل َدين ،بعد أن كانت مغلق ًة
اقي طهران ،والتقى خاللها بالشاه،
لسنوات .ويف شتاء 1977م ،زار وزير الخارجيّة العر ّ
الصحفي ،الذي ُع ِقد فيام بعد ،عىل أ ّن العالقات متين ٌة وجيّد ٌة وتسري وفق
وأكّد بلقائه
ّ
رس ّي متكتّم،
مسارها
الطبيعي .وقا َمت السفارة اإليرانيّة مبحاربة رموز املعا َرضة بشكلٍ ّ
ّ
وش ّد َدت املراقبة عىل تح ّركات اإلمام { ومؤيّديه .وطبقًا لِام جاء يف إحدى الوثائق
رشتها صحيفة «كيهان» يف األيّام األوىل النتصار الثورة اإلسالميّة ،فإ ّن سفري إيران
التي ن َ
الخميني
قائل« :إ ّن آية الله
لدى العراق كاتَب وزارة الخارجيّة اإليرانيّة عام 1977مً ،
ّ
مم مىض ،ونحن بانتظار األوامر وما يرتتّب
مستم ٌّر يف حركته ونشاطه ض ّدنا ،بأش ّد ّ
علينا من واجبات تجاه هذا املوضوع» .ث ّم يؤكّد السفري اإليرا ّين بقوله« :إ ّن نشاط آية
الخميني املكثّف واملستم ّر والقائم ليل نهار ،جعل األوضاع داخل العراق َمثار
الله
ّ
اب وفزعٍ» .وبنا ًء عىل هذا ،يطلب وزي ُر الخارجيّة من رئيس الوزراء «رشيف
اضطر ٍ
إمامي» «مطالع َة املوضوع وإبدا َء الرأي» حوله .وبعد أن ُر ِف َعت الرسال ُة إىل الشاه،
قائل« :لقد ك ّررتُ مرا ًرا :اقضوا عىل ال َنفَس
عا َدت تحمل عبار ًة يف ذيلها ،كتبَها الشا ُه ً
هذا!».
كل
ورغم مراقبة رجال السفارة لإلمام { ،ومالحقته ،والتضييق عليه من ّ
جانبّ ،إل أنّه استم ّر يف جهاده ،واستطاع خالل عا َمي  1977و1978م ،أن يو ِّج َه
ٍ
ٍ
وبيانات ع ّد ًة إىل الطلبة الجامع ّيني واأل ّمة اإلسالم ّية ،يفضح فيها مؤامرات
خطابات
ٍ
بإرشادات ووصايا ق ِّيمة من خالل
الشاه وخططه املد ِّمرة والخائنة .هذا وقد أدىل
وفاعل يف نشاط الطلبة والشباب الواعي.
ً
بياناته تلك ،أث ّ َرت تأث ًريا كب ًريا

الفصل الثالث والعشرون

ّ
الخارجية
تغيير سياسة أمريكا
ّ
السياسية في إيران
وانفتاح األجواء
ّ
ّ
ّ
السياسية العامة
القسم األول :مطالعة األجواء

لقد خرست أمريكا حربَها يف فيتنام وكمبوديا والووس ،بعد عدوانٍ استم ّر عق ًدا من
الزمن تك ّب َدت خالله اآلالف من القتىل والجرحى واملع ّوقني واألرسى ،مضافًا لخسارتها
عرشات املليارات من الدوالرات ،استغلَّتها يف استعامل أحدث أنواع السالح املتط ّور
وأفضلها ،إىل أن اضط َّرت إىل الخروج من املنطقة عام 1975م ،خارس ًة مهزوم ًة.
لقد كانت أمريكا جا ّد ًة لِل ِ
حرب كبرية ُمه ّمة خارج البالد؛
َفت أنظار شعبها إىل ٍ
من أجل التغطية عىل ما تقوم به ق ّواتُها من جرائم وأعامل وحشيّة ال إنسانيّة ،ومن
أجل رصف أنظارهم عن عواقب الحرب وآثارها السلبيّة عىل املجتمع ،والتي ب َدت
واضح ًة بالتدريج ،بعد انتهاء الحرب وانسحاب الق ّوات األمريكيّة من هناك ،ومن
أجل تخفيف آالم الشعب من ج ّراء الحرب الخارسة تلك ،اضط َّرت الحكومة إىل ات ّخاذ
سياسة جديدة ،نزولً عند رغبة جامهريها ،التي أخذَت تطالبها بتشكيل حكومة ترعى
«حقوق اإلنسان» ،وتج َنح «للصلح والسالم».

اريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا ح اتفناو  ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

خالل العقد السادس وأوائل السبعينات ،وق َعت حادثتان مه ّمتان يف أمريكا،
السيايس بصورة عا ّمة :األوىل هي فشل حربها يف فيتنام،
دعتاها إىل تغيري منهجها
ّ
والثانية قض ّية «واترغيت» يف الداخل.
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من جهة أخرى ،وبعد تقهقر األمريك ّيني ،انها َرت حكوماتُ الدول اآلنفة الذكر،
علم بأنّها كانت مد ّجج ًة مبختلف أنواع األسلحة والذخائر الحرب ّية .من
وفجأةً ،
هنا ،تش ّع َبت وتف ّر َعت مجاالتُ دراسة خسارة األمريكان وتحليلها من جهة ،وانهيار
الحكومات العميلة الثالث من جهة أخرى .ونظ ًرا لضيق الوقت ،ومراعا ًة لالختصار،
عد أو مجا ٍل ٍ
فلن نتط ّرق إلّ إىل بُ ٍ
واحد من تلك املجاالت.

لإلمام
الخميني {
ّ

إ ّن سياسة أمريكا يف الدول املستعمرة ،أو العميلة لها ،كانت تقوم عىل الجانب
والعسكري؛ وبعبارة أخرى ،كانت ترى بقاءها واستمرارها وحفظ مصالحها
التسليحي
ّ
ّ
ٍ
ال يت ّم ّإل بالق ّوة وفرض السيطرة؛ ألنّها توا ِج ُه ثور ٍ
وحركات وطنيّة تح ّرريّة داخل
ات
علم بأنّها كانت تزعم أ ّن ذلك كلَّه ليكون حاج ًزا ومان ًعا للحيلولة دون
البالدً ،
انتشار الشيوعيّة واألفكار املاركسيّة أو توغّلهام .بنا ًء عىل هذا ،قا َمت أمريكا بفرض
ديكتاتوريّات مسلّحة يف هذه البلدان الثالثة ،كام فرضتها يف الفليبّني وإيران وتشييل
ونيكاراغوا و ...من ذي قبل .بَيْ َد أ ّن سقوط الحكومات الديكتاتوريّة العميلة يف فيتنام
مؤشا ها ًّما ألمريكا حيال سياستها القمعيّة واإلرهابيّة هذه،
وكمبوديا والووس ،أعطى ِّ ً
وأصب َحت ترى أ ّن الق ّوة وفرض الديكتاتوريّة وتوفري الحامية والدعم لها ،ال ميكن أن
تصمد بوج ِه الشعوب الثائرة مطلقًا .من هنا ،ص ّم َمت أمريكا عىل أن تجري بعض
ظل الحكومات الديكتاتوريّة؛ وذلك بفتح املجال أمام املعارِضني ،وتوفري
التعديالت يف ّ
األجواء السياسيّة لهم ،خوفًا من انفجار الوضع املتأزّم واملرتاكم ،وأن توعز للقوى
املعارِضة من الجناح املحافظ والجناح املعتدل ،للتح ُّرك باسم «الدفاع عن الح ّريّة
الديكتاتوري
وحقوق اإلنسان» ،وتعمل عىل َدف ِعها وتسيريها ضمن إطار النظام
ّ
االقتصادي
الحاكم ،مضافًا إىل افتعال بعض الخطوات اإلصالحيّة عىل الصعيد
ّ
أي ر ِّد فعلٍ معاكس ،ولتحفظ وتصون
واالجتامعي بشكل محدود وبسيط؛ لِتَأْ َم َن َّ
ّ
وسالم وهدو ٍء.
مصالحها ومنافعها بأمنٍ
ٍ
بأي وج ٍه مع أفكار الحزب
لك ّن هذه الفكرة ،وهذه السياسة ،مل تكن متجانس ًة ّ

اطي،
ّ
الجمهوري (جناح الصقور) ،الذي ُعر َِف بتصلُّبِه و ُعن ِفه .لذا ،فاز بها الحزب الدميقر ّ
الذي لطاملا كان ينادي بالح ّريّة والدميقراط ّية وبحقوق اإلنسان .وكأ ّن الزم َن أخذ يرجع
إىل الوراء ،حيث أخذَت أيّا ُم «كنيدي» تعود؛ إذ ال ننىس كيف دعا لإلصالحات يف الدول
الجمهوري
املستع َمرة والعميلة ،كإيران ،حينذاك .ومن جهة أخرى ،كانت أصداء الحزب
ّ
يف أمريكا والخارج مش َّوه ًة وموبوءةً؛ بسبب قض ّية «واترغيت» التي حدثت يف صيف
جعل أمريكا ترتقّب وتنتظر االنتخابات القادمة لتض ّمد جراحاتها.
مم َ
عام 1974م؛ ّ
اطي ،استطا َعت أمريكا تلك تغطي َة الحادثتَني،
وإثر هذه املسألة ،وبفوز الحزب الدميقر ّ
وابتدأَت سياستَها الجديدة ،وأخذت تتطلّع إىل آفاقٍ عالَم ّية جديدة.
ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

ويف عام 1976م ،إثر حملة موجة االنتخابات الرئاسيّة يف أمريكا ،هاجم مرشّ ُح
اطي «جيمي كارتر» َ
متس ِكها بحقوق اإلنسان
دول العامل الثالث؛ لعدم ُّ
الحزب الدميقر ّ
ومراعاتها لها؛ وهذا ما جعل الشاه يقلق كث ًريا عىل مستقبله وعىل عرشه ،فيام إذا
توفّ َرت فُ َر ُص النجاح للحزب املذكور يف تلك االنتخابات .منذ ذلك الحني ،أخذ الشاه
أي تكتُّ ٍم ،ومل تكن
يُظهِر قلقَه وخشيتَه من فوز الدميقراطيّني بصور ٍة علنيّة ،ودون ِّ
ٍ
بشغف
اطي ،أو كبار رجاالته ...وكان يتطلّع
لديه ّ
أي ميول تجاه رؤساء الحزب الدميقر ّ
إىل مواقف «نيكسون» و«كيسنجر» ،املبنيّة عىل أساس أمريكا االسرتاتيجيّة إبّان عهد
«جريالد فورد».
ِ
واألخذ بالح ّريّة
ويف الواقع ،كانت دعوة «جيمي كارتر» إىل االلتز ِام بحقوق اإلنسان
وما شاكلها ،هي مسألة هامش ّية وثانويّة؛ إذ إ ّن هدفَه األه ّم هو تأكي ُده عىل عدم بيع
السالح أو َم ِ
مواقف
نح ِه إىل الحكومات الديكتاتوريّة من أجل مساندتها ...وهاجم
َ
بال ِده املؤيِّدة واملسانِدة للحكومات التي ال تعرف معنى لحقوق البرش واإلنسان ّية،
البديهي أ ّن هذه
بالكف عن دعمها ومساندتها .ومن
كحكومة إيران وتشييل ،وطال ََب ّ
ّ
املواقف والترصيحات مل تكن لتالئم مزاج الشاه وهواه مطلقًا .لذا ،أوعز إىل سفريه
يف واشنطن «أرد شري زاهدي» لتقديم الدعم املا ّيل مليزان ّية «جريالد فورد» االنتخاب ّية.
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القومي
وباألخص «بريجنسيك» رئيس مجلس األمن
وعندما علم بذلك الدميقراط ّيون،
ّ
ّ
موقف «زاهدي» هذا بأنّه وصم ُة «عا ٍر
وصف َ
يف حكومة «جيمي كارتر» القادمةَ ،
ٍّ
وذل» يف جبني حكومة بالده؛ إذ إنّه اعتاد عىل أن يق ّدم الهدايا الفخمة ،وبَس َط املوائد
الطويلة ،ألعضاء املؤمترات ورجال الصحافة األمريك ّية.

لإلمام
الخميني {
ّ

وم ّر الزمن ،وفاز «كارتر» باالنتخابات ،واعرتَت نظام الشاه حال ٌة عظيم ٌة من الفزع
بأي شكلٍ من األشكال ،إذ كان يعتقد بأنّه سوف
والذهول؛ ألنّه مل يكن يتوقّع ذلك ّ
يك ّرر التجربة نفسها التي أجراها عام 1962م معهم ،وأن يتساوم مع «كارتر» بشكلٍ
سيايس
أو بآخر .لذا ،تزام ًنا مع انتخابات «كارتر» ،وعد الشعب تار ًة أخرى بتوفري «ج ّو
ّ
أي ٍ
قيد أو ٍ
رشط .هذا يف الوقت الذي كانت
منفتح» ،تجرى فيه «انتخابات ح ّرة» ،دون ِّ
تختلف فيه أجواء إيران وأوضاعها الداخليّة اختالفًا كب ًريا مع تلك األجواء يف هذه
الفرتةِ ،من أَ ْو ُج ٍه وجوانب ع ّدة؛ إنّها مت ّر بفرتة عصيبة ،حيث انكشفَت للدول األجنبيّة
الشعب درج ًة من الوعي واإلدراك ،مل يكن
كافّ ُة مزاعم الشاه وأكاذيبه ووعوده ،وبلغ
ُ
ليدركها يف ذلك الحني ،حيث إ ّن بُغضَ ه للنظام ومعا َرضت َه له قد أصبح واض ًحا وجليًّا.
السجون مألى باآلالف من كبار السياسيّني ،وطب ًعا ،فإ ّن عوائلهم وذويهم ومؤيّديهم
يشكّلون عد ًدا ال يُستهان به يف موازين املعارضة .واأله ّم واألخطر من ذلك ،هو اتّساع
الديني والصحوة اإلسالميّة؛ إذ كرثَت املحارضات والندوات ،وص ّعد الخطبا ُء
رقعة الفكر
ّ
واإلعالمي بالخطابات واملقاالت و ...واتّسعت رقعة املعارضة
الو ّعا ُظ نشاطَهم الثقا ّيف
ّ
لتشمل السوق واملدرسة والجامعة واملسجد...
بحق النظام
كم ّ
يف شتاء 1977م ،أصد َرت منظّمة العفو الدول ّية يف «الهاي» ُح ً
الشاهنشاهي؛ بسبب ف ِ
َرضه أجوا ًء عصيب ًة عىل الشعب ،والتع ّدي عىل حقوق اإلنسان.
ّ
السنوي [ملجلس وزراء السنتو] يف طهران ،والتقى
بعام واحد ،انعقد املؤمت ُر
وبعدها ٍ
ّ
خاص ،وأنّباه لعدم التزامه
خالله وزي َرا خارج ّية أمريكا وبريطانيا بالشاه بشكلٍ ٍّ
بالتمسك بها،
بحقوق اإلنسان ،والتع ّدي عىل القوانني الدول ّية وخرقها ،مطالِبني إيّاه
ّ

بدل االهتامم برشاء األسلحة وتكديسها .وأراد الشاه أن ي ّربر لهام مواقفه وسياسته
بشكل أو بآخر ،بَ ْي َد أ ّن تسلّطَهام وتهدي َدهام بلغا ح ًّدا كب ًريا ،بحيث وعدهام بتحقيق
مطالبهام ،واألخذ بإرشاداتهام وتوجيهاتهام! ومل مت ّر سوى ثالثة أشهر عىل هذا اللقاء،
حتّى َعزل الشا ُه «أمري ع ّباس هويدا» ،بعد تسلُّ ِمه منصب رئاسة الوزراء لثالثة عرش
وحل محلّه «جمشيد آموزكار» عميل أمريكا القديم ،الذي استم ّر
سنة متواصلةَّ ،
تغيت وتب ّدلت!
طيلة عرشين عا ًما محت ِفظًا مبركزه ومنصبه يف الحكومات كافّة التي ّ
والشاه بخطواته هذه ،أراد أن يسلّ َمه َمها ًّما كامل َها ّم التي سلّمها للدكتور «أميني»
االقتصادي ،وتوفري األجواء
عند تجربته األوىل عام 1962م ،حيث االهتامم بالجانب
ّ
السياس ّية ،وتخفيف الخناق والهيمنة ،بل إنهاؤها.

لك ّن املعادالت السياس ّية بني أمريكا وإيران لع َبت دو ًرا ها ًّما؛ ما أ ّدى إىل رجحان
كفّة التعادل لصالحها ،ذلك أل ّن إيران لها منارصون ومؤيِّدون ال يُستَهان بعددهم يف
البيت األبيض؛ إذ استطاعوا أن يُخرِجوا إيران من ربقة القرار اآلنف الذكر ،ألسباب
تعود إىل أمريكا واملنطقة بأرسها بالنفع والفائدة .فقد ح ّرضهم الشا ُه عىل ذلك ،مب ِّي ًنا
دعم ومساند ٍة
اتيجي يف املنطقة ،وما تحتاج إليه من ٍ
لهم أه ّم ّية إيران وموقعها االسرت ّ
ٍ
وسيايس .وبعد بلورة املحادثات والحوارات ،رأى األمريك ّيون أ ّن دع َم
عسكري
وتأييد
ّ
ّ
رضوري ،وجعلوا مسألة حقوق اإلنسان أم ًرا ميكن لفلفته أو
مطلب
رصفاته
ّ
ٌ
الشا ِه وت ّ
إدغامه ضمن منهج ّية الشاه وسياسته ،خالل إقامة املناسبات والحفالت امل ُه ّمة.
لقد كان مستشارو «كارتر» مرت ِّددين باملوافقة عىل تجهيز إيران باألسلحة املتط ّورة،
وقام وزير الدفاع بكشف الستار عن عقود الصفقات التي ق ّد َمتها رشكاتُ السالح

ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

إ ّن أه ّم خطوة بارش بها «جيمي كارتر» بعد دخوله البيت األبيض ،هي إصداره
قرا ًرا يف أيّار 1977م ،يقيض بالح ّد من تصدير األسلحة للدول األجنبيّة .وبطبيعة الحال،
التسليحي متا ًما؛ ألنّها
اختل برنامجها
فإ ّن قرا ًرا مثل هذا كان يشمل إيران أيضً ا ،والتي ّ
ّ
كانت املستهلِك األ ّول لصفقات السالح األمرييكّ.
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األمريك ّية إليران ،عرب وساطات ورشوات باهظة ،وأعلن ن ّواب مجلس الشيوخ عدم
مم مىض ،لكن بعد أشه ٍر معدودة ،نش َبت
موافق ِتهم عىل تجهيز إيران عسكريًّا بأكرث ّ
الخالفاتُ بني مجلس الشيوخ وحكومة «كارتر» والشاه بشكلٍ ف ّن ّي ودقيقٍ مطلوب.

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف ترشين األ ّول من عام 1978م ،زار الشا ُه أمريكا ،والتقى «كارتر» ،واتّفق
بهذا اللقاء عىل تثبيت سعر النفط من الجانب اإليرا ّين ،وعىل عدم مامنعة تصدير
السالح إليران بالقدر املمكن من الجانب األمرييكّ .وبهذا ،استم ّر بي ُع السالح
ِ
ضعف إرادته يف
واملع ّدات الحربيّة إليران ،وتنازل «كارتر» عن موقفه ،ليُعلن عن
هذا الصدد .أ ّما «بريجنسيك» ،الذي وصف «زاهدي» سابقًا بـ«الذليل» ،أصبح اليوم
يوطّد عالقاتِه ِ
أي تغيري إليران ،وبقيَت األمور
وصلَتَه به .إذًا ،عىل العموم ،مل يحدث ُّ
عىل ما هي عليه .وعندما زار «كارتر» إيران ،وأحيا مع الشاه حفل َة رأس السنة
قائل« :إ ّن إيران مدين ٌة ملواقف الشاه
رصح أثناء خطابه ً
امليالديّة بصحبة عائلتهّ ،
ولقيادته الحكيمة؛ ألنّه استطاع أن يُسيطر ويُهيمن عىل جزير ٍة كا َدت تغمرها أمواج
البحر ،امل ُحا ُط بها بحوادث وعواصف مد ّمرة عنيفة .إ ّن مواقفَنا العسكريّة واألمنيّة
أي دولة أخرى ،وإنّني ألرى
مع إيران ،بلغَت ح ًّدا من الوفاق والتعاضد ،ما مل تبلغه ّ
ٍ
أي ٍ
رئيس من
وصالت مل أ َر لها ً
نفيس متيل إىل الشاه ،وترتبط معه بروابط
مثيل مع ّ
رؤساء العالَم!».
هذا ،وبأخذ مسأل َة تثبيت سعر النفط بعني االعتبار ،نرى أ ّن حجم التبادالت
التجاريّة قد ارتفع بني البل َدين ،واتّخذَت أمريكا من إيران قاعد ًة عظمى لحفظ
مم زاد ووطّد من عالقة الشاه
مصالحها الحيويّة يف منطقة الرشق األوسط؛ وهذا ّ
رص ويحثُّ عىل
بحكومة «كارتر» أكرث فأكرث .أ ّما «كارتر» ،فكام كان يف السابق ،ي ُّ
االهتامم بحقوق البرش ،والشاه أيضً ا كان قد وعد بتوفري األجواء السياس ّية وإجراء
انتخابات ح ّرة ،والهدف النها ّيئ من وراء هذه اللعبة السياس ّية -وكام ذكرنا سابقًا -هو
السيطرة عىل أوضاع الداخل؛ لتخفيف ِح ّدة غضب الشعب تجاه الحكومة ،وتنشيط

وس ْو ِقها إىل ساحة
الحركات واألحزاب السياس ّية الداخل ّية املحا ِفظة واملؤيِّدة للغربَ ،
السيايس للبالد ،والح ّد
االنتخابات ،والتوغُّل يف السلطة من أجل بسط الهدوء واألمن
ّ
ِ
املعتدلني واملحا ِفظني إىل الحركات املتش ِّددة الثوريّة .وبهذه الصيغة من
من تح ُّول
اإلصالحات الجزئ ّية ،يكون الشا ُه واملصالح الغرب ّية يف أمانٍ من انتفاض ٍة ثوريّ ٍة عارمة
كانَت ته ّددها؛ إذ بإمكانها القضاء عىل النظام .وبذلك ،يكون قد طوى بساط القواعد
األمريك ّية والغرب ّية كافّة ،والقواعد العسكريّة والسياس ّية االقتصاديّة وغريها التي يف
البلد.

ّ
ّ
السياسية ونمو المعارضة
القسم الثاني :نشاط الحركات

صحفي يف ترشين األ ّول عام 1977م (وقُ َبيل
رصح أثناء لقاء
إ ّن الشاه سبق أن ّ
ّ
ألي
بضعة أيّام من موعد االنتخابات األمريك ّية) ،معل ًنا بأ ّن إيران ال طاقة لها بالرضوخ ّ
خطوة تحميل ّية؛ إذ حينها ستكون مع َّرض ًة لالنهيار والفناء .وبعد خمسة أيّام ،أج َرت
خاصا معه ،استجلَت نظراته وآراءه حول مفهوم «الدميقراط ّية»
صحيفة «كيهان» لقا ًء ًّ

ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

وكان «كارتر» يرى مظاهرات الطلبة الجامعيّني والكتل الجامهرييّة وغريها ظاهر ًة
أي خط ٍر
اطي الذي يسود البالد ،وأنّها ال تشكّل َّ
طبيعيّة تفرزها طبيعة الحكم الدميقر ّ
عىل النظام والشاه .وكان «كارتر» كث ًريا ما يحسن الظ ّن تجاه هذه الحركات والخطوات
تحسبًا لعواقبها ومخلّفاتها ،إىل أن بلغ املقا ُم
أي
ٍ
الجامهرييّة ،ومل يكن يُعري لها َّ
اهتاممُّ ،
ح ًّدا من التهديد ،إثر حوادث ترشين األ ّول 1977م ،التي جعلَت «كارتر» ينتبه إىل عمق
الخميني {
الروح الثوريّة اإلسالميّة وأصالتها يف قلوب الجامهري ،تحت لواء اإلمام
ّ
ٌ
انشقاق كب ٌري يف حكومة «كارتر» ،بني موا ٍل
وزعامته .ومنذ ذلك الحني وما بعد ،حصل
القومي بقيادة «بريجينسيك» ،ومؤيِّ ٍد لوزارة خارجيّته بقيادة «سايروس
ملجلس األمن
ّ
فانس»؛ ما دعا كارتر أل ْن يتّخذ إجراءات سياسيّة متناقضة ومتشاكسة ،عا َدت بالفائدة
شيئًا ما لتهيئة أجواء انتصار الثورة اإلسالميّة.
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ٍ
موقف تجاه مخالِفيه األجانب
ومسألة «حقوق اإلنسان» ،وأشار من خالل جوابه إىل
قائل:
مبا فيهم «كارتر» -حيال ديكتاتوريّته ونظامهً ،مثال لتوضيح الدميقراطيّة والتعريف بحقوق
«مم يثري السخريّة ،أن يجعلونا ً
ّ
والتخريب...؟! إ ّن ما نقوم
والقتل
َ
السب والشت َم
اإلنسان! فهل تعني الدميقراطيّ ُة
َ
َّ
به اآلن به هو الدميقراطيّة عينها .وال أعلم هل إذا وقفنا يف وجه اإلرهابيّني والخونة
للوطن؛ من أجل الحفاظ عىل أرواح األبرياء ،فهذا معناه أنّنا مل نلتزم بحقوق اإلنسان،
ومل نرا ِعها؟!».

لإلمام
الخميني {
ّ

يف الثالث عرش من ترشين الثاين عام 1976م ،فاز «جيمي كارتر» يف االنتخابات
الرئاس ّية للواليات املتّحدة األمريك ّية؛ ما أ ّدى إىل حدوث سلسلة من اإلصالحات اإلداريّة
والسياس ّية ،والتي حملَت اسم «الوضع
السيايس الح ّر» .وكان الشاه -نظ ًرا لتجربته
ّ
القدمية -قد بدأ بسلسل ٍة من هذه اإلصالحات؛ يك يربهن للحكومة األمريك ّية الجديدة
بأ ّن إصالحاتها املأمولة عىل وشك التنفيذ .ولهذا ،قام يف  29كانون األ ّول من السنة
ذاتها ،بتقديم الالئحة الثوريّة لإلصالحات األساس ّية -يف مجال القضاء -إىل الربملان .ويف
الثالث من شباط 1977م ،أصدر قرا ًرا بالعفو عن ستّة وستّني سجي ًنا سياس ًّيا ،كانوا
صحفي ،بأ ّن كافّة
رصح الشا ُه خالل لقاء
عىل وشك إنهاء فرتة حكمهم! ويف  29شباطّ ،
ّ
املراكز واملناصب السياس ّية واإلداريّة يف إيران هي ٌ
ملك ألفراد الشعب اإليرا ّين كافّة.
وباستمرار سياسة حقوق اإلنسان لكارتر ،أدانَت «منظّمة العفو الدول ّية» يف شهر
تعذيب ووحش ّي ٍة
شباط ،خالل إحدى املؤمترات ،أدانَت الشا َه لِام يقوم به نظا ُمه من
ٍ
بحق السجناء السياس ّيني ،وانتهاكه لحقوق اإلنسان ،وطلبت السامح
وأعام ٍل ال إنسان ّية ّ
لها للقيام بجولة تفقّديّة ألوضاع السجون والسجناء يف إيران.
وقد أسف َرت الضغوط السياسيّة الخارجيّة عن نشوء تأسيس أ ّول حركة سياسيّة
معارِضة ،وهي «الجمعيّة اإليرانيّة للدفاع عن ح ّريّة اإلنسان وحقوقه» ،والتي نالت
تأييد «باتلر» ،أحد املسؤولني يف اللجنة األمريكيّة لحقوق اإلنسان .واعتُ ِ َبت هذه

الجمع ّي ُة موا ِفق ًة ألهداف اللجنة التي تبغي الحفاظ عىل النظام املليكّ ،وذلك يف آذار
عام 1977م .وكان هدف الجمع ّية ،والتي كانت تض ّم شخص ّيات إسالم ّية وسياس ّية
ووطن ّية ،هو «استغالل التنافس الحاصل بني القوى العظمى»؛ لحامية السجناء
واملب َع ِدين السياس ّيني ،ونيل الح ّريّات السياس ّية.

سيايس منفت ٍح
وهكذا ،فقد طلب الشاه ِب َد ْوره من حزب «رستاخيز» ،بإيجاد ج ٍّو
ٍّ
وح ٍّر؛ ليك تصبح النشاطات كافّة تحت سيطرة الحزب املبارشة .ومن الجانب اآلخر،
خطب األمني العا ّم للحزب  -يف  - 77/5/16وقال« :يجب أن توجد انتقادات ب ّناءة
ومفيدة منب ِثقة من وسط الحزب ذاته .فاالنتقاد الب ّناء ،ذلك الذي يصدر وينبثق من
وسط الحزب فقط»! ويف  27أيّار ،قام السفري اإليرا ّين لدى الواليات املتّحدة األمريك ّية
بنرش ترصي ٍح له ،رشح فيه األوارص والروابط التجاريّة العظيمة بني البل َدين وأكّد
قائل« :إ ّن إيران هي أكرب سوق تجاريّة للبضائع األمريك ّية وأوسعها يف املنطقة»،
ً
ول ّوح للمسؤولني األمريك ّيني بأنّهم «إن مل يأخذوا مطالب إيران بعني االعتبار ،فإنّهم
سيفقدون هذه السوق النادرة والعظيمة» .وبعد ذلك ،أشار إىل الطلبة اإليران ّيني
املعارِضني املقيمني يف أمريكا ،واعتربهم عمالء ومرتزقة ،وات ّهمهم بأنّهم غري إيران ّيني!

ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

عب الشاه خالل لقائه برجال الدين املزيَّفني
ويف الثالث من أيّار عام 1977مّ ،
عب عن رأيه بالسجناء املسلمني
املدع ّوين بـ«و ّعاظ السالطني» يف مدينة مشهدّ ،
السياسيّني ،ووص َمهم بـ«اإلرهابيّني» و«الشيوعيّني اإلسالميّني» ،الذين يقومون بقتل
األبرياء وال ُع َّزل يف األزقّة والشوارع! ويف الحادي عرش من الشهر ذاته ،وفَ َد عىل طهران
وف ٌد من منظّمة الصليب األحمر الدو ّيل ،وقام بجولة تفقّديّة لسجن «قرص» .ويف
كل من «سايروس فانس» وزير خارجيّة أمريكا ،و«ديفيد
اليوم التايل ،ق َِد َم إىل طهران ٌّ
أوفن» وزير خارجيّة بريطانيا ،والتقيا بالشاه ،وطالباه بااللتزام برعاية حقوق اإلنسان،
بدلً من تكديس األسلحة يف املخازن .وباملقابل ،أعطى الشاه املواثيق عىل االلتزام
بوصاياهام.
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ويف  31نيسان ،ابتدأ املؤمتر الدو ّيل العارش للدفاع عن حقوق اإلنسان أعاملَه يف
العاصمة طهران ،وافتُ ِتح املؤمت ُر ببيان الشاه ،الذي كان قد استهزأ باملدا ِفعني عن
حقوق اإلنسان يف الخطاب الذي ألقاه يف ترشين الثاين عام 1976م! ويف الوقت ذاته،
ُو ِّج َهت إىل الشاه رسال ٌة من ِق َبل ثالثة من قادة الجبهة الوطن ّية ،يطالبونه بتطبيق
أسلوب هذه الرسالة املتحفِّظ .وراح الكثري من
الدستور والدميقراط ّية .وانتقد بعضُ هم
َ
أزالم النظام يو ّجهون كافّة خطوات الشاه ضمن إطار الدفاع عن حقوق اإلنسان ،حتّى
ا ّدعى أح ُد أعضاء الربملان« :لقد متَّت ثورة الشاه والشعب (الثورة البيضاء) يف إطار
حقوق اإلنسان والح ّريّة املطلقة»!

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف الخامس من حزيران ،قام الطلبة الجامعيّون القاطنون يف املدينة الجامعيّة
يف طهران ،مبسري ٍ
ات حاشدة ،مبناسبة الذكرى السنويّة لالنتفاضة الخامس من حزيران
عام 1963م ،وقاموا برتديد هتافات حامسيّة ومؤيِّدة لإلمام { ،مثل «يعيش
الخميني» وغريها .واصطدم املتظاهرون بق ّوات حرس الجامعة والرشطة ،فوقع بينهم
ّ
ٌ
اشتباك حا ّد وكبري .ويف اليوم التايل ،قام طلب ُة كلّيّة االقتصاد بجامعة طهران مبسريات
ضخمة وعظيمة ،أطلقوا فيها هتافات تأييديّة لإلمام { ،ومن ِّددة بالنظام .إ ّن هاتَني
ميض أربعة عرش عا ًما عىل انتفاضة الخامس من حزيران،
املسريت َني الحاشدت َني -وبعد ّ
الخميني { وصداه إىل الساحة -كانتا مبثابة إشارة إنذار للنظام،
وإعادة اسم اإلمام
ّ
تعلن له عن الخطر الجسيم املقبل .فبعد أسبو َعني من الحادث ،التقَت وكالة فرانس
ّ
والذل والهوان ،وقال« :إ ّن
برس لألنباء بالشاه يوم  19حزيران ،واعرتف بالضعف
الدفاع عن حقوق اإلنسان ،إذا كان يؤ ّدي بنا إىل الهزمية والتبعيّة ،فإ ّن ذلك ال يُ ْد َعى
قائل« :إ ّن إيران
رصح ً
حقوق اإلنسان!» ،ومن ث ّم قام بتهديد الحكومة األمريكيّة ،ف ّ
بديل عن إيران كدولة
أي دولة تريدها ،لكن َمن يكون ً
تستطيع أن تعقد صفقات مع ّ
صديقة ألمريكا؟».
ويف اليوم نفسه ،وق َعت حادثة أخرى ،كان لها األثر امله ّم يف ترسيع الحركات

السياس ّية للطلبة الجامع ّيني وتنشيطها ،ضمن إطار معارضة النظام .فقد ت ّم اإلعالن
يل رشيعتي» يف لندن ،واعت َربت
يف هذا اليوم عن وفاة الكاتب
اإلسالمي الدكتور «ع ّ
ّ
األوساط الداخل ّية والخارج ّية أ ّن القض ّية مدبّرة سابقًا ِمن ِقبل أزالم «السافاك»؛ نظ ًرا
ومم يع ّزز
لرتتيب األمور إلخراجه من البالد ،ومنعه من اصطحاب زوجته وأطفاله معهّ .
الفكرة أكرث فأكرث ،مضافًا إىل ذلك ،إذاعة الخرب بعد شه ٍر عىل وقوع الحادث! وعىل
العموم ،فإ ّن رحيل الدكتور «رشيعتي» كان له األثر البالغ والكبري يف تحريك مشاعر
مم أ ّدى إىل تصعيد النفور وال ُبغض عىل النظام الجائر.
الطلبة الجامع ّيني وعواطفهم؛ ّ

يل رشيعتي» عن سلسلة من التظاهرات واملعارضات
أسف َرت وفاة الدكتور «ع ّ
الواسعة ،فقد حدث َت بهذه املناسبة تظاهرات واحتجاجات يف جامعة تربيز (23
حزيران) ،وطهران وخراسان ( 24حزيران) .ويف  26حزيران ،عا َدت الك ّرة وشملت
مم أ ّدى إىل اشتباك عنيف مع ق ّوات الحرس ،أ ّدى
منطقة البازار والكلّ ّية التكنولوج ّية؛ ّ
إىل تشتيت املتظاهرين وتفريقهم.
وصد َرت يف هذه األيّام ،بياناتٌ ع ّدة من ِق َبل بعض الشخص ّيات السياس ّية واملراكز
السيايس
الثقاف ّية ،من ضمنها بيان «اتّحاد الكتّاب اإليران ّيني» ،الذي ت ّم فيه إجالل الدور
ّ
«رشيعتي» ،وتقديره ،وح ّمل «السافاك» مسؤول ّي َة قَتلِ
البارز الذي كان يلعبه الدكتور
ّ
املفكّرين والكتّاب ِ
املناضلني ،ومن ضمنهم الدكتور «رشيعتي».

ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

وأ ّول ر ّد فعل لهذه املأساة ،كان بعد يو َمني من وقوعها .ففي  21حزيران ،قام
الطلبة الجامعيّون الرساليّون يف جامعة طهران ،بعد إمتام الصالة ،بتظاهرات عارمة
امت ّدت إىل خارج الجامعة .وقا َمت صحيفة «كيهان» يف اليوم نفسه ،بنرش صورة
كبرية للدكتور «رشيعتي» يف الصفحة األوىل ،وتط ّرقَت إىل رشح جوانب حياته ومنزلته
والسيايس وفرتة سجنه التي
العلميّة وآثاره ومؤلّفاته ،ومل ت ُِش إىل تاريخه النضا ّيل
ّ
استم ّرت مثانية عرش شه ًرا .واعت َربت أوسا ُط املعا َرض ِة أ ّن هذا خطوة تضليليّة؛ من أجل
تلويث سمعة الدكتور «رشيعتي» وفكره ،وأكّ َدت فكر َة تو ّرط النظام يف سبب وفاته.
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ّ
القسم الثالث :اإلمام { يستصرخ األمة للثورة على الشاه

ٍ
نعوات ع ّدة من االتّحادات
يل رشيعتي» ،استلم اإلمام {
بعد وفاة الدكتور «ع ّ
كل من أوروبّا وأمريكا ،مضافًا إىل بعض الشخص ّيات
اإلسالم ّية للطلبة اإليران ّيني يف ٍّ
امل ُه ّمة خارج البالد .وقد جاء ضمن جواب اإلمام { عىل إحدى الربق ّيات ألحد
الطلبة اإليران ّيني يف أمريكا ،قولُه:
«إنّني اآلن أُميض األيّام األخرية من حيايت ،وأميل الكبري والوحيد هو بالشباب،
والديني ،داخل البالد وخارجها».
الجامعي
وبالطليعة املؤمنة ،بشقَّيها
ّ
ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

الديني
وناشد اإلما ُم { كافّ َة العلامء واملفكِّرين الواعني التصعي َد من نشاطهم
ّ
اإلسالمي الحنيف ،وتبيني أحكامه ومعارفه ألبناء الشعب
والثقا ّيف؛ إلعالء راية الدين
ّ
كافّة؛ إذ هو الدين الوحيد الذي يحمل عقيدة متكاملة وشاملة تحرص عىل سعادة
اإلنسان وإخراجه من ظلامت الوهن والجهل ،وهو خري وسيلة لهداية اإلنسان إىل
الرصاط القويم ،وهو الكفيل بضامن استقالل الشعوب ،واسرتجاع ح ّريّاتهم وكرامتهم.
ودعا اإلما ُم { هؤالء إىل الوحدة تحت لواء اإلسالم ،الذي أصبح لوا ًء للتوحيد.
قائل:
وبشهم بالنرص القريبً ،
َّ
ّ
أبش أبنايئ الشباب األع ّزاء بالنرص والنجاة من براثن أعداء البرشيّة وعمالئهم
«إن ّ
املرتزقة!».
وعندما شعر اإلمام { بأ ّن الشا َه أُ ِ
جب عىل التنازل تحت الضغوط السياسيّة

الداخليّة والخارجيّة ،والتي خلَّفَت نو ًعا من الح ّريّة السياسيّة النسبيّة يف البالد،
وباألخص يف الجامعات ،طالب
بعض الحركات السياسيّة والدينيّة عىل الساحة،
وظه َرت ُ
ّ
اإلما ُم { طلب َة الجامعات يف كندا وأمريكا بعدم تفويت الفرصة لفضح جرائم
مم مىض .وه ّدد أمريكا من مغبّة االستمرار يف
الشاه وإعالنها أمام الرأي العا ّم ،بأكرث ّ
قائل:
دعمها للشاهً ،
بعض الح ّر ّيات تحت الضغوط واألوضاع الداخل ّية والخارج ّية،
«اآلن ،حيث ُأتي َحت ُ

إنّ االستخفاف بحقوق املاليني من املسلمني ،وتسليط هؤالء املجرمني عىل
الالرشعي يف إيران ،بل ويف إرسائيل،
مقدّ راتهم ورقابهم ،وإفساح املجال للنظام
ّ
الغتصاب حقوقهم وسلب ح ّر ّياتهم ،هي من الجرائم التي لن يتح ّمل مسؤول ّيتها
ّإل املسؤولون األمريك ّيون .وننصح رئاسة اإلدارة األمريك ّية الحال ّية باجتناب طريق
األسالف ،وندعوهم إىل العودة إىل الرشد والصواب ،وإعادة الحسابات من جديد».
ث ّم أضاف سامحة اإلمام { يف الختام قولَه:

ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

وبسبب ردود الفعل التي نت َجت عن فضح جرائم الشاه ،يجب عىل كافّة املجامع
ُ
استغالل الفرصة،
العلم ّية والثقاف ّية ،والرجال الوطن ّيني والطلبة ،داخل البالد وخارجها،
وعليهم النهوض وإعالن رفضهم لحكومة الشاه العميلة ،التي ارتك َبت أبشع الجرائم
ضدّ أبناء شعبنا خالل الخمسني عا ًما املنرصمة .هذا وعليهم إيصال أصواتهم إىل
رئيس الواليات امل ّتحدة بأنّ الشعوب اإلسالم ّية تعتربه
األوساط الدول ّية كافّة؛ ليفهم ُ
لكل ما يقوم به نظا ُم الشاه من جرائم وانتهاكات،
املح ّركَ األ ّول ،واملرب ِمج األ ّولّ ،
وبخاصة ما قام به خالل السنوات األخرية.
ّ
إنّ دعم أمريكا للشاه والخونة ِمن أمثاله ،جعل املسلمني ينظرون إليها بأنّها
املتصدِّ ر األ ّول لقامئة الظلمة املجرمني .فالحكومة األمريك ّية دفعت هذه الرشذمة
ليتسلّطوا عىل رقاب الشعوب ،...بل من أجل أن تسيطر هي بالذات عىل ثروات
يك النظ َر يف ذلك ،فإنّنا
البالد ،وعىل املاليني من املسلمني ،وإذا مل يُ ِعد
الرئيس األمري ّ
ُ
لكل ما يحدث ،واملسؤول عن تلك الجرائم.
سنعتربه املح ِّرك ّ

ورشف شعبها وكرامته؟
«نحن ننتظر لرنى الحكومة األمريك ّية ،هل تر ّجح رشفَها
َ
أم تر ّجح مصالحها املا ّديّة ،فتقوم بنهب ثروات الشعوب الضعيفة والرشيفة؟ أم إنّها
وتكف عن تأييدها لهؤالء املجرمني؟».
ستحاول استعادة سمع َتها ،وتسحب دعمها،
ّ
ومع وجــود هذه االعرتاضات والتنديدات كلّها ،كان املسؤولون يف النظام
الشاهنشاهي مستم ّرين يف محاوالتهم يف اختالق االنتقادات ،وتوجيهها بعضهم إىل
ّ
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بعض ،بل وحتّى إىل أنفسهم أيضً ا؛ ل ُيعرِبوا عن ح ّريّة الرأي يف إيران! وذلك من أجل
تحريض املعارِضني عىل بثّ آرائهم وأفكارهم ونرشها عن طريق قناة حزب «رستاخيز»
العا ّم.

لإلمام
الخميني {
ّ

قائل« :يجب أن
رصح رئيس الوزراء «أمري عبّاس هويدا»ً ،
ويف الخامس من متّوزّ ،
وتتحل بصد ٍر رحب ،وتتقبّل
ّ
تكون أجواء الحزب -أي «رستاخيز» -أجوا ًء منفتحة،
االنتقادات واالقرتاحات كافّة .إ ّن الدولة غري مسؤولة عن توجيه األفكار واألقالم إىل
جهة معيّنة ،أو غرس مفاهيم ضيّقة ومحصورة يف أذهانهم» .وقال األمني العا ّم للحزب:
َ
قائل:
رصح أح ُد قادة الحزب ً
الهدف
«إ ّن
َ
الرئيس للحزب هو رف ُع الخالفات الطبقيّة» .و ّ
يعبوا عن أفكارهم وآرائهم
«يجب عىل الكتّاب وأصحاب الرأي والنظر والفكر أن ّ
الطريق للوصول إىل أهداف الثورة البيضاء
بح ّريّة تا ّمة؛ يك تتالقح األفكار ،ويُ َعبَّد
ُ
بأفضل شكل.»...
هذا وأكّد الشاه يف خطابه الذي ألقاه يوم الخامس من آب -مبناسبة الذكرى
وحرصا
السنويّة الستقرار الحكومة الدستوريّة -أكّد عىل الدميقراط ّية وفرضها يف البالد.
ً
منه عىل استمرار خطوات ثورته البيضاء ،أصدر ما ّدت َني إضاف ّيتَني عىل موا ّد الالئحة
السابقة -وبهذا ،أصبحت محتوي ًة عىل تسعة عرش بن ًدا ،وذلك يف  17آب من العام
ونصت املا ّدة األخرية -أي التاسعة عرشة -بأنّه «عىل كافّة املسؤولني الحكوم ّيني
ذاتهّ -
مفصلة تستعرض كافّة ممتلكاتهم وعقاراتهم التي يف حوزتهم العائل ّية
تقديم قوائم َّ
النساء والذوات -وقد شابه هذا القرار القانون الذي صدر عام 1962م عند بداية رئاسة«كنيدي» للواليات املتّحدة ،والذي أثار الجدل والنقاش ،وخلق الفوىض يف األوساط
السياس ّية ،حيث اعتُ ِقل العدي ُد من رجال السياسة وأصحاب امل َها ّم الدبلوماس ّية عىل
تدليل عىل ج ّديّة إصالحات سياسة النظام «األمريك ّية».
إثره ،إذ كان ذلك ً
وقد شه َدت هذه الفرت ُة من الزمن اهتام ًما ِمن ِق َبل الشاه ،حيث ألقى كافّة
التبع ّيات واملشاكل املخ ِّيمة عىل البالد عىل عاتق املسؤولني الحكوم ّيني ،وبذلك سيكون

آ ِم ًنا من االنتقاد واالتّهام .وعىل إثر ذلك ،قا َمت الجمع ّيات والشخص ّيات السياس ّية
بإصدار بيانات ورسائل مفتوحة مو َّجهة إىل املسؤولني ،وإىل رئيس الوزراء ،انتق َدت
فيها الكبت الشديد ،وانعدام الح ّريّات السياس ّية ،واملحاكم العسكريّة ،وعدم إفساح
املجال للدفاع عن املتّهمني فيها.
رشت رابطة املحامني يف يوم  11متّوز ،بيانًا اعرتضَ ت فيه عىل انعدام الح ّريّة يف
ون َ
الجهاز القضا ّيئ للبالد ،وقالت« :إ ّن جهاز األمن يف زمن حكومة «عبّاس هويدا» ارتكب
العديد من الجرائم التي يندى لها الجبني!» .هذا ،وقد اعرتض اثنان من قادة «حركة
تحرير إيران» عىل محاكمة آية الله «الطالقا ّين» يف محكمة عسكريّة ،ووصف أحد
الكتّاب اليساريّني يف رسال ٍة له نرشها عن «هويدا» رئيس الوزراء ووزرائه بأنّهم مجرمون.

ولو رجعنا إىل مذكّرات «السري أنطوين بارسفنز» ،سفري بريطانيا إبّان تلك الفرتة،
والذي كان يتم ّيز بقربه الشديد من كبار املسؤولني ،وبعض املعارِضني للنظام يف الوقت
نفسه ،لرأيناه يؤكّد بقوله« :لقد طرأ تح ّو ٌل جدي ٌد وواس ٌع يف هذه الفرتة ،كانتشار
رسائل نقابة املحامني والطلبة الجامع ّيني واملؤلِّفني وأعضاء األحزاب السياس ّية غري
املسموح بها ،والجامعات املرتبطة بالجبهة الوطن ّية ،فكان هؤالء يوزّعون وينرشون
رسائلهم وبياناتهم بشكل واسع ومذهل ،حيث كانت تشتمل عىل انتقادات حا ّدة
لكل املعضالت
وشديدة اللهجة لسياسة الدولة ،وكانت يف بعض الحاالت تقرتح حلولً ّ
واملشاكل املهيمنة ،يف حني أ ّن هذه األمور مل يكن مسمو ًحا بها يف املايض .»...ويكتب
(((
شقيق ع ّباس هويدا رئيس الوزراء ،يف مذكّراته ،تحليلً مشاب ًها
«فريدون هويدا»
ُ
((( مندوب نظام الشاه لدى األمم املتّحدة حتّى انتصار الثورة اإلسالم ّية.

ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

هذه االنتقادات بأجمعها مل تكن تُعتَرب جر ًما ما لدى أجهزة «السافاك» ،ما مل
تتجاوز رئيس الوزراء وحكومته ،بل إنّه يراقب كافّة هذه التح ّركات من بعيد ،دون
أي مشكلة لل ُكتّاب والنارشين ،حتّى طال هذا األمر تأييد بعض
أن يتس ّبب يف خلق ّ
الشخص ّيات والرموز السياس ّية الداخل ّية والخارج ّية ،واملق ّربة من الشاه.
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لِام جاء يف مذكّرات السفري الربيطا ّين ،فيقول« :مع أ ّن جهاز األمن كان يرا ِقب هذه
النشاطات كلّها بدقّة ،لك ّنه كان ير ِّجح عد َم التد ّخل بتح ّركات هؤالء».

ويف الثاين من ترشين الثاين ،قام عرشاتُ ال ُكتّاب واملفكّرون والسياسيّون بنرش بيانٍ
لهم ،يطالبون فيه النظا َم بتطبيق الدستور ،وإطالق رساح السجناء ،وإعادة امل ُب َعدين
السياسيّني ،وإطالق ح ّريّة الرأي واإلعالم ،ومحاسبة كافّة مختلِيس أموال الشعب
وحقوقه املرشوعة .هذا وقد احرتز البيان من التع ّرض لشخص الشاه بالذات ،والذي
بحق املسبّب األ ّول واألخري لتلك الجرائم والويالت كافّة!
يُ َع ّد ٍّ
لإلمام
الخميني {
ّ

أ ّما اإلمام { ،فقد كان بدوره يراقب كافّة أبعاد األوضاع السياس ّية يف إيران،
أي تهمة،
وكشف بأ ّن الهدف من وراء ذلك كلّه هو عرض صورة ت ّربئ الشاه وزبانيته ِمن ِّ
ويجعل مسار التهم وإلقاء التبعات واملسؤول ّية مو ّج ًها للحكومة وسائر أعضائها .من
هنا ،أصدر اإلمام { بيانًا ها ًّما ،حذّر فيه الشعب من هذه املؤامرة الجديدة ،وقال:
«إنّني أرى من واجبي أن أنقذ الشعب من الخطر الكبري الذي يُهدّ د وجوده .فإنّ
ما تُبديه الدولة والحكومة حال ًّيا ِمن تسامحٍ مع الكُ ّتاب والخطباء وغريهم ،ما هو
امللمت كافّة .مضافًا إىل اال ّدعاء بوجود
ّإل حيلة لتطهري سمعة الشاه ،وإبعاده عن ّ
الح ّريّة ،ول ُنح ِّمل رجال الحكومة مسؤول ّية تلك الجرائم كلّها ،يف حني أنّ الدولة ما هي
ّإل أُلعوبة بيد الشاه .والكُ ّتاب حال ًّيا ليس مبقدورهم توجيه التهم إىل النواة املركزيّة
وأعني شخص الشاه بالتحديد -يف هذا الوضع الراهن ،وال يُس َتب َعد أن يكون من بنيهؤالء الكُ ّتاب عنارص مدسوسة ،فتتظاهر مبهاجمة الدولة ،وتفضح بعض الجرائم؛
الرئييس وغايته األساس ّية ،وليك تضلّل الس ّذج والبسطاء،
ليك تُب ِعد الشعب عن هدفه
ّ
كل ما عاناه هذا الشعب خالل الخمسني عا ًما املنرصمة ،هو من صنع يد
يف حني أنّ ّ
ذلك السلف ،وهذا الخلف.
واآلن ،يسعون لتطهري هذا الشخص؛ يك يستم ّر يف طغيانه وجرامئه .إنّ هؤالء
استقطاب أذهان الشعب ،يف حني أنّ الشعب ،مبختلف
يريدون بأسلوبهم هذا،
َ

ٍ
كل يشء ،ومن املستحيل أن يرضخ لهذه السلطة الجائرة
استيقاظ ،و َو َعى َّ
طبقاته ،يف
لغاشمة وال ليوم واحد».
(((
«األمرييك» ،ومن االنفتاح
ّ
لقد استفاد اإلمام { من تجربة انقالب  19آب
النسبي بني أعوام 1963 - 1960م ،والذي أ ّدى إىل رجوع االستبداد بشكل
السيايس
ّ
ّ
التمسك بالواجبات
أوسع ،فحذّر الشعب من مغبّة الهجوم الجديد للشاه ،ونبَّ َه إىل
ّ
الثوريّة ،وح ّرض املناضلني عىل دراسة املايض واستيعاب تجاربه ،والسعي إىل تنظيم
السياسيّني املسلمني ،وتعبئتهم ،وجمعهم تحت لواء اإلسالم وأهدافه املجيدة والسامية،
فقال:

وأذكّركم أخريًا بنقطة مه ّمة ،وهي حفظ األرسار ،والتق ُّيد بالكتامن وعدم ذكر
األسامء والرموز املُه ّمة ،وعليكم استيعاب تجارب املايض ،وأوصيكم بااللتزام الجا ّد
ضمن إطار تعاليم الدين القويم ،واحـرِزوا من توظيف بعض الذين ال تتوافق
أعاملهم وخطواتهم مع هذا االنهيار مئة باملئة».

ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

وبخاصة العلامء املفكِّرين وطلبة العلم ،أن ينهضوا للدفاع
«عىل جميع املسلمني،
ّ
عن اإلسالم ،والذود عن حياضه ،والحفاظ عىل دستوره -القرآن -السامي الوضّ اء،
الذي هو ضامن استقاللنا وح ّر ّيتنا .وعليهم إنقاذ وطنهم ،الذي كان مهدَ الح ّر ّية
واألحرار ،وأن ُي ِ
وصلوا أصواتهم إىل األوساط الدول ّية واإلنسان ّية كافّة .وعىل قطاعات
أنفسهم من عبود ّية الطاغوت واألجانب،
الجيش وقادته وزعامئه كافّة أن يح ّرروا َ
وأن يسعوا جا ّدين إلنقاذ وطنهم من الدمار واالنهيار.

كام وتنبّأ اإلمام { سابقًا ،فقد قام الشاه بعزل «أمري عبّاس هويدا» عن منصبه
يوم  15آب 1973م ،بعد أن ق َّدم لقراره هذا ع ّدة رسائل وبيانات شديدة اللهجة
ونص َب محلَّه «منوجهر
رصفاته وخطواته؛ ليعرب للجامهري عن سوء إدارتهَّ ،
تهجو ت ّ
((( االنقالب الذي دبّ َرته وكال ُة االستخبارات األمريك ّية عام 1953م ،وأ ّدى إىل رجوع الشاه إىل السلطة ،بعد
هروبه من إيران.
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لإلمام
الخميني {
ّ

آموزكار» ،الذي ا ّدعى الليربال ّية؛ ليشارك املعارضة آراءهم وأفكارهم من قناة الحزب،
االقتصادي الجديدة.
ومن أجل تطبيق خطّة التقشُّ ف
ّ
السنوي بحضور زوجة الشاه
أ ّما يف شرياز ،ففي يوم  18آب ،افتُ ِتح املهرجا ُن الف ّن ّي
ّ
«راعية الفنون» ومشاركتها .وكان هذا املهرجان ،باملقارنة مع املهرجانات السابقة،
الخلقي ،حيث ُعرضَ ت املامرسة الجنسيّة بني ممثّلٍ وممثّل ٍة
ق ّم َة الفساد واالنحالل
ّ
أمام الحارضين((( أثناء فقرات برامج االحتفال؛ ممّ أ ّدى إىل غضب الكثري من الحضور
وحريتهم ودهشتهم! ورسعان ما انترش هذا الخرب برسعة فائقة يف املدينة ،ووا َج َه ر ًّدا
ٍ
عبوا بها عن مواقفهم إزاء هذا
عنيفًا ِمن ِقبَل علامء شرياز ومراجعها ،من خالل
بيانات ّ
التجاوز والتع ّدي عىل اإلسالم واملق ّدسات واألخالق واألعراف العا ّمة .ومن ث ّم انتقل
الخرب إىل أرجاء البالد كافّة؛ ما أ ّدى إىل بروز احتجاجات أخرى ض ّد النظام ،بَي َد أنّه مل
أي اعرت ٍ
اض عا ٍّم لدى معظم املراجع وعلامء الدين .ومن أجل أن يخفّف النظام
يحصل ُّ
من وطأة الخرب ،قام بانتقاد الحادث يف بعض الصحف املحلّيّة .وقد كتب السفري
قائل« :لقد تكلّمت يف هذا املوضوع مع الشاه ،وقلت له:
الربيطا ّين «بارسفنز» حينها ً
لو كان هذا املشهد ُعرِض عىل سبيل املثال يف مدينة «مانشسرت» بربيطانيا ،فإنّني ال
أستبعد خروج املمثِّلني من ذلك الحفل أمواتًا! بَي َد أ ّن الشا َه أخذ يضحك لفرت ٍة ما ،ث ّم
سكت وأحجم».
خالل هذه األجواء ،خطب اإلمام { يف النجف األرشف ،وأكّد عىل أ ّن ما جرى
كان بعلم الشاه ورضاه ،وانتقد سكوت املراجع ،وقال:
أي مدى وصلَت حالة االستهتار والفساد والفحشاء يف إيران!
«إنّكم ال تعلمون إىل ّ
فقد ُعرِض ذلك املشهد املخزي يف شرياز ،ويُقال :إنّه سوف يتك ّرر يف طهران أيضً ا! هذا
كلّه وأنتم صامتون؟! وأنا أتساءل :ملاذا؟ وهل ميكن أن يصل الفساد إىل درج ٍة أعىل
يتم
مم هو عليه اآلن؟! إنّ ّ
كل ما يجري اآلن من محاوالت إلفساد الشعب والشباب ّ
ّ
يجسم الحالة الطبيع ّية ميدان ًّيا ومامرسة.
((( هذا وا ّد َعت الصحف يف تلك الفرتة أ ّن هذا العمل ِّ

يتم أمر كهذا بدون رضاهم؟!...
برىض الشاه والدولة وجهاز األمن ،وهل ميكن أن ّ
عمل قبيح؛ من أجل
جب الصحف ّيون عىل انتقاد هذا العمل ،ويصفونه بأنّه ٌ
ومن ّ
ثم يُ َ
امتصاص نقمة الشعب!».

وانتقد الشا ُه الوض َع الراهن يف البالد -الذي أصبح كام يبدو أحد املنتقدين! -أثناء
مراسم عيد الفطر ،وقال مخاط ًبا املسؤولني يف الدولة« :يجب عىل املسؤولني كافّة
كل الحقائق للجامهري ،وألبناء الوطن ،وجعلهم أمام األمر الواقع»!
كشف ّ
ُ
بعض علامء الدين املوجودين يف باريس عن الطعام ،وطالبوا
ويف  24أيلول ،أرضب ُ
بإنهاء فرتة إبعاد اإلمام { ،وإطالق رساح آية الله الس ّيد «محمود طالقا ّين» وعلامء
صدى إعالم ًّيا واس ًعا،
آخرين .وكان لهذا املوقف الذي قام به علامء الدين أل ّول م ّرة،
ً
فنرشت صحف الداخل صورهم ،دون أن تذكر مطال َبهم.

ومع من ّو الحركات السياسيّة ،والتي كان للثوريّني والقوى اإلسالميّة دو ٌر ها ٌّم فيها،
راح النظام يتظاهر باإلسالم والتديُّن؛ من أجل الح ّد من من ّو الحركة اإلسالميّة املتزايد،
وجذب أنظار القوى اإلسالميّة املعتدلة إليه .وقام األمني العا ّم لحزب «رستاخيز»
مبقابلة عد ٍد من و ّعاظ السالطني ،واقرتح تشكيل «لجنة رجال دين حزب «رستاخيز».
قائل« :لقد ثَبَ َت يف
رصح الشا ُه أثناء التقائه برجال الدولة يف األ ّول من كانون األ ّولً ،
و ّ
أحكام اإلسالم عد ُم جواز استثامر أُ ُسس امللكيّة وأصولها».

ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

ويف أيلول الذي وافق شهر رمضان املبارك ،قام عد ٌد من علامء الدين والخطباء
وأهل العلم بإلقاء الخطب الدينيّة والسياسيّة يف مسجد قبا بطهران ،وكان للشعب
حضو ٌر واس ٌع يف مختلف طبقاتهم وفئاتهم؛ ما أ ّدى إىل تصاعد نشاط املساجد األخرى
بشكل عا ّم ،واتّخاذها املنهج نفسه .وخالل هذه االجتامعات ،ت ّم توزيع العديد من
املنشورات وبيانات اإلمام { .ويف العيد األغ ّر ،أُقي َمت صال ُة عيد الفطر بإمامة أحد
العلامء املجاهدين الكبار [الشهيد الدكتور مح ّمد مفتح] يف منطقة قيطريّة الواقعة يف
منطقة شمريان شامل العاصمة ،شارك فيها اآلالف من أهايل مدينة طهران.
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ويف  13ترشين األ ّول ،قال يف خطابه ،الذي ألقاه مبناسبة الذكرى السنويّة لتأسيس
دور العدل واإلنصاف« :إ ّن البند التاسع من الثورة (البيضاء) استنبط من تعاليم اإلسالم
والعادات والتقاليد والسنن اإليران ّية األصيلة» .ويف الوقت نفسه ،ه ّدد الثوريّني بقوله:
السيايس وح ّريّة الرأي
«ليس بوسعنا أن نسكت عىل أعدائنا الذين يستغلّون االنفتاح
ّ
الخاصة!» (1977/2/5م).
ملصالحهم
ّ
العاملي للزرادشتيّني،
إىل جانب ذلك ،أُ ِقي َم يف منتصف شهر رمضان يف طهران ،املؤمت ُر
ّ
وذلك بدعو ٍة من زوجة الشاه .وبعد اختتام املؤمتر ،أُ ِقي َمت حفل ٌة كبري ٌة للعشاء مع
الحفل عد ٌد من سفراء الدول العربيّة لهذا السبب.
َ
الشمبانيا يف القرص املليكّ ،وقاطع

لإلمام
الخميني {
ّ

وليك يح ّد النظام من الحركة الدين ّية ،قام بفسح املجال لنشاط الحركة الليربال ّية
املنفتحة .وعىل إثر ذلك ،أُ ِقي َم يف نادي جمع ّية إيران وأملانيا حفالتٌ من ّوعة مل ّدة
عرشة أيّام ،قام فيها الشعراء واملؤلِّفون بإلقاء خطبهم وقصائدهم [وشُ كِّل الحارضون
واملشارِكون بأجمعهم من اليساريّني والالإسالم ّيني ،باستثناء مشار ٍِك واحد!] وتالحقَت
الكلامت والقصائد واملقاالت والخطب((( يف إجالل الح ّريّة وشهدائها ،ونُ ِف َيت عنها
الرقابة اإلعالم ّية .وتشري اإلحصائ ّيات التي أُعلِن عنها ،إىل أ ّن عدد الحارضين للحفل
املذكور بلغ  62ألف شخص خالل فرتة إقامته التي استم ّرت عرشة أيّام.
إ ّن هذه املراسم ،وإن كانت مج ّرد احتفاالت ثقاف ّية وسياس ّية ،لك ّنها كانت تُعتَ َب
تهدي ًدا لإلسالم ّيني .فالظروف التي أُ ِقي َمت فيها االحتفاالت ،كانت عىل الصعيد الثقا ّيف
مهم للمفكّرين والخطباء اإلسالم ّيني ،حيث ت ّم االجتامع يف نا ٍد تابعٍ
مؤشا ًّ
واالجتامعي ِّ ً
ّ
جل الحارضين أفرا ًدا من الجامعات والدوائر ،وعد ًدا من الف ّنانني
لسفار ٍة أجنب ّية ،وكان ّ
املتأث ّرين بأفكار الرشق أو الغرب ،يف حني كانت اجتامعات املجاميع اإلسالم ّية تُعقَد
ٍ
ومناسبات دين ّية ،ويف املساجد ،وكان يحرضها طبقات الشعب كافّة ،الذين
يف أيّ ٍام
يجمعهم دي ٌن واح ٌد وعقيد ٌة واحدةٌ.
رئيس جمع ّي ِة الصداق َة اإليران ّية األملان ّية من األدباء عدم استخدام كلمة الرقابة يف خطبهم ،والنقطة
((( طلب ُ
األه ّم أ ّن الشعب كان يعيش حالة من الغليان ومقارعة الطاغوت ،وهؤالء يُلقون أشعا َرهم وخط َبهم!

اإلسالمي والعقائد واملسائل
ماس ًة إىل الفكر
لقد أفرزَت الصحو ُة اإلسالم ّي ُة حاج ًة ّ
ّ
وباألخص الشباب املتح ّمس .ويف
اإلسالم ّية ،عند مختلف طبقات الشعب وقطاعاته،
ّ
وبخاصة مؤلّفات الدكتور
هذه الظروف ،ت ّم طبع العديد من الكتب اإلسالم ّية ونرشها،
ّ
يل رشيعتي» .وتزام ًنا مع هذا ،كان بعض األشخاص يو ّجهون انتقادات حا ّدة آلرائه
«ع ّ
ومم ال ّ
شك فيه ،أ ّن هذا االختالف مل يكن
يف الكثري من املسائل الدين ّية والعقائديّةّ .
ٍ
مبحاوالت الستغالل هذا التعارض
خاف ًيا عن أنظار «السافاك» ،وكان النظام يقوم
الفكري ،ويعمل عىل إيجاد الفرقة والشحناء والبغضاء بني الفرق والحركات اإلسالم ّية؛
ّ
ليفوز بإبعا ِدهم عن أهدافهم الرئيسة؛ وأعني النضال والثورة.

ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت

وخالفًا ملرامي الشاه ،فقد أصبحت الحركة اإلسالم ّية أكرث ثوريّة وشعب ّية ،إذ اندلعت
عب فيها املتظاهرون عن دعمهم وتأييدهم
يف السابع من ترشين األ ّول تظاهراتٌ واسعةّ ،
لإلمام { ،وت ّم ذلك يف باح ِة صحنِ ِ
مرقد الس ّيد عبد العظيم ،يف جنوب العاصمة.
وبعدها بثالثة أيّام ،تظاهر طلبة املدينة الجامع ّية يف طهران ،وهتفوا هتافات مؤيّدة
مم أ ّدى إىل هجوم الرشطة عليهم ،وإىل نشوب اشتباك عنيف ،وإىل إرضام
لإلمام {؛ ّ
النار يف إحدى الباصات .هذه الحركة أقلقَت النظا َم وأرعبته ،حيث قامت «منظّمة نساء
إيران»((( ،باملقابل ،بإصدار بيانٍ اعرتضَ ت فيه عىل أعامل هؤالء الطلبة ،ون ّد َدت بهم.
ويف  15ترشين األ ّول ،أشار الشا ُه يف كلم ٍة له حول أحداث الجامعة ،فقال« :إ ّن
هؤالء يريدون إرجاع البالد إىل الوراء ،وإىل الرجعيّة السوداء التي تريد إعادة الشعب
إىل ما قبل  2000عا ًما!».

مل يكن اإلمام { بعي ًدا عن هذه األجواء كلّها ،بل كان يراقبها عن كثب .وعندما
الرضوري حسم املوقف ،وس ّد الثغرة التي
تط ّور املوقف ،رأى اإلما ُم { بأنّه من
ّ
ُو ِج َدت؛ فقام بنرش بياناته وخطاباته املكثّفة خالل شه َري ترشين األ ّول والثاين ،والتي
و َّج َهها إىل الحركات والقوى الثوريّة ،مطالِ ًبا إيّاهم بتعبئة الطاقات كلّها من أجل
((( منظّمة تابعة للنظام.
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استمرار النضال والكفاح ،والحفاظ عىل صبغة اإلسالم السياس ّية واالجتامع ّية .هذا
وقام أيضً ا بتحليل املسائل التي وقع االختالف فيها.

لإلمام
الخميني {
ّ

ففي خطابه الذي ألقاه يف ترشين األ ّول ،تط ّرق يف مق ّدمته إىل مقام اإلنسان وسم ّو
درجته يف القرآن املجيد ،وإىل تفسري القرآن قدميًا وحتّى يومنا هذا ،حيث هو ثالث
«فجمع من الفالسفة والعارفني أرجعوا أكرث اآليات إىل تلك الجهات واملصادر
شُ عب،
ٌ
املعنويّة والعرفان ّية والفلسف ّية ،وغفلوا كلّ ًّيا عن الحياة الدنيا ،التي هم بحاجة
إليها؛ من أجل صقل األنفس» ،واتّهموا اآلخرين باالهتامم بالظواهر و«القشور».
أ ّما اآلخرون ،وهم مجموعة من الفقهاء الذين انشغلوا باألمور التعبّديّة والفقهيّة،
وحرصوا القرآن واإلسالم باألمور الفرعيّة ،واعتربوا اآلخرين ملحدين وكفرة .وأشار
اإلمام { إىل املجموعة الثالثة ،حيث يقول :إنّها ظهرت يف اآلونة األخرية ،وهم من
الكتّاب الجيّدين ،لك ّنهم قاموا بإرجاع املعنويّات إىل املا ّديّات ،محت ّجني بأ ّن املا ّديّات
قد سيط َرت عىل العالَم .هؤالء يقولون« :إنّ الهدف من أحكام اإلسالم كلّها هو إيجاد
وكل ما يف اإلسالم هو هذا ،ال غري.»...
العدالة االجتامع ّية ومحو الطبق ّية االجتامع ّيةّ ،
العلمي
وأشار اإلمام { إىل موضوع ها ّم ،وهو «حالة اإلفراط والغور يف املجال
ّ
الذي اختاره للبحث» ،إذ يؤكّد:
حق أحد أن يجعل العلم حك ًرا له وألفكاره ورغباته ،ويعمد إىل تفنيد
«ليس من ّ
نظر ّيات اآلخرين وآرائهم وإبطالها؛ ألنّ ما يقولونه وما يدّ عونه كلّهُ ،جلّه موجو ٌد يف
رصا
قوانني اإلسالم ونظامه وأحكامه ،واإلسالم ليس حك ًرا عىل جامعة ،أو شي ًئا منح ً
لفرقة من الفرق ،فاإلسالم يصنع من الفرد إنسانًا ً
عادل وخلو ًقا ...عىل أ ّية حال ،فإنّ
يضم الجوانب املا ّد ّية واملعنو ّية والغيب ّية
اإلسالم يحوي هذه املعاين والقيم كلّها ،فهو ّ
والظاهر ّية؛ ألنّ اإلنسان ذاته ينطوي عىل جميع املراتب».
قائل:
واختتم اإلمام { خطابه ً
رس الفالح والنجاح هو اتّحاد أفكار هذه الشعب الثالثة وبلورتها» ،وأضاف:
«إنّ َّ

«عىل هؤالء أن يتعاضدوا ويتكاتفوا ،ولي ّتحد الفقيه مع املهندس والطبيب ،والطالب
الديني ،و ...يك يستطيعوا جمي ًعا تح ّمل عبء املسؤول ّية وثقلها».
الجامعي بالطالب
ّ
ّ
الفكري واملا ّد ّي بني القوى
وعب اإلمام { ،يف الوقت ذاته ،عن ارتياحه للتعاون
ّ
ّ
الدينيّة.

ويف فرتة ترشين الثاين وما بعدها ،أخذ اإلمام { يُص ِّعد من إرشاداته ونصائحه
للجامهري ،فتط ّرق إىل رشح أوضاع البالد وتحليلها ،وفتح لهم أبواب دروب الجهاد
والثورة ،ون َّب َه الجميع إىل واجباتهم ومسؤول ّياتهم .وقبل أن ندخل يف رشح خطب
اإلمام { وإرشاداته ،نقوم برشح األحداث الها ّمة التي وق َعت يف هذا الشهر،
وتفصيلها ،والتي كان لها الدور الكبري يف ترسيع موعد الثورة ونجاحها.
ناريإ يف ةّيسايسلا ءاوجألا حاتفناو ةّيجراخلا اكيرمأ ةسايس رييغت
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نجل اإلمام { الس ّيد مصطفى بشكلٍ مفاجئ
يف  23أيلول 1977م ،واىف األ َج ُل َ
ومبا ِغت .وكانَت الوفاة غري طبيع ّية .فتن َّب َه تالمذ ُة اإلمام { وأصحابه لهذا الخطر
ٍ
بتخطيط مدبَّر كان وراء هذه الوفاة ،وغلب الظ ّن عىل أ ّن العمل ّي َة
املفاجئ ،وشكّكوا
سيايس مكثّف ،جن ًبا إىل
عمل ّي ُة اغتيا ٍل؛ لِام كان يبذله الس ّيد مصطفى من نشاط
ّ
جنب ،مع والده اإلمام { يف النجف .ومل يكن الس ّيد مصطفى يشكو من أمل أو
ٍ
يعاين من األمراض التي قد تكون مس ِّبب ًة ٍ
جل اعتامد اإلمام {
ملوت مبا ِغت .وكان ّ
عليه ،حيث كان عضده األمين منذ بداية النهضة عام 1962م .وكان للس ّيد مصطفى
وثيق مع علامء الدين واملفكِّرين والجامع ّيني ،يف الداخل والخارج .ولهذا ،عمل
ارتبا ٌط ٌ
«السافاك» عىل قتله؛ إلزالة حاجز كبري وعائق خطري أما َمهم؛ يك يبقى اإلمام {
وحي ًدا ،ولتكون وفاته صدمة كبرية للس ّيد اإلمام { ،علّه يعتزل الجهاد والثورة،
ۡ
ََۡ ُُ َ ََۡ ُ
ٱللۖ َو َّ ُ
ك ُر َّ ُ
ولك ّنهم ﴿ويمكرون ويم
ٱلل َخ ۡ ُي ٱل َمٰك ِِر َين﴾((( .وانعكس املأمول واملرتجى
رجل نضال ًّيا وجهاديًّا،
متا ًما ،فإذا باإلمام { مل يُ ِبد تراج ًعا أو تقهق ًرا ،بل استم ّر ً
وكان ذلك كلّه حاف ًزا لدفع مسرية الثورة .واستق َب َل الحادثُ برو ٍح إميان ّي ٍة ،واعت َربه ح َدث ًا
طبيع ًّيا ،ومبنتهى البساطة والسهولة ،إذ قال:
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«عندما نكون مصابني بكوارث ومصائب أعظم وأكرب ،علينا أن ننىس ونرتك مصائبنا
الخاصة والطفيفة!».
ّ
«أمل اإلسالم يف املستقبل»ّ ،إل أنّه
ومع أ ّن اإلمام كان يرى ولده السيّد مصطفى َ
الديني عليها بشكلٍ
مهم لترسيع الثورة وتعميقها ،وإضفاء الطابع
اعترب شهادته ً
عامل ًّ
ّ
لطف من ألطاف الله الخف ّية!».
عب عن ذلك ً
قائل« :إنّه ٌ
تا ٍّم وكاملٍ  .وقد ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

سيل من
ومع انتشار خرب استشهاد الس ّيد مصطفى ،انهال عىل مكتب اإلمام { ٌ
الربق ّيات والرسائل ،من شخص ّي ٍ
ات دين ّية وسياس ّية ع ّدة ،مضافًا إىل التج ّمعات السياس ّية
والدين ّية ،واللجان واالتّحادات اإلسالم ّية ،التي وف َدت لتعزيته باملصاب الجلل .ومن
جانبه ،قام بإلقاء بعض الخطب ،وإصدار البيانات؛ لري ّد عىل مشاعر الذين شاركوه
آالمه وأحزانه ،وأحاسيسهم.

وإجالل لروح الشهيد
ً
هذا ،وقد شهدت طهران مجالس تأبين ّية عديدة ،إكرا ًما
وجليل ،مبناسبة مرور سبعة
ٌ
تأبيني فخ ٌم
مجلس
السعيدة املك َّرمة .و ُع ِق َد يف  29أيلول،
ٌ
ٌّ
أيّام عىل حادثة استشهاد املرحوم الس ّيد مصطفى ،يف مسجد جامع «أرك» .وكان
التأبيني هذا ،بينام كانت
غاصا بالجامهري الحاشدة ،التي شاركَت بالحفل
الجامع ًّ
ّ
ٍ
بيانات قبل
ق ّوات الرشطة تراقب الوضع بدقّة .وكان عد ٌد من علامء الدين قد نرشوا
ليعبوا عن رفضهم القاطع للنظام،
ذلك ،دعوا فيها الجامه َري إىل الحضور واملشاركةِّ ،
وتصميمهم عىل الوحدة ،والسري عىل خطى اإلمام { ،وتحت قيادته الحكيمة.
وأُ ِقي َمت أيضً ا مجالس أخرى يف ع ّدة مدن أخرى ،كأهواز وق ّم ،حيث خطب فيها
علني ،بعد مرور  13عا ًما من الضغط
الخطباء ،وذكروا فيها اس َم اإلمام { بشكلٍ ٍّ
فأكبوا وأجلّوا شخص ّيتَه العلم ّية والدين ّية والسياس ّية.
والحصارَ ،
إ ّن إقامة املجالس التأبينيّة يف اليوم السابع ويوم األربعني من شهادة السيّد
مصطفى ،كانَت عا ِم ًل مسا ِع ًدا لتعريف الجامهري بشخصيّة اإلمام { وأفكاره،
خ اإلمام {
أكرث فأكرث .ومن خالل هذا ،أخذ الشار ُع العا ّم شيئًا من املعرفة بتاري ِ

وأسباب نَفيِه وإبعا ِده عن الوطن ،مضافًا إىل أفكاره ونظريّاتِه الثوريّة.
الجهادي،
ِ
ّ
ويف هذه املناسبةُ ،و ِّز َعت ُ
آالف البيانات التي اتَّه َمت الشا َه بالتس ُّبب بكافّة الجرائم
رس َل اإلما ُم { بيانًا ،شكر فيه أفرا َد
واملآيس والفساد والحرمان يف البالد .وبهذا ،أَ َ
قائل:
الشعب اإليرا ّين كافّة ،وأكّد ً
«إنّ هذه التظاهرة العظيمة واملهيبة يف هذا الظرف ،لَه َِي أكربُ َر ٍّد عىل ترصيحات
الشاه املغلوطة .ذلك اإلنسان الذي باع رشف بلدنا وع ّزته ،واستقالل وطننا ،واقتصاد
وس َح َق كافّة حقوق هذا الشعب تحت قد َميه ،وجعلها ضح ّي ًة ألهواء عائلته
شعبناَ ،
معي ،بل كانت إعالنَ نُفو ٍر عا ٍّم
الغاصبة ومشتهياتِها .هذه التظاهرات مل تكن لفر ٍد َّ
من النظام الجائر الظامل ،ومن حكومته الخائنة».

وبخاصة إيران،
«إنّ يل وطيدَ األمل بهذه الصحوة التي ع َّمت البلدان اإلسالم ّية،
ّ
وبهذا النفور العا ّم من أنظمة الجور والقمع واإلرهاب واالستعامر .فإنّ هذه الصحوة
لم
ليست فور ًة مؤ َّق َتة ،بل إنّها ستستم ّر للقضاء عىل أنظمة الجور والطغيان .فإنّ ظُ َ
األنظمة وحرمان الشعوب الفقرية ،لهي مبثابة قنبلة ستنفجر وتقتلع األنظمة العميلة
كافّة ،وحينها ،سينتقم اللهُ من القوم الظاملني!».
ث ّم أشار اإلما ُم { ،يف ختام رسالته ،إىل وجوب استغالل ال ُف َرص ،وح َّذ َر من كافّة

استشهاد نجل اإلمام { وانفجار بركان الثورة اإلسالميّة

اب والخطبا َء كافّة ،واعترب الشا َه «النوا َة
وحذّر اإلمام { يف بيانه هذا ،ال ُكتّ َ
لكل ما ارتُ ِكب من جرائم» ،وفضح مؤامرات النظام التي تدعو إىل تنزيه
األساس ّية ّ
ٍ
انتهاكات وفضائح.
عم يجري من
شخص الشاه ّ
وجاء يف رسال ٍة جواب ّية أخرى ،أرسلها اإلما ُم { إىل خارج البالد ،ر ًّدا عىل رسائل
عد ٍد من الطلبة الجامع ّيني ،جاء فيها عباراتٌ ُّ
تزف البرشى والوعود بالنرص القريب،
الحق وسلوك طريقه.
من ِّب ًها إىل رضورة استمرار الجهاد ،والج ّديّة يف طلب ّ
وعب اإلما ُم { عن أملِه يف الصحوة الجديدة املنب ِثقة يف إيران ،وأكّد عىل أه ّميّة
َّ
استمرارها إىل أن يسقط نظام الشاه ،فقال:
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لإلمام
الخميني {
ّ

األفراد الطفَيلِ ِّيني واالستغالل ِّيني ،بقوله:
رصف بذكاء وفطنة وحكمة،
«واآلن ،حيث أُتِي َحت لنا فرصة مؤ ّقتة ،علينا أن نت ّ
وأل ت ِ
وعىل الجامعات اإلسالم ّية أن ت ّتحدّ ،
ُفسح املجال لهؤالء االستغالل ّيني ،الذين مل
ليدسوا
أي يش ٍء للشعب اإليرا ّين الرشيف ،إذ إنّهم اآلن است َعدُّ وا الستغاللهمّ ،
يقدّ موا َّ
أنفسهم بني صفوف الجامهري التي جاهدَ ت وكابدَ ت وضخَّت؛ من أجل أن يصلوا إىل
َ
منصب من املناصب ...فإذا وصل هؤالء إىل الحكم -ال قدّ ر الله -فإنّ تلك املصائب
ٍ
والويالت والخيانات كلّها سوف تعود وتتك ّرر .إنّ هؤالء يريدون أن يتغلغلوا بني
صفوف الجامهري ،عرب عدّ ة مقاالت واهية ،ال يشء فيها من اإلسالم والعقيدة ،وال
ذكر فيها عن مس ِّبب الفساد األ ّول! وإنّ هذه املقاالت التي كتبها هؤالء ،إنْ مل تكن
فمم ال شك فيه أنّها خالية من
مو َّجه ًة من ِق َبل جهاز األمن إلنقاذ السلطة وحفظهاّ ،
اإلسالمي القويم ،الذي هو ضامن االستقالل والح ّريّة
أي نفع ودعم ألُ ُسس الدين
ّ
ّ
والعدالة االجتامع ّية».
وأشار اإلمام { ،يف هذه الرسالة امله ّمة ،إىل ُجنب هؤالء االستغالل ّيني والطامعني،
الشعب بعدم
وسكوتهم عن املآيس التي عاناها الشعب من ج ّراء حكم الشاه ،وطال ََب
َ
إفساح املجال لهم ،وقال:

«يف تلك الظروف التي كان شعبنا املسلم ،ومبختلف طبقاته ،يرزح فيها تحت ظلم
عمالء االستعامر ،ويف اليوم الذي حدثَت فيه مجزرة الخامس من حزيران ،ويف الوقت
غاص ًة باملدافعني ،الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن اإلسالم ،ويف
الذي كانت السجون ّ
مجويس ،ويف الوقت
يك
اليوم الذي أعادوا فيه التاريخ
رجعي مل ٍّ
اإلسالمي إىل تاريخٍ
ٍّ
ٍّ
ّ
الذي كان فيه حزب «رستاخيز» يش ّن هجامته عىل الشعب ،وينهب ثرواته ،ويف
حني فتح النظا ُم أكربَ سوقٍ ألسياده يف البالد ،تحت اسم الثورة البيضاء ،وبدَّ َد بذلك
مصالح البالد والزراعة والصناعة ،ويف ذلك الوقت الذي ارتُ ِك َبت فيه أبشع الجرائم
ضدّ الشعب ،مل يتف َّوه هؤالء بكلمة معارضة واحدة ،ومل تصدر عنهم أيّة حركة!

إذ حينها كان شبابُنا ،من الطلبة الجامع ّيني وطلب العلوم الدين ّية ،يدافعون عن
عقديتهم ومبادئهم؛ لنيل رشف الح ّريّة .واآلن ،أىت هؤالء يطمعون بالنفع والوصول
إىل أهدافهم ،إ ّما من ِق َبل الشاه ،أو ِمن ِق َبل الشعب؛ ألنّهم رصفوا األنظار ،وأبعدوا
التهم عن األ ّول ،وشاركوا -ظاهريًّا -مع الثاين ،بُغية التسلُّق إىل مدارج الحكم؛ الستالم
زمام األمور ،وتحقيق مآربهم .فعىل شعب إيران ،إ ًذا ،اتّخاذ جانب الحيطة والحذر،
وأن يسعى جدًّ ا إلفشال خططهم كافّة وإحباطها».

«عىل الشاه وزمرته أن َيعلَموا أنّ محاوالتهم يف تجديد االنصياع والعبود ّية لرئاسة
الواليات امل ّتحدة ،سواء أنجحت أم مل تنجح ،فإنّ شعب إيران يرفضه ،وهو مستم ٌّر يف
ضجوا بدمائهم ،و ُين ِقذ اإلسال َم والدي َن
ثورته ،ح ّتى يأخذ بثأر الشباب الذين قضوا أو ُ ّ
ِمن يد هؤالء املجرمني».

وقام الشاه ،قبل سفره بأيّام ع ّدة ،بإطالق رساح  131سجي ًنا سياس ًّيا؛ يك يربهن
ألسياده األمريك ّيني عن استمراره يف احرتام حقوق اإلنسان .ويف الحادي عرش من
ترشين األ ّول ،أَعل َنت شقيق ُة الشاه ،يف األمم املتّحدة ،عن استمراريّة النظام بسياسته
هذه ،ون َّد َدت بأعامل العنف واإلرهاب ض ّد البرشيّة .وتزا ُم ًنا مع سفر الشاه إىل أمريكا،
ق َِدم إىل واشنطن ُ
آالف الطلبة الجامع ّيني اإليران ّيني ،من أوروبّا وسائر نقاط أمريكا؛
ل ُيعلنوا اعرتاضَ هم عىل نهجه وسياسته الفاش ّية والقمع ّية .ول َّم بلغ ذلك الشا َه ،قُ َبيل
صحفي أَ ْج َرته معه صحيف ُة نيوزويك
سفره ،عرب جهاز األمن واالستخبارات ،قال يف لقا ٍء
ٍّ
بعض املتظاهرين اإليران ّيني يف أمريكا هم
األمريك ّية يف الثامن من ترشين األ ّول :إ ّن َ

استشهاد نجل اإلمام { وانفجار بركان الثورة اإلسالميّة

لقد حاول اإلمام { ،يف هذا الخطاب ،أن يذكّر الشعب بتاريخ الثورة والنهضة
السياسيّة والدينيّة وأحداثها ،وتزامن هذا الخطاب مع سفر الشاه ألمريكا؛ لاللتقاء
بكارتر ،وتجديد البيعة له ،وإعطاء أمريكا امتيازات جديدة أخرى؛ وذلك من أجل
السيايس .لهذا ،أكّد اإلمام { يف ختام خطابه ،عىل أ ّن تلك املحاوالت
كسب دعمها
ِ
ّ
كلّها سوف ال تؤث ّر عىل مسرية ثورة الشعب اإليرا ّين ،فقال:
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من «املتط ِّرفني الفلسطين ّيني»! وكانت السفارة األمريك ّية قد عل َمت بأمر التظاهرات
يك يف إيران -يف مذكّراته:
أيضً ا .وكتب «سوليفان» -آخر سفري أمري ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

علمت يف أ ّول اللقاءات التي متَّت مع مسؤويل وزارة الخارجيّة ،بأنّه ع َّمت
«...
ُ
أمريكا تظاهراتٌ واسع ٌة ِمن ِقبَل املعارِضني ،مبناسبة قرب قدوم الشاه ألمريكا ،وكانت
التقارير الصادرة من البوليس الفدرا ّيل األمرييكّ ،باسم وزارة الخارجيّة األمريكيّة ،قبل
ثالثة أيّام من قدوم الشاه إىل أمريكا ،تشري إىل إ ّن هؤالء املتظاهرين هم مج ّرد
غوغائيّني .ووصل الشاه ،برفقة زوجته ،إىل أمريكا ،يف الثالث عرش من ترشين األ ّول،
وكان قد تج َّمع أمام البيت األبيض ُ
آالف الطلبة املعارِضني للنظام ،حا ِملني صو ًرا لإلمام
الخميني .وعند استقبال «كارتر» للشاه ،حدث َت اشتباكاتٌ بني الطلبة واملجموعة
ّ
مم أسفر
الصغرية املؤيِّدة للشاه ،والتي كانت السفارة اإليرانيّة قد جلبَتهم إىل هناك؛ ّ
عن تد ُّخل البوليس ،واضطرارهم إىل استخدام الغازات املسيّلة للدموع .ونقلَت الرياح
املنصة التي أقلَّت الشاه و«كارتر» وزوجتَيهام ،وقت عزف النشيد
هذه الغازات إىل ّ
الوطني للبل َدين؛ ما اضط َّرهم إىل استخدام منادليهم ملسح دموعهم .وبثَّ التلفزيون
ّ
اإليرا ّين هذه اللقطة املخزية ،التي أ َّدت إىل استهزاء املتف ِّرجني ،وارتياح املعارِضني .يقول
عرض هذا الفيلم كان أيضً ا من نتائج السياسة املنف ِتحة التي ات ّخذَها
«بارسفنز»« :إ ّن َ
عرض هذه املشاهد يف املايض».
الشاه ،يف حني مل يكن من املمكن ُ
هذا ،وقد حدث َت تظاهرات واحتجاجات مشابِهة أخرى يف نيويورك وباريس وبون،
صحف النظام ،وأل ّول م ّرة ،بإدراج خرب هذه املظاهرات عىل صفحاتها.
وقا َمت ُ
وافَق الشا ُه يف لقاءاته األوىل مع «كارتر» ،عىل تثبيت سعر النفط ،بعدما كان هو
السيايس
من الداعني واملش ِّجعني لرفع األسعار .وأعلن «كارتر» يف املقابل ،عن دعمه
ّ
قائل:
رصح «كارتر» ً
ّ
والعسكري التا ّم للشاه .وبعد انتهاء الدور األ ّول من املباحثاتّ ،
«نحن نريد أن تصبح إيران قويّ ًة ،وتحت قيادة الشاه»! وهكذا ،أصبح من الواضح
مم أ ّدى إىل انتعاش الشاه .فوصف الشا ُه
مدى دعم حكومة «كارتر» لنظام الشاه؛ ّ

االحتجاجات التي قام بها املعارضون أمام البيت األبيض ،بأنّها عدمية األثر يف مسرية
املباحثات.
وبعد رجوع الشاه إىل إيران ،أكّد يف مراسيم احتفاالت بيعة الغدير ،عىل رضورة
والتمسك بتعاليمه يف أوساط املجتمع ،و َع َّد معارِضيه وأتباع اإلمام {
وجود الدين،
ّ
أنّهم «شيوعيّو الدين
اإلسالمي»!
ّ

«لقد أصبح الوضع يف إيران منفر ًجا ً
قليل ...فأرجو من كافّة اإلخوة وأبناء الشعب،
اغتنا َم الفرصة ،وإعالن رفضهم -للواقع املزري -بالوسائل املمكنة كافّة ،وإيصال
بحق شعبه ...إنّني
أصواتهم إىل أرجاء العامل كافّة؛ ليعلنوا عن جرائم هذا النظام ّ
أخىش من إضاعة هذه الفرصة الثمينة -ال قدّ ر الله -فإذا ما تث ّبتت أقدام هذا الرجل
ً
قليل ،فإنّه سيقود الشعب إىل سوء العذاب ،ويحلّه دار البوار ،وسيبدأ بالعلامء
ورجال الدين أ ّو ًل! فإنّ مرتزقة الشاه اآلن منهمكون يف التخطيط لذلك كلّه .هؤالء
يسعون من أجل ترسيخ االنقياد واالنصياع ألمريكا ،ويسعون جا ّدين إللحاق أقىس
الرضبات باإلسالم ومعتقداته.»...

استشهاد نجل اإلمام { وانفجار بركان الثورة اإلسالميّة

يف األ ّول من ترشين الثاين ،صادفَت مناسبة أربعين ّية استشهاد نجل اإلمام
الس ّيد مصطفى .وبهذه املناسبةُ ،ع ِق َدت ع ّد ُة مجالس تأبين ّية يف العديد من
املدن .وأصدر اإلمام { ،يف هذه املناسبة ،بيانًا ح ّيا فيه الجامهري وحضورهم
الفاعل ،و َع َّد استشها َد الس ّيد مصطفى لطفًا من األلطاف اإلله ّية الخف ّية .وقد
أكّد اإلمام ثاني ًة ،عىل رضورة انتهاز الفرص السياس ّية ،وح َّذ َر من احتامل رجوع
حل الخالفات القامئة بني
األوضاع إىل ما كانت عليه يف املايض ،وذلك بعدما ت ّم ّ
الشاه و«كارتر» ،فقال:

التاريخي هذا ،عىل اتّحاد الطلبة وعلامء الدين ،وبَ َّ َي
وأكّد اإلمام { يف خطابه
ّ
لهم األخطاء ونقاط الضعف ،فقال:
كل هؤالء الذين يخدمون اإلسالم ،من علامء دين ،ومن سياس ّيني ومفكّرين
«إنّ ّ
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وغريهم ،هم أح ّبايئ وأشقّايئ وخلصايئ ،بيدَ أنّني أو ِّجهُ إليهم العتاب؛ ّ
ألن أرى أنّ
اإلسالميّ .
وإن أعلم أنّ هدفهم
هناك نو ًعا من التقصري يف كتاباتهم يف مواضيع الفقه
ّ
األ ّول واألخري هو خدمة لدين واإلسالم ،وليست لهم أيّة نوايا س ّيئة يف ذلك ،لك ّنهم
ما زالوا قلييل االطّالع واملعرفة.»...

لإلمام
الخميني {
ّ

والتاريخي لعلامء
السيايس
وقام اإلمام { بتصحيح املفهوم الخاطئ للدور
ّ
ّ
فكري جديد
الدين ورجاله األفذاذ .ومع أ ّن خطاب اإلمام { كان مو َّج ًها إىل تيّا ٍر
ٍّ
خاص؛ النتقاده الرصيح
يل رشيعتي» بشكلٍ ّ
يف إيران ،إلّ أنّه كان يشمل الدكتور «ع ّ
والتاريخي لعلامء الدين وبعض علامء الشيعة الكبار ،وكان هذا هو
السيايس
للدور
ّ
ّ
أحد أسباب تع ُّر ِضه لالنتقاد واملعا َرضة من ِقبَل علامء الشيعة .ويف بداية كالمه ،أشار
والرئييس الذي مارسه علامء الشيعة يف املايض؛ للحفاظ
اإلمام { إىل الدور الها ّم
ّ
الكتب واملؤل ِ
ّفات الفقهيّ َة والكالميّ َة،
عىل الثقافة واملعارف اإلسالميّة والشيعيّة ،و َع َّد
َ
التي وصلتنا منهم ،مثر َة جهودهم املريرة واملتواصلة .ث ّم تط ّرق إىل السؤال الذي طرحه
يل رشيعتي» ،والذي يستفرس فيه عن سبب تق ُّرب العلامء الكبار ،أمثال
الدكتور «ع ّ
والعلمة
ّ
«املجليس» وأمثالهمِ ،من سالطني زمانهم
«خواجة نصري الدين الطويسّ»
ّ
وملوكه ،فأجاب:
« ...إنّ هؤالء قد ض ّحوا بأنفسهم واتّصلوا بالسالطني ،رغم مخالفة الناس ،لك ّنهم
الحق ...والحفاظ عليه .ومل يكن هؤالء
اتّصلوا بامللوك؛ من أجل ترويج دين الله ّ
أهداف دين ّية وسياس ّية جليلة.
و ّعاظًا للسالطني ،بل كانت لهم
ٌ
وال ميكننا أن نحكم عىل هؤالء ،من أمثال ّ
«املجليس» واملحقّق الثاين
العلمة
ّ
والشيخ «البها ّيئ» (رضوا الله عليهم) ،بأنّهم اتّصلوا بامللوك ِ
لغرض الجاه واملال ،يف
حني أنّ اتّصالهم كان من أجل ترويج املذهب.»...
السيايس الها ّم للعلامء يف األحداث السياسيّة يف
ث ّم عرج اإلمام { إىل الدور
ّ
القرن املايض ،و ُجهدهم ض ّد االستعامر واألنظمة املستب ّدة ،حتّى ثورة الخامس من

السلبي لألحزاب السياس ّية يف تلك األحداث ،والتي سكتَت
حزيران ،وأشار إىل الدور
ّ
بأي دور يُذكَر.
ومل تقم ّ
وهكذا ،ر ّد الفكرة القائلة بغنى اإلسالم عن علامء الدين ،و َع َّد وجو َد العلامء الرش َط
السيايس للطائفة ،إذ قال:
الوحيد للنرص
ّ
« ...ال تتخ ّيلوا بأنّنا نريد إسال ًما دون علامء دين .وهل ميكن أن يكون اإلسالم بدون
بأي يشء دون الرجوع إىل العلامء؟ إنّ
علامء مفكِّرين؟ وهل تستطيعون أن تقوموا ّ
هؤالء هم الذين يتقدّ مون الصفوف األمام ّية ،و ُيع ِّرضون أنفسهم للسجون والدمار
والقتل واإلبادة .أرجو من اإلخوة املفكِّرين ّأل يعزلوا أنفسهم عن الشعب ،بقولهم:
إنّنا نريد اإلسالم دون علامء دين؛ فهذا خالف العقل والسياسة!

ووص ّيتي األخرى هي إىل إخويت من علامء الدين .فعليهم الحذر والحيطةّ ،
وأل
يتأث ّروا باإلعالم الذي تديره أجهزة األمن واملخابراتّ ،
وأل ينساقوا خلف هذا اإلعالم
الذي يجعل من ذ ّرة الرمل ً
جبل ،ومن الجبل ذ ّرة رمل .وأوصيهم ّأل يغفلوا عن
السبب الرئيس ملعاناتنا ومآسينا؛ َأل وهو الشاه الخائن .وأوصيهم بعدم االنجراف مع
محاوالت النظام التي تسعى ّ
لبث الفرقة ،وقمع الشخص ّيات العلم ّية ،وإلقاء الشُ َبه
عليهمّ ،
وبث الدعايات حولهم ،وأن يهت ّموا بقضايا اإلسالم السياس ّية واالجتامع ّية،
وترك لغو الحديث».
ثم تو َّجه إىل املفكِّرين الواعني ،ودعاهم إىل تصحيح نهجهم يف االنتقاد ،فأوضح
قائل:
ً
أنفسهم من أجل
« ...إنّ هؤالء املفكِّرين الوا ِعني ،الذين يعملون بدأب ،ويُجهِدون َ
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وباألخص
يجب عليكم االتّحاد معهم .وحاوِلوا تصحيح األخطاء عىل األصعدة كافّة،
ّ
السياس ّية ،التي ترونها ببصري ٍة نافذ ٍة وفاعل ٍة؛ فإنّكم ال تستطيعون أن تستغنوا عن
هؤالء ،فعلامء الدين لهم مكانتهم ودورهم ونفوذهم يف قلوب الجامهري واألوساط
االجتامع ّية.
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اإلسالم ،ويؤلّفون ويكتبون ،عليهم تصحيح أخطائهم؛ فنحن اليوم بحاجة إليهم ،وإىل
الجعفري،
ذوي الكفاءات والقدرات كافّة .وعىل أصحاب القلم ،ترويج أفكار املذهب
ّ
يصح أن يقوم بعضهم بطرد هؤالء الجامع ّيني واملفكِّرين
واجتناب األخطاء؛ إذ ال ّ
بح ّجة بعض األخطاء التي ميكن تداركها وتصحيحها! وإنّني أدعوكم لتقديم النصائح
إىل هؤالء ،وعدم اللجوء إىل طردهم؛ ألنّهم تح ّملوا الكثري من أجل ح ّريّة وطنهم،
وتحقيق كرامته.
ساديت األع ّزاءّ ...إن أدعوكم إىل ترك تبادل التهم واأللفاظ املنحطّة ،وأدعوكم إىل
التضامن والتالحم والوحدة».

لإلمام
الخميني {
ّ

إ ّن خطاب اإلمام { هذا ،والذي انترش برسعة فائقة عرب البيانات واألرشطة،
كل خطط النظام ومؤامراته التي تسعى لبثّ
كان له األثر العميق يف النفوس ،فأفسد َّ
الفرقة وزرع الخالف بني صفوف الثائرين.
هذا ،وبعد املباحثات التي أجراها الشاه مع «كارتر» ،بدأَت الح ّريّات السياس ّية

تتقلّص شيئًا فشيئًا ،فيام كانت مسرية الرفض والثورة تتصاعد .وقام النظام مبحاولة
األقل ،الح ّد من
إرعاب املعارِضني؛ يك يُر ِغ َمهم عىل االنرصاف عن الثورة ،أو عىل ّ
نشاطاتهم وتح ّركاتهم؛ فقام يف الثاين والعرشين من شهر ترشين الثاين ،باعتقال
سنك» .ويف خطابه الذي ألقاه
مئات السياس ّيني والجامع ّيني واملفكِّرين يف «كاروا نرسا َ
قائل« :إ ّن إيران
رصح الشاه ً
مبناسبة الذكرى السنويّة لصدور إعالن حقوق اإلنسانّ ،
قد أ َّدت واج َبها تجاه تطبيق بنود إعالن حقوق اإلنسان»! وقال السفري اإليرا ّين لدى
صحفي« :إ ّن إيران هي
الواليات املتّحدة األمريك ّية ،يف  16كانون األ ّول ،خالل لقاء
ّ
الدولة الس ّباقة ،من بني دول العالَم كافّة ،يف احرتام حقوق اإلنسان»! أ ّما األمني العا ّم
لحزب «رستاخيز» ،فقال يف املناسبة نفسها« :إ ّن بعضهم اتّخذ اسم حقوق اإلنسان
رصح أح ُد قادة الحزب بقوله:
وسيل ًة لالعتداء عىل الشعب ،والتجاوز عىل إيران» .و َّ
«إ ّن َ
هدف املعا َرضة هو اإلطاحة بكيان النظام
الشاهنشاهي».
ّ

البديهي أ ّن هذه التهديدات كلّها كانت تت ّم مبوافقة واشنطن ،وكان املسؤولون
ومن
ّ
األمريك ّيون كث ًريا ما يؤكِّدون عىل ق ّوة أوارص العالقة والصداقة بينهم وبني الحكومة
يك يف خطاب له« :إ ّن الصداقة القامئة
مم سبق .وقال السفري األمري ّ
اإليران ّية ،وبأكرث ّ
بني إيران وأمريكا حال ًّيا ،هي يف أعىل املستويات ،ولن ينفصل أحدهام عن اآلخر
مطلقًا».
قائل:
وكان «كارتر» قد اعترب إيران دول ًة مستق ّر ًة وهادئ ًة ،قبل سفره ،حيث أكّد ً
ول اهتاممي بالعالقة اإليرانيّة األمريكيّة».
أي مدى أُ ِ
«سوف أُثب ُِت لكم يف طهران ،إىل ّ

يكتب السفري يف مذكّراته« :إ ّن اقرتاح السفر أ ّدى إىل ارتياح الشاه؛ أل ّن هذه الجولة
كانت ستؤ ّدي بالتأكيد إىل متانة العالقة األمريك ّية .مضافًا إىل ذلك ،فإنّه يُثبِت ملخالِفيه
ومعارِضيه أ ّن النظام األمرييكّ ،وعىل رأسه «كارتر» -م ّدعي حقوق اإلنسان -يع ُّد نظا َم
كل التهم املو ّجهة إليه ،ومن ث ّم فهو جدير بالدعم والتأييد».
الشا ِه من ّز ًها عن ّ
عب الشا ُه عن متانة األوارص
ويف املأدبة التي أُ ٍقي َمت مبناسبة قدوم «كارتر»َّ ،
عم هيّأَ ُه له السفري
والروابط والعالقات األخويّة بني البل َدينّ .
وغض «كارتر» النظر ّ
الشعبي
األمرييكّ ،فارتجل الكالم ،وأغرق الشا َه بتعابري املديح ،ووصفَه بـ«القائد
ّ
معقل الثبات واالستقرار يف املنطقة .هذا الدعم الجديد أ ّدى
املحبوب»! و َع َّد إيران َ
إىل حصول الشاه عىل ق ّو ٍة مضا َعف ٍة لقمع املعارِضني .وبعد ذلك بأربعة أيّام ،عقد
حزب «رستاخيز» جلسة استثنائيّة ،ه ّدد فيها األمني العا ّم للمعارِضني كافّة ،بقوله:
«إ ّن االستعامر يرى مصالحه يف إيران مه ّددة ،وإ ّن إيران مل تربح تلك الدولة التي ميكن

استشهاد نجل اإلمام { وانفجار بركان الثورة اإلسالميّة

وللتأكيد عىل دعم أمريكا لنظام الشاه ،تو ّجه «كارتر» إىل إيران يف األ ّول من كانون
الثاين عام 1978م ،ومل ّدة يوم واحد فقط ،خالل جولته بني بولونيا وإفريقيا .وكانت
كل من «بريجينسيك»
ترافقه هيئ ٌة دبلوماس ّية رفيعة املستوى ،إذ كان من ضمنها ٌّ
و«فانس» .وأُ ِقي َمت عىل إثر ذلك ،حفل ٌة هائل ٌة مبناسبة رأس السنة امليالديّة ،وت ّم ذلك
بحضور الشاه وزوجته.
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إثارة االضطرابات فيها لحج ٍج تافهة» .هذا ،و َع َّد أح ُد املتكلِّمني حرك َة الطلب ِة الجامع ّيني
حرك ًة عميلة متآمرة!
ويف السابع من كانون الثاين 1978م ،ومناسبة الذكرى السنويّة لنزع الحجاب يف
إيران ومتزيقه ،اندل َعت تظاهراتٌ نسائيّ ٌة يف مدينة مشهد ،وهتفَت املتظاهراتُ ض ّد
النظام .وكانت هذه الحرك ُة اعرتاضً ا ور ًّدا عىل سياسة رضا خان االستعامريّة ،التي
فرضَ ت السفور ،ومن َعت الحجاب قبل  42عا ًما.

لإلمام
الخميني {
ّ

الفصل الخامس والعشرون

ّ
مجزرة  9كانون الثاني ( 19دي) في قم

هذا املقال َع َّد انتفاض َة الخامس من حزيران 1963م مؤامر ًة استعامريّة ،وأ ّن
املستع ِمرين اختاروا اإلما َم { ليكون ورق ًة رابح ًة بيدهم؛ يك يقفوا يف وجه ثورة
كتب َ
الشيوعي .هرب بعد انقالب
املقال بإيعا ٍز من الشاه .وهو أحد قادة حزب «تودة»
((( بويزنيك خواهَ :
ّ
1952م إىل أوروبّا  ،وبعد وقوع ِ
الصدام ما بني االتّحاد السوف ّيا ّيت والصني آنذاك ،قام مع عد ٍد من أعضاء
حزب «تودة» ،باالنحياز إىل سياسة «ماو تيس تونغ» ،وشكّلوا منظّم ًة تُع َرف بـ«املنظّمة الثوريّة لحزب تودة
القبض عليه بتهمة محاولة اغتيال الشاه .وبعد فرتة ،ظَ َه َر
إيران» .ويف عام 1964م ،عاد إىل إيران ،وأُل ِق َي
ُ
عىل شاشة التلفزيون اإليرا ّينُ ،معلِ ًنا ند َمه وتوبتَه ،وأع َر َب عن الطاعة والوالء للشاه ،وأصبح فيام بعد أح َد
املنظِّرين للنظام ،ومسؤولً يف البالط.

م
 ةرزجمما نوناك  9ةرزجمجمناك  9ةرزج

إ ّن انتشار البيانات الثوريّة وأرشطة اإلمام { ،وات ّساع دائرة الثورة ،أ ّديا إىل
قلق الشاه وغضبه يف آنٍ واحد؛ ما دعا إىل توجيه اإلهانة إىل اإلمام { ،وذلك عرب
ُش يف صحيفة «اطّالعات» ،حيث قام أحد الصحف ّيني((( بإعداد املقال
مقا ٍل
صحفي ،ن ِ َ
ّ
ونرشه يف السابع من كانون الثاين ،مبناسبة الذكرى السنويّة لنزع الحجاب ومتزيقه عام
1935م [عىل يد رضا خان] ،وذكرى اإلصالحات الزراع ّية .وته ّجم عىل اإلمام {،
ساع ًيا بذلك إىل تشويه سمعته بني الجامهري واألوساط االجتامع ّية .وقد َع َّد بعضُ هم
الحساسة ،أم ًرا اعتباط ًّيا ،والظاهر أنّه ت ّم بأم ٍر من
رش ذلك املقال ،ويف تلك الظروف ّ
ن َ
بعض آخر أ ّن «السافاك» كان وراء ذلك .أ ّما الحقيقة،
رئيس الصحيفة ،بينام يعتقد ٌ
فهي ما نقله اثنان من املق َّربني إىل الشاه ،وهام السفري الربيطا ّين لدى إيران ،والسفري
اإليرا ّين لدى بريطانيا؛ وهي أ ّن الشاه هو الذي أمر بذلك ،وبشكلٍ مبارش.
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مثيل مسبقًا!
الشاه البيضاء .وكانَت هذه التهمة أكرب إهان ٍة لإلمام ،إذ مل نشهد لها ً
ويف اليوم نفسهَ ،ع َّدت صحيف ُة «رستاخيز» تظاهر ِ
ات النساء يف مدينة مشهد ،ات ّحا ًدا
مشؤو ًما ض ّد الثورة البيضاء واإلصالحات .إ ّن التعابري املتشابهة بني املقالَني ،إ ْن كانت
ّ
تدل عىل يشء ،فإنّها تشري إىل خطّ ٍة مدروس ٍة إلخامد نار الثورة.

لإلمام
الخميني {
ّ

وقد أ ّدى ُ
اب الجامهري يف مدينة ق ّم .ففي هذا
مقال صحيفة «اطّالعات» إىل اضطر ِ
اليوم ،تو ّج َهت جمو ٌع غفري ٌة من الطلبة وعلامء الدين وأهل العلم والكسبة والت ّجار،
إىل بيوت املراجع ،وطلبوا منهم الر َّد عىل تلك اإلهانة .ومع أ ّن التظاهرات كانت هادئ ًة
ج ًّدا ،إلّ أ ّن ِف َر َق املكافحة والرشطة قامت بإطالق النار عىل املتظا ِهرين ،وجر َحت
وقتلَت الكثري منهم؛ ما أ ّدى إىل غضب الجامهري ،والهجوم عىل تلك ال ِف َرق بالحجارة
والعيص((( ،وكرسوا زجاج مق ّر حزب «رستاخيز» ،مضافًا إىل مهاجمة ع ّدة بنوك أخرى
ّ
[البنوك هي مجموعة الصادرات التابعة للمليونري املاسو ّين «يزداين»].
وعج َزت املشايف واملص ّحات عن استقبال العدد الهائل من القتىل والجرحى .وبلغ
لكل
األم ُر مبرتزقة الشاه ،أ ْن طلبوا من عوائل الشهداء دف َع مبلغ  500تومان ،مث ًنا ِّ
رصاص ٍة ،لقاء استالم جثث أبنائهم!

يوم من سفر الشاه إىل مرص ،وسفر زوجته إىل
هذه الحادثة املؤملة وق َعت بعد ٍ
أمريكا ،وتزا َم َن وقو ُعها مع وصول األمني العا ّم لألمم املتّحدة إىل طهران .وكان هدف
أناسا
الشاه من ذلك ،تربئ َة نفسه من مسؤول ّية الحادث ،وليك يجعل من املتظاهرين ً
َرج ِع ّيني وغوغائ ّيني ،أمام أنظار األمني العا ّم لألمم املتّحدة .وبعد أحداث ق ّم ،قام
مراجع ق ّم وطهران وعلامؤهام بإصدار بيانات ع ّدة ،ن ّددوا فيها باملجزرة التي ارت ُ ِك َبت
بحق الشعب يف ق ّم ،وأدانوا الصحف التي أساءت إىل شخص ّية اإلمام { .واعرتض
ّ
الطلبة الجامع ّيون عىل هذا العمل الالإنسا ّين ،وتظاهر طلبة الكلّ ّية التكنولوج ّية يف
طهران ،بعد يومني من مجزرة ق ّم الدامية ،فاصطدموا بق ّوات الحرس ،وأ ّدى ذلك
أرضب بازار ق ّم الكبري عن العمل مل ّدة  11شهر ،ومل يفتح حتّى يو ًما
((( عىل إثر هذه الجرمية ،واستنكا ًرا لهذا،
َ
مم حدى بالسافاك إىل إرعاب الت ّجار وتهديدهم بالقتل.
واح ًدا خالل هذه الفرتة؛ ّ

إىل إغالق كافّة مدارج الجامعة ،وتعليق الدراسة .هذا وأعلنت الحوزة العلم ّية يف
ق ّم عن التوقّف عن الدروس والبحوث ،وقام ت ّجار البازار يف طهران ،يوم  19كانون
رسيّة
ّ
الثاين ،بإغالق متاجرهم
ومحلتهم ،واعرتضَ ت ُ
بعض األحزاب السياس ّية شبه ال ّ
عىل املجزرة املذكورة.

ويف  12كانون الثاين عام 1977م -أي بعد مرور ثالثة أيّام عىل الواقعة األليمة-
د َعت لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان يف طهران ،العدي َد من وكاالت األنباء العامل ّية
(رويرت ،يونايتد برس ،فرانس برس ،و )...وأعلنت بحضورهم عن تأسيسها ،وبدء نشاطها.
نائب رئيس اللجنة التنفيذيّة -والذي كان من قادة الجبهة الوطن ّية -عىل أسئلة
وأجاب ُ
الصحف ّيني ،بَ ْي َد أنّه مل يو ِّجه أيّة إدانة ،خالل لقائه ،إىل نظام الشاه ،لِام يرتكبه من قمع
وخاصة مجزرة ق ّم ،التي ال تزال دماء ضحاياها تصبغ أرصفة الشوارع ،بل
وإرهاب،
ّ
التأسف واالعرتاض عىل ما جرى.
اكتفى بإظهار ُّ

م
 ةرزجمما نوناك  9ةرزجمجمناك  9ةرزج

إ ّن تنديد الجامهري مبجزرة ق ّم ،واستنكارهم لها ،أظه َر للنظام وألمريكا مدى ق ّوة
شعبيّة اإلمام { ،وتأييدها له ،وتعلّقها بشخصه .ولخوف النظام من مغبّة وقوع
قيادة الجامهري الغاضبة بيد اإلمام { ،قام بفسح املجال أمام القوى الوطنيّة
يك
والليرباليّة؛ يك تتسلّم قيادة الثورة ،وتو ّجهها إىل مسار آخر .يقول السفري األمري ّ
سعي حثيثٌ من أجل
لدى طهران ،يف تقرير له إىل وزارة الخارجيّة األمريكيّة« :هناك ٌ
الخميني ،وزرع بذور
السيطرة عىل فكر الجامهري ،واستئصال جذور نفوذ [اإلمام]
ّ
نفسه قاد ًرا عىل التفاهم مع الجبهة الوطنيّة،
الجبهة الوطنيّة مكانها .فإ ّن الشاه يرى َ
حول إيجاد صيغة دستوريّة للنظام املليكّ ،ضمن إطار الدستور ،بينام ال يجد معنى
لهذا النوع من التفاهم مع [اإلمام]
الخميني»(((.
ّ

توافق بني آرائكم وآراء الشعب؟» ،أجاب:
ومل ّا ُو ِّج َه إليه السؤال اآليت« :هل هناك ٌ
«إ ّن االجتامعات التي نظّ َمها أهايل طهران يف جامع «قبا» ونادي إيران وأملانيا الثقا ّيف،
((( من وثائق وكر الجاسوس ّية األمريك ّية يف طهران ،رقم  ،13ص.3
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الخميني،
وكذلك حضور الجامهري يف جامع «أرك» مبناسبة وفاة نجل [اإلمام] آية الله
ّ
َهي أكرب دليل عىل مساندتهم
مضافًا إىل تظاهرات الطلبة الجامع ّيني واحتجاجاتهم ،ل َ
ودعمهم لنا وألفكارنا وآرائنا»!
التأسييس ،الذي قرأه نائب اللجنة التنفيذيّة للجنة الدفاع عن
وقد جاء يف البيان
ّ
حقوق اإلنسان« :إ ّن أسلوبنا يف العمل يعتمد عىل النشاطات القانونيّة املعتدلة ،يف
العاملي ملنظّمة حقوق اإلنسان.»...
إطار دستور البيان
ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

يك لدى إيران كان ُييل املتطلّبات القانون ّية
ومم يثري الدهشة ،أ ّن السفري األمري ّ
ّ
نفسها عىل الجمع ّية اإليران ّية للدفاع عن ح ّريّة اإلنسان وحقوقه .يقول «سوليفان»
يك لدى طهران ،وكان يف هذا املنصب حتّى انتصار الثورة اإلسالم ّية،
[السفري األمري ّ
وهو أحد رموز وكالة االستخبارات األمريك ّية] يف تقري ٍر أرسله إىل وزارة الخارج ّية
األمريك ّية ،بتاريخ كانون الثاين 1977م [أي قبل يوم من خطاب نائب رئيس اللجنة
التنفيذيّة ،وبعد يو َمني من مجزرة ق ّم] ...« :أعتقد بأنّنا تق َّد ْمنا يف األشهر املاضية يف
استطعت الحصول عليها ،هي إحدى
مجال حقوق اإلنسان ...ومن الطرق املؤث ِّرة التي
ُ
املنظّامت غري الحكوم ّية ،فإ ّن أحد ممثِّليها يتفاعل مع توجيهايت بشكل ج ّيد ،ومن ث ّم
يق ّدمها عىل شكل أطروحة يف مجال حقوق اإلنسان ،إىل املسؤولني اإليران ّيني .ومع
أنّه كان يستشريين ويسرتشدين أحيانًا ،فإنّه يتح ّمل كافّة املسؤول ّيات والعواقب عىل
أرسل نظا ُم الشاه مجموع ًة كبري ًة
ميض سبعة أيّام عىل املجزرة األليمةَ ،
عاتقه»! وبعد ّ
من مد ِّريس دوائر العاصمة وموظّفيها إىل ق ّم .فتظاه َر هؤالء يف شوارع ق ّم ،وأصدروا
يف الختام مذكّرةً ،جاء فيها« :نحن أعضاء حزب «رستاخيز» ،نعلن يف مدينة ق ّم ،أنّنا
لن نهمل أعداء ثورة الشعب ،ولن ند َعهم يتامدون يف تع ّديهم وطغيانهم» .وشُ ِّكلَت
بزي
تظاهراتٌ مامثل ٌة يف مدينة تربيز ،وخطب فيها أحد جالوزة الشاه ،الذي ظهر ّ
رجال الدين ،و َع َّب عن نفسه بأنّه ممثّل علامء تربيز ،وقال« :إ ّن االستعامر يسعى
من أجل إيجاد الفرقة واالختالف بني أوساط الشعب اإليرا ّين ،وذلك من خالل استغالل

الديني املق ّدس!» .قالت ممثّلة اتّحاد النساء« :إ ّن نساء إيران سوف ت ُخ ِم ْد َن
الزي
ّ
ّ
أصوات هؤالء الرجع ّيني كلّهم» .وهكذا ،فقد ُو ِّج َهت املزيد من التهم واإلهانات إىل
اإلمام { وعلامء الدين ،عرب طرقهم املتع ّددة هذه.
يف يوم  23كانون الثاين ،أُعلِن رسميًّا أ ّن ثالث َة ماليني نفر سيشاركون يف املراسم التي
ستُقام ألجل يوم  26كانون الثاين .وهكذا ،فقد أعلنت األجهزة اإلعالميّة للنظام ،يف
يوم  ،26أنّه شارك ما يقارب ثالثة ماليني عض ٍو من حزب «رستاخيز» ،يف أعظم مسرية
جواب قاط ٌع ،وبرها ٌن
شهدها تاريخ إيران .وقال رئيس الوزراء« :إ ّن هذه املسرية هي
ٌ
قوي ،لِ َمن ّ
يشك يف تالحم شعبنا واتّحاده».
ٌّ

وعىل الرغم من استخدام الشاه سالح العنف ،ودعم أمريكا واألمم املتّحدة له،
بقي اإلما ُم { صام ًدا متصلّ ًبا برأيه باستمرار الجهاد والنضال .ف َبع َد أيّ ٍام من مجزرة
َ
ق ّم ،أصدر بيانًا أدان فيه الدعم والتأييد الذي يبديه «كارتر» للشاه ،ووصف الشاه
الشعب بالنرص املحتّم،
بالخائن واملتم ِّرد ،وأ ّن سلطته غري رشع ّية وقانون ّية ،و َو َع َد
َ
وطلب من أفراد الشعب كافّة الحفا َظ عىل الوحدة ،وتجني َد أنفسهم إلسقاط النظام.
وأعرب اإلمام { يف مطلع خطابه ،عن تألّمه الشديد ،وأسفه البالغ ،لِام َوقَ َع
يف ق ّم ،فقال:
«إنّني حائ ٌر ِل َمن أنعي هذه الفاجعة؟ هل أع ّزي الرسول األعظم  ،Pواألمئّة
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اإلعالمي ،بعد أيّام ع ّدة من مجزرة ق ّم والحوادث التي تَلَته،
إ ّن كثافة نشاط النظام
ّ
دليل عىل اضطرابه وخوفه الكبري .ولهذا السبب ،اعتذر األم ُني العا ّم لألمم املتّحدة
كان ً
عن استقبال وفد الجمع ّية اإليران ّية للدفاع عن ح ّريّة وحقوق اإلنسان .وعىل الرغم
يك كانوا قد قدموا إىل طهران ،والتقوا بالشاه واعتربوا
من أ ّن ممثّيل الكونغرس األمري ّ
الروابط اإليران ّية-األمريك ّية وثيقة وغري قابلة لالنفصام ،إلّ أ ّن السفارة أعربَت للخارج ّية
األمريك ّية عن مدى اضطرابها ،وذلك يف تقري ٍر أرسلَته مبناسبة مجزرة ق ّم ،وقد جاء فيه:
وخاصة عىل تح ُّرك اإلسالم ّيني».
«إ ّن الحكومة قد فق َدت السيطرة عىل زمام األمورّ ،
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لإلمام
الخميني {
ّ

املعصومني  ،Rواإلمام املنتظر (ع ّجل الله قدومه)؟ أو أع ّزي األ ّمة اإلسالم ّية،
شعب إيران املظلوم ،الذي أُفجِ َع
وكافّة املسلمني واملستض َعفني يف العالَم؟ أو أع ّزي َ
قم الغيارى؟
بهذا الحادث؟ أو الحوزات والعلامء؟ أو أبناء ّ
كل ما
شعب واعٍ وصامدٌ أمام الظلم ،مع ّ
علينا أن نشكر شعب إيران؛ ألنّه
ٌ
يواجهه من قتلٍ
ومم ال شكّ فيه ،أنّ جهاد هذا الشعب وصموده
ٍ
وتعذيب واضطها ٍدّ .
سيت ّوجان بالنرص والنجاح ،إن شاء الله».
تاريخي لجرائم رضا خان ومح ّمد رضا ،خالل الخمسني عا ًما
ث ّم أَت َب َع ذلك برس ٍد
ّ
الجهادي للعلامء
املنرصمة ،مبحاربتهم الدين واملق ّدسات اإلسالميّة ،وأشاد بالدور
ّ
الذين وقفوا يف َو ْج ِه املؤامرات كلّها ،و َع َّد الشا َه هو املدير واملدبّر لحادثة ق ّم ،إذ قال:
كل ما يحدث يف هذا البلد ،هو بعلم الشاه ،وبتدبريٍ منه ،وهو الذي أصدر
«إنّ ّ
األوامر».
ث ّم ع ّرج عىل منح بعض الح ّريّات من ِقبل الشاه ،وانخداع بعض السياس ّيني بهذه
السياسة املاكرة ،فقال:
هت بأنّ الهدف من وراء ذلك كلّه هو توطيد العالقة مع
قلت ون ّب ُ
«سبق أنْ ُ
جرم يرومه
أي ٍ
«كارتر» ،وما إن تستوثق الروابط ،لن يتو ّرع هذا الرجل عن ارتكاب ّ
بحق الشعب!».
ّ
ويف الختام ،دعا كافّة األحزاب السياس ّية وأفراد الشعب إىل التعاون والوحدة .وجا َء
خطاب آخر و ّجهه إىل شعب إيران الغيور:
يف
ٍ
«إنّ الثورة هذه هي من بركات انتفاضة الخامس من حزيران املجيدة وآثارها».
قائل:
وتناول أهداف الشاه ِمن ارتكاب مجزرة ق ّمً ،
«الشاه يريد أن يربهن للشعب عن الدعم األمرييكّ ،أو باألحرى ،أن يُثب َِت للشعب
رص عىل رفضه
مدى عبود ّيته وانصياعه ألمريكا .لك ّن الشعب ،وبتصعيد ثورته ،أ َّ
للنظام الجائر».
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وجاء أيضً ا يف خطابه هذا:
«عىل «كارتر» وكافّة نا ِهبي ثروات الشعوب ،أن يعلموا أنّ مح ّمد رضا هو خائن
عميل
وذو سلطة شكل ّية ،ح ّتى لو افرتضنا حك َمه رشع ًّيا وقانون ًّيا؛ فكيف ال ،وهو ٌ
لالستعامر؟».
و َع َّد اإلما ُم { قيا َم الشاه بهذه الجرمية النكراء ،إنّ ا ينتج عن عجزه؛ وعىل هذا،
الشعب اإليرا ّين بالنرص القريب:
َو َع َد
َ
الشعب اإليرا ّين بأنّ النظام اآلن يلفظ أنفاسه األخرية ،وأنّ هذه املجازر ما
بش
«أُ ّ
َ
دليل عىل عجزه وخوفه وهلعه من أ ّمتنا املجيدة ،األ ّمة التي خر َجت نساؤها
هي ّإل ٌ
لتعلن معارضتها للنظام الجائر ،األ ّمة التي تفتخر نساؤها بتقديم أبنائه ّن شهداء يف
طريق الثورة ،األ ّمة التي أره َبت الشا َه و«كارتر» والبيت األبيض ،وأخافتهم بصمود
أبنائها األبطال! تلك أ ّم ٌة عام ُدها القرآن ،ودستو ُرها القرآن ،وثورتُها من أجل إحقاق
الحق ،ونرش العدالة اإلله ّية ،ورفع عرص الظلم والجور وإنهائه.»...
ّ
ورص الصفوف ،وخاطب
ودعا اإلمام { يف ختام خطابه للشعب ،إىل الوحدة ّ
قائل:
اب والتكتّالت السياسيّة التي ما زالت تعمل ضمن إطار الدستورً ،
األحز َ
ضمني بنظام الشاه الفاسد.
اف
«إنّ العمل يف إطار القانون والدستور هو اعرت ٌ
ٌّ
وإنّني أدعو هؤالء إىل العمل إلسقاط النظام ،الذي انعد َمت يف ظلِّه السعاد ُة والح ّريّ ُة
ُ
واالستقالل!».
إ ّن حادث َة التاسع من كانون الثاين ،تُعتَ َب ُمه َّمة ألسباب ع ّدة ،فهي:
أ ّو ًل :أثبتَت كذب ا ّدعاءات «كارتر» والشاه حول الح ّريّة السياسيّة وحقوق اإلنسان.
الديني بقيادة اإلمام.
السيايس
ثان ًيا :أثبتَت مدى خوف النظام من النشاط
ّ
ّ
ثالثًا :كشفَت للجميع حقيق َة النظام املعادي َة للشعب؛ ما أ ّدى إىل أن يصبح ندا ُء
َ
الرئييس األ ّول للثوريّني ،وألبناء الشعب كلّهم.
الهتاف
«املوت للشاه»
ّ
راب ًعا :بلو َرت مفهو َم الثورة لدى أبناء الشعب والجامهري كافّة؛ ما أ ّدى إىل تصاعد
الحركة الثوريّة بشكلٍ أكرب ،وبنطاقٍ أوسع.
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خامسا :إ ّن األحزاب السياس ّية التي كانت معت ِم َد ًة عىل سياسة «كارتر» ،ضمن
ً
نفسها مختلف ًة عن الثورة وحركة
احرتام حقوق اإلنسان يف إطار الدستور ،عندما رأَت َ
الخاصة ،ص َّع َدت من اعتامدها عىل أمريكا،
ّ
اإلمام { ،وليك
تستغل الوضع ملصالحها ّ
وحاولَت جاهد ًة التك ّي َف مع حركة اإلمام { ض ّد الشاه ،وهذا قد ساعد ،شيئًا ما،
يف تصعيد الحركة اإلسالم ّية وتنشيطها ،خالفًا ملرامهم.

لإلمام
الخميني {
ّ

ومع ذلك كلّه ،فإ ّن األحزاب والتنظيامت السياسيّة استم َّرت يف اسرتاتيجيّتها حتّى
آخر أيّام حكم الشاه ،وهذا ما أثبتَت ُه الوثائق التي استُخ ِر َجت ،فيام بعد ،من السفارة
األمريكيّة يف طهران .وهكذا ،أصب َحت الهتافات الرئيسيّة للجامهري« :املوت للشاه»،
و«املوت للشاهنشاهيّة» ،و«يعيش
األمني باعتقال كافّة
الخميني»! وأ َم َر النظا ُم جهازَه
ّ
َّ
يل.
العا ِملني تحت قيادة اإلمام { ،وذلك بتهمة اإلخالل يف النظام واألمن الداخ ّ
إ ّن إقبال الشباب عىل الثورة ،واتّحاد طلبة العلوم الدين ّية وطلبة الجامعات ،جعل
يحس بالخطر ،أكرث فأكرث ،من ذي قبل؛ ولهذا ،سعى إىل بثّ الفرقة يف صفوفهم.
النظام ّ
وعىل إثر ذلك ،قال رئيس الوزراء يف  24كانون الثاين« :إ ّن هنالك ت ّيارات وأيديولوج ّيات
ماكرة بني صفوف الشباب» .وبعد أيّام ع ّدة من ذلك ،قال األمني العا ّم املسا ِعد لحزب
الجناح
«رستاخيز»« :علينا أن نثقّف الشباب؛ ليك ال تُغويهم أكاذيب اآلخرين» .ودعا
ُ
مي لحزب «رستاخيز» كافّ َة املثقّفني والسياس ّيني إىل دعمه ،والتعاون معه يف هذا
التق ّد ّ
املجال .ث ّم اقرتح تأسيس وزارة للشباب ،يف جلسة لجنة التخطيط وامليزان ّية يف العارش
من شباط.

وكشف اإلمام { هذه املؤامرة الجديدة ،ف َو َّج َه خطابًا ها ًّما إىل االتّحادات
اإلسالم ّية للطلبة اإليران ّيني يف أوروبّا وأمريكا ،ودعاهم إىل إفشال مؤامرات الشاه،
وذلك عرب االتّحاد والتعاون ،وقال:
«عىل جميع طلبتنا الجامع ّيني والدين ّيني أن ي ّتحدوا ويتبادلوا االحرتام والثقة...
فالروحان ّية رصيدٌ كبريٌ ال يدوم اإلسالم من دونه؛ ولهذا ،يسعى االستعامر والخونة

إىل تحطيم هذا السور املنيع .وقد أ ّدى إعال ُمه املغرِض هذا إىل فصلِ بعض املفكِّرين
عن علامء الدين ،وإساءة الظ ّن بهم ،يف حني أنّهم هم الذين يدعون الشعب إىل
الوقوف والصمود يف َو ْج ِه االستعامر وتحدّ يه؛ ولهذا ،فعلينا احرتامهم وتقديرهم.
كام يجب عىل علامء الدين احرتام الطبقة الشابّة واملثقَّفة واملفكِّرة ،التي تخدم
اإلسالم واملسلمني .وأرجو من الجميع أن ال يتأثّروا باإلعالم املغرِض املعادي واملضا ّد،
واالحرتاز من التفرقة ،وعليهم طرد املغرِضني كافّة ،الساعني إىل إيجاد الفرقة .وليعلموا
والجامعي .واجعلوا
الديني
أنّ النرص يكمن يف اتّحاد الطلبة بأجمعهم ،بشقَّيهم
ّ
ّ
هدفَكم األ ّو َل هو اإلسالم ورشيعته العادلة الحقّة .وعليكم أن تسعوا إلقرار الحكومة
إسالمي عادل ،وإىل جانب ذلك تس َعون إىل إسقاط
حاكم
اإلسالم ّية ،تحت قياد ِة ٍ
ٍّ
ّ
ّ
فالتول والت ّربي هام من فروع اإلسالم األساس ّية ،وهذا هو طريق
املنحط؛
بهلوي
نظام
ّ
النرص واالستقالل والح ّريّة».

«عليكم اجتناب كافّة اآلراء واألفكار التي تؤ ّدي إىل تعزيز موقف الشاه وتأييده،
كالعمل يف إطار الدستور .وعىل الصحف أن تتكلّم برصاحة ،وتجتنب الكناية
واالستعارة والتورية ،وعليها فضح الشاه؛ فهو السبب الرئيس للظلم واالستبداد ،وأن
ال نح ّمل مسؤول ّية هذه املآيس كلِّها لرجال الدولة مسلويب اإلرادة».
الديني
وكان اإلمام { عىل ِع ٍلم كامل بالفرقة املوجودة بني الطلبة ،من الجناح
ّ
الجامعي .ولهذا ،دعا علامء الدين إىل رشح وبسط أُ ُسس اإلسالم الفلسف ّية
والجناح
ّ
والسياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية ،ونظريّاته يف إدارة البالد والعباد للطلبة ،ودعا
والتمسك بتعاليمها.
الجامع ّيني إىل االلتزام بأحكام الرشيعة،
ّ
وطالب اإلما ُم { الطلب َة الجامعيّني ببثّ الدعوة لإلسالم ،وااللتزام بأحكامه،
األسايس
كل من ال يلتزم بها .وكان هذا هو مدار الخالف
وأن يحرتزوا من التعاون مع ّ
ّ

م
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ودعا كافّة األحزاب السياسيّة وال ُكتّاب والخطباء والو ّعاظ إىل االبتعاد عن طرح
األفكار املنحرفة واله ّدامة ،التي تؤ ّدي إىل تعزيز موقف الشاه ودعمه ،وقال:
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بني اإلمام { وباقي القادة السياس ّيني ،الذين يسعون ،منذ البداية ،إىل قمع األفراد
وتفريق صفوفهم ،وعىل اختالف عقائدهم .يقول اإلمام {:
الزمني لتصفي ِة
ثم يبقى لكم العامل
«ال تظ ّنوا بأنّ العدد ٌ
مهم للنرص ،ومن ّ
عامل ٌّ
ّ
غري املرغوب فيهم .يجب أن تعلموا أنّ الجامعات الالإسالم ّية ،أو غري امللتزمة بأحكام
الرشيعة ،سوف يتع ّرضون لتغيري األهواء ،وسيغدرون بكم يف أ ّول فرصة ،وسيتس ّببون
يف إسقاطكم واإلطاحة بكم قبل الوصول إىل الهدف .إ ًذا ،أدعوكم إىل االعتبار من
تجارب املايض ،فإنّ اإلعالم املضلّل ،الذي تقوم به الشيوع ّية الدول ّية ،ال يهدف إىل
يش ٍء ،سوى تضليل املستضعفني واستغاللهم».

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف  18شباط ،ألقى اإلمام { خطابًا ،مبناسبة أربعين ّية شهداء مجزرة ق ّم.
واملتع ِّمق يف معاين هذا الخطاب ،يدرك بوضوح أ ّن اإلمام { كان يراقب أحداث
املدن كلّها يف إيران بدقّة فائقة ،فيشري يف خطابه إىل املجلس املنعقد يف الجامع
األعظم يف مدينة ق ّم يف اليوم نفسه ،ويتن ّبأ بأحداث مامثلة لحادثة ق ّم يف مدن تربيز
ومشهد ،مضافًا إىل ق ّم ذاتها .وأعرب اإلمام { عن فرحته بتحطُّم حاجز الخوف
عند الشعب ،إنّه كشف للعالَم بأ ّن الشاه هو املجرم ،وهو املدبّر للآميس كافّة .ث ّم
تناول اإلمام { األوضاع السياس ّية الداخل ّية ،وأخذ يحلّلها ويعلّق عليها ،و َع َّد
مسأل َة «حقوق اإلنسان» لعب ًة استعامريّ ًة جديدة ،واستنكر دعم «كارتر» للشاه ،الذي
فسح املجال ألمريكا إلقامة قواعد عسكريّة أمريك ّية عىل األرايض اإليران ّية .وفضح
اإلمام { عاملة الشاه ألمريكا ،وعالقاته املشبوهة والعريقة مع إرسائيل الغاصبة.
وتكلّم عن الفقر والبؤس والشقاء الذي ع ّم البالد ،وحتّى العاصمة .ولهذاَ ،ع َّد اإلما ُم
الثور َة عىل نظام الشاه مق ّد َّس ًة .وش َّب َه الثور َة بوجه النظام والشاه مبواجهة إبراهيم
لكل من
يل واإلما َمني الحسن والحسني ٍّ ،R
وموىس Lوالرسول  Pواإلمام ع ّ
رشكني ،ومعاوية ،ويزيد...
منرود ،وفرعون ،وامل ِ

الفصل السادس والعشرون

حادثة  18شباط في تبريز ( 29بهمن)
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وباألخص يف مدينتَي
أُعلِ َن الحداد العا ّم لشهداء مجزرة ق ّم ،يف مدنٍ ع ّدة مختلفة،
ّ
ق ّم وتربيز .ففي مدينة تربيز ،أُغلِقَت األسواق والجامعات واملدارس ،وات َّ َجه أبنا ُء
الحاج مريزا يوسف ،إلحياء مراسم األربعني لشهداء مجزرة ق ّم
الشعب إىل مسجد
ّ
كل مكان
الدامية ،بَ ْي َد أنّهم وجدوا أبواب املسجد مغلقة ،وق ّوات الرشطة متمركِزة يف ِّ
الجامهريي ،واشتبكوا مع الرشطة ،وأ ّدى
من أطراف املسجد .من هنا ،انفجر الغضب
ّ
نفسه عاج ًزا عن
االشتباك إىل مرصع العديد من األبرياء والع ّزل .وعندما رأى البوليس َ
مقاومة السيول الجارفة من الجامهري الثوريّة ،تراج َع فو ًرا إىل الوراء ،وانسحب كلّ ًّيا.
الشعب جثثَ الشهداء والقتىل،
وانطلقَت من هنا االنتفاضة العارمة ،فلقد َح َمل
ُ
وطافوا يف شوارع املدينة ،وهم يرصخون« :املوت للشاه!» ،وهاجموا «بنك صادرات»
ومعمل البيبيس كوال (واللذَين كانا يعودان لرشكات استثامريّة للبهائ ّيني) ،وداهموا
مق ّر حزب «رستاخيز» ،وحطّموا متثال الشاه يف أحد امليادين ،وأحرقوا ع َّد َة بارات،
و ُدور سينام ،وبعض س ّيارات املسؤولني .ومل ِ
متض ّإل س َويعات ،حتّى سقطَت املدين ُة
بأكملها بيد املنت ِفضني! ولكن ،بعد ساعات ،تد ّخل الجيش مبع ّداته كافّة ،وسيطر عىل
بحق الشعب املظلوم! وسقط املئات من
املدينة ،بعد أن ارتكب أعظم مجزرة وأكربها ّ
األبرياء شهداء وجرحى ،وأصبحت املدينة يو َمها ترتدي حلّ ًة دامية .لقد كانت انتفاضة
مم دعاه إىل التف ُّوه واستخدام عبارات ساذجة أحيانًا،
مؤشا خط ًرا وكب ًريا للنظام؛ ّ
تربيز ِّ ً
ومه ّددة تار ًة أخرى.
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لإلمام
الخميني {
ّ

صحف النظام أ ّن املتظاهرين هم «شيوع ّيون إسالم ّيون»،
وم ّرة أخرى ،ا َّد َعت
ُ
هتفوا بشعارات وهتافات «ماركس ّية وشيوع ّية»! وقال ممثّل تربيز يف الربملان:
«إنّه ملن املؤسف أن نرى بعض الجامعات املتأث ِّرة باالستعامر واإلمربيال ّية ،تحاول
ُسيه نحو أهدافها ،بإقامة تظاهرات
خداع شعبنا املوايل للنظام والشاهنشاه ّية ،وت ِّ
ليست لدينا أيّة
وحش ّية بشعة!» .وأضاف وزير الدولة لشؤون الربملان« :حتّى اآلنَ ،
معلومات تدلّنا كيف ومتى َع َ َب هؤالء املخ ّربون الحدود ،ودخلوا البالد» .ويف اليوم
التايل ،قال« :إ ّن االشرتاك ّيني الذين انكشفوا ،كانوا هم السبب يف غوغاء تربيز» .وأ ّما
كل ما حدث مدبَّ ٌر ِمن ِق َبل ٍ
أيد خف ّية،
املنظِّر لحزب «رستاخيز» ،فقد ا ّدعى بأ ّن ّ
ليس لها أيّة عالقة بالشعب اإليرا ّين.

لباس
ورأى أح ُد أعضاء الربملان ،من رجال الدين املزيّفني ،أ ّن الغوغاء يف تربيز هي ٌ
شباب املدينة .بينام يرى آخر أ ّن هذه األعامل مح َّرم ٌة يف الدين
ٌّ
وزي َ
ألبسه االستعام ُر َ
اإلسالمي؛ أل ّن الرشيعة تحارب الغوغاء والشغب.
ّ
كل ِمن محافظ تربيز وقائد الرشطة؛ لعدم
عىل إثر حادثة تربيز ،قام الشاه بعزل ٍّ
خاصا إىل تربيز؛ من أجل بلورة األوضاع،
كفاءتهام يف إدارة أمور املدينة ،وأرسل وف ًدا ًّ
م َّد ِع ًيا عدم علمه مبا يجري هناك .وهاجم الشا ُه كبار قادة الرشطة وق ّوات الدرك،
رس ّي بهم ومبجموعة من كبار رجال املخابرات ،وانتق َدهم لعدم رشق
أثناء لقائه ال ّ
صحفي له ،عن
عب الشا ُه أثناء لقا ٍء
املتظاهرين بالرصاص .وبعد أسبوع من الواقعةَّ ،
ٍّ
واقع ِة ق ّم وتربيز ،بأنّها أعامل شغب نش َبت بتأثري األفكار الرجع ّية ،وات ّحاد الجبهة
الحمراء مع السوداء .لقد بلغَت هذه االتّهامات واألقاويل من السخافة ،إىل درجة
يدعيه
أ ّن املسؤولني األجانب باتوا يهزؤون منها .ويكتب «بارسفنيز» ً
قائل« :إنّ ما َّ
الشاه ،وما يتّهم أعداءه به من تهم رجع ّية سوداء وحمراء ،هي واهية،
وليست لها أيّة جذور».
بعد أسبوع من مجزرة تربيز ،زار وزي ُر الخارج ّية اإليرا ّين بغداد ،إلجراء محادثات

الطبيعي ،لن تخلو املحادثات هذه من التط ّرق إىل نشاطات
ع ّدة ته ّم البل َدين .ومن
ّ
اإلمام { السياس ّية داخل العراق.
ميض مثانية أيّام عىل املجزرة الدامية ،و َّج َه اإلما ُم { بيانًا إىل أبناء مدينة
وبعد ّ
تربيز ،حيّا فيه مشاعرهم وعواطفهم الجيّاشة ،حيث قال فيه:

«السالم عىل أهايل آذربيجان الغالية ،الشجعان املتد ِّينني ،التح ّية للرجال املتح ِّمسني
والش ّبان الغيارى يف تربيز ،التح ّية لرجالٍ ثاروا عىل الساللة البهلو ّية الخطرية ،وهتفوا
بشعارات «املوت للشاه» ،وأثبتوا زيف ا ّدعاءاته الباطلة! فلتعش جحافلنا املجاهدة
واملستبسلة من أبناء تربيز؛ لوقوفهم أمام الطغيان ،ودحض افرتاءات املفرتين!».
ث ّم يتط ّرق ببيانه هذا ،إىل ما تعانيه األ ّمهات من لوعة وحرقة ،بفقد أبنائه ّن األبطال،
ويق ّدم له ّن التعازي ،ويبادله ّن روح املواساة ،ويخفّف عليه ّن مصيبته ّنّ ،
فيزف له ّن
البرشى بالنرص القريب ،ث ّم يقول:

ث ّم تط ّرق ببيانه هذا ،إىل ما ي ّدعيه بعض أعضاء الربملان ،وير ّد عليهم بعنف ،ويذكّر
تار ًة أخرى بأسباب الفساد والجرائم ومس ّببيه ،فيقول:

«تاريخ إيران ،ومنذ الحركة الدستوريّة ،مل يش َهد أعضاء برملانٍ كهذا؛ إذ ينسبون
الهمج ّية والوحش ّية ألبناء آذربيجان املؤمنني املحرتَمني! نعم ،إنّ برملانًا يُ َعدُّ ِمن ِق َبل
الشاه ،يجب ّأل يُ َت َو َّقع من أعضائه غري هذا ...اليوم أصب َحت هتافات الجامهري يف
أي أحد أن يُثني عزمية الشعب
األز ّقة والطرق كافّة« :املوت للشاه» ،ولن يستطيع ّ
بحق -سبب كافّة الجرائم واالنتهاكات الالمرشوعة .وإنّلإلطاحة بالشاه ،الذي هو ٍّ
لَ ِمن العجب أن يُ ِ
خاصة إىل تربيز؛ يك تربّر مواقفه ،مدّ عي ًة عدم اطّالع الشاه
رسل لجن ًة ّ
عىل ما جرى ويجري من األمور ،تُرى َمن الذي سيصدّ ق هذا ،غري املنظّامت وأعضاء
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أبش شعب آذربيجان بالنرص النها ّيئ! فأنتم يا جامهري آذربيجان ،الذين
«إنّني ّ
قاومتم الظلم والطغيان منذ عهد الحركة الدستوريّة ،وأنتم الذين ض ّحيتم وقدّ متم
املزيد من العطاء».
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الربملان ومجلس الشيوخ ،الذين هم بذاتهم ي ّتصفون باملراوغة والتضليل؟».
يوم من صدور هذا البيان ،أصدر السيّد «كاظم رشيعتمداري» بيانًا ،جاء فيه:
بعد ٍ

«يجب عىل الحكومة االهتامم باألرض ّية الدين ّية يف البالد ،والنظر إليها بعني االعتبار.
وعليها احرتام عقائد السواد األعظم من الشعب اإليرا ّين وأفكاره ،فالحكومة ُمل َزمة
بتطبيق الدستور ،وعدم التخلُّف عنه».

لإلمام
الخميني {
ّ

وجاء أيضً ا يف الرسالة التأبين ّية ملنظّمة الدفاع عن ح ّريّة حقوق اإلنسان ،التي
ُو ِّج َهت إىل علامء ق ّم ومراجعها« :إ ّن ما ح َدثَ أخ ًريا من حوادث مؤسفة ،يف ق ّم وتربيز
كل ما
وبعض املحافظات األخرى ،هو من فعل الحكومة بذاتها ،فهي السبب يف ّ
يحدث يف أرجاء البالد».
وكام نرى ،فإ ّن الرسالة احرتزَت من اإلدانة للحكومة ،واكتفَت بات ّهامها بالقصور .إ ّن
التأكيد عىل االلتزام بالدستور -يف عقيدة اإلمام ورأيه -كان يُ َع ّد تأيي ًدا للنظام ،ومنحه
الرشعيّة الالزمة له؛ ولهذا ،نرى أ ّن اإلمام { كان كث ًريا ما يؤكّد ،من خالل خطاباته
وبياناته لألحزاب والتكتّالت السياسيّة ،عدم االهتامم بهذا الجانب؛ إذ هو تأيي ٌد لنظام
فمثل ،جاء يف إحدى بيانات بعض األحزاب تأكي ًدا عىل أ ّن الهدف
بهلوي الجائرً ،
ّ
هو «العمل ضمن إطار الدستور» .لقد كانت انتفاضة تربيز إنذا ًرا بالخطر واملواجهة
وبغض النظر عن انتفاضة تربيز ،فقد كانت هناك بوادر تعلن عن تح ّرك
للنظام وأزالمهّ .
وبأسلوب منظَّم ،مؤق ٍّت توقيتًا دقيقًا ،حا ِم ًل عنوان :األربعينيّات
كبري وعارم للشعب،
ٍ
ومم
املتتالية لشهداء ِّ
كل مدينة منت ِفضة ،وهذا ما كان يرعب الشاه والنظام من جهةّ ،
يبعث عىل الصرب والثبات ،ويثري الحامس يف نفوس أبناء الشعب؛ نتيجة نفوره من
اإلعالمي لوكاالت األنباء
الشاه وغضبه عىل النظام .وال ب ّد من اإلشارة هنا ،إىل التعميم
ّ
العالَميّة الرشقيّة والغربيّة ،لطمس الحقائق ،والتكتّم عىل الحوادث ،وإخفاء ما يجري
يف البالد ِمن قتلٍ وتدمريٍ.
فإثر حادثة تربيز ،قام �ثُلّ ٌة من الطلبة الجامع ّيني اإليران ّيني املقيمني يف أمريكا،

ٍ
مبحاوالت لفضح جرائم الشاه ،ونَقلِ صو ٍر عن الداخل ،بَ ْي َد أنّهم فُوجِئوا بج ٍّو مهيمنٍ
عىل األجواء واألفكار يف أمريكا ،يدعو إىل تعزيز مواقف الشاه والنظام الحاكم ،ومل
يستطع هؤالء نرش أفكارهم وبثّ مضمون تقاريرهم ،إلّ عرب بعض الصحف املحلّ ّية
اإلعالمي الكبري ،تخفي
والقليلة االنتشار ،بينام بق َيت الصحف العامل ّية وذات الصيت
ّ
مم مىض.
الحقائق ،وتبالغ باإلطراء عىل الشاه ونظامه ،أكرث ّ

أ ّما سفري بريطانيا لدى إيران ،والذي كانت تربطه عالقات و ّديّة وصميمة مع
الشاه ،فقد كان ملتز ًما الصمت والسكوت أمام ما يجري يف البالد ،إىل أن انفج َرت تربيز
مم جعل السفري يحطِّم
بثورتها هذه ،وأ َّدت إىل إطالق صفّارة اإلنذار بالخطر امله ِّدد؛ ّ
حاج َز الصمت ،وينطلق إىل منادمة الشاه ،ل ُي ْعلِ َمه وليخ َربه مبا استج ّد مؤ ّخ ًرا .يكتب
قائل:
هذا السفري يف مذكّراته ً
الشيوعي بني صفوف الطلبة،
«إ ّن الشاه مل يَ ُع ْد يو ًما يخىش أو يته َّي َب من الوجود
ّ
وحتّى املتش ِّددين ،أو حتّى الجبهة الوطن ّية وباقي األحزاب السياس ّية .إنّ ا كان يتطلّب
األم ُر التخ ّو َف من رجال الدين فقط ،ال غري ،حيث يراهم أل َّد أعدائه؛ فهم يتمتّعون

 ةثداحاحيف طابش  18ةثداحاح ةثداح

إحدى وثائق وكر الجاسوسيّة األمريكيّة تصف انتفاض َة تربيز بأنّها أقوى فاعليّة
وتأث ًريا من حركة ق ّم ،سياسيًّا ،وتحتمل نشوب ثورات وانتفاضات مامثلة أخرى يف
مدن أخرى .ورغم هذا االلتفاف إىل تزلزل النظام وضعفهِ ،من ِقبَل السفارة األمريكيّة،
مم
ّإل أ ّن الحكومة األمريكيّة استم َّرت مبساعدة النظام ،وم ّد العون والدعم له أكرث ّ
رصح «سوليفان» سفري أمريكا لدى
ميض أحد عرش يو ًما عىل مجزرة تربيزّ ،
مىض .فبع َد ّ
قائل« :إ ّن
خطاب له مبدينة سان فرنسيسكو ،وأمام جمعٍ غفريٍ من اإليرانيّنيً ،
إيران ،يف
ٍ
إصالحات األرايض ،ومشاركة النساء يف األمور االجتامعيّة يف إيران ،أ َّدت إىل معارضة
اإلقطاعيّني والرجعيّني األصوليّني ،وكذلك منح الح ّريّة لشعب إيران ،ذلك كلُّه أ ّدى إىل
بروز حوادث عديدة ،كحادثة تربيز األخرية .ومع أ ّن قوى األمن امتن َعت عن التد ّخل،
فلألسف الشديد ،أ ّدى ذلك إىل تع ُّرض املدينة إىل خسائر كبرية وباهظة!».
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قوي ،وباستطاعتهم توجيه الشعب إىل أيّة جهة يبغونها ،إ ّن رجال الدين
بنفوذ
شعبي ّ
ّ
متمسكون مببادئهم ،إىل درجة ال يستطيع النظام السيطر َة عليهم ،وهم غري مستع ّدين
ِّ
للتنازل أو التفاوض لحسم النزاع .إنّهام عد ّوان وخصامن َوقَفا وج ًها لوجه ،ولن ينتهي
األمر إلّ بفوز أحدهام ،وخسارة اآلخر .هذا هو ما أطلعني عليه الشاه بنفسه .وعندما
بطل املعركة!».
نفسه َ
كان يقول ذلك ،كانت تظهر عليه بوادر القدرة والثبات؛ إذ يرى َ

لإلمام
الخميني {
ّ

إ ّن الشاه الذي كان يرى نفسه الرابح والفاتح بعد مذبحة تربيز ،ظهر عىل الساحة
م ّرة أخرى ،بعد شهر واحد من الحادثة ،وقام يف مدينة «عبادان» خطيبًا ،وأعلن
عن سياسته الجديدة ،والتي تتض ّمن «منح الح ّريّة السياسيّة» .فهاجم علامء الدين،
ٍ
بصفات بذيئة ،وقال« :لقد ص َّم ْمنا عىل إعطاء ح ّريّات سياسيّة فرديّة أكرب
ونعتهم
بعض الرجعيّني العفنني أو املتطفِّلني
ّ
للشعب .ومن املمكن أن
يستغل هذا الوض َع ُ
املوالني للسياسة الحمراء ،لك ّنني أعلن بأ ّن أيّة حركة تصدر عن هؤالء ،سوف يقف
الشعب أمامها بجدارة تا ّمة» .وبنا ًء عىل ا ّدعاءاته هذه ،قام مبناسبة عيد ميالد والده،
باإلفراج عن  348سجي ًنا سياسيًّا.
وعملَت أجهزة النظام اإلعالم ّية ،ومبناسبات مختلفة ،عىل رصف أذهان الشعب
عم يدور يف فلك سياسة الشاه وأوضاع البالد.
إىل اتّجاهات ما ّديّة وغريها؛ إلبعادهم ّ
فتارةً ،تعلن عن تأسيس مصنع يف مدينة تربيز؛ لصنع الس ّيارات السويديّة من طراز
فولفو وتجميعها ،وتارةً ،تعلن عن حملة شعواء عىل املحت ِكرين واملطفِّفني ،ومعاقبة
الوسطاء والغشّ اشني ،ث ّم بعد ذلك ،أثا َرت مسألة عرقلة املعامالت يف الدوائر الرسم ّية،
وتع َّرضَ ت لحالة البريوقراط ّية فيها...

وخالل شهر آذار ،صادف حلول رأس السنة الشمس ّية وأعياد النوروز ،فأعلن علام ُء
الحوزة العلم ّية يف ق ّم وعلام ُء الدين يف طهران ،وبالتعاون مع بعض الشخص ّيات
والرموز الوطن ّية واإلسالم ّية األخرى ،أعلنوا الحداد العا ّم بهذه املناسبة ،تضام ًنا مع
عوائل شهداء املجزرتَني الداميتَني ،اللتَني وقعتا يف ق ّم وتربيز ،ومواسا ًة لهم.

الفصل السابع والعشرون

ّ
ّ
مستمرة
أربعينيات متتالية ،والثورة

قائل:
ث ّم تط ّرق إىل دور انتفاضة تربيز وأه ّم ّيتهاً ،

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ

يف حلول أربعين ّية شهداء تربيز ،و َّج َه اإلما ُم { بيانًا إىل الشعب اإليرا ّين ،يوم 24
آذار 1978م ،جاء يف مطلعه:
«مع حلول أربعين ّية قتىل تربيز املظلومني ،تتجدّ د أحزانُ الشعب الغيور[ .كُ ِت َب]
يم مجالس
عىل الشعب اإليرا ّين أن يرفع بيارق الحداد بني ّ
كل ح ٍني وآخر ،وأن يُ ِق َ
ضجوا بدمائهم بأيدي عمالء أمريكا،
العزاء للشباب األع ّزاء وأحباب اإلسالم ،الذين ُ ِّ
وبأم ٍر من الشاه.
وما زالت العيون باكية ،والقلوب متشقِّقة؛ إثر مجرز ٍة ارتكبتها أمريكا وبق ّية
األجانب بيد الشاه ،وعزاء الشعب يُ َجدَّ د م ّرة أخرى .وأنا ال أعلم هل سيتبع هذا
األربعني مجزرة أخرى ،أو هل س ُيجدِّ د (ض ّحاك العرص) سفكَه للدماء ،أم إنّه س ُيكَلَّف
بارتكاب جرمي ٍة بأسلوب آخر؟».
رشف عىل
« ...إنّ مجزرة تربيز خلّفَت
حامسا وثور ًة عند أبناء الشعب ،تكاد تُ ِ
ً
االنفجار! ذلك االنفجار العظيم الذي سيقطع أيدي األجانب بإذن الله -تعاىل -إىل
البهلوي املفضوحة من
األبد ،انفجار سيأخذ بثأر املظلومني من الشاه ،ويُزيل ساللة
ّ
تاريخ إيران إىل األبد ،وسيزيل وصمة العار هذه».
َع َّد اإلما ُم { مجزر َة تربيز من تدبري أمريكا والشاه ،فأوىص أبناء الشعب بالحذر
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من استغالل االنتهازيّني ،كام أوصاهم بالتضامن والتالحم ،ون ّبه إىل أ ّن الشاه استخدم
ٍ
عبار ٍ
واصطالحات ،مثل «اإلسالم ّيني الشيوع ّيني» ،ويريد بذلك إخامد جذوة الثورة،
ات
وشق الصفوف بني الشباب املسلم الثائر ،فقال:
ّ
«يجب عىل كافّة األحزاب والكتل السياس ّية ،وسائر املثقّفني واملفكِّرين ،إعال َم
أبناء شعبنا برصاحة تا ّمة ،وتنبيهَ شبابنا إىل أنّ ثورتنا إسالم ّي ٌة محضة ،وهدفها تحقيق
العمل
العدالة التي رسمها لنا القرآن املجيد .وعليهم ّ
رص الصفوف ،واالتّحاد مع ّ
وعلامء الدين والكتل الجامهرييّة؛ يك تذهب كافّة محاوالت الشاه أدراج الرياح».

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف اليوم الذي تال صدور بيان اإلمام { ،وأيضً ا مبناسبة حلول أربعين ّية شهداء
تربيز ،أصدر «رشيعت َمداري» بيانًا ،ناشد فيه الجامهري االلتزا َم بالهدوء وضب َط النفس،
أثناء مشاركتهم مبراسم األربعني ،وأوىص باالحرتاز من وقوع الحوادث التي قد تعود
عىل املسلمني باألذى والرضر .وكأ ّن الجامهري هي التي كانت السبب يف ما جرى يف ق ّم
وتربيز من فجائع ومصائب ،ال الزمرة الحاكِمة وقوى الشاه!
ٍ
بيانات تدعو إىل إحياء
وأهل العلم يف ق ّم وطهران ومشهد ،بإصدار
وقام العلام ُء ُ
مراسم أربعني شهداء انتفاضة تربيز ،ود َعت إىل إعالن الحداد العا ّم يف ذلك اليوم.
وعىل إثر هذا ،نش َبت مظاهراتٌ عديد ٌة يف مدن مختلفة ،كطهران ،وآبادان ،وآباده،
وقزوين ،وكاشان ،وبابل ،وتربيز ،وجهرم ،ويزد .يف  30آذار ،حدث َت مجزر ٌة أخرى يف
يزد ،وذلك بعد أن متَّت مراسم إحياء األربعني يف «مسجد مح ّمديّة» ،حيث خرج الناس
من املسجد ،متّجِهني إىل بيوتهم ،وإذا بهم يواجهون الرشطة والجيش ،وقد أُغلِقَت
الطرق الرئيس ّية والفرع ّية يف وجوههم ،حيث ُجو ِب ُهوا بنريان أسلحة ق ّوات الجيش
رضجني بدمائهم .واندلعت من هنا مظاهر ٌة
والرشطة؛ ما أ ّدى إىل سقوط الكثري منهم م َّ
عارمة ،طافَت يف شوارع املدينة ،وداه َمت بنك «صادرات» ومق ّر حزب «رستاخيز»،
وحطّموا متثال الشاه يف وسط املدينة .وأعق َبت هذه املسرية مظاهراتٌ كبرية ،شه َدتها
مد ٌن ع ّدة مختلفة ،منها :كرمنشاه ،أهواز ،بابل ،بانة ،رضائ ّية ،نهاوند ،همدان ،شوشرت،

ق ّم ،سريجان ،شهريار ،كرج ،نجف آباد ،وورامني ،واستم َّرت أليّام ع ّدة .هذا وقام
السجناء السياس ّيون املو َدعون يف سج َني «قرص» و«قزل قلعة» ،باإلرضاب عن الطعام،
يو َمي  7و 9نيسان 1978م.
ٍ
موقف صارم
إثر هذه العمليّات واالنتفاضات املستم ّرة ،ص َّم َم النظا ُم عىل اتّخاذ
إلخامد لهيب نار الثورة .فعمد إىل تهديد العديد من الشخصيّات السياسيّة ،ودعا
متس الوطن» ،وطالب
ُ
حزب «رستاخيز» الجامه َري «للتح ّرك ض ّد أيّة عمليّة إخالل ّ
مبحاكمة الغوغائيّني و ُمفتَ ِعيل الشغب!

يف  29نيسان ،ومبناسبة حلول أربعين ّية شهداء مجزرة يزد واملدن األخرى ،أرسل
اإلمام { بيانًا إىل الشعب اإليرا ّين ،ح ّيا فيه أهايل يزد األبطال ،وسائر املدن التي
ومم جاء فيه:
أح َيت مراسم أربعين ّية شهداء انتفاضة تربيز بدمائهاّ .

«يا أهايل يزد ،يا من انتفضتم ورصختم يف وجه النظام ،ورفعتم شعار «املوت
عبت الحدود من خارج البالد ،ودخلَت
للشاه»! إنّ الشاه وزمرته يدّ عون أنّكم رشذم ٌة َ َ
نظام هذا هو منطقه ...بإذنه -تعاىل -لن
إيران بصورة غري رشع ّية! ...نحن أمام ٍ
الشاهنشاهي،
نرتاجع ،ولن نتقهقر ،وسنقف صامدين مناضلني ،ح ّتى نُس ِقط النظام
ّ
الكف عن املقاومة ،ح ّتى استئصال
اإللهي .ال ميكننا
ونعلن عن قيام حكومة العدل
ّ
ّ

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ

وقال أح ُد قادة الحزب ،أثناء أحد االجتامعات« :إ ّن أوام َر جاللة الشاه مستم ّد ٌة
ماس ٌة
من دستور اإلسالم»! ث ّم أضاف بأ ّن الثورة عىل «الغوغائ ّيني واملشاغبني» حاج ٌة ّ
ورضوريّ ٌة .وقام الحزب بإعداد مظاهرة مفتعلة ِمن ِق َبل أفراده و ُمنتَ ِميه يف مدينة
رئيس الوزراء واألمني العا ّم للحزب ،وأكّد بأ ّن الحزب سوف يواجِه
تربيز ،وتكلّم بعدها ُ
أي «ضوضاء وشغب وتس ُّيب
صحفي لهام ،إىل
مييني» .ث ّم أشارا خالل لقاء
ّ
َّ
يساري أو ّ
ّ
الحزب
أ ّن « 300ألف مواطن آذربايجا ّين يف تربيز بايعوا جاللة الشاه» .وهكذا ،استم ّر
ُ
بإقامة مظاهرات مفتَ َعلة أخرى يف ُم ُدنٍ ع ّدة ،أكّد من خاللها رفضَ ه الصارم للشغب
واإلخالل باألمن ،واتَّهم املنت ِفضني بالخيانة والعاملة.
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لإلمام
الخميني {
ّ

تحل الحكومة
اإلسالمي العادل ،ح ّتى ّ
الرجعي ،وإقامة الحكم
يك
جذور الحكم املل ّ
ّ
ّ
محل الديكتاتوريّات وسفك الدماء ...إنّ النظام اآلن يعيش
الدميقراط ّية الحقيق ّية َّ
حال ًة قصوى من الذعر والقلق؛ ولهذا عمد اليوم إىل إجراءات قمع ّية واسعة يف أكرث
املدن ،وأخذ يهاجم األحرار ويطاردهم ،أينام كانوا ،يف السهول والوديان والجبال،
والكسبة الذين شاركوا يف اإلرضاب
مضافًا إىل فرضه الرضائب ،التي ال تُطاق ،عىل الت ّجار
َ
العا ّم .لقد ُسلِ َبت اليوم ح ّريّ ُة الشعب اإليرا ّين ،فلم يعد قاد ًرا ح ّتى عىل التنفّس!».
وهاجم الشا َه م ّرة أخرى ،و َع َّد ُه النوا َة األساسيّ َة لِام يَحدث من جرائم وانتهاكات،
ودعا الشعب والكتل الجامهرييّة كافّة إىل فضح جرامئه وخياناته ،وأكّد لهم بأ ّن الح ّريّة
لن تخيّم عىل البالدّ ،إل بزوال هذا الطاغية الخائن:

تهب
«ولنيل هذه الغاية اإلنسان ّية واإلسالم ّية ،يجب عىل كافّة الطبقات أن َّ
ٍ
صفوف مو َّحدة ،آخذ ًة بعني االعتبار الظروف الزمان ّية واملكان ّية ،وأن ترفع
يف
شعاراتها ،وأن تتج ّنب وضع الشعارات التي تؤ ّدي يف النهاية إىل تثبيت دعائم الحكم
حق ،ألبناء هذا الوطن ،وأن
الشاهنشاهي ،وتَجا ُهلِ الدماء التي ُس ِفكَت من غري ٍّ
ّ
تص ِّوب نحو ٍ
هدف واحد ،هو الشاه ،وأن تُسمع العالَم أصواتها ،مستن ِكر ًة هذا الحكم
الرجعي .وعىل الزعامء أن يو ِّجهوا الشعب ،ويدعموه يف طريقه -فإنّه عرف العد ّو،
ّ
وقام بثورتهّ -
الشعب عن طريقه الصحيح ،الذي اختاره يف هذه املرحلة
وأل َيحرِفوا
َ
الحساسة ،بأعاملهم الخاطئة ...عىل األشخاص الذين يعلمون حالة هذا الشعب
ّ
املظلوم منذ خمسني عا ًما ...أن يعلموا أن ن ََيل الحر ّية يكمن يف اإلطاحة بالشاه
وساللته ،فهو العد ّو الرئيس لهذا الشعب ،وهو أساس املصائب ،وافرتاض نَيل الراحة
وهم
لهذا الشعب ،الذي خرس َّ
كل يش ٍء عىل يديه ،دون اإلطاحة به واالنتقام منهٌ ،
باطل».
ٌ
لقد أصب َحت النهض ُة اإلسالم ّية حديثَ الساحة العالَم ّية والدول ّية ،بعد أن تصاعد
وتوس َعت رقعتها؛ إثر أشه ٍر متعاقبة ،تخلّلَتها مناسبات وأربعين ّيات متع ّددة.
نشاطُهاَّ ،

لقد وعى العالَم بأرسه ما يجول يف إيران ،وأدرك بأ ّن نهضة الشعب اإليرا ّين ،يقو ُدها
رجل فذٌّ ،وهو بعي ٌد عن أرضه وشعبه بآالف الكيلومرتات ،مي ُّدهم بالخطابات والبيانات
ٌ
املتتالية ،فتف ّجر نفوسهم ،وتشعل الغضب بني أوساط الشعب ،عىل الشاه ونظامه .من
والصحف العالَم ّية للمثول أمام هذه الشخص ّية الفريدة.
هنا ،تسابقَت وكاالتُ األنباء
ُ
ٍ
وكاالت تخدم
بَ ْي َد أنّها واج َهت إعراضً ا ور ًّدا عنيفًا منه ،ومل يستجب لطلباتها؛ ألنّه يراها
العاملي ،واقترص عىل إرسال خطاباته وبياناته وبثِّها
الصهيون ّية العالَم ّية واالستكبار
ّ
طلبه ومريديه وأفراده املوثوقني ،الذين يتشكّل معظ ُمهم من علامء
إىل شعبه ،عرب ّ
الدين ،والطلبة الدين ّيني ،وزائري العتبات املق ّدسة.

وكام عهدنا منط أسئلة الصحف الغرب ّية الرصيحة والواضحة ،وج ْدنا األجوب َة
املوسع ،نظ ًرا أله ّم ّيته.
الدقيقة والرصيحة أيضً ا ،وارتأينا أن ننقل صو ًرا من هذا اللقاء ّ
ِ
الصحف العالَم ّية والدول ّية؟ أجاب {:
الصمت أمام
الصحفي :ملاذا تلتزمون
سأل
َ
ّ

الصحف العالَم ّية ،غال ًبا ما تلتزم باملظاهر ،وتعتمد الرياء واملدح واإلطراء
«إنّ
َ
واملبالغات ،وإىل غري ذلك من األمور الواهية ،كمسألة «تخت جمشيد» ،وتتويج
الشاه ،واالهتامم بالنفط ومصالح االستكبار ،ومل نَش َهدها يو ًما تتع ّرض ملحنة الشعب،
ومصائبه ،والضغوط املفروضة عليه .حسب مصادرنا ،فإنّ الشاه يدفع ،سنويًّا ،مليون
متمسكًا بتوجيه خطابايت وبيانايت
كنت ،وال أزال،
َمي .ومن هناُ ،
ِّ
دوالر لإلعالم العال ّ
الخاصة .قيل يل :بأنّ صحيفتكم مستقلّة،
إىل الشعب اإليرا ّين مبارش ًة ،وعرب قنواتنا
ّ

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ

يف أيّار 1978م ،طلبَت صحيفة اللوموند الفرنسيّة إجراء مقابلة وحوار مع سامحة
اإلمام { .وبعد أن تأكّد م ّمن يثق بهم ،بأ ّن الصحيفة املذكورة مستقلّة ،وليست
لها أيّة اتّجاهات عدوانيّة ،أعطى إشارة الرىض ،وت ّم اللقاء .وقد بلغ هذا اللقاء درج ًة
كبري ًة من االهتامم ،لدى الساحة الدوليّة والعالَميّة؛ فهو األ ّول من نو ِعه ،وال ب ّد من
أنّه تط ّرق إىل أبعاد مختلفة ،ملعرفة الثورة وقائدها ،وما ينعكس عن ذلك عىل العالَم
الغر ّيب ،الذي شهد يف صحفه صو ًرا عن املعا َرضة ،وعىل لسان زعيمها.
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وتعكس ما يواج ُهه شع ُبنا ِمن حرمانٍ واضطها ٍد وقتلٍ
وتعذيبّ ،
أمل بأن يعكس
وكل ٌ
ٍ
لقاؤنا هذا مباد َئ أ ّم ِتنا املجيدة».
وعندما ُس ِئل عن سبب التفاف الشعب حوله ،أكرث فأكرث ،بعد استشهاد نجله
السيّد مصطفى ،أجاب موض ًحا:
يحب خا ِدميه ،ويعتربنا ،أنا وكذلك ولدي ،من خا ِدميه....
«من املؤكَّد أنّ الشعب ّ
يل والرئيس ال يتمثّل يف مقتل ولدي ،القضية الرئيسة هي قيام
َب ْيدَ أنّ املوضوع األص ّ
أبناء الشعب ،بأرسه ،ومت ّرده عىل الظلمة ،الذين ميارسون الظلم بحقِّه».

لإلمام
الخميني {
ّ

ث ّم أضاف:
«نحن نعارض الشاه كام عارضنا أباه من قبل ،ونعارض هذه األرسة بأجمعها؛ ألنّ
الشعب يبغضها ...الحكومة التي سنقيمها ،لن تعرف معنى للسلطنة والهيمنة أبدً ا،
خارج عن قضّ يتنا قط ًعا ...نهاية هدفنا هي إقامة الحكومة اإلسالم ّية.
وهذا موضو ٌع ٌ
وأهم ما لدينا اآلن ،هو إسقاط هذا النظام املغرور الخائن ...حكومتنا ترجع إىل أساس
ّ
وأيديولوج ّية واحدة ،ومبادئ واحدة ال غري ،تلك هي تعاليم الرسول األعظم P
كنت أح ّذر الشعب دامئًا ،وباستمرار ،من
يل  Qإبّان حكومتهام ...لقد ُ
واإلمام ع ّ
كيد الظلمة ،وأن ّب ُهه إىل أَخ ِذ الحيطة والحذر من الرموز املشكوك بهم ،كالشيوع ّيني،
رص الصفوف ،والوقوف عىل مبدأ وهيئة واحدة ،وأسلوب واحد ...لن
وأدعوهم إىل ّ
نقف أبدً ا مع املاركس ّيني ،ح ّتى من أجل إسقاط الشاه .لقد ح ّذرت أتباعي من هذا األمر
مرا ًرا وتكرا ًرا؛ فإنّنا نفرتق عن أولئك كث ًريا ،يف األفكار واملفاهيم والعقائد واألهداف.
نحن نعلم ج ّيدً ا بأنّهم سيطعنوننا من الخلف ،وإذا وصلوا إىل الحكم يو ًما ما ،فإنّهم
سوف يعيدون الديكتاتوريّة م ّرة أخرى ،ويعارضون اإلسالم وحقوقه من جديد .أ ّما ما
نرومه نحنِ ،من ُحكم واستقرار واستقالل ،فهو خالف ما يراه الشيوع ّيون واملاركس ّيون.
إنّهم أحرا ٌر طلقاء يف أقوالهم وإظهار مبادئهم وعقائدهم ،ولك ّننا واثقون من أنّ اإلسالم
هو دي ٌن يل ّبي متطلّبات املجتمع كافّة ،مبختلف صنوفه وألوانه ،وأنّ إمياننا وعقائدنا
متين ٌة وقويّ ٌة ،وتستطيع أن تف ِّند أيّة أيديولوج ّية تقف أمامه».

ث ّم تط ّرق إىل أسباب معارضته الشاه:

«إنّني أعارض الشا َه وأحاربه؛ ألنّ سياسته سياسة عاملة عميلة لألجانب والقوى
مم يعرقل ،بل يحطّم ،تَ َقدُّ َم شعبِنا .وحينام يزعم الشاه أنّه يأخذ
األجنب ّية؛ وهذا ّ
إيران إىل مدارج (الحضارة الكربى) ،فإنّه يكذب .وتلك أالعيب وحيل ال يريد منها
سوى إذالل بال ِدنا ،وحرمانها من استقاللها ...فإذا نجحنا يف إسقاط نظامه ،سنحاكمه
االقتصادي والثقايفّ للشعب ،التي ارتكبها،
عىل األعامل املنا ِهضة للتقدُّ م واالزدهار
ّ
وحينها سيطّلع العالَم ،بأرسه ،عىل جرامئه».
ث ّم تط ّرق إىل سياسة الشاه االستعامريّة ،والتي كث ًريا ما كان يتباهى بها:

«إن مرشوع إصالح األرايض الذي كان يدعو له الشاه يستهدف عىل وجه
التحديد إيجاد سوق للدول األجنبية والسيام أمريكا .أ ّما إصالح األرايض الذي ندعوا
إليه ،فهو الذي ميكّن املزارع من االستفادة من محصوله ،ومعاقبة االقطاعيني
الذين عملوا خالفًا للقوانني االسالمية ...فهؤالء أصبحوا أثرياء من ج ّراء مخالفة
اإلسالمي.
أحكام الدين
ّ

أ ّما قض ّية املرأة واملجتمع؛ فاإلسالم مل ،ولن يخالف أ ّية ح ّر ّية للمرأة .وعىل العكس
أي شاء ،كام يشاء .لقد منح اإلسال ُم
متا ًما ،فاإلسالم يعارض معاملة املرأة كسلعة يتناولها ٌّ
املرأ َة ع ّز ًة ورشفًا ،واعتربها مساوي ًة للرجل يف الح ّر ّية واملعاملة ...املرأة ،كالرجل ،ح ّر ٌة
يف اختيار مستقبلها ومهنتها وما يجول بذهنها .إنّه الشاه الذي سلب ح ّر ّي َة املرأة،

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ

عىل العموم ،إذا وصلنا إىل سدّ ة الحكم ،سوف ننتزع األرايض كافّة من هؤالء
كل خطوة اتّكال ّية
اإلقطاع ّيني ،وسنقسمها عىل مزارعيها والكادحني فيها .إنّنا نرفض ّ
تعتمد عىل الدول األجنب ّية ،ليس لها نتيجة سوى تجميع اآلالت .نحن ندعو إىل ثورة
صناع ّية مستقلّة ،تعتمد عىل بالدها وشعبها ،ومرتكزة عىل اقتصاد البالد ،و ُمسخَّرة
لخدمة الشعب ،جن ًبا إىل جنب ،مع الزراعة واإلنتاج .إنّ الشاه جعل من صناعتنا
وزراعتنا ،سو ًقا تجاريّة مرصف ّية ،للدول االستعامريّة.
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وأغرقها يف بحور الضالل ووديان التيه .لقد سعى جاهدً ا لسلب املرأة ح ّريّتها ،وهذا
ما يعارضه الدين واإلسالم .نحن نريد تحري َر املرأة من خطر الفساد الذي يهدّ دها».
الصحفي هذا ،إىل أهداف السياسة األمريكيّة
كذلك مل ّح اإلمام { ،خالل لقائه
ّ
الشيعي فيه.
واإلرسائيليّة ،تجاه لبنان والوجود
ّ

إ ّن ما تط ّرق إليه اإلمام { من مبادئ وخطوط عريضة ،لإلطاحة بنظام الشاه،
وتأسيس الحكومة اإلسالم ّية -ناهيك عن ماه ّيته -كان بالتحديد هو مطلب الشعب،
بثورته وانتفاضته اإلسالم ّية ،مضافًا إىل أنّه كان يحظى بثوريّة جل ّية وواضحة ،فاقت
ثورة كافّة األحزاب السياس ّية وأهدافها آنذاك.

لإلمام
الخميني {
ّ

وعىل الرغم من أ ّن اإلمام { ،يف خطاباته وبياناته السابقة كلّها ،كان يواصل
إرشاداته وتوصياته بشأن االحرتاز من الرموز غري املؤ ّهلة ،وكان يدعو املثقَّفني والطلبة
الجامع ّيني كافّة ،إىل التق ُّرب واالتّحاد مع إخوانهم طلبة العلوم الدين ّية وعلامء الدين،
الذين كان لهم الباع الكبري يف إرضام فتيل نار الثورة آنذاكّ ،إل أ ّن بعض الشخص ّيات
والكتل اإلسالم ّية ،ذات الجهاد املديد املتواصل ،غفلَت عن نصائح اإلمام { وعلامء
الدين واأل ّمة الثائرة ،ومل تُو ِل اهتام ًما بدراسة الظروف السياس ّية واالجتامع ّية ،فأع َرضوا
عن تجارب املايض ،وراحوا يفكّرون بتأسيس «جبهة وطن ّية إسالم ّية» ،مستغني ًة عن
علامء الدين والحوزة.
وكام كان متوقَّ ًعا ،أعرب اإلما ُم { عن مخالفته ومعارضته لهذه الخطوة،
وهاجم الفكرة من أصلها ،يف بيانه الذي ُو ِّج َه يوم الثالث عرش من أيّار 1978م ،والذي
جاء فيه:
«من الخطأ أن تقف بعض الت ّيارات ...يحاولون َ
عزل موقفهم عن العلامء .هؤالء
درهم واحدً ا .وإذا مل تكن،
ال يدرون ،ال يعلمون أنّهم من دون العلامء ،ال يساوون
ً
تدفع هؤالء لتسقيط العلامء يف كتاباتهم ،وإذا مل يكن املقصود
وراء هذا األمر ،يدٌ
ُ
ّ
ناجم عن عدم الفهم،
بث الفرقة بني الت ّيارات املختلفة ،وإشاعة الرشذمة ،وإذا كان ً

وناجم عن هوى النفس ،فلريتدع هؤالء ،ول ُيصلِحوا ،ولت ّتحد جميع
وعدم اإلدراك،
ً
الت ّيارات ،وليكونوا منظَّم ًة واحدة ،حزبًا إله ًّيا واحدً اُ ،قبالة حزب «رستاخيز» ،ليك ِّونوا
م ًعا حزب الله».
ومع تفاعل نشاط الثورة ،وتصاعدها وبلوغها مراحل سامية و ُعليا ،أخذ اإلما ُم {

رص الصفوف والوحدة ،ويؤكّد
يطرح أفكا َره التنظيميّة وتعليامته القياديّة ،من أجل ّ
هذا بقوله:

وتط ّرق إىل وضع البالد ،سياس ًّيا ،وموقع الشاه يف املرحلة الراهنةُ ،مش ًريا بقوله:

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ

« ...اآلن تعيش إيران غليان الثورة ...يجب علينا العمل والتنظيم .يجب تعزيز
قم وطهران واملحافظات كافّة ...هذه الثورة يجب أن تسري
االتّصاالت بني حوزات ّ
ٍ
قم ،يجب أن تكون املحافظات
نظام وخطّ ٍة مو َّحدة؛ فإذا أُعلِ َن عن
وفق ٍ
موقف يف ّ
علم به ،لتنحو منحاه».
كافّة عىل ٍ
وعدم التنظيم ،ويذكّر الجامهري بأحداث
ويشري اإلما ُم { إىل مخلَّفات التشتُّ ِت ِ
عام 1963 62-م ،ويحلّلها من وجهة نظره وخربته الطويلة:
فرض منهجٍ مو َّح ٍد وعملٍ
سعيت إىل ِ
قم ،لك ّن بعضهم
ُ
«لقد
تنظيمي ،سابقًا يف ّ
ٍّ
طرحت فكر َة الوحدة واالنسجام ،فإيران
ُ
حال دون ذلك -وأسأل الله هدايتهم...-
يوم
يوم واح ٍد ،وآنٍ واح ٍد ،وتشهد اجتام ًعا واحدً ا ،وتك ّت ًل واحدً ا ،يف ٍ
تشهد اعتصا ًما يف ٍ
وتنسيق ...لك ّنهم
تنظيم
واح ٍد ،وآنٍ واح ٍد ...كاجتامع رجال الدين والعلامء ...إنّه
ٌ
ٌ
عارضوا وخالفوا؛ ألنّهم ال يعقلون».
«أساس هذه الثورات ،أساس هذه االنفجارات هو هذا الس ّيد [الشاه] نفسه...
إ ًذا ،فالتقصري منك أنت ،وال ميكنك أن تصلحه ،وتوبتك غري مقبولة لدى الشعب...
وتوب ُتك ال تتحقّق ّإل باملوت».
بهلوي وسقوطها يف اله ّوة ليس شي ًئا صع ًبا ...إنّ الشعب كان
«اضمحالل عائلة
ّ
يراها ساقط ًة ومنحطّ ًة منذ خمسني عا ًماّ ،إل أنّ حرك ًة حدثَت لدى الشعب اإليرا ّين
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اآلن ،فالناس قد خرجوا يف أكرث من ثالثني مدينة يف إيران ،رفضً ا لهذا الرجل ،ونادوا:
املوت للشاه!».
كل
كل يشء؛ فعىل العكسُّ ،
«ال تتص ّوروا بأنّه إذا هوى وتحطّم فسوف يذوب ُّ
يش ٍء سوف يكون مبكانه وبهدفه ،ما مل تُطَ َّهر إيران من مخلّفاته وآثاره كلّها.»...

لإلمام
الخميني {
ّ

بعد أن ات ّس َعت املعارضة واالنتفاضة الشعب ّية ض ّد الشاه ،عم َدت ُ
الدول الغرب ّية
رئيس أملانيا
إىل الدفاع عن الشاه ،وتقديم الدعم له .ففي أواخر نيسان 1978م ،زار ُ
والسيايس.
االقتصادي
االتّحاديّة إيرانَ ،وع ّزز روابطه وعالقاته مع إيران ،عىل الصعيد
ّ
ّ
وأعقب ذلك ،بعد يو َمني ،زيارة وزير الخارج ّية الربيطا ّين ،والتقى بالشاه ،وأكّد عىل
دور إيران يف استقرار املنطقة وأمنها وثباتها .وبعدها بأيّام ،زا َرت «مارغريت تاترش»
يك بصحبة
زعيمة حزب املحافظني إيران .ويف الثامن من أيّار ،التقى وزي ُر الدفاع األمري ّ
رئيس الوزراء الربيطا ّين دع َمه له،
السفري األمري ّ
يك لدى إيران ،الشاه .ويف  17أيّار ،أعلن ُ
مقابل تقديم صفقات السالح إىل إيران .ويف اليوم ذاته ،ق ّد َمت وزار ُة الدفاع األمريك ّية
كل من إيران واليابان.
الئح َة صفقة سال ٍح ،تُ َق َّدر بـ 2.5مليار دوالر ،إىل ٍّ
إ ّن هذه الزيارات املتع ّددة إليران ،والتأكيد عليها بأنّها عامل األمن واالستقرار يف
املنطقة ،وتقديم املساعدات العسكريّة ،مل تهدف ّإل ليشء واحد ،هو دعم وجود
الشاه سياس ًّيا ،وتوطيد أركانه .ففي لقاءات الشاه الصحف ّية ،أكّد عىل أ ّن حفظ العقيدة
والدين ،واستقالل البالد ،ال يت ّم إلّ بنظامه وسلطانه ،وأكّد عىل تق ُّي ِد ِه والتزامه بالدين
وبتعاليمه .ويف لقائه بالصحف ّيني املحلّ ّيني ،يوم  13أيّار ،أكّد عىل أ ّن ما حدث أخ ًريا،
أساسها أناس وأفراد ليس للنظام أيّة صلة بهم ،وأ ّن هذا
من حوادث واضطراباتُ ،
التحض كافّة .ث ّم ص َّور أفكار الجامهري الثوريّة وأهدافها
معارض ومخالِ ٌف ملظاهر
ّ
ٌ
باألفكار «املتطفِّلة والهمج ّية ،وغري القابلة للتص ُّور» .ث ّم هاجم ِ
املناضلني السياس ّيني،
ووصفهم بـ«االنقسام ّيني» و«السياس ّيني امل ُخ ِفقني» ،وأنّهم من الكتل املنحطّة؛ وعىل
رجل متديِّ ٌن وملتز ٌم ،وأ ّن خطواته كافّة مست َم ّدة من
نفسه بأنّه ٌ
العكسَ ،و َص َف َ

«تجاربه الدين ّية»! وأكّد عىل دور اإلسالم يف بناء البالد وإشادتها .ث ّم أشار إىل أ ّن هدف
اإلمام وعلامء الدين هو اإلطاحة بالدين ،وأ ّن أهدافهم «مخالِفة للرشيعة والدين
والوحدان ّية» .ث ّم تط ّرق إىل مفهو َمي «السلطنة» و«الوطن ّية» ،وم ّيز وف ّرق بينهام .وأكّد
وإل «فسيكون مصرينا الهالك ،ولن
عىل أ ّن ُح َّب الوطن يحتاج إىل نضال ذي اتّجا َهنيّ ،
يعود إليران ِذك ٌر بعد».

ومن املضحك واملدهش أ ّن الشاه ،وخالل افرتاءاته واتّهاماته لإلمام وعلامء الدين
والجامهري الثوريّة باالنقياد للشيوعيّني ،وتأكيده عىل عدم االهتامم واالكرتاث مبا
جرى من مظاهرات ومسريات ،قام «مكتب املخابرات
خاص
ّ
الخاص» بإرسال تقرير ّ
إليه ،يُعلِ ُمه فيه بأ ّن طهران وعد ًدا من املحافظات ،تشهد توتُّ ًرا خط ًريا وشدي ًدا ِمن
ِقبل الشعب ،وأ ّن قوى الرشطة والدرك والجيش عىل شفا االنهيار؛ بسبب املواجهة
املستم ّرة .وأشار التقري ُر إىل أ ّن عد ًدا من الضبّاط واملسلَّحني التحقوا باملتظا ِهرين.

((( كتاب «صفحات من تاريخ الثورة اإلسالم ّية» ،إصدار العالقات العا ّمة لوزارة األمن ،طهران ،عام 1989م.
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تفسها بالضعف
إ ّن ترصيحات الشاه وعباراته ،وإن كانت السفارة األمريك ّية ّ
الديني املعتدل ،وهذا
تعب إلّ عن ميله للحوار مع الجناح
والوهن والتزلزل ،فإنّها ال ّ
ّ
ما رآه أيضً ا كث ٌري من السياس ّيني املحرتِفني .من هنا ،استم َّرت االت ّصاالت بني الشاه
و«رشيعتمداري» من جهة ،ومع حركة تحرير إيران (السياس ّية الدين ّية ذات النضال
املديد) من جهة أخرى؛ وذلك للتنسيق مع السفارة األمريك ّية؛ من أجل الهيمنة عىل
الثورة اإلسالم ّية[ .كان هذا استنا ًدا عىل ما ورد يف إحدى وثائق السفارة األمريك ّية؛
َ
مبعوث الشاه و«رشيعتمداري»](((.
األقل ،لقاءان يف األسبوع ،بني
فلقد كان يت ّم عىل ّ
ويف أحد هذه اللقاءات ،والذي ت ّم يف أيّار 1978م ،أكّد «رشيعتمداري» للشاه ،بأنّه
أرسل برق ّي ًة إىل اإلمام { ،يُعلِمه بعدم التعاون والتحاور معه؛ ألنّه وقف ض ّد
رصح «رشيعتمداري» عن مدى وفائه وإخالصه للشاه.
الشاه ،وج ًها لوجه .وبهذاّ ،
وعىل العموم ،فقد أعلن هذا أمام الشاه؛ ليحصل عىل ترخيص ترشيح رجال الدين
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ولئل يقترص الرتشيح عىل منتمي حزب «رستاخيز»
لعضويّة الربملان يف دورته القادمةّ ،
فقط .ث ّم ه ّدد الشا َه باملعارضة والوقوف ض ّده ،فيام إذا مل يسمح بالرتشيح ّإل ألعضاء
الحزب .وبعد أن درس الشا ُه مطالب «رشيعتمداري» ،وافق عليها ،بَ ْي َد أنّه أرجأ ذلك
إىل زمن آخر مناسب.

لإلمام
الخميني {
ّ

الخميني {،
ومع اتّساع رقعة االنتفاضة الشعبيّة العارمة ،بقيادة سامحة اإلمام
ّ
َ
استغالل الوضع لصالحها ،لرتكب موجة االنتفاضة ،وتستخلفها
ارتأت حركة تحرير إيران
أخ ًريا ألهدافها ،وذلك عرب اندماجها باالنتفاضة ،ودعم نداءات اإلمام { وعلامء
الدين ،وإرشاداتهم وتعاليمهم ،وتأييدها .إ ّن حركة تحرير إيران ترى لنظام الشاه
قاعدت َني :األوىل ،الجور واالستبداد واالضطهاد ،وهذا ما كان متالشيًا ومتزلزلً إثر
الخارجي ،وبالتحديد من أمريكا.
انتفاضة الشعب العظيمة .والثانية ،الدعم واإلمداد
ّ
إذًا ،كان ال ب ّد -من وجهة نظر الحركة هذه -من توطيد عالقاتها مع األمريك ّيني ،عرب
قناة سفارتهم يف طهران ،وذلك لألسباب اآلتية:
أ ّو ًل :إقناع أمريكا بأ ّن نظام الشاه زائل ،ال محالة ،ويجب عدم مساندته من بعد.
ثانيًا :إقناع أمريكا بأ ّن النهض َة إسالميّ ٌة ،ولها جذور وقواعد اجتامعيّة واسعة.

ليست لهم
ثالثًا :جعل األمريك ّيني أمام األمر الواقع ،تجاه الوطن ّيني ،إذ إ ّن الوطن ّيني َ
أيّة عالقات باالنتفاضة الشعب ّية ،وأ ّن للجبهة الوطن ّية أهدافًا وطن ّية بحتة ،وعىل أمريكا
أي اهتامم لها ،وأن ال تأخذها بعني االعتبار ،حيال الحكم القادم يف إيران.
ألّ تعري ّ
الديني الوحيد يف إيران ،هو حركة تحرير إيران ،تلك
السيايس
راب ًعا :إ ّن التج ُّمع
ّ
ّ
الحركة التي تحظى ٍ
وشعبي كبري؛ نتيجة ميولها وعالقاتها برجال
اجتامعي
ودعم
بتأييد ٍ
ّ
ّ
الديني.
الدين ،واالتّجاه
ّ
إخالصها للدستور
خامسا :إ ّن الحركة ال تهدف إىل ثورة جذريّة ومبا ِغتة ،وتؤكّد
َ
ً
محل الشاه .ويف
والسلطنة ،فهي خري ق ّوة بديلة للشاه ،وخري ق ّوة خليفة ألمريكا ،ت ّحل ّ
ذلك الحني ،ستكون النهضة اإلسالم ّية ذات عالئق ج ّيدة مع أمريكا.

وأكّد قاد ُة حركة تحرير إيران هذا املعنى ج ّي ًدا ،بوضوح ،للسياس ّيني املعن ّيني يف
السفارة األمريك ّية ،خالل لقائهم يف  25و 30أيّار 1978م ،حيث أكّدوا ذلك بقولهم:
«لو أبدى الشاه استعدا ًدا ،ووافق عىل العمل مبوا ّد الدستور كافّة ،دون استثناء ،عندها
سنوافق عىل سلطنته» .هذا وأبلغوا مدير الشؤون السياس ّية للسفارة ،بأنّهم «قادرون
عىل اإلمساك بزمام األمور ،واملحافظة عليها ،فيام إذا حصل ٌ
ائتالف بينهم وبني الزعامء
الدين ّيني» .بَ ْي َد أ ّن هذا املدير شكّك يف ص ّحة ما ي ّدعون.

عىل أيّة حال ،نرجع م ّر ًة أخرى إىل الشاه ،متتبِّعني سياسته ،التي تنطوي عىل
املراوغة ،تج ُّنبًا لغضب الشعب .قام الشا ُه ،برفقة زوجته ،بزيارة مرقد اإلمام الرضا
 Qمبشهد ،يوم  28أيّار ،فألقى خطابًا ،جاء فيه« :إ ّن ديننا ومق ّدساتنا مرهونان
ميس استقاللنا بعض الرضر؛ أل ّن ذلك
بحفظ استقالل بلدنا وأَم ِنه .وإنّني أخىش أن ّ
سوف ينعكس عىل ديننا وإسالمنا ...وإذا أصاب الثورة البيضاء رض ٌر ما ،فإ ّن إيران
ستشهد حوادث أيلول 1941م مر ًة أخرى».

وعىل ضوء هذه السياسة الرهيبة ،سلك النظا ُم أساليب شتّى لقمع املعارضة،
فمثل ،قام بتفجري منازل ع ّدة من بيوت السياس ّيني ،فيام هاجم عد ًدا من املناوئني له
ً
االجتامعي العا ّم .وقام النظام أيضً ا بالقضاء
مبارشةً؛ وذلك لتعزيز مكانتهم يف الوسط
ّ
عىل عرشات الطلبة الجامع ّيني املعارِضني ،حني كانوا يف رحلة ترفيه ّية ،يتسلّقون الجبال
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صحفي له ،أشار إىل حوادث األشهر األخرية ،وأكّد مه ِّد ًدا« :إ ّن ما حدث
ويف لقاء
ّ
وتوس َعت ،فإ ّن بالدنا
من أعامل شغب وغريها ،إذا استم َّرت أعامل الشغب هذهّ ،
قد تقع بيد الكتل العميلة [كالشيوع ّيني] ،ال بِيد رجال الدين» .وراح كبار املسؤولني
وأعضاء حزب «رستاخيز» يعزفون عىل هذا الوتر ،فراح بعضهم يع ّدد فوائد اإلسالم
رقي األمم وتط ّورها وتق ّدمها ،وتط ّرق آخرون إىل تخلُّف األمم
إليران ،وكيف أ ّدى إىل ّ
تتمسك بالعقيدة السمحاء ،أو ال تدين بدينٍ ما ،ووصفوا املتظاهرين والثائرين
التي مل ّ
بـ«املشاغبني» و«اإلرهاب ّيني» و«الالدين ّيني».
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لإلمام
الخميني {
ّ

ويؤ ّدون بعض النشاطات الرياض ّية ،وداهموا بيوتات املراجع والعلامء يف ق ّم .وعىل
الرغم من هذه املحاوالت املرعبة واملتع ّددة ،شه َدت العاصمة وبعض املحافظات،
ات وتظاهر ٍ
مسري ٍ
ات عارمة؛ وعىل إثرها ،تع ّرض العدي ُد من بنوك «صادرات» ،ومق ّرات
حزب «رستاخيز» ،و ُدور السينام ،والبارات ،لهجوم املتظاهرين ،حيث كانت بؤ ًرا
للفساد.
قُبَيل حلول يوم الخامس من حزيران ،واستنا ًدا ملا اتُّ ِفق عليه بني «رشيعتمداري»
واللجنة التنفيذيّة لحقوق اإلنسان ،أُعلِن عن جعل هذا اليوم عطل ًة رسميّ ًة عا ّمة،
لسحب بساط القيادة من تحت أقدام اإلمام { ،وكسب الشعب والجامهري إىل
جانبهم .ويف  31أيّار ،ألقى اإلمام { خطابًا مبناسبة قرب هذه الذكرى املجيدة،
ورسعان ما انترش هذا الخطاب يف أرجاء البالد ،حيث تط ّرق اإلمام { يف خطابه
هذا إىل أعامل الشاه املرائية ،وخططه الخادعة واملاكرة ،باسم الدين والتديّن .وأكّد
عىل عدم اهتامم الشاه بالدستور ،وأكّد استهانته بالثقافة والجيش و ،...وع ّدد مساوئ
ثورته البيضاء ،وانتقدٍ ،
بعنف ،ما ي ّدعيه من «منح ح ّريّات» ،وقال:
«ما هذا الذي يجري يف إيران؟ ما هذه الح ّر ّية التي ُيطَ َّبل لها؟ هل الح ّر ّية يش ٌء
وذنب ...الله هو الذي منح الح ّر ّية
ما يك ُي َنح و ُيعطى؟ إنّ هذا التعبري بذاته جر ٌم
ٌ
لإلنسان ،اإلسالم هو الذي منح الح ّر ّية لإلنسان .هل الدستور هو الذي مينح الح ّر ّية،
وضعت بنو َده؟ وما شأنك أنت بهذا املوضوع؟ ...أهذه هي الح ّر ّية ...هذا كلّه
َ
وأنت
من أجل تضليل الجامهري».

رص الصفوف ،وتنظيم األجنحة السياس ّية
وقد أكّد اإلمام { ،بخطابه هذا ،عىل ّ
كافّة ،ويقول:
رسيّة كاملة...
«عىل زعامء األجنحة هذه ،تنظيم نشاطاتهم ،وتبادل معلوماتهم ب ّ
والكل ينسحب يف آنٍ واحد...
فالكل يرشع بتنفيذ عمل ماّ ،
يتم التنسيق والتالحم؛ ّ
يك ّ
ويف ٍ
وقت واحد».

«يجب توسيع االتّصاالت ومتتينها ،بني األحزاب والجيش وعلامء الدين و ...يجب
التنسيق والعمل املنظَّم؛ من أجل اإلطاحة بهذا الرجل».
بعد ذلك ،أبدى اإلمام { امتنانَه ،وق َّد َم شك َره ،وأثنى عىل ال ُكتّاب والخطباء كافّة،
ومم جاء يف خطابه أيضً ا:
الذين جاهدوا وناضلوا وفضحوا جرائم الشاه وانتهاكاتهّ .
«اآلن وبهذا الوقت العصيب ،وبوجود الخطر ،لدينا الكثري من الفضالء واملد ِّرسني
قم ،يح ّررون وينرشون االنتهاكات والجرائم كافّة ...وكذلك...
يف الحوزة العلم ّية يف ّ
لدينا فرق حزب ّية وسياس ّية ...تكتب وتنرش وتعلن ،بجرأة وشهامة ،يف حني أنّهم
يتع ّرضون لش ّتى أنواع اإلهانات واألخطار».
ث ّم تط ّرق إىل وجود رموز منحرفة وضالّة واستغالل ّية ،بني هذه الصفوف ،فحذّر
قائل:
ً

وير ّد اإلما ُم { عىل ما يُ ْد َعى باملفاوضة ،بأنواعها وأمناطها كلّها ،ويطالب
الجامهري بطرد الشاه إىل خارج البالد ،ويقول:

كل َمن ينادي
«إنّ أ ّمة اإلسالم ،وأ ّمة إيران ،مل ولن تتفاوض مع هذا الرجل مطلقًاُّ .
بعض األحزاب ،فيام يتعلّق بتطبيق
وعميل .وإنّ ما نا َدت به ُ
ٌ
باملفاوضة هو خائ ٌن
الدستور ،ما هو يف الحقيقةّ ،إل دعوة لتثبيت أقدام الشاه ،وهذه هي الخيانة بذاتها.
يجب عىل ُدعاة تطبيق الدستور((( ،أن يعيدوا النظر بقوانينه ،التي ُفرِضَ ت بحدّ
((( يقصد «رشيعتمداري» ،واألحزاب السياس ّية؛ الجبهة الوطن ّية ،حركة تحرير إيران ،لجنة الدفاع عن الحقوق
اإلنسان.

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ

«يوجد بني أفراد هذه األجنحة السياس ّية ،أحيانًا ،بعض الرموز العميلة ،تهدف
كل ما حدث ويحدث ،وتنسبه إىل
من خالل بياناتها وكتاباتها إىل تربئة الشاه من ّ
آخرين أدىن مستوى ،كالحكومة ً
مثل ،ويتم ّنى النظا ُم أن يكتب هؤالء مثل هذه
الكتابات ،وي ّتهموا الحكومة وكبار املسؤولني ،دون املساس بالشاه ،يتم ّنون عدم
توجيه اتّهاماتهم لصاحب الجاللة ،املجرم األ ّول ،واملس ّبب األ ّول.»...
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السالح والق ّوة ...وكام قال أحد كبار السياس ّيني ،إنّ اإليران ّيني((( أمام طريقَني اثنني :إ ّما
الح ّريّة ،وإ ّما هذا [الشاه] ...وألنّ الشعب سوف يختار الح ّريّة ،سيطرد هذا ،بعون
الله -تعاىل.»-
قائل:
الديني ،وواجب األ ّمة بأكملها ،تجاه نظام الشاهً ،
ث ّم أشار إىل واجبه
ّ

الديني ،اليوم ،هو الثورة عىل الشاه :ثورة شاملة ،ثورة بالقلم ،ثورة
«واجبنا
ّ
بالسالح .عند حصولنا عىل أ ّول بندق ّية ،أتقدّ م أنا ،بنفيس ،أ ّو ًلً ،
حامل بندق ّيتي .وإن
عجزت ،فأثور بخطابايت وبكالمي.»...
ُ
لإلمام
الخميني {
ّ

الشعب للثورة واالنتفاضة بوجه
وأخ ًريا ،ح ّيا ذكرى الخامس من حزيران ،ودعا
َ
النظام ،مبناسبة مرور ذكرى االنتفاضة العارمة ...وقال:
«عىل أ ّمتنا عدم إهامل ذكرى الخامس من حزيران ...هذه الذكرى يجب أن تبقى
ح ّية دامئًا ،تلك جرمية يجب أن تبقى آثارها ...عىل شعب إيران أن ال ينىس جرائم
الشاه ،منذ الخامس من حزيران ،إىل اآلن ،كام يجب ّأل ينىس جرائم أبيه من قبل.
الجهادي ضدّ هم.
يجب أن تبقى هذه الجرائم ح ّي ًة؛ يك تكون رم ًزا لنهجنا وفكرنا
ّ
وعي هذه الحقيقة .عىل الشعب ،اليوم ،إحياء هذه
يجب عىل املعن ّيني والكبار ُ
الذكرى املجيدة وحفظها ،إ ّما باملظاهرات ،أو املسريات ،أو الهتافات .وعند عدم
االستطاعة ،عليهم مبقاومة النظام سلب ًّيا ،والتزام بيوتهم ومساكنهم ،وترك أعاملهم
ومشاغلهم».
عىل الرغم من أ ّن اإلمام { ح ّرض الجامهري عىل التظاهرات واستمرار الثورةّ ،إل
أنّه اقرتح التزام البيوت أيضً ا؛ ألنّه كان ينظر نظر ًة بعيدةً ،حيث دعا «رشيعتمداري»
وبعض األحزاب والتكتّالت ،قبله ،إىل الهدوء ،وإعالن العطلة يف يوم الخامس من
ُ
دعم من األوساط السياس ّية
حزيران .فبعد أن انترش خطاب اإلمام { هذا ،القى ً
املعارِضة كافّة ،بإعالنها عن تأييدها القرتاح اإلمام { ،مضافًا إىل دعم التكتّالت
((( املهندس «مهدي بازركان».

والشخص ّيات األخرى ،إلّ أ ّن النظام ص ّمم عىل مجابهة هذا األمر .ففي الثالث من
الشعب إىل مامرسة أعاملهم ومشاغلهم ،وعدم التعطيل
رئيس الوزراء
حزيران ،دعا ُ
َ
أي خوف أو اضطراب.
عن العمل ،دون ّ
وبالفعل ،شه َدت الكث ُري من مدن إيران عدم التج ّول ،وتعطيل األسواق واملتاجر،
بينام شه َدت مختلف جامعات البالد تظاهر ٍ
رصح أح ُد
ات واسع ًة .ومع هذا كلّهّ ،
قائل« :إ ّن شعب إيران أهمل كافّة الشائعات يوم أمس»!
املسؤولني يف اليوم التايلً ،
دل هذا الترصيح عىل يشء ،فإنّ ا ّ
وإن ّ
يدل عىل مدى خشية النظام واضطرابه من
األوضاع املتأزّمة.
وكالعادة ،أراد الشا ُه أن يعلن ،للرأي العا ّم ،عن عدم علمه مبا جرى ويجري من
وامللمت التي عصفَت بالشعب ،فقام يوم السادس من حزيران ،بعزل
الكوارث
ّ
رئيس املخابرات واألمن العا ّم((( (السافاك) ،م ّدع ًيا بأنّه اقرتف جرم عدم رفع التقارير
كل ما جرى ويجري.
واإلفادات الها ّمة له ،ومل يُطلِعه عىل ّ

((( الفريق «نعمة الله نصريي» ،ت ّم إلقاء القبض عليه بعد انتصار الثورة اإلسالم ّية ،وقد حك َمت عليه محكم ُة
الثورة باإلعدام.

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ

ويف اليوم التايل ،دعا الشا ُه مؤيّديه وجالوزتَه إىل الوقوف بوجه أيّة «حركة غوغائ ّية»،
وأكّد أيضً ا عىل «منح الح ّريّة» ،ومامرستها ضمن إطار القانون .أ ّما اإلمام { ،ففي
العارش من حزيران ،أصدر بيانًا مبناسبة أربعين ّية شهداء ق ّم واملدن األخرى ،تع ّرض
قائل:
خالله إىل وضع ّية الشاه السياس ّيةً ،
الشعب ثائ ًرا عليه بقواه
واقف عىل ُج ُر ٍف هارٍ .فمن جهة ،يرى
«إنّ الشاه اآلن
ٌ
َ
كلّها ،ومص ِّم ًم عىل استعادة ح ّريّته وكرامته ،التي ال ّ
تتأت ّإل بانهياره وسقوطه،
ومن جهة أخرى ،فالعالَم اليوم يشهد جرامئه وانتهاكاته كافّة ،عرب وسائل اإلعالم
العامل ّية ،ويعيش حال ًة من الذعر والخوف عىل مصريه الذي ينتظره ،سواء كان من
ِقبل الشعب ،أو ِمن ِق َبل أسياده الذين س ُيعرِضون عنه .ومن جهة أخرى أيضً ا ،يشهد
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نظا ُمه زعزع ًة وانهيا ًرا ،بانهيار ثورته البيضاء األمريك ّية ،مضافًا إىل افتضاح أمر حزبه
والصوري ،وأخ ًريا ،معارضة كبار عمداء الجيش والعسكريّني الرتكاب املجازر
يل
ّ
الشك ّ
والخيانات والعاملة».
وأخ ًريا ،أشار إىل خداع النظام وأالعيبه واتّهاماته األخرية ،وكشف النقاب عنها بقوله:

لإلمام
الخميني {
ّ

مم ارتكب من مجازر وجرائم طيلة سلطنته
« ...نرى أنّ الشاه يحاول تربئة نفسه ّ
وهيمنته ،و ُيح ِّمل مسؤول ّي َة ذلك كلّه للمسؤولني وكبار رجال الدولة ...ودليل ذلك
محاول ُته تغيري بعض عنارصه وأعوانه .إنّه يخادع ويراوغ ،بتغيري وسائل اإلجرام وآالته،
متغا ِف ًل عن مصدر اإلجرام وأساسه .فاأل ّمة الواعية لن تُخدَع بأساليبه هذه ،ولن
أشخاص يريدون تقسيم البالد ،أو
تنىس املجرم األ ّول ...فتار ًة يصف معارِضيه بأنّهم
ٌ
الشعب بخطر الشيوع ّية؛ إذ بذهابه واعتزاله
تسليط االستعامر عليها ...وتار ًة يهدّ د
َ
ولعل بعض الس ّذج ُخ ِدعوا بأحابيله ،وتناسوا أنّ
الحكم ،سوف تهيمن هذه الفئةّ .
االشرتاك ّية والشيوع ّية ما ُوجِ دَ ت يف إيران ّإل عن طريق األمريك ّيني أنفسهم ،كام
جل
واملتخصصون ،أنّ ّ
الشيوعي .وقد زعم الخربا ُء
أوجدَ ت بريطانيا حزب «توده»
ِّ
ّ
الشيوعي يف املنطقة ،هم من عمالء أمريكا ،أولئك يسعون ملحاربة
املتح ِّمسني للفكر
ّ
النهضات الوطن ّية والدين ّية ،عرب االشرتاك ّية تلك ،التي شهدنا تجربتها بأعيننا يف السنني
األخرية ،والشيوع ّية يف العراق خري شاهد عىل ذلك».
إ ّن اإلمام { سبق أن علم ببعض املفاوضات والتنازالت للشاهِ ،من ِق َبل بعض
أي مفاوضات مع
األطراف الدين ّية .وخالل بيانه هذا ،أكّد م ّر ًة أخرى عىل عدم خوض ّ
رصا عىل النضال والجهاد ض ّده ،ودعا الجامهري إىل مراقبة األوضاع؛ الحتامل
الشاه ،م ًّ
حدوث بعض املفاوضات من ِقبل بعض األشخاص ،وقال مؤكّ ًدا:
دين مع النظام الجائر والعد ّو اللدود للدين واإلسالم،
أي عالِم ٍ
« ...لن يتفاوض ُّ
اض عن أ ّمتنا املجيدة
فذلك إدبا ٌر عن القرآن ،ومخالف ٌة لإلسالم والعقيدة ،كام هو إعر ٌ
رصها ،لرتى األطراف التي قد تُخدَع مبكر النظام الذي
والواعية ...أ ّم ُتنا اليوم ،متدّ ب َ

كل َمن ميدّ يده للمفاوضة واملصالحة؛ بغية الوصول إىل مآربه،
كل يشء ،ولرتى َّ
سلبها ّ
أو تحقيق بعض املكاسب واملصالح الشخص ّية.»...
يل رشيعتي» ،فأُ ِقي َمت
ولقد صادف األسبوع األ ّول من متّوز ،ذكرى وفاة الدكتور «ع ّ

كل من طهران ومشهد وناحية كرج .وقد ألقى الخطباء
ع ّدة مجالس تأبينيّة له ،يف ٍّ
واملتكلّمون خطاباتهم وكلامتهم ،التي أشا َدت بنشاطات الدكتور «رشيعتي» العلميّة
والثقافيّة واالجتامعيّة ،وتط ّرقوا ،من خاللها ،إىل فضح جرائم النظام ،ومهاجمته.
السيايس ،عرب قناة
واستم ّر النظا ُم بإعطاء الوعود مبنح الح ّريّة ،وفتح باب النشاط
ّ
حزب «رستاخيز» ،يف الوقت الذي كانت البالد تشهد فيه مجازر وقم ًعا وإرهابًا شدي ًدا
من ِق َبله.

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ

قائل :إ ّن كافّة النشاطات السياس ّية يف البالد ،مت ّر عرب قناة
رصح وزي ُر اإلعالم ً
وقد ّ
الحزب ،فقط ،ال غري .وقال أح ُد مسؤويل الحزب« :إ ّن الدميقراط ّية ،يف إيران ،يجب
أن تكون تحت ظالل حزب «رستاخيز»» .ومع تقليص املظاهرات ،وفرض الهدوء
قائل« :إ ّن ما حدث من
صحفيً ،
رئيس الوزراء ،أثناء لقاء
النسبي واملؤقَّت ،أعلن ُ
ّ
ّ
رصح الشا ُه بغرور شديد ،يوم
غوغاء وشغب يف إيران ،انتهى ،ولن يعود أب ًدا» .كذلكّ ،
قائل« :ليس هناك
 26حزيران ،أثناء لقائه مبراسل صحيفة «أخبار أمريكا والعامل»ً ،
ٍ
العمل وأكرثيّة
َمن يستطيع إسقاطنا واإلطاحة بنا؛ ألنّنا نحظى
بتأييد ٍ
عارمِ ،من ِق َبل ّ
عسكري متأ ّهب».
الشعب ،مضافًا إىل امتالكنا  700ألف
ّ
وعندما واجه حزب «رستاخيز» ر ًّدا عنيفًا من ِقبل سامحة اإلمام { ،ومعارضته
من ِقبَل األحزاب واالتّجاهات السياسيّة األخرى ،ص ّمم الشا ُه عىل منح ح ّريّ ٍ
ات أوسع،
سيايس أكرب ،ومل ََّح باملوافقة عىل تأسيس األحزاب ،واالنتخابات الح ّرة،
وفَت ِح مجا ٍل
ٍّ
إذ قال« :يجب عىل الحزب والربملان تطبيق الدميقراطيّة ،بكامل ما تتض ّمنه من
معنى» .وأعقبه وزير اإلعالم ،الذي كان متش ّد ًدا تجاه أيّة حركة ،ليؤكّد عىل فسح
يفس ويحلّل ترصيح الشاه،
مجا ٍل للنشاطات السياسيّة ،ولكن عرب قناة الحزب ،فأخذ ّ
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ويقول« :إ ّن الحكومة مستع ّد ٌة الستقطاب وحمل كافّة القوى املعارضة الخارجة عن
نطاق الحزب» .وباقرتاب شهر شعبان املبارك ،شهر األفراح واألعياد اإلسالم ّية ،التي
الشعب
استغل اإلما ُم { هذه الفرصة ،ودعا
ّ
تشهد سنويًّا احتفاالت واسعة وكبرية،
َ
إىل عدم إقامة الحفالت واألعياد ليلَتَي الثالث والنصف من شعبان؛ فإ ّن ذلك ما
سيدعونا إىل نسيان آالمنا ومصائبنا ج ّراء جرائم الشاه بحقّنا ،وألقى خطابًا جاء فيه:

لإلمام
الخميني {
ّ

«لقد طلبوا م ّني بيان رأيي وإيضاحه ،حول إقامة حفالت الفرح يف مناسبات
بق لنا هذا النظا ُم الجائر أعيا ًدا
شهر شعبان ،تكرا ًرا ومرا ًرا .ومع شديد األسف ،مل يُ ِ
وأفرا ًحا ...عىل أ ّمة إيران أن تعلم وتعي سياسة النظام ،فلقد َمدَّ يده لنا يف أواسط
هذه املناسبات ،وأخذ ُّ
يحث ويش ّجع عليها؛ من أجل حرف اتّجاه املسرية املباركة إىل
اتّجا ٍه آخر؛ إذ بذلك ،سوف تكون ثورتنا ونهضتنا خارس ًة ومشلول ًة -ال سمح الله-
وستذهب دماء شهدائنا هد ًرا عندها».
ث ّم تط ّرق إىل انخداع بعض االتّجاهات الدين ّية بسياسة الشاه:

أي اتّجا ٍه شيطا ّين،
«أ ّم ُتنا املجيدة الواعية عرفَت طريقَها ومسا َرها ،ولن متيل إىل ّ
املهدي املنتظر | .عيدُ نا سيكون يف تدمري كيان الظلم
مهام حمل اسم القرآن أو
ّ
لقريب ،بإذنه -تعاىل ،-وهو
البهلوي ،وإجالئه عن إيران ،وإنّه
والظلمة ،ودحر النظام
ٌ
ّ
إسالمي ،وعيدٌ لو ّيل األمر |».
عيدٌ
ٌّ
الشعب باملشاركة واالجتامع يف املساجد
ويف ختام بيانه هذا ،طالب اإلما ُم {
َ
واملحافل الدينيّة« ،دون التع ُّرض لذكر أيّة بهجة وفرح ورسور» ،ودعاهم إىل إعالن
مصائبهم وابتالءاتهم وأحزانهم ،وإيصالها إىل عا ّمة الشعب ،وأوصاهم بفضح النظام
أكرث فأكرث ،وعدم الخشية من إبليس وجنوده.

مندوب الشاه لدى «رشيعتمداري» ،ملسؤول العالقات
وحسب ما كشف عنه
ُ
السياس ّية يف السفارة األمريك ّية ،جاء :إ ّن الشاه غضب كث ًريا عندما وا َج َه سكوت
«رشيعتمداري» تجاه دعوة اإلمام الشعب باالمتناع عن إقامة الحفالت واألفراح.

ويجب التنويه هنا ،وكام أكّد عىل ذلك مندوب الشاه ،أ ّن «رشيعتمداري» بسكوته
هذا ،مل يكن يهدف إىل معارضة الشاه ،ومل يكن مؤيِّ ًدا لخطوات اإلمام ،وإنّ ا سكت
عن ذلك ،حفاظًا عىل مركزيّته ومكانته االجتامع ّية .وبنظر هذا املندوب حول سكوت
«رشيعمتداري»« :إنّه ال يستطيع أن يخطو خطو ًة معارض ًة علن ّي ًة ،يف مجا ٍل يواج ُه
[اإلمام]
الخميني».
ّ
الخميني { ،شكّل يف
أحس الشا ُه بإخفاق «رشيعتمداري» أما َم اإلمام
وبعد أن ّ
ّ
ٍ
كل من رئيس
رسيّة مع ٍّ
يوم الخامس عرش من شعبان نفسه ،واليوم التايل له،
جلسات ّ
عب لهم عن قلقه إزاء
املكتب
ّ
الخاص للمخابرات ،ورئيس املخابرات العا ّمة .وبعد أن ّ
ات ّساع رقعة املظاهرات ،إثر دعوة اإلمام الشعب ،أم َرهم مبجابهة املتظا ِهرين ،وفتح
أي رادع ومانع.
النريان عليهم ،دون ّ
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لقد سعى نظا ُم الشاه إىل إقامة االحتفاالت؛ من أجل دحض خطى اإلمام {،
والتقليل من أه ّم ّيتها ،واالستهانة بها .ولهذا ،قامت ُصحف النظام ،يوم العارش من متّوز،
بعرض إعالنات ،وطرح عبارات ،ت ّدعي فيها« :أ ّن ذكرى الثالث من شعبان ،يوم مولد
اإلمام الثالث من أمئّة الشيعة ،شه َدت البال ُد لها احتفاالت كبرية ومهيبة وعظمى»،
عظيم ،مبناسبة مولد اإلمام الحسني  ،Qحيث مل يُش َهد
ً
يك شهد
«البالط املل ّ
احتفال ً
مثيل يف املايض!».
له ً
و َعو ًدا عىل سياسة النظام االنفتاح ّية ،واالنتخابات الح ّرة ،التي أُع ِلن عنها قُ َبيل
أيّ ٍام من هذه املناسبة ،نرى أ ّن رئيس الوزراء ،بعد أن ا ّدعى انتهاء التظاهرات إىل
السيايس الح ّر ،ونوفّر املناخ الح ّر
قائل« :يجب أن نفسح ملجال للنشاط
رصح ً
األبدّ ،
ّ
بعض ن ّواب الربملان مبعارضة النظام ،وتوجيه
للتظاهرات» .وبنا ًء عىل هذا ،قام ُ
االنتقادات للمسؤولني ،يف حني أنّهم كانوا ،لسنني مديدة ،صامتني عىل انتهاكات الشاه،
وجرامئه كلّها ،وإذا بهم اليوم أصبحوا معارِضني ومن ِّددين بالحكومة ،ال بالشاه؛ وهذا
رصفاته ،وإبعاده عن هدفه
من أجل تضليل الرأي العا ّمَ ،
وص ِف أنظاره عن الشاه وت ّ
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األ ّول واألخري ،وهو إسقاط الشاه ونظامه املجرم .فحاولوا إشغال الشعب ،وإلهاءه
بأمور عديدة ،من ضمنها تلك املناقشات الصوريّة ،والطروحات الشكل ّية.
واستمرا ًرا لسياسة النظام القمعيّة هذه ،أُعلِ َن عن محاكمة أحد كبار املستثمرين

لإلمام
الخميني {
ّ

البهائيّني ،بتهمة عدم االنصياع آلراء املحكمة واملثول أمامها .وقد انته َزت الجمعيّة
اإليرانيّة للدفاع عن ح ّريّة اإلنسان وحقوقه ،فرص َة ح ّريّة األجواء السياسيّة ،فأج َرت
لقا ًء صحفيًّا مع عد ٍد من الصحفيّني اإليرانيّني واألجانب ،بتاريخ 1978/7/11م .فأشار
ممث ُّل الجمعيّة إىل بعض الجرائم واألعامل الالإنسانيّة التي قام بها النظام ،وأضاف:
«إ ّن ترصيحات املسؤولني وغري املسؤولني ،وخطواتهم ،تشري إىل أ ّن النظام الجائر وقواه
الحاكمة ليس مستع ًّدا لتلبية أيّة طلبات شعبيّة ودستوريّة».

وتزام ًنا مع سياسة النظام القمع ّية ،وعرب الحكومة والربملان ،تصاع َدت م ّدة القمع
والجور واالضطهاد .ففي  23متّوز ،هاج َمت الق ّواتُ املسلّحة مدرس َة «ن ّواب» الدين ّية
يف مشهد ،واعت َدت عىل طلبة العلوم الدين ّية ،وانهال عليهم أفرا ُدها بالرضب والشتم
املقذع والبذيء .فنش َبت يف مشهد مظاهراتٌ عارمة ،اشتبك املتظاهرون بها مع
الق ّوات املسلّحة.
وبعد أن أعل َنت الحكومة ،رسم ًّيا ،عن إجراء انتخابات ح ّرة ،وانفتاح األجواء
السياس ّية ،ص ّم َمت حركة تحرير إيران عىل املشاركة بهاّ ،إل أنّها ارتأت بذلك كسب
تأييد اإلمام { وموافقته ،خوفًا من ضياع مكانتها السياس ّية وفقدانها ،فأرسلَت
السيايس الجديد ،وتطلب منه
رسال ًة شفويّة إىل اإلمام { ،تسرتشده حول الوضع
ّ
ومم جاء يف هذه الرسالة:
إبداء رأيه بهذه املحاولةّ .

«إ ّن الدستور ومت ّممه ،دون أيّة تعليقات أخرى ،هو خري دليل ،وأفضل وثيقة،
إلدانة الشاه يف املحاكم الداخليّة كافّة ،وعىل الساحة الدوليّة ،وهو الوسيلة الوحيدة،
اآلن ،للدفاع عن التعاليم اإلسالميّة ،والعمل عىل تطبيقها .وإذا مل نعرتف به ،فإنّنا،
منطقيًّا وقانونيًّا ،سنفقد وثائق إدانة الشاه كلّها .وهذا ليس ضامنًا لسلطة الشاه؛

نفسه عن القانون والدستور نهائ ًّيا ،وخالفَه مخالف ًة رصيحة .واألفضل
أل ّن الشاه عزل َ
هو أن نو ِّج َه رضباتنا للجور واالضطهاد ،ال إىل االستعامر؛ فالقتال عىل جبهتَني نتيجتُه
الهزمية ،واملصلحة تقتيض ،اآلن ،عد َم مهاجمة أوروبّا وأمريكا؛ فإنّهام سيع ّززان بنية
الشاه الدفاع ّية ،أكرث فأكرث.
إ ّن كافّة النهضات الوطنيّة والدينيّة األخرية وصلَت إىل أهدافها ،ورف َعت مستوى
الوعي عند شعوبها ،عرب قناة االنتخابات الح ّرة ِمن ِقبَل الحكومات ،ومشاركة قياديّيها.
فاالنتخابات الح ّرة هي التي سم َحت لهم باإلعالن عن أهدافهم وآرائهم...
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السيايس الحا ّد ،وعدم اندماجها
إ ّن اقرتاحات حركة تحرير إيران ،يف ذلك الظرف
ّ
وتطابقها مع متطلّبات األوضاع الراهنة ،إزاء األجواء السياس ّية والثوريّة لدى املجتمع،
موسع ،ال تكفيه مثل هذه األسطر والكلامت.
كانت بحاجة إىل دراسة ونقد وتحليل ّ
إلّ أنّنا نض ُع بصامتنا عىل نقطة مه ّمة للغاية ،ونرتك ما دونها للقارئ الكريم ،ليحلّل
ويدرس املوضوع دراس ًة مع ّمقة .إ ّن اقرتاح حركة تحرير إيران هذا ،يحيك عن بساطة
وسذاجة يف األفكار ،وعدم العمق والشمول ّية؛ فهم انتزعوا الشاه من املخمصة ،وغفلوا
عن أ ّن الدستور هو الذي يضمن السلطة للشاه ،ويعرتف بكيانه وبرشع ّيته ونظامه
الشاهنشاهي».
ّ
يف  27متّوز ،أصدر اإلمام { بيانًا ،و َّج َه ُه إىل الجامهري الثائرة ،فح ّياهم وشكر
مواقفهم البطول ّية يف عدم إقامة االحتفاالت يف املناسبات الدين ّية التي مضَ ت ،وأبدى
وحيش عىل
هجوم
كل ِمن مشهد ورفنسجان وجهرمِ ،من
أسفه وأمله عىل ما حدث يف ٍّ
ٍ
ٍّ
الجامهري ،وعىل القتل والقمع واالضطهاد .ور َّد عىل ا ّدعاءات رئيس الوزراء حول انتهاء
التظاهرات ،بقوله:
«إنّ هذه املظاهرات األخرية هي خريُ صفع ٍة عىل َوج ِه املدَّ عني بانتهائها وقمعها.»...
قائل:
وأكّد اإلمام { ً

معارض ألهداف اإلسالم العليا ومصالحه،
ٌ
«إنّ الصمت والسكوت وعدم االحتجاج،
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الجعفري الحقّة .والدعوة إىل االستنكار
ف ملبادئ أيديولوج ّية املذهب
ومخا ِل ٌ
ّ
وباألخص سرية خاتم األنبياء
والتح ّرك والثورة ،هو ما يطابق تعاليم السرية النبويّة،
ّ
مح ّمد .»P
وباقرتاب حلول شهر رمضان املبارك ،خاطب اإلما ُم { علام َء الدين والكتل
الديني
السياسيّة ،وز ّودهم بالتعاليم الالزمة واإلرشادات الها ّمة ،وذكّرهم بواجبهم
ّ
رشع
والرشعي إزاء فضح جرائم الشاه ونظامه ،دون التقيّد ّ
بأي حذر وحيطة .وأ ّول ما ّ
ّ
به يف هذا املجال ،تأكيده عىل إسالميّة الحركة والثورة ،مه ِّد ًدا بذلك األحزاب السياسيّة
االنتهازيّة ،فقال:

لإلمام
الخميني {
ّ

«إنّ الحركة املقدّ سة األخرية يف إيران ،التي بدأت منذ الخامس من حزيران عام
1963م ،إسالم ّي ُة النزعة مئة يف املئة ،وقد انطلقَت بأيدي رجال الدين القديرة،
ومؤازرة الشعب اإليرا ّين املسلم والعظيم فقط ،وقادها ُ
رجال الدين ،دون االعتامد
عىل جهة أو شخص أو جمع ّية مع ّينة .ولِكَون حركتنا إسالم ّية ،ستستم ّر مبنأى عن
تدخُّل اآلخرين يف أمر القيادة ،التي هي يف يد العلامء ،دون غريهم .وال أشكّ يف
خاصة ،ليل ّوثوا هذه
النوايا الرشيرة ملن بدؤوا بالتح ّرك يف املدّ ة األخرية ،بنوازع َّ
قسم
الحركة ،بوصفها باملعت ِمدة عىل بعض الت ّيارات ،أو بالتابعة لها ،وقد تواطأ ٌ
منهم مع النظام الظامل ،محاوِلني وقف الحركة ،وحفظ الشاه .وعىل الشعب اإليرا ّين،
بكل وعي ،وبعني الحذر والشكّ  ،ويبتعد عنهم ،إذا اتّضح انحرافهم ،ال
أن يراقبهم ّ
قدّ ر اللهّ .
بكل رصاحة ،أنّ رجال الدين سي ّتخذون موقفًا صار ًما من هذه
وإن أُعلنّ ،
يل».
املجموعة الصغرية ،إذا ك ّر َرت املناداة بأفكارها ،التي تؤ ّدي اىل إبعاد املجرم األص ّ
هذا وأشار إىل مسألة االنتخابات الح ّرة ،وميول بعض األحزاب والشخص ّيات
قائل:
باتّجاهها ،فأوضح ً
«اتّخ َذت الحكومة سياس ًة جديدة ،وراحت ترضب عىل وتر الح ّريّة واالنتخابات،
عام من موعدها؟ وملاذا التأكيد
يف الفرتة األخرية .ملاذا هذا الته ّيؤ واالستعداد قبل ٍ

ومضطرب من موسم
قلق
عليها بهذا الشكل ،قبل شهر رمضان املبارك؟ إنّ النظام ٌ
ٌ
رمضان ،ويخىش من فضح جرامئه وخياناته خالل هذا الشهر املبارك ،عرب املساجد
الديني.
واملحافل الدين ّية ومراكز التج ّمع
ّ
عىل أ ّمتنا املجيدة ،أن تعلم بأنّ حركة النظام هذه ال تهدف ّإل إىل حفظ الشاه
ِمن تَ َع ُّر ِض خطبائنا وشبابنا الغيارى له؛ ولهذا ،يجب عىل خطبائنا وعلامء ديننا
يف إيران ،عد ُم االهتامم لهذه الحيل واألساليب املضلّلة .وليعلم الجميع أنّ مسألة
وهمي ،وال تهدف ّإل لخداع
ظل الحكومة الشيطان ّية ،يش ٌء
االنتخابات الح ّرة ،يف ّ
ٌّ
العالَم وتضليله .وما دام الشاه وزمرته مرتبِّعني عىل العرش ،فليس ألحد أن ينتخب
أو يختار نائ ًبا واحدً ا! وحني موعد االنتخابات ،سأقول كلمتي النهائ ّية واألخرية».

كذلك ،طلب اإلما ُم { من الشعب ،زيارة عوائل الشهداء ،واالهتامم بهم،
وتقديم العون واملساعدة لهم .وطلب من ال ُكتّاب وأصحاب القلم والبيان ،تسجيل
مستقبل ِمن ِقبَل األعداء
ً
غل
كافّة الحوادث والوقائع بحقائقها ،وتحريرها؛ يك ال تُستَ ّ

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ

وكان بعض األحزاب واالتّجاهات السياس ّية قد انخدع بحيلة معارضة بعض أعضاء
الربملان ،وراح ي ّربر وجودهم وأقوالهم؛ فطالب اإلما ُم { الشعب باعتزالهم واالبتعاد
عنهم ،فقال:
«اآلن ،وحني يرى الشاه أنْ ال مكانة له بني الشعب والجامهري ،حيث ُم ِن َي
بالهزمية والهوان ،يستعدّ اليوم لخلق أجواء مفتعلة؛ فهو يدفع برجاله وعمالئه،
الذين لطاملا شاهدناهم يحاربون الدين إىل جانبه ،يدفع بهم إىل تب ّني القيادة
الجامهرييّة والشعب ّية ،والدفاع عنها؛ يك يخرتقوا صفوف علامء الدين ،يف الوقت
والحساس .عىل رجال الدين ،أن يقدِّ موا هؤالء إىل املجتمع .يجب أن نعرف
املناسب
ّ
التغيري الذي طرأ عىل نظام الشاه ،فح َّول هؤالء ،الذين كانوا يُق ِّبلون يد الشاه ،وكانوا
تندس هذه
خدّ ا ًما له ،إىل معارِضني له .عىل الشعب الرشيف أن يبقى يقظًا ،ح ّتى ال ّ
العنارص الخطرية يف صفوفهم».
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واملغرِضني ،فيش ِّوهوا نهضتَنا اإلسالم ّية ،وينسبوا لها ما ال يناسبها ويواكب مسريتها.
وختا ًما ،طالب الخطباء وأمئّة الجمعة والجامعات بالتكلّم عن جرائم الشاه ،وفضح
كل
خياناته وانتهاكاته ،خالل تواجدهم يف املساجد واملناسبات العا ّمة ،واالحرتاز من ّ
حركة «تجعل الجامهري ترتاجع ،أو تنأى عن الوعي واإلدراك لحوادث اليوم والساعة».

لإلمام
الخميني {
ّ

استم َّرت مظاهرات الشعب ،مبناسبة أربعينيّة الشهداء ،يف املدن كلّها .ففي أصفهان،
وقبل شهر رمضان بأيّام قالئل ،وبالتحديد يوم الخامس من آب ،اندل َعت مظاهرات
عارمة وواسعة يف أصفهان ،تص َّدت لها الق ّواتُ املسلّحة ،وتسبّبَت بقتل الكثري منهم.
ويف اليوم ذاته ،ومبناسبة مرور الذكرى السنويّة للحركة الدستوريّة ،أصدر الشا ُه بيانًا،
قائل« :االنتخابات سوف تكون يف أجواء
تط ّرق خالله إىل االنتخابات الح ّرة املزعومةً ،
ح ّرة نزيهة مئة باملئة .وسوف تُعلَن نتائجها بنزاهة تا ّمة».
رئيس مجلس الشيوخ «رشيف إمامي»« :إ ّن األجواء السياس ّية
كذلك ،أضاف ُ
املتفتّحة» هي خري فرصة لبيان العقائد وإبرازها.
بعد هذا ،ويف اليوم األ ّول من شهر رمضان املبارك ،أصدر اإلمام { بيانًا ،ع ّزى
فيه الشعب بحادثة أصفهان األخرية ،وكتب:
«لقد أصبح شعار «املوت للشاه» شعا ًرا وطن ًّيا ،وسيستم ّر ح ّتى اإلطاحة بالنظام
الظامل ،وزوال الساللة البهلويّة املجرمة .ويجب اغتنام الفرص ،وتنظيم االجتامعات،
بأكرب عدد ممكن من املشاركني ،وفضح جرائم الشاه وخياناته».
كان اإلمام { يعي ج ّي ًدا ،ويعلم بأ ّن «االنتخابات الح ّرة» أصب َحت هدفًا ورم ًزا
اب سياس ّية ودين ّية معتدلة ،وكان يخىش من تح ّركاتهم ،التي قد تؤث ّر عىل مسري
ألحز ٍ
الرئييس .لذا ،خاطب الجامهري ،مح ِّذ ًرا إيّاهم
النهضة اإلسالم ّية ،وتحرفها عن مسارها
ّ
بقوله:
«م ّرة أخرى ،أُح ّذر شعب إيران! فبعد جهود الحكومة ،ومواصلتها الدعاية
كل َمن يدرس أقاويله ،سيعلم
واإلعالم ،أخذ الشاه ينادي باالنتخابات أيضً ا .إنّ ّ

ج ّيدً ا بأنّ الشاه يهدف ،من وراء االنتخابات ،إىل اإلطاحة بالثورة اإلسالم ّية ،وإبعادها
والرئييس ،وهو إسقاط كيانه ،واإلطاحة به .ولكن فات األوان،
األسايس
عن مسارها
ّ
ّ
قريب،
وأصب َحت فكرة الحكومة اإلسالم ّية ساري ًة يف عروق الشعب اإليرا ّين ،والنرص ٌ
إن شاء الله».
الكف عن تأييد
وأخ ًريا ،طالب الجامهري املؤمنة بأن تدعو الخطباء واملتكلِّمني إىل ِّ
بأدب واحرتام؛ أل ّن ذلك سيؤ ّدي إىل سكون ثورة الشعب وركودها ،وطالبهم
االنتخاباتٍ ،
االستمرار بفضح جرائم الشاه وفجائعه.

ةّرمتسم ةروثلاو ،ةيلاتتم تاّينيعبرأ
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الفصل الثامن والعشرون

ّ
العرفية في أصفهان
إعالن األحكام

وقد وق َعت حوادث مامثلة ومشابهة أخرى يف مدن شرياز وقزوين .ففي شرياز،
أُعلِ َن ِ
رشا بالتص ّدي ألعامل
الحداد العا ّم والعطلة العا ّمة .وو َّج َهت الحكوم ُة تهدي ًدا مبا ً
الشغب ،عىل أنّها سوف تعلن حظر التج ّول يف أيّة مدينة يحاول مواطنوها القيام
الصحف التظاهر ِ
ات التي انطلقت يف أصفهان ،إىل
بغوغاء وضوضاء .هذا وقد نس َبت
ُ
املتط ِّرفني الشيوع ّيني.
((( أحد الفنادق التي كان يقيم بها األمريك ّيون ،ومركز للفساد.

هفصأ يف ةّيفرعلا ماكحألا نالعإ

أُ ِقي َمت العدي ُد من املجالس واملحافل الدينيّة ،مبناسبة شهر رمضان املبارك ،يف أنحاء
البالد كافّة؛ ما أ ّدى إىل ترسيع عجلة الثورة والنهضة اإلسالميّة .وت ّم توزيع األرشطة
واملناشري والخطب والبيانات الحامسيّة والثوريّة ،ونرشها بشكل واسع .هذا وانطلقَت
مظاهرات ليليّة يف مدن ع ّدة .أ ّما أصفهان ،فانطلقَت فيها أكرب تظاهرة وأه ّمها ،متح ّدي ًة
وباألخص أهايل مدينة أصفهان ،قبل أيّ ٍام
بحق الشعب،
املجازر كافّة ،التي اقرتفها النظام ّ
ّ
ع ّدة .ففي الحادي عرش من شهر آب ،ويف األسبوع األ ّول من شهر رمضان املبارك ،تظاهر
أهايل أصفهان ،وهاجموا ع ّدة دور للسينام ،وبنوك «صادرات» ،وفندق شاه عبّاس(((.
وأرسعت الق ّوات املسلّحة إىل ساحة التظاهرات ،وفت َحت النريان عىل املتظاهرين،
مم أ ّدى إىل استشهاد املئات منهم وجرحهم .وعىل إثر
ورشقتهم بالرصاص دون رحمة؛ ّ
ذلك ،أُعلِ َن حظر التج ّول يف أصفهان ونجف آباد وهاميون شهر وشهر رضا.
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وبعد يومني من واقعة أصفهان الدامية ،وإعالن منع التج ّول يف هذه املدينة
املنت ِفضةَ ،و َّج َه اإلما ُم { خطابًا ،ع ّزى الشعب فيه ،وأعرب عن أمله العميق
الستشهاد املئات من القتىل من أبناء أصفهان وشرياز ،ث ّم و َّج َه عتابه ونصيحته إىل
الجيش وأفراد الق ّوات املسلّحة ،الرتكابهم هذه األعامل والجرائم الشنيعة ،إذ قال:

لإلمام
الخميني {
ّ

«عىل جيش إيران وكافّة املسؤولني املحرتمني ،أن يعلموا بأنّ تنفيذهم األعمى
لجميع أوامر الشاه الجائرة ،لن يرتك لهم سوى العار والرذيلة واللعن لألبد .فإىل
متى سيستمر الض ّباط والعسكريّون والقادة بقتل إخوتهم وأبناء شعبهم؟ وإىل
رسا ألطامع الشاه ،الذي هتك أعراضهم ،واستباح نساءهم و ُح َر َمهم،
متى ينقادون ق ً
وبأي مربّر
بأي عذرّ ،
وسلب ح ّريّاتهم ،وهاجم عقائدهم؟ وإىل متى يدافعون عنه؟ ّ
يطلقون الرصاص عىل إخوتهم يف الدين والعقيدة؟ إنّكم مسؤولون عن ذلك كلّه يوم
الحساب!
يجب عليكم إطاعة أوامر الله ،وعصيان الظاملني وخذالنهم .ال تشرتوا ،بقتلكم
إخوانكم ،عذاب الدنيا واآلخرة! أال تسمعون آهات األ ّمهات الثكاىل؟ إنّ هؤالء
ثم أال تفكّرون بأنّكم سوف تكونون السبب يف أحزان اآلخرين
األ ّمهات أ ّمهاتكمّ .
وآالمهم ،من األ ّمهات واآلباء واألطفال والنساء واإلخوة واألخوات؟
توبوا إىل الله ،والتحقوا بصفوف املؤمنني ،وسيكون النرص حليفكم يف الدنيا ويف
اآلخرة».
وطالب ،ثاني ًة ،ال ُكتّاب والخطباء كافّة ،بفضح جرائم النظام ،التي ال ت ُع ّد وال ت ُحىص،
وأكّد عىل الشباب والجامعيّني أن يستغلّوا الفرص كافّة إلطالق شعار «املوت للشاه»،
الذي هو وشعار اإلسالم واملسلمني.

بحق الشعب ،كان
ويف الوقت الذي كان فيه الشاه يرتكب العديد من املجازر ّ
اإلمام { يدعو الشعب إىل التكاتف والتالحم .فعقد أعضاء الجبهة الوطن ّية اجتام ًعا
مستقل،
ّ
رسيًّا ،يف الثاين عرش من شهر آب 1978م ،ص ّمموا فيه عىل العمل بشكل
ّ

«إ ّن خطاب الشاه مبناسبة الذكرى السنويّة للحركة الدستوريّة ،ومبناسبة إعالن
حظر التج ّول يف أصفهان ،يشري إىل عزمه الراسخ لفسح املجال للح ّريّات كافّة .ولك ّن
الحكومة اإليران ّية سوف تتعامل بخشونة أكرب مع الذين يثريون االضطرابات وأعامل
رصف
العنف والشغب ...إ ّن الشاه ،اآلنٌ ،
واقف عىل ُج ُر ٍف هارٍ ...ونعتقد بأ ّن عليه أن يت ّ
بدقّة وحذر تا ّم .فقد يضط ّر الشاه إىل منح بعض االمتيازات للمعارِضني ،وتنفيذ بعض
مطالبهم ،فيام إذا كان يريد الح ّد من ش ّدة التوتّر واالضطرابات .إ ّن ما يجري يف إيران،
السيايس املثري ...وإ ّن الكثري من الرموز والشخص ّيات الذين
فصل من االضطراب
هو ٌ
ّ
ات ّصلنا بهم ،يؤيّدون وميدحون الشاه ...ويقولون بأ ّن الشاه يجب أن يكون إمرباطو ًرا
وبعض
رئيسا للحكومة ...أ ّما آية الله
الخميني ،فهو يطالب باإلطاحة بالشاهُ ،
فقط ،ال ً
ّ

هفصأ يف ةّيفرعلا ماكحألا نالعإ

الظاهري املؤيِّد
وبدون مشاركة آراء اإلمام { وإرشاداته ،مع املحافظة عىل الشكل
ّ
ألفكاره { وآرائه .وكام يبدو ،فالسبب يف ذلك هو بحثهم مسألة املشاركة أو
عدمها يف االنتخابات ،التي القت معا َرضة شديدة من سامحة اإلمام {.
بعد إعالن ح ّريّة االنتخابات من ِقبل الحكومة والشاه ،ومنع التج ّول يف أصفهان
وبعض املدن الكربى ،واتّساع دائرة التظاهرات يف املدن األخرى من إيران ،أرسلَت
السفار ُة األمريكيّة يف طهران تقري ًرا إىل الخارجيّة األمريكيّة ،يوم 1978/8/17م ،حلّلَت
فيه أوضاع إيران السياسيّة ،والظروف التي مي ّر بها الشاه ،وأوضاع املعارضة السياسيّة
وخص َصت بالذات مواقف اإلمام { تجاه الشاه ،وتنبّأت بردود فعل
والدينيّةّ ،
الشاه تجاه معارضيه .تكمن أه ّميّة هذا التقرير يف التنبّؤات التي قامت بها السفارة،
والتي حدث َت بعد ثالثة أسابيع .ونظ ًرا للدور الرئيس الذي تلعبه السفارة األمريكيّة
يف توجيه الشاه ،فيمكن اعتبار هذه التنبّؤات التي ق ّد َمتها السفارة ،هي مج ّرد أوامر
ُو ِّج َهت للشاه ،فقام األخري بتنفيذها بعد أيّام ع ّدة .وقد ق ّد َمت السفارة األمريكيّة،
جاهدةً ،تقاري َرها كافّة ،لتوحي بأ ّن تصميامت الشاه مستقلّ ٌة عن تد ّخل األجانب،
وباألخص السفارة األمريكيّة .يقول التقرير:
ّ
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لإلمام
الخميني {
ّ

علني ،يف مدن أصفهان وشرياز ...أ ّما
أتباعه يطلقون عبارات «املوت للشاه» بشكلٍ ّ
املعتدلون ،أمثال آية الله «رشيعتمداري» ،فهم ال يرون يف أنفسهم الكفاءة والقدرة
الخميني ومعارضته ،لك ّنهم يسعون إىل تخفيف وترية التش ّدد لدى
عىل مخالفة
ّ
ومم ال ّ
شك فيه ،أنّهم سيخوضون االنتخابات الح ّرة؛ ومن ث ّم سيقلّل
الحركات الدين ّيةّ .
للخميني امل ُ ْب َعد خارج البالد.
ذلك من تبع ّيتهم التا ّمة
ّ
عىل الشاه أن يقف يف وجه التح ّديات ،ويتص ّدى للمعارِضني واملخالِفني كلّهم .وإ ّن
إعالن منع التج ّول هو إشارة إىل هؤالء املشاغبني كلّهم ،بأ ّن الحكومة لن تتح ّمل هذا
النمط من املامرسات .ويأمل الكثري من املرا ِقبني لألوضاع هنا ،أن تنتهي االضطرابات،
وتخف ح ّدة التوت ّر ،بانتهاء شهر رمضان ،بَيْ َد أ ّن شكوكنا يف ذلك تزداد يو ًما بعد آخر.
ّ
إ ّن الشاه يقف اآلن عىل حافّة السقوط ،ولك ّنه يستطيع ،بإراقة املزيد من الدماء،
َ
إيقاف النشاطات الدينيّة والسياسيّة كافّة ،ونجاحه يف ذلك سيكون حتميًّا؛ ولكن
عمل هيّ ًنا وبسيطًا ...وإ ّن مفكّري وبريوقراطيّي حزب «رستاخيز» -والذين
هذا ليس ً
هم من أعضاء الجبهة الوطنيّة القدامى -والقادة الجدد ،ال يتميّزون بالق ّوة والنفوذ
السيايس العميق؛ ولذلك فشلوا يف إيجاد ثغرة يف صفوف القيادة الدينيّة .والسبب
ّ
املتعصبني،
الخميني وأنصاره
األه ّم يف إحباط هذه املحاوالت ،هو تهديدات أتباع
ّ
ّ
والذين ت ّم تنظيمهم بشكل جيّد ومتقن ...وقد يضط ّر الشاه ،من أجل إخامد التم ّرد
والعصيان ،إىل استخدام العنف ،بدلً من الرفق واللّني ...ونحن ال ّ
نشك يف أنّه سيقوم
بذلك عند اقتضاء الرضورة.(((»...
واضح عىل دهشة السفارة
إ ّن ما حواه هذا التقرير من تناقضات عديدة ،هو ٌ
دليل ٌ
األمريك ّية وحريتها إزاء أحداث إيران .ويُستَن َبط من هذا التقرير ،أ ّن رجال السياسة
أي يشء من هذا القبيل يف إيران.
األمريك ّيني مل يتوقّعوا حدوث ثورة ،أو ّ
بعد أن استنكر اإلمام { حادثتَي أصفهان وشرياز الداميتَني ،وعقب إعالن منع

((( كتاب «صفحات من تاريخ الثورة اإلسالم ّية» -وثائق السافاك واملخابرات األمريك ّية -إصدار العالقات العا ّمة
لوزارة األمن.

التج ّول يف بعض املدن ،قام مراجع ق ّم بإصدار بيانات مامثلة ،جاء فيها« :إ ّن الزعامة
تكف عن الجهاد ،حتّى تتحقّق الح ّريّات الفرديّة واالجتامع ّية كافّة ،وإىل
الشيع ّية لن ّ
أن ت ُلغى كافّة القوانني املخالِفة واملعارِضة لدستور اإلسالم ،وحتّى يقوم «نظام عادل»
يف إيران».
وحاول الشاه ،مضافًا إىل أعامل القمع الدمويّة ،أن يؤكّد عىل منح الح ّريّات
السياسيّة ،وإجراء االنتخابات الح ّرة .وحاول مخادعة الجامهري الثائرة ،وذلك عرب
منحها امتيازات ما ّديّة وجزئيّة ،كاإلعالن عن ترفيع املوظّفني واملعلّمني ،وتوفري السكن
يل.
ّ
للعمل املتقا ِعدين ،وإلغاء احتفال شرياز الف ّن ّي التشكي ّ

وأشار الشاه ،وأل ّول م ّرة ،إىل مدى عمق سعة االعرتاضات الجامهرييّة ،خالل لقاء
صحفي ُع َّد يوم  17آب ،وقال« :مل أكن أتوقّع أن أدفع مثن الح ّريّة غال ًيا إىل هذا
ّ
الح ّد!» .ث ّم حاول تشويه األهداف اإلسالم ّية والثوريّة لإلمام { ولعلامء الدين،
الشعب بالحضارة العظمى ،بينام يَ ِع ُدهم
وحذّر الشعب منهم ،وقال« :نحن نَ ِع ُد
َ
أعداؤنا باإلرهاب والوحش ّية الكربى».

وأصدر اإلما ُم { بيانًا بهذه املناسبة ،أزاح الستار عن جرائم الشاه وأعامله
الشنيعة ،وقال:
أي إنسان ،قاد ٌر عىل القيام مبثل هذا العمل الشنيع،
أي فر ٍد مسلم ،أو ّ
«ال أظ ّن أنّ َّ
ّإل من اعتاد عىل أمثال هذه الجرائم الوحش ّية ،وأصبح طابعه وحش ّية ودمو ّية ال

هفصأ يف ةّيفرعلا ماكحألا نالعإ

وهكذا ،قا َمت أجهزة اإلعالم املحلّ ّية واألجرية مبحاوالت مامثلة؛ من أجل تشويه
وباألخص أهايل مدينة آبدان ،اعتربوا
سمعة الثورة والنهضة اإلسالم ّية .ولك ّن الشعب،
ّ
الحادثَ من صنع النظام .وهذا ما أ ّدى إىل خروج آالف جديدة ،والتحاقها باملتظاهرين
يف املدينة ،فأطلقوا هتاف «املوت للشاه» ،وهاجموا بنوك «صادرات» وبعض البنايات،
التأبيني لضحايا الحادثة ،يف يومه الثالث ،إىل
املجلس
يوم من الحادث .وقد تح ّول
بعد ٍ
ُ
ّ
تظاهرة كبرية وعارمة ض ّد النظام والشاه.
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مم ال شكّ فيه ،أنّ هذا العمل الالإنسا ّين واملخالف للقوانني اإلسالمية،
إنسان ّية ...وإنّ ّ
ال ميكن أن يصدر عن مخالِفي الشاه ،الذين يع ّرضون حياتهم للخطر؛ لحفظ مصالح
اإلسالم وإيران ،ولحفظ حياة ال ّناس وأموالهم...

لإلمام
الخميني {
ّ

مجال للشكّ يف تو ُّرط الشاه وعمالئه يف الحادثُ ،
ومن الدالئل ،التي ال تدع ً
قول
الشاه ،قبل الحادث« :إنّ املتظاهرين الذين يخالفونني ،يُنذرون بالخوف الكبري»،
وتكرار هذا الكالم بعد الحادث ،إذ قال« :إنّ هذا هو ذلك اإلنذار والوعيد!» .وليس
ذلك منطلِقًا من واقع أنّ الشاه عاملٌ كبري بالغيب!ّ ...
تدل القرائن عىل أنّ قضية آبادان
املفجعة نب َعت من املصدر نفسه الذي نشأت منه مجازر املدن األخرى االيرانية ،فهل
انتفع أحدٌ غري الشاه وأقربائه بهذه الجرمية؟».
ويف الختام ،أشار إىل استغالل الشاه الحادث ،إعالم ًّيا وسياس ًّيا ،وقال:
« إنّ هذه املصيبة ِمن إنجازات الشاه العظيمة ،إذ ّ
بث لنفسه دعايات واسعة
يف الداخل والخارج ،ويأمر أبواقه وصحفه املو َّجهة العميلة يف الداخل ،واملصلح ّيني
يف الخارج ،أن يعملوا ما استطاعوا لخداع هذا الشعب ،بنرش األخبار املتعلِّقة بهذه
الشعب اإليرا َّين
الجرمية ،ونسبتها إىل الشعب اإليرا ّين املحروم واملظلوم ،ل ُيظهِر
َ
املُطالِ َب بحقوقه ،للعالَم ،شع ًبا غريَ ملتزم مبعايري إنسان ّية أو إسالم ّية».

وقام العديد من علامء الدين وأهل العلم يف العديد من املدن ،بإصدار بيانات
ين ،الذي ارتكبه النظام .وعىل الرغم من موقف اإلمام {
تُدين هذا العمل الالإنسا ّ
الرصيح ،وموقف غالبيّة الشعب تجاه الحادثّ ،إل أ ّن الشخصيّات واألحزاب السياسيّة
أي موقف إزاء الحادث .وأصدر
والدينيّة املعتدلة صمتَت ،وع َزبَت عن اتّخاذ ّ
تأسفه وأمله الشديد لِام حدث ووقع ،وقال:
«رشيعتمداري» بيانًا ،أعرب فيه عن ّ
«إىل اآلن ،مل نعرف َمن الذين خطّطوا لهذه الجرمية وم ّهدوا لها !»...وعمل أعوانُه يف
رسع يف
آبادان ،عىل تهدئة الحشود الثائرة والغاضبة ،ودعوتهم إىل الحذر وعدم الت ُّ
اتّخاذ القرارات.

ومع كثافة الحملة اإلعالم ّية التي قادها النظام تجاه هذا الحادثّ ،إل أ ّن التناقضات
الواضحة بني ترصيحات املسؤولني ،دلَّت عىل تو ُّرط أزالم النظام يف هذا الحادث.
يل للحكومة والنظام ،واضطرابها .وانتقد ممثّلو
وأ ّدى ذلك إىل إرباك الوضع الداخ ّ
رئيس الوزراء ،واستفرسوا عن دواعي تدبري الحادث .وقد استم ّرت
املعارضة يف الربملان َ
التظاهرات الجامهرييّة يف آبادان واملدن األخرى.

هفصأ يف ةّيفرعلا ماكحألا نالعإ
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ّ
الوطني
حكومة الوفاق
ضعف حكومة «جمشيد آموزكار»((( فضيح ًة؛ نتيجة انكشاف تو ُّر ِطه
سبّب
ُ
مم دعا الشاه إىل عزله عن رئاسة الحكومة ،كتناز ٍل من جانبه
يف حادث آبادان؛ ّ
وأحل محلّه «رشيف إمامي» رئيس مجلس الشيوخ ،يف  27آب.
للمعارِضنيّ ،

((( كان قبل ذلك وزي ًرا للنفط لسنوات عديدة ،لعب دو ًرا مهمًّ يف «األوبك» لصالح أمريكا.

ّينطولا قافولا ةموكح

حل يف
وكان «رشيف إمامي» من أزالم الشاه ،ومن املاسون ّيني املعروفني ،وكان قد ّ
وعب «إمامي» عن
هذا املنصب سابقًا ،عام1960م ،حينام كانت األوضاع متوت ّرة آنذاكّ .
حكومته ،بـ«حكومة الوفاق
الوطني» .وسعى إىل جذب األحزاب السياس ّية املعتدلة
ّ
الديني ،معتم ًدا
جانب آخر ،يتظاهر مبظاهر التديُّن وااللتزام
نحوه ،بينام راح من
ٍ
ّ
كسب ثق ِة علامء الدين
عىل قربه ونسبه إىل عائل ٍة ذات أصول دين ّية ،ها ِدفًا بذلك إىل ِ
وكسب اعتام ِدهم .وليك يربهن عىل ذلك ،خطا خطوات رسيعة
اإلسالمي،
والجناح
ِ
ّ
الشهنشاهي ،وأكّد خالل أ ّول بيان له ،عىل
وسطح ّية إلثبات وجوده؛ فألغى التاريخ
ّ
«ظل تعاليم اإلسالم الرفيعة ،وضمن إطار الدستور» ،ووعد مبنح
وجوب إنقاذ البلد يف ّ
الح ّريّات السياس ّية لألحزاب ،ومحاكمة املتع ّدين عىل خزينة الدولة ومعاقبتهم ،وأكّد
عىل احرتام علامء الدين ،وتقديس التعاليم اإلسالم ّية ،وطالب مبعاقبة املتو ِّرطني يف
ومحلت
املجازر والحوادث األخرية .وعىل إثر ذلك ،أصدر قرا ًرا يقيض بإغالق البارات ّ
القامر وبؤر الفساد والبغاء كافّة.

409

410

حكومة «رشيف إمامي» كانت تُعتَ َب مثال ّي ًة ومنوذج ّي ًة عند بعض األحزاب
أي نوع
والشخص ّيات السياس ّية والدين ّية املعتدلة .وليك مينع اإلما ُم { من حدوث ّ
من املفاوضات املحتملة بني األطراف السياس ّية املخدوعة والحكومة ،أصدر بيانًا ،فضح
ٍ
محاوالت إلغفال الشعب ،وهي
فيه مؤامرة الشاه الجديدة ،و َع َّد وعو َد رئيس الوزراء
مج ّرد ا ّدعاءات وهم ّية ،وحذّر بش ّد ٍة علام َء الدين والجامعات السياس ّية كافّة ،من
التنازل والتفاوض مع النظام ،وقال:

لإلمام
الخميني {
ّ

«إنّ ما يقوم به النظام من تغيري عنارصه ،هو مؤامرة ضدّ الشعب؛ من أجل
ثم إخامدها .ولقد ثبت لدى الشاه،
الضغط عىل الثورة والصحوة اإلسالم ّية؛ ومن ّ
أنّه لن يستطيع مواجهة الشعب بالرصاص والدبّابات واملدافع .لذا ،عمد إىل طريق
الخداع واملكر؛ فهو يحاول خداع الشعب ببعض الكلامت والعبارات املعسولة؛ ليم ِّهد
لنفسه طريق االستمرار يف الخيانة والعاملة واإلجرام.
لك ّن الشعب لن ينخدع بهذه املحاوالت كلّها ،وسيبقى نا ِف ًرا ومتذ ِّم ًرا من الشاه
وجالوزته ،الذين ُيخلِصون له الخدمة ،ويفتخرون بها».
ألي نوع من التنازل واملفاوضات ،وأكّد عىل مض ِّيه يف
وك ّرر اإلمام { َرفْضَ ُه ّ
قائل:
اإلطاحة بالشاه ونظامهً ،
ثم كيف ميكن
«الصلح مع النظام ،تفسريُه ُ
سحق كافّة دماء شهدائنا وإهدارهاّ .
للزعامة الدين ّية أن تسكت وتصمت إزاء االعتداءات عىل املقدّ سات اإلسالم ّية ،وسلب
ثروات املسلمني ونهبها ،وقتل األبرياء؟ إنّنا ال نصالحهم ملج ّرد ا ّدعاءاتهم باحرتام علامء
الدين ،إنّ ذلك عا ٌر علينا .علينا أن نسعى ،جا ِّدين ،لتحقيق أهداف الشعب ،ومطالبه
التي ير ّددها يف احتجاجاته ومظاهراته؛ فأفراد الشعب كافّة يطالبون بإسقاط نظام
بهلوي ،ولن يكتفوا بوعود كاذبة ،تدّ عي احرتام العلامء ،وإغالق البارات املؤ ّقت،
ّ
وإرجاع التاريخ إىل سابقه .إنّه ملن املؤسف أن تحسب الحكومة الشعب وعلامء
الدين والسياس ّيني ً
طفل صغريًا ميكن إغراؤه بلعبة تافهة .عىل شعب إيران أن يعلم

دين يصالح ويتفاوض مع نظام ظامل تالعب بأحكام الله
بأنّه لن يكون هناك عالِ ُم ٍ
والقرآن الكريم .فاملصالحة هي تسليط جالوزة الشاه عىل رقاب الشعب وأمواله
أي عامل دين اقرتافه.
ونواميسه ،وليس هناك جر ٌم أعظم من هذا ،وليس بإمكان ّ
وكذلك األحزاب والكتل والحركات السياس ّية ،فإنّها لن تتفاوض ،وليس بإمكانها أن
زج أفرا َد الشعب يف سجن الشاه الكبري ،وتس َّب َب يف هدر الرثوات
تتفاوض مع ٍ
نظام َّ
الوطن ّية والقوم ّية كافّة ،ولن يقبل السياس ّيون وصمة عا ٍر كهذه».

وعىل الرغم من هذه الوعود واملحاوالت الخادعة كلّها ،استم َّرت املظاهرات بشكلٍ
وباألخص خالل األيّام األخرية من شهر رمضان املبارك.
أوسع،
ّ
ويف الرابع من أيلول ،أُ ِقي َمت صالة عيد الفطر ،بحضور مئات اآلالف من الجامهري
الثائرة ،بإمامة آية الله الدكتور الشهيد «مح ّمد ُمفتح» ،يف منطقة قيطريّة يف طهران.
مثيل يف تاريخ الثورة أب ًدا!
السيايس ٌ
الديني
ومل يسبق لهذا االجتامع
ّ
ّ
أ ّما «السافاك» ،فكان قد أعلن حالة اإلنذار ألفراده ،من الساعات األوىل لذلك
اليوم .وبعد انتهاء مراسم الصالة ،اندل َعت مظاهرة عظيمة وكبريةَ ،رف َع املتظاهرون

ّينطولا قافولا ةموكح

إ ّن موقف اإلمام { الحازم ،تجاه املفاوضات ،أغلق األبواب كافّة بوجه الذين
كانت تراودهم أفكار الصلح والتفاوضِ ،من السياسيّني والدينيّني املعتدلني .وإ ْن كان
هؤالء يعتقدون بأ ّن عليهم أن مينحوا حكومة «رشيف إمامي» فرص ًة لتطبيق وعودها،
ألي نوع
وأن يستغلّوا الفرصة من أجل التد ّرج نحو الصلح ،فإ ّن رفض اإلمام { ّ
كل من
من املصالحة واملفاوضة ،أج َربهم عىل االمتناع والرتاجع عن ذلك .فقد طالبَت ٌّ
«حركة تحرير إيران» و«الجبهة الوطنيّة» ،خالل بياناتها ،بعزل الشاه واإلطاحة بالنظام.
والتأن،
وطالب «رشيعتمداري» الشعب ،يف  28و 31آب ،بالتزام الهدوء وضبط النفس ّ
وطالب بتطبيق الدستور ،يف  29آب ،دون اإلشارة إىل عزل الشاه ،وأعلن يف الثاين من
أيلول« :إنّنا سنمنح الحكومة الجديدة شه َرين أو ثالثة ،ليك تلبّي طلباتنا» .وباملقابل،
أكّد «رشيف إمامي» عىل أه ّميّة االتّصال بعلامء الدين والعلامء داخل البالد.
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ٍ
يافطات كُ ِت َب عليها شعارات «املوت للشاه» و«يعيش
الخميني» ،وطافوا يف
فيها
ّ
شوارع العاصمة ،حتّى انتهوا إىل ساحة الح ّريّة [كانت تسمى بساحة شهياد].
وفاجأت املظاهر ُة ق ّو ٍ
مم سلب منهم القدرة
ات من الجيش والرشطة ،بعظمتها؛ ّ
باألخص عندما قام املتظاهرون برشق املسلَّحني بباقات
أي إجرا ٍء ُمعا ٍد،
ّ
عىل اتّخاذ ّ
الورود!

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف السادس من أيلول ،و َّج َه اإلما ُم { بيانًا إىل الشعب ،بارك له حلول عيد
الفطر السعيد ،وقال:
«لقد أتبع الشعب اإليرا ّين املسلم صال َة العيد بعباد ٍة عظيمة أخرى ،هي الرصخات
املد ِّوية ضدّ نظام الظلم والنهب؛ إلقامة حكومة العدالة اإلسالمية؛ وهذا يف ذاته من
أعظم العبادات .وإنّ تقديم التضحيات من أجلها ،هو منهج األنبياء العظام ،وال
النبي األكرم ووص ّيه العظيم أمري املؤمنني .»Q
س ّيام ّ
ث ّم أشار إىل أ ّن الشعب قد وصل إىل مفرتق طرق ،ولن يختار طريق ّ
الذل والعار
الشعب من االلتفات
أب ًدا .وأكّد عىل استمراريّة التظاهرات بعد شهر رمضان ،وحذَّر
َ
إىل وعود الحكومة الكاذبة ،وقال:
«عليكم باغتنام الفرص واألحــداث ،إلقامة االجتامعات يف املساجد واملحافل
وكل ٍ
صوت يخالف
واألماكن العا ّمة ،والدفاع عن القرآن الكريم والعدالة اإلسالميةُّ .
ين لنفع الظاملني الحاكمني ،ورضر اإلسالم والوطن...
ذلك -كائ ًنا من كان -فهو شيطا ٌّ

إنّ الشعب اإليرا ّين ...لن ينخدع بهؤالء املشعوذين ...والشا ُه وحكوم ُته خونة،
بالحق ،وتخطّوا الدستورً ،
فضل عن
إذ وقفوا وقوفًا مسلَّ ًحا يف وجه الشعب املطالِب
ّ
قوانني اإلسالم التح ّرريّة ،وطاع ُتهم تعني طاعة الطاغوت! فال تفسحوا املجال لهؤالء،
وأَطلِعوا العالَم عىل أعاملهم اإلجرام ّية ،باالعتصام واالحتجاج».
وطالب اإلمام { املجاهدين بفضح جرائم الشاه ،وإعالن هويّته أمام الشعوب،
ث ّم و َّج َه شُ ك َره إىل ق ّوات الجيش والرشطة؛ لعدم تع ُّر ِضهم للمتظاهرين يوم عيد الفطر،

وناشدهم العود َة إىل أحضان الشعب ،كام ناشد املفكِّرين والخطباء توجي َه اإلخوة
وتصحيح أفكارهم ،وأشار إىل تظاهرة يوم العيد ،التي كانت تُعتَ َب ،بذاتها،
العسكريّني،
َ
مبثابة انتخابات عا ّمة ،فقال:
«ألَيس من مصلحة الحكومة أن تتن ّحى؛ ح ّتى ال تفضح نفسها أكرث من ذلك ،يف
األوساط الدول ّية؟ أمل يَ ِح ْن الوقت ليك يعلن الشا ُه عن تنازله ،ويرتك الشعب ي ّتخذ
مصريه بنفسه؟ لقد حان موعد محاكمة الخونة ،وهل ميكن أن نخطو خطو ًة واحد ًة
إلنقاذ الشعب ،مع وجود خونة اإلسالم ،وعىل رأسهم الشاه؟».
ث ّم أجاب يف ختام بيانه ،عىل الذين اتّهموا النهضة بالفوضويّة ،وفقدان الربمجة
والتنظيم ،ومخالفة ح ّريّة املرأة واألقلّ ّيات الدين ّية ،فقال:

«عىل الجميع أن يعلم أنّه بعد ذهاب الطغمة الحاكمة ،سوف نعلن برنامجنا
األسايس ،الذي يستند إىل أحكام اإلسالم العادلة .وسيعلم الجميع أنّ ما و َّج َههُ هؤالء،
ّ
من التهم الخبيثة والسا ّمة إىل اإلسالم ،كموضوع كبت ح ّريّة املرأة واألقلّ ّيات الدين ّية،
هي مج ّرد محاولة منهم ،إليقاف عجلة الثورة املتسارعة ،وتضليل األفكار.»...
ّينطولا قافولا ةموكح
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مجزرة الثامن من أيلول ( 17شهريور)

( لوليأ نم نماثلا ةرزجمجملا ةرزجم

عظيمّ ،
دل عىل مدى ق ّوة الجامهري الثائرة،
كانت مظاهرة عيد الفطر استعراضً ا
ً
والسائرة عىل نهج اإلمام { ،وأثا َرت إعجاب الجميع واستحسانهم .ويف املقابل،
ه َّزت أركا َن نظام الشاه ،وزا َدت من قلقه .ومن جهة أخرى ،اعتُ ِ َبت هذه املظاهر ُة
الطريق َة املثىل للثورة واالحتجاج ،بدلً من النشاطات املتناثرة هنا وهناك ،والتي كان
يت ّم قم ُعها بشكلٍ عا ّم .وقد تَركَت هذه التظاهراتُ خوفًا وهل ًعا عميقًا يف قلوب
قياديّي الجيش؛ إثر التحاقِ عد ٍد ال يُستَهان به من أفراد الجيش والض ّباط ،بصفوف
الجامهري املنت ِفضة(((؛ ما جعلهم يطالبون الشاه بإصدار أوامره ملنع املظاهرات .ففي
السادس من أيلول ،أصدر الشا ُه قرا ًرا مبنع االحتجاجات واملظاهرات يف البالد ،وعىل
الرغم من هذا القرار ،اندل َعت يف اليوم التايل له -أي يف  7أيلول -مظاهر ٌة أكرب وأعظم
مليون شخص ،ات ّجهوا أيضً ا مبسريتهم إىل
َ
من مظاهرة يوم الفطر ،شارك فيها ما يقارب
ساحة الح ّريّة ،وكانوا يُطلِقون هتافات «املوت للشاه» و«يعيش
الخميني» و«قيامنا
ّ
حسيني ،قائدنا
خميني».
ّ
ّ
بعد هاتَني املظاهرتَني العارمتَني ،أعلن الشاه من َع التج ّول ،بعد أن أجرى مشاورات
مع القادة العسكريّني ،وسف َريي بريطانيا وأمريكا .وبعد مصادقة الحكومة عىل قرار
ليل .ويف اليوم التايل -أي يف الثامن من أيلول -اتّج َهت
منع التج ُّول ،أذاعته وكالة األنباء ً
كل من يهرب من الثكنات العسكريّة؛ وت ّم ،بالفعل ،إعدام عدد من
((( وقد أصدرت قيادة الجيش أم ًرا بإعدام ّ
أفراد الجيش ،الذين مل يهربوا خارج مناطقهم ،والباقون لجؤوا إىل مدنٍ غري مدنهم.
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لإلمام
الخميني {
ّ

الجامهري إىل ساحة الشهداء [املعروفة بساحة (جاله) آنذاك] ،للتج ُّمع واالنطالق
مبظاهرة أخرى ،استمرا ًرا لحركتهم خالل األيّام املنرصمة .بَ ْي َد أنّهم فُوجِئوا مبحارصة
الجيش املد َّجج بالسالح .وتق َّد َمت النسوة إىل الساحة ،فيام استق ّر الرجال بالجانب
الجيش
ُ
اآلخر لها ،وارتف َعت األصوات هاتف ًة« :املوت للشاه» و«يحيى اإلمام» .وهاجم
ض َج القتل ُة املتظاهرين
املتظاهرين ،وأمطرهم بالرصاص عىل حني غ ّرة؛ وهكذاَّ َ ،
بدمائهم ،وهم ير ّددون شعار «املوت للشاه» و«يحيى
ينج من هذه
الخميني» .ومل ُ
ّ
املجزرة إلّ القليل ،الذين قاموا بحمل املجروحني عىل أكتافهم ،إلخالئهم من ساحات
التظاهر .واستم ّر االشتباك حتّى عرص ذلك اليوم .وأسفرت املجزر ُة عن استشهاد أكرث
من أربعة آالف شهيد ،مضافًا إىل املئات من الجرحى .وقد تعالت يف العاصمة طهران،
ودوي القنابل
وال س ّيام األحياء القريبة من منطقة االشتباك ،أصواتُ أزيز الرصاص
ّ
اليدويّة ،وتضاعفَت أعمدة الدخان إىل السامء ،من أحياء ومناطق ع ّدة.
كل من آبادان ،وشرياز،
تزام ًنا مع أحداث العاصمة ،أُعلِ َنت حال ُة منع التج ّول يف ٍّ
وأهواز ،ومشهد ،وقزوين ،وجهرم ،وكازرون ،وتربيز ،وكرج ،وكرمانشاه ،وق ّم .وأُل ِق َي
القبض ،يف الوقت ذاته ،عىل عد ٍد من العلامء وأهل العلم وعدد من الشخصيّات
ُ
َ
وطرق
األخرى .وبلغ خ ُرب إعالن األحكام العرفيّة وحظر التج ُّول معظ َم مدن إيران،
أسامع «كارتر» ،الذي كان يقوم مبباحثات مع «السادات» و«بيغن» يف كامب ديفيد.
واتّصل «أنور السادات» بالشاه ،وج ّدد له دعمه وتأييده لِام يقوم به ،وكذلك «كارتر»
ات ّصل بالشاه ،وأكّد دعمه الكامل له .وأكّ َدت وزار ُة الخارجيّة األمريكيّة عىل دعمها
رص َحت بأنّه «يجب أن يسود إيران النظا ُم واالستقرا ُر» .وقد َم َّدت ُه بالدعم
للشاه ،حيث ّ
امليض يف أعامله اإلرهابيّة والقمعيّة.
ً
فعل؛ من أجل ّ
ات ّصل «كارتر» بالشاه هاتف ًّيا ،ليه ّدئ من روعه ،ويخفّف من قلقه ،وقد كان دعمه
دعم فعل ًّيا ،حيث وافق له عىل مطالبه ومشرتياته العسكريّة كلّها،
للشاه هذه امل ّرةً ،
رغم الحرج الذي واجهه يف الكونغرس .وبعد أربعة أيّام من مجزرة ساحة الشهداء

يك لدى إيران تقري ًرا ها ًّما ِمن ِق َبل حكومة الواليات املتّحدة،
بطهران ،ق َّدم السف ُري األمري ّ
رصف ،باتّخاذ اإلجراءات
جاء فيه« :إ ّن الحكومة األمريك ّية متنح الشا َه مطلق ح ّريّة الت ّ
لحل املشاكل واملعضالت الداخل ّية ،والسعي لرفعها.»...
الالزمة ،وحسبام يراه مناس ًباّ ،
لقد ظ ّن الشا ُه بأنّه أخمد األصوات املنا ِوئة ،بإراقته دماء اآلالف من األبرياء
وال ُع َّزل ،يف العاصمة وباقي املحافظات .وأصدر «رشيعتمداري» بيانًا ،ع ّزى فيه عوائل
َ
النضال والجها َد الذي يقوم به الشعب ،أنّه من أجل
الضحايا ،و َع َّد يف بيانه هذا،
«إقامة حكومة القانون ،ونيل الح ّريّات القانونيّة املرشوعة» ،ومل يُ ِش يف بيانه إىل
هدف الجامهري األ ّول واألخري ،وهو إسقاط الشاه ونظامه ،وإقامة الحكومة اإلسالميّة.
الشعب ،يف بيانه ،بإقامة «العزاء والحداد ،يف ج ٍّو من الهدوء
وطالب «رشيعتمداري»
َ
والرزانة ،وداخل البيوت واملنازل ،وعدم إعطاء امل ِّربرات للنظام لريتكب العديد من
بحق املواطنني ،وألّ مينح عمالء االستعامر واالستبداد م ِّرب ًرا آخر ألعاملهم
املجازر ّ
الحساسة والخطرة».
الشنيعة،
ّ
وخاصة يف مثل هذه الظروف ّ

وبعد يومَ ،و َّج َه اإلما ُم { بيانًا إىل الشعب ،جاء فيه:

«أيّها الشعب اإليرا ّين الرشيف والشجاع ،لقد أثبت الشا ُه م ّر ًة أخرى ،بإعالنه
األحكام العرف ّية يف طهران واملدن اإليرانية الكربى ،أنّ حكومته ال تحظى بأيّة شعبية.
فإعالن األحكام العرف ّية ليس له مس ّوغ قانو ّين ،بل هو جرمية ،و َمن أصدر األمر بذلك
خاص ًة وأنّ املظاهرات كانت تجري يف هدو ٍء تا ّم ،باعرتاف اإلذاعة والتلفزيون
مجر ٌمّ ،
اإليرا ّين .مل ي َر الشا ُه طريقًا أفضل لقتل الناس ال ُع َّزل املظلومني ،من إصدار األحكام
العرفية ...ويف الحقيقة ،إنّ الشاه يريد أن ينتقم من الشعب؛ ليك يُخمد األصوات
كل
املنا ِهضة ،حسب زعمه .وقد فات األوان ،فإنّ الشعب قد وعى ونهض وأدرك ّ
يشء.

( لوليأ نم نماثلا ةرزجمجملا ةرزجم

لقد كانت حصيل ُة هذا البيانِ إلقا َء الرعب يف قلوب الجامهري ،ودعوت َهم إىل
الثوري ،والتزام املنازل والبيوت.
االستسالم ،وترك النشاط
ّ
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ليتني كنت معكم يا أبناء إيران الثائرين ،ألنال وسام الشهادة يف الدفاع عن
عقيدتنا اإلله ّية الحقّة!
عاجل أم ً
ليعلم شعب إيران ،بأنّ النرص سيكون حليفهً ،
آجل .لقد أراد الشا ُه أن
الوطني ،لك ّن هذه املؤامرة
رشك علامء الدين يف جرامئه ،عرب قناة حكومة الوفاق
يُ ِ
ّ
رسعان ما انكشفت للجميع.»...

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف الختام ،دعا الجيش اإليرا ّين للخروج عن طاعة الشاه ،وااللتحاق بصفوف
الجامهري ،ليجاهد معهم يف سبيل إزاحة كابوس الظلم والخيانة عن صدره .وبعد ثالثة
أيّام ،أصدر اإلمام { بيانًا آخر ،ع ّزى فيه جميع أبناء الشعب ،ووصف الضحايا
بأنّهم «شهداء يف سبيل الله» ،فقال:
رب
«الله عىل ما أقول وكيل ...إنّني أخاطب أبناء الشعب كافّة ،ال من أجل ُق ِ
موعد ذكرى استشهاد ابني مصطفى ،بل من أجل الشهداء كلّهم ،ومن أجل كرامة
الشعب وح ّريّته؛ فالشهداء كلّهم أبنايئ وأح ّبايئ...

لذا ،فإنّني أع ّزي اآلباء واأل ّمهات واألقرباء الذين فقدوا أبناءهم وأح ّبتهم ،وأبارك
لهم ،يف الوقت نفسه ،استشهادهم .وأسأل الله أن يرزقني ما رزقهم ،فذلك أميل
الكبري ،وقد ال يكون بعيدً ا ،بعون الله».
قائل:
ومن أجل إذالل نظام الشاه ،أَ َم َر يف بيانه هذا ،باالعتصام العا ّم ،ودعا الشعب ً
«يجب علينا ،من اآلن فصاعدً ا ،ترك أعاملنا ومشاغلنا لفرتة ما ،ح ّتى يفتح الله
عم قريب! وال ترسعوا يف العودة إىل األسواق والعمل،
علينا؛ فإنّ نظام الظلم سينهار ّ
واسعوا إىل تقوية روح اإلميان عند الضعفاء ،وإنّ الرزق بيد الله ...وال تهبوا املوت؛
فإنّ املوت والحياة بيد الله -سبحانه وتعاىل.»-

عمل مصفاة طهران باالعتصام واإلرضاب عن العمل ،يف العارش
وعىل إثر ذلك ،قام ّ
من أيلول .وأ ّدت مرحلة بدء االعتصامات يف املعامل واملنشآت الصناع ّية ،إىل خوف
الشاه وهلعه ،أكرث فأكرث.

كل من سف َريي بريطانيا وأمريكا ،عىل
بعد مجزرة أيلول الدامية ،كان يرت ّدد ٌّ
الشاه ،بني اليوم واآلخر ،نزولً عند رغبته وطلبه .وكان الشا ُه يطرح عليهام خططَه
التي يفكّر بتطبيقها ،ويتباحث معهم يف طبيعة األوضاع والظروف الراهنة .وأ ّما
الهدف اآلخر من وراء هذه الحركة ،فهو كسب رىض حكومتَي بريطانيا وأمريكا،
وضامن تقديم الدعم الكايف له .ينقل السف ُري الربيطا ّين عن الشاه -حيث التقاه بعد
ُ
الخوف يف بدين ،عندما
دب
أسبوع من وقوع مجزرة الثامن من أيلول -اآليت« :لقد َّ
رصفاته .فقد امتقع لونُه ،واستوىل
ُ
ملست مدى التغيري الذي طرأ عىل مالمح الشاه وت ّ
عليه الضعف ،وبدا كأنّه قد أخفق وفقد السيطرة عىل نفسه؛ نتيجة الضغوط
النفس ّية» ،هذا وقد اعرتف الشا ُه ،يف هذا اللقاء ،بات ّساع دائرة الرفض واملعارضة
لنظامه ،وتط ّور املعارضة وتنظيمها ،واعرتف بفشل تجربة حزب «رستاخيز» .وعىل
الرغم من هذا ،كان يسخر من قدرة علامء الدين ونفوذهم ،ويعتربهم غري قادرين
عىل إدارة البالد.

ُ
الهدف من هذه السياسة املتناقضة ،هو إرعاب املعا َرضة التابعة لإلمام {،
كان
َسح املجال لألحزاب الدين ّية والسياس ّية،
وإرغامها عىل االنرصاف وترك الساحة ،وأخ ًريا ،ف ُ
بقيادة «رشيعتمداري» ،والتي تهدف إىل العمل يف إطار ما ُس ِّم َي بالدستور ،بعي ًدا عن
املساس بالشاه .وهكذا ،بدأ االتّصال بني حكومة «رشيف إمامي» والسفارة األمريك ّية
وقادة األحزاب املسا ِومة.

( لوليأ نم نماثلا ةرزجمجملا ةرزجم

اتّخذ الشاه ،بعد إعالن األحكام العرفيّة ومنع التج ّول ،سياس ًة مزدوج ًة ومتناقضة؛
مم برهن للشعب عن ضعف النظام .فكانت الق ّوات العسكريّة تهاجم االجتامعات
ّ
القبض عىل الشخصيّات املجاهدة
والتظاهرات كافّة ،يف األيّام واألسابيع األوىل ،وتُلقي َ
البارزة وامله ّمة .ومن جهة ثانية ،فقد َمن َحت الحكوم ُة أجهزت َها اإلعالميّ َة ح ّريّ ًة أكرث؛
فكانت تذيع خطب ن ّواب األقلّيّة املعارِضة يف الربملان لحكومة «رشيف إمامي»،
بشكلٍ مبارش.
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وقام الشا ُه ،بعد التشاور مع سف َريي بريطانيا وأمريكا ،بتكليف حكومة «إمامي»
مبها ّم أربع ،وهي:
 .1اقتالع جذور الفساد.
 .2االتّصال بعلامء الدين املسا ِومني.
 .3تلبية كافّة االحتياجات فو ًرا.
 .4إجراء االنتخابات الح ّرة؛ يك تتح ّرك الحكومة للفوز بأكرث املقاعد يف الربملان.

لإلمام
الخميني {
ّ

يف العارش من أيلول ،ق ّدم «رشيف إمامي» برنامج عمله إىل الربملان ،وحظي بتأييد
 80باملئة من أعضائه ،وأعرب «إمامي» يف الجلسة نفسها ،عن أمله يف إلغاء األحكام
العرف ّية ،وتوقُّف أعامل العنف والشغب وإثارة االضطرابات .وعىل إثر ذلك ،ت ّم تقليص
ساعات منع التج ُّول ،وأُطلِق رساح مئات السجناء السياس ّيني ،وأَص َد َرت الحكوم ُة
قرارات مبنع سفر بعض املسؤولني إىل خارج البالد ،وإلقاء القبض عىل بعضهم ،وإقالة
بعض آخر منهم.
وأ ّدت سياسة الشاه الجديدة واملتش ّددة ،مضافًا إىل ارتكابه مجزرة أيلول الدامية،
وف ِ
َرضه لحظر التج ّول يف العديد من املدن ،أ ّدت إىل إحباط بعض النفوس الضعيفة،
وتقهقرها .فأصدر اإلما ُم بيانًا ،بعد أسبوع من الحادث ،إىل شعب إيران املظلوم ،أدان
فيه الخدعة السياس ّية الجديدة التي تقوم بها الحكومة ،وطالب الجميع باإلرضاب
ثاني ًة ،وقال:
«اآلن ،وبعدما اجتمع مرتزق ُة الشا ِه يف الربملان ،وقاموا بحركاتهم املشبوهة
واملكشوفة؛ من أجل إغفال الجامهري ،وتربئة الشاه ،وتحميل اآلخرين ذنوبه وجرامئه
وخياناته ،وحيث يقوم الخونة كلّهم ،واملجرمون يف الداخل والخارج ،بإعالن دعمهم
للشاه وانتهاكاته ،واآلن ،حيث بان زيف دعوة ُدعاة الح ّر ّية وحقوق اإلنسان...
ينبغي عىل الشعب اإليرا ّين أن ُيعلِن إرضابه ،و ُيعلِن يو َم الخميس ،الحادي عرش من
ش ّوال ،يو َم الحداد العا ّم».

الشعب
ش
َ
يل  Qأمام معاوية ،وبَ َّ َ
ث ّم شَ َّبه ثور َة الشعب اإليرا ّين بوقوف اإلمام ع ّ
بالنرص املؤزَّر ،وقال:
«إنّ من وراء هذه التضحيات واألحزان ،أفرا ًحا عديدة ،وسوف تلمسون الح ّريّة
واالستقالل بأنفسكم .إنّ مقاومتكم وصمودكم ألحقا أنكر هزمية بالعد ّو؛ ما اضط ّره
إىل إعالن األحكام العرف ّية يف العديد من املدن ،وأ ّدى ذلك إىل فضح النظام يف األوساط
الدول ّية واإلنسان ّية كافّة .اطمئ ّنوا يا أع ّزايئ؛ فإنّكم ِ
منتصون ،بإذن الله -تعاىل.»-

كانت األجهزة اإلعالميّة للنظام يف خارج البالد ،تقوم بإجراء لقاءات صحفيّة مع
السيّد «رشيعتمداري» ،وتطرحه عىل الساحة عىل أنّه هو الزعيم والقائد للثورة،
الشعب إىل االنسياق خلف مطالبه السياسيّة .لهذا ،قامت صحيفة
محا ِول ًة َدفْ َع
ِ
الفرنيس
«لوماتان» الفرنسيّة واإلذاعة الفرنسيّة برتتيب لقا ٍء معه ،أُ ِذي َع عرب التلفزيون
ّ
يف الثاين عرش من أيلول .وحينام ُس ِئ َل عن انعكاس حادثة أيلول تجاهه ،أجاب« :لقد
طالبْنا ،تكرا ًرا ومرا ًرا ،بتطبيق الدستور والقانون
الحقيقي»! وأجاب عن سبب اتّخاذه
ّ
الخاصة داخل البالد،
إجراءات وقرارات معتدلة ،مقا َرن ًة باإلمام {« :إ ّن الظروف
ّ
ووجود اإلمام يف الخارج ،اقتىض اختالف األساليب يف الحركة والنضال» .وأحجم عن
إدانة الشاه ونظامه ،الرتكابهم مجزرة الثامن من أيلول .وقام ن ّواب األقلّيّة املعارِضة يف

( لوليأ نم نماثلا ةرزجمجملا ةرزجم

الشعب من االنخداع بأالعيب الحكومة ومكرها ،ومن عمالء الشاه ،الذين
ث ّم حذّر
َ
يحاولون ،بشتّى الطرق واألساليب املاكرة ،إنقاذَه من املوت املحتّم.
ويف  13أيلول ،أصد َرت الجبهة الوطن ّية بيانًا ،مبناسبة اليوم السابع من ذكرى
املجزرة الدامية ،طال َبت بإزالة كافّة األجهزة التي ّأسسها النظام من أجل الحفاظ
الجامهريي ،والعمل
عىل السلطة ،وأكّ َدت يف الختام ،عىل رضورة االتّحاد والتالحم
ّ
سيايس منظَّم ،وطال َبت املواطنني كافّ ًة بتوسيع دائرة الرفض ،والعمل
ضمن برنام ٍج
ٍّ
َ
وحقوق الشعب،
لإلطاحة بكافّة املجرِمني الذين َسحقوا قوان َني اإلسالم املق ّدسة
تحت أقدامهم.
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الربملان ،وبالتنسيق والتعاون مع «رشيعتمداري» ،بقراءة بيانه يف الربملان ،والذي دعا
السلمي والهادئ للنظام.
فيه إىل االنتقاد
ّ

وإثر هذه الخدع ،ومن أجل أن يُثبِت «رشيف إمامي» والءه لعلامء الدين ولإلسالم،
قال« :إنّه باستطاعتنا تلبية طلبات آية الله «رشيعتمداري» ،ولكن هناك بعض
التكتّالت ال تتفاعل وال تتجاوب مع اقرتاحاتنا وطروحنا أب ًدا ،وتسبِّب اإلخالل بالنظام
واألمن» .هذه الكلامت كلّها مل تؤ ِّد إىل تضليل أفكار الجامهري ،بل جعلَتهم يُسيئون
رس ّي بالشاه.
الظ ّن بـ«رشيعتمداري» ،ويؤكّدون ارتباطه ال ّ

لإلمام
الخميني {
ّ

يف هذه األجواء واألوضاع ،طرأ حادثان كبريان ،محلّ ًّيا وإقليم ًّيا ،وإ ْن مل يكن
لهام ارتباط بالنهضة والثورة اإلسالم ّيةّ ،إل أنّهام ساهام يف تعرية النظام ،أكرث
اإلسالمي
فأكرث .الحادثُ األ ّول هو اختطاف اإلمام موىس الصدر ،رئيس املجلس
ّ
الشيعي األعىل يف لبنان ،وهو زعيم املجا ِهدين الشيعة هناك ،وممثِّل اإلمام
ّ
والجهادي العريق ض ّد
الخميني { يف لبنان .نظ ًرا ملاضيه وتاريخه النضا ّيل
ّ
ّ
الشاه ،فقد اتَّ َه َم علام ُء الدين املناضلون الشا َه ،وح ّملوه مسؤول ّي َة اختطافه.
أي موقف
وتع ّززَت هذه الفكرة ،عندما التز َمت الحكومة
َ
الصمت ،ومل تتّخذ ّ
حيال هذا الحادث .عىل إثر ذلك ،أَرسل اإلما ُم رسال ًة إىل «يارس عرفات» ،أعرب
فيها عن قلقه العميق إزاء سالمة الس ّيد «موىس الصدر» ،وطلب منه رفع آخر
التقارير عنه وعن آخر أخباره.
الحادث الثاين هو وقوع ه ّزة أرض ّية شديدة يف مدينة طَ َبس((( والقرى املحيطة بها،
يف السادس عرش من أيلول ،حيث أ َّدت إىل تدمري  %80من املدينة والقرى املجاورة،
ولقي املئات من املواطنني حتفهم .وبادر النظام الستغالل الفرصة وانتهازها ،للفت
أنظار الشعب إىل املصيبة والفاجعة؛ يك يقلّل من ح ّدة االحتجاجات واملظاهرات.
فأعلن النظا ُم ،عىل إثر ذلك ،الحدا َد العا َّم مل ّدة ثالثة أيّام ،وناشد الجيش لإلرساع
((( تقع يف محافظة خراسان شامل رشق إيران.

يف إنقاذ أهايل طَ َبس .وقامت اإلذاعة والتلفزيون والصحف بإذاعة التقارير والصور
رشها.
واألفالم املؤملة عن هذا الزلزال املد ّمر ،ونَ ِ
وأصدر اإلمام { ،يف الثامن عرش من أيلول ،بيانًا مبناسبة هذه الكارثة األليمة،
أعرب فيه عن تأث ّره العميق إزاء الحادث .ث ّم قام بفضح محاوالت الشاه املاكرة من
أجل تضليل الجامهري ،فقال:
«إنّ حادثة طَ َبس ،التي َأ ْو َدت بحياة الكثري من إخواننا وأخوتنا األع ّزاء ،ته ّيج

رضرين ،فقال:
ويف الختام ،طالَب الجمي َع بالنهوض ملساعدة إخوانهم املت ِّ

نهب ملساعدة إخوتنا الذين فقدوا بيوتهم و ُمعيليهم وذويهم يف
«علينا أن َّ
أنفسنا لخدمة مجروحي
مجزرة ساحة الشهداء وحادث زلزال طبس .وعلينا أن نج ِّند َ
املظاهرات والزلزال ،الذين يعانون من نقص العالج والدواء والغذاء .وعىل الجميع
أن ُيه ّيئوا لهم وسائل الراحة واالستقرارّ ،
وأل يكتفوا با ّدعاءات الحكومة مبساعدتهم.
وعىل الشعب ّأل يت ّربع لهؤالء ،عرب قنوات الحكومة وصناديقها ،فإنّ ذلك لن يصل ّإل
املسؤولي.»...
لجيوب
ّ
عىل إثر هذا ،انهالَت عىل املنطقة مساعداتُ الشعب النقديّة والعين ّية ،فح َملَها
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كل إنسان ،وتؤمله .وعىل املسلمني الغيارى أن يه ّبوا ملساعدة إخوانهم ،وأن
عواطف ّ
ِ
للغاصبني واملستعمرين.
ال مينحوا الفرصة ألزالم النظام ،يك يفتحوا الطريق ثاني ًة،
الرضوري أن أح ّذر الشعب الثائرِ ،من اإلعالم الذي يفرضه نظام الشاه؛
وأرى من
ّ
رضج
لغرض استغالل الفرصة وانتهازها ،إلبعاد الجامهري عن الثورة .فهو باألمس ّ
اآلالف من أبنائنا بدمائهم ،وصار اليوم يتباىك عىل الذين راحوا ضح ّية الزلزال ،ويعلن
الحداد العا ّم لهم!
أيّها الشعب اإليرا ّين املسلم ،عليك أن تبقى يَ ِقظًا ،وأن ال ته ّزك املصائب والكوارث.
اِ ِ
بكل األقاويل الكا ِذبة
مض يف نهضتك وثورتك اإلسالم ّية املجيدة إىل األمام ،غري مبالٍ ّ
واملا ِكرة».
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ونقلَها أفرا ٌد ثقاتٌ وأمناء .وساهم حرضاتُ السادة مراجع التقليد يف جمع الت ّربعات
نجل آية الله
محل الحادث .ويف  22أيلول ،انتقل ُ
خاصة ،إىل ّ
وإرسالها ،عرب لجان ّ
«كلبايكاين» إىل رحمة ربّه ،وهو يف طريقه إىل طَ َبس.

لإلمام
الخميني {
ّ

بعد يو َمني من وقوع الزلزال ،تو َّج َهت زوج ُة الشاه إىل طَبَس ،لتَ َفقُّد عوائل الضحايا،
العسكري! -بعد يو َمني من زيارة زوجته .وتزام ًنا مع
كام زار الشا ُه املنطق َة -وبزيّه
ّ
يك أنّه «نظ ًرا لتأل ُِّم الشا ِه لواقعة طَبَس ،أم َر جاللتُه
سفر الشاه ،أعل َنت وزارة البالط املل ّ
احتفال يوم  26أيلول من ترشين األ ّول ،وتخصيص نفقاتهام لضحايا الزلزال،
َ
بإلغاء
وإعادة بناء املنطقة».
وأشار تقري ٌر مص ّو ٌر أُ ِذي َع عرب التلفزيون ،إىل إحدى املساعدات الشعب ّية -والتي متَّت
بأم ٍر من اإلمام { -وكذلك أشار إىل عدم تفاعل الجيش مع هذا العمل اإلنسا ّين؛
رش هذا الخرب إىل توجيه أصابع االتّهام إىل الشاه.
فأ ّدى ن ُ

يف  16أيلول ،التجأ سبع ٌة من قادة الجمع ّية اإليران ّية للدفاع عن ح ّريّة اإلنسان
وحقوقه ،إىل منزل «رشيعتمداري» ،خوفًا من إلقاء القبض عليهم .وشكّلوا هناك
مكتب حقوق اإلنسان ،ودعوا املراسلني من وكاالت األنباء العالَم ّية ،وعقدوا مؤمت ًرا
يل أميني» [رئيس الوزراء
صحف ًّيا شارك فيه «رشيعتمداري» ،واتّصل هؤالء بـ«ع ّ
السيايس ،كام ات ّصلوا
األسبق ،وأحد رموز األمريك ّيني] ،باعتباره مرجعهم ومستشارهم
ّ
باملنظّمة الدول ّية لحقوق اإلنسان يف نيويورك ،وطلبوا من أمينها العا ّم مطالب َة الشا ِه
أي تد ّخل من جانب النظام؛
بالسامح لهم باستعادة نشاطهم بح ّريّة تا ّمة ،ومن دون ّ
يك يتمكّنوا من إرسال التقارير الكاملة عن حادثة الثامن من أيلول ،للمنظّمة يف
نيويورك .ويف العرشين من أيلولُ ،م ِن َحت لهم الرخص ُة يف استعادة نشاطهم بح ّريّة،
تحصنهم يف دار «رشيعتمداري».
وأنهوا بذلك ّ
األحكام العرفيّ ِة غ َري ٍ
و َع َّد «رشيف إمامي» قرا َر ِ
مناف للح ّريّة السياسيّة،
فرض
ِ
لعدم ثقته
وذلك بعد أن صادق عليه الربملان باألكرثيّة املطلقة لآلراء .ث ّم انتقد
الشعب ِ
َ

بالحكومة ،وقال« :لقد بلغَت ح ّد ُة انعدام ثقة الشعب بنا ،إىل درجة أنّنا لو قلنا لهم:
بأ ّن الوقت نهار ...فلن يصدقّونا أيضً ا!» .ث ّم أكّد عىل ات ّصاله باملراجع وعلامء الدين،
وقال« :إ ّن الحكومة ستتالىف األخطاء كافّة ،وعلينا أن نُ ِع َري مقا َم الزعامة الدين ّية احرتا ًما
بخفي َمن هم الذين
واهتام ًما؛ ألنّها تتم ّيز باحرتام الجامهري وح ّبهم ووالئهم» .وليس
ٍّ
يقصدهم «رشيف إمامي» بكلمة «الزعامة الدين ّية»!
رسيّة كلّها بني رجال السلطة وبعض رجال الدين
هذه االتّصاالت واملفاوضات ال ّ
املبغوضني لدى الجامهري ،مل تؤث ِّر سلبًا عىل إرادة اإلمام { وعزمه ،بل مىض قد ًما،
من أجل تطوير النهضة ،وفضح املؤامرات الجديدة التي تُحاك يف أقبية الدولة .وذكّر
الجامهري بواجباتهم يف املرحلة القادمة.
ويف التاسع عرش من أيلول ،أرسل اإلمام { رسال ًة إىل يارس عرفات ،جاء فيها:

ث ّم أشار إىل دعم االستعامر التا ّم للشاه ،وأنهى بيانَه ّ
بزف البرشى إىل الشعب
اإليرا ّين بالنرص القريب ،فقال:
شعب ال مييل إىل الرشق وال إىل الغرب،
« لقد وقفَت
جميع الدول اليوم يف وج ِه ٍ
ُ
تريد قم َعه ،وتدافع عن الشاه ،سواء يف ذلك الصني الحمراء ،التي تزعم الريادة يف
العاملي ،واالتّحاد السوفيا ّيت منبع
الثوري ،والواليات امل ّتحدة رمز االستعامر
املجال
ّ
ّ
النفاق والكذب ،وبريطانيا املستعمرة العجوز ...لك ّني عىل يقني كبري ،بأنّ انتصار
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«لقد وقفنا دامئًا مع الث ّوار الفلسطين ّيني ،ضدّ إرسائيل ومواقف الشاه ،ومل نتوانَ
دعم للثورة الفلسطين ّية ،عىل مرأى شعوب العالَم ومسمعهم ،وقد
أي ٍ
عن تقديم ِّ
يل يف األوساط الدول ّية .واآلن ،حيث ترزح إيران
ُقمنا بفضح جرائم الكيان اإلرسائي ّ
تحت سياط جالوزة الشاه ،ويقوم النظا ُم مبحارصة املدن واألحياء بالدبّابات واملدافع،
وقد استعان النظا ُم بالعنارص اإلرسائيل ّية؛ لقتل أبناء الشعب اإليرا ّين املسلم يف شوارع
فحري بكم أن ت ّتحدوا مع شعبنا املظلوم ،وت ِ
ُوصلوا صوتَه إىل أسامع
طهران؛ إ ًذا،
ٌّ
الشعوب واألوساط الدول ّية ،بكافّة الوسائط».
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حتمي وقريب ،بإذنه -تعاىل.»-
شعبنا
ّ

ويف بيان آخر أرسله بعد يو َمني إىل علامء مشهد ،جاء فيه:

«يجب أن يكون هدفنا األ ّول واألخري هو قطع يد األجانب واملستع ِمرين وعمالئهم
الخونة ،وعىل رأسهم الشاه!».

لإلمام
الخميني {
ّ

ويف  23أيلول ،أرسل رسال ًة إىل الرئيس «حافظ األسد» رئيس الجمهوريّة العرب ّية
السوريّة ،داع ًيا إيّاه إىل طرح مسألة اختطاف اإلمام «موىس الصدر» يف اجتامع قادة
الدول اإلسالم ّية ،وأشار إىل مسؤول ّية الدول اإلسالم ّية تجاه مستقبل الشعب اإليرا ّين،
فقال:
«نحن نأمل من قادة الدول اإلسالم ّية َمدَّ ي ِد العون لنا؛ إلنقاذ الشعب اإليرا ّين
املسلم وتحريره ،والذي يرزح تحت سياط الشاه وجالوزته .ففي الحديث املنقول
عن الرسول  ،Pأنّه قال« :كُلُّك ُْم َراعٍ َوكُلُّك ُْم َم ْسؤ ٌ
ُول َع ْن َر ِع َّي ِت ِه» .فيا قادة البلدان
اإلسالم ّية ،إنّكم مسؤولون عن شعب إيران املظلوم ،ومدع ّوون للدفاع عنه».

الفصل الواحد والثالثون

محاصرة منزل اإلمام

{

كل من وزير الخارج ّية اإليرا ّين والسفري اإليرا ّين مع
وبعد املباحثات التي أجراها ٌّ
اقي ،يف  23أيلول ،بتطويق منزل اإلمام { يف
املسؤولني العراق ّيني ،قام النظام العر ّ
النجف ،و ُو ِض َع اإلما ُم { تحت الرقابة املش َّددة ،وطُلِب منه االمتناع عن إصدار
البيانات والخطابات وإجراء اللقاءات الصحف ّية .بَ ْي َد أ ّن اإلمام { رفض هذه القيود؛
مم أ ّدى إىل تشديد الحصار عىل بيتهِ ،من ِق َبل ق ّوات النظام.
ّ
ويف ليلة الثالث والعرشين من أيلول ،اتّصل أح ُد قادة «السافاك» بـ«رشيعتمداري»،
مطالِ ًبا إيّاه بإبداء رأيِه الرصيح تجاه الشاه والنظام واإلمام ،ث ّم قُ ِّد َم محرض هذا

محاصرة منزل اإلمام {

يف  18أيلول ،التقى السف ُري اإلي ـرا ُّين لدى العراق بص ّدام حسني ،نائب رئيس
مم ال ّ
شك فيه،
رسب إىل اآلنّ ،إل أنّه ّ
الجمهوريّة .ومع أ ّن تفاصيل هذا اللقاء مل تت ّ
دا َرت املحادثاتُ وتركّ َزت عىل فكرة تضييق نشاطات اإلمام { الدينيّة والسياسيّة،
وتقليصها .ويف  23أيلول ،وصل وزير الخارجيّة اإليرا ّين إىل نيويورك ،بغرض املشاركة
يف االجتامع الثالث والثالثني للجمعيّة العا ّمة لألمم املتّحدة ،والتقى خالل إقامته يف
اقي،
اقي ،ثالث م ّرات .وقال الوزي ُر اإليرا ُّين لنظريه العر ّ
نيويورك ،بوزير الخارجيّة العر ّ
الشاهنشاهي
يف آخر لقاء لهام« :إ ّن العراق يستطيع أن يق ّدم أكرب خدمة للنظام
ّ
الخميني خارج الحدود» .كذلك التقى الوزير اإليرا ّين بنظ َرييه
اآلن ،بإخراج [اإلمام]
ّ
الربيطا ّين واألمرييكّ ،اللذَين ج ّددا له دعم حكومتَيهام التا ّم لنظام الشاه.
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رس ّي إىل الشاه يف اليوم التايل.
االجتامع ال ّ

قال «رشيعتمداري» أثناء ترصيحاته« :إ ّن النجف هي إحدى بؤر معا َرضة الشاه
ألن أسعى جا ًّدا إىل حفظ األمن يف البالد ،وعدم
وإن أخالف هذا بالطبع؛ ّ
ومعاداتهّ ،
التع ُّرض للنظام .وأعتم ُد بذلك عىل الدستور ،وعىل االعتدال والليونة؛ فأسلويب هذا
ينفع الجميع ،مبا فيهم الشاه ومن يؤيّدين ،وهذه خطّتي للتق ُّدم عىل املتش ِّددين.
ِ
سعيت إىل جذب األحزاب واالت ّجاهات
وتأييدهم؛ ولهذا
كسب موافق ِة الجميع
ُ
يل ُ
ع َّ
السياسيّة يف خارج البالد وداخلها نحوي .ولو مل أق ْم بذلك ،لكان املتط ِّرفون يقلبون
رأسا عىل عقب».
البالد ً
لإلمام
الخميني {
ّ

وبالنسبة لقرار األحكام العرف ّية وحظر التج ُّول ،أجاب« :بهذا الصدد ،ال أعارض
الحكومة ،لك ّنني أخالف قتل األبرياء واضطهاد الشعب ،وأع ُّد هذا القرا َر خطو ًة
مفيد ًة ومناسبة .وأدعو جاللة الشاه ورئيس الوزراء إىل متديد هذا الحكم» .وأجاب
قائل« :إنّني أعارض إطالق
عن موقف الحكومة إزاء إطالق رساح السجناء السياس ّينيً ،
رساحهم بأجمعهم؛ أل ّن فيهم من يستنهض ِه َمم الشعب ،وفيهم َمن يعود إىل معارض ِة
الشاه ،وتوجي ِه التهم إليه».
إ ّن إجراء حوارات ومباحثات ع ّدة كهذه مع «رشيعتمداري» يف اآلونة األخرية،
رس ّي إىل الخارج ّية األمريك ّية ،يُ ِ
فصح
جعلَت سفري الواليات املتّحدة يُربِق تقري َره ال ّ
لهم به عن دور «رشيعتمداري» األخري ،بقوله ...« :إ ّن الزعامة الدين ّية املعتدلة تك ّن
االحرتام لـ«رشيف إمامي» ،وعىل األظهر أنّها مستع ّدة للتجاوب معه ،عىل الرغم من
فرض األحكام العرف ّية ...وآمل بتبديد كافّة الظنون والشكوك لدى الزعامة الدين ّية
املعتدلة ،حيال تع ُّهدات أمريكا للشاه.»...
وجاء يف تقييم السفري الربيطا ّين ألوضاع البالد يف ذلك الحني ،اآليت ...« :إ ّن ما يبعث
األمل فينا ،هو ج ّديّة رئيس الوزراء يف إقامة روابط وعالقات مع املرجع يف ق ّم» .ث ّم
قلت للشاه
يقول السفري عن إحدى لقاءاته بالشاه ،والذي ت ّم يف أواخر أيلول« :لقد ُ

بأ ّن مث ّة اتّفاق يف اآلراء بيننا وبني أمريكا ،وأ ّن هناك اتّصاالت مستم ّرة تجري بني
لندن وواشنطن لبحث أوضاع إيران ،ومساعدة الحكومة .وإنّني أُشكّك يف أن يكون
لالتّحاد السوفيا ّيت دع ٌم للجامعات املعارضة» .ث ّم يضيف السفري« :عىل الرغم من هذه
التأكيدات كلّها ،إلّ أ ّن الشا َه أعلَ َمني بأنّه يفقد األمل ،شيئًا فشيئًا ،باستمرار سلطته
عىل إيران».
أ َّدت محارص ُة منزل اإلمام { إىل انقطاع البيانات والخطابات من اإلمام {،
مم تسبّب يف اتّساع النهضة واملعا َرضة والوالء لإلمام { ،أكرث
إىل نحو أسبو َعني؛ ّ
فأكرث .وهذا بدوره ،جعل األحزاب والشخصيّات السياسيّة ومراجع الدين يف ق ّم ،تقوم
ٍ
وتخطيط من نظام الشاه .وقد اعتصم موظّفو
مبعارضة هذه الخطوة التي متَّت بأم ٍر
وعملها ،وموظّفو رشكات الربيد والهاتف يف طهران ،وموظّفو جزيرة
مصفاة آبادان ّ
ومؤسسة متديدات املياه بطهران والسكك الحديديّة ،يف  25و 27و 29من أيلول.
خارك ّ
مم أ ّدى إىل قيام أزالم النظام
وهكذا ،تصاع َدت ح ّد ُة التظاهرات يف أنحاء البالد كافّة؛ ّ
بتكرار الفجائع واملجازر ،برشق األبرياء بالرصاص.
وبتصاعد تَأزُّم األوضاع الداخل ّية ،أُع ِلن يو َمي  29و 30من أيلول عطل ًة رسم ّية.
محاصرة منزل اإلمام {

وأصدر «السافاك» قرا ًرا ،وزّعه عىل أفراده كافّة ،يأمرهم بإشاعة رفع الحصار عن
الناطق باسم وزارة اإلعالم« :إ ّن خرب محارصة بيت اإلمام كان مج َّرد
منزل اإلمام .وقال
ُ
دعاية ،ال ص ّحة لها» .وأعل َنت الجمع ّية اإليران ّية للدفاع عن ح ّريّة اإلنسان وحقوقه ،يف
اليوم التايل« :إ ّن املحارصة املفروضة عىل اإلمام قد ُر ِف َعت».
ُشت فيام بعد ،بأ ّن هناك هيئة
تقول إحدى وثائق «السافاك» ،التي ك ُِشفَت ون ِ َ
َت
أمن ّية إيران ّية اتّج َهت يوم االثنني ،املوافق للثاين من ترشين األ ّول ،إىل بغداد ،والتَق ْ
بـ«سعدون شاكر» ،وبحثَت معه نتائج الضغط الذي ُمورِس تجاه اإلمام .ونَ َقلَت
شخصا صل ًبا،
الهيئ ُة ،عن لسان «سعدون شاكر» ،بأنّه قابَ َل [اإلمام]
الخميني ،فوج َده ً
ّ
وأنّه ٍ
ثني
ماض يف إنجاز خططه ومشاريعه ،وتنفيذها ،وليس هناك َمن يستطيع أن يُ َ
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«إن
الخميني جوابه ،حينام طُلِب منه ترك السياسة ،قالّ :
عزميته .ونقل عن [اإلمام]
ّ
وسيايس ،ولن أتنازل عن نظريّايت وآرايئ السياس ّية أب ًدا!».
ديني
ٌّ
عالِ ٌم ٌّ

لإلمام
الخميني {
ّ

الخميني ،أثناء
وطرح «سعدون شاكر» موضوع تخفيف الضغوط عىل [اإلمام]
ّ
كلمته التي ألقاها يف مجلس قيادة الثورة ،بي َد أنّه كان يعتقد بأ ّن َم ْن َح الح ّريّة له
الخميني إىل
بحجم أكرب ،وفضّ ل انتقال [اإلمام]
ستؤ ّدي إىل تَ َج ُّرئه وتصعيد نشاطاته
ٍ
ّ
بلد آخر .وكان اإلما ُم { قد حصل عىل تأشرية خروج ،لك ّنه مل يح ّدد موعد سفره
الخميني عىل ترك العراق ،فليس بوسعنا
بعد ،فأضاف «سعدون»« :إذا ص ّمم [اإلمام]
ّ
من ُعه عن الخروج».
تفاصيل ف ِ
َرض القيو ِد عليه ،ومحارصة منزله ،بالشكل اآليت:
َ
رشح اإلما ُم {

ٍ
محاوالت؛ من أجل تحديد
«س َعت الحكوم ُة العراق ّية ،يف اآلونة األخرية ،بعد
َ
نشاطاتنا ،وقد و َّز َعت ح ّر َاسها حول البيت؛ بح ّجة املحافظة واألمن عىل سالمتنا ،بعد
أن بثَّت دعاي ًة مبحاولة اغتيايل ِمن ِق َبل بعضهم .وازداد عد ُد الح ّراس ،يو ًما بعد آخر،
إىل أن جاء رئيس مديريّة األمن العا ّمة يف بغداد ،وحرض عندي ،وكان ً
رجل ّلي الطباع
أي نشاط لكم!» .وبعد أيّام عدّ ة ،دخل
وكثري املجاملة ،وقال يل« :نحن ال نعارض ّ
رصح ً
قائل« :إنّنا ،ونظ ًرا لتع ّهداتنا للحكومة اإليران ّية،
يل أحد املسؤولني الكبار ،و َّ
ع ّ
ال نستطيع تَ َح ُّمل نشاطاتكم وتح ّركاتكم هنا» ،وطلب م ّني عدم إجراء اللقاءات
فقلت :إنّني ال أستطيع ّ
التخل عن ذلك كلّه،
الصحف ّية ،وإرسال األرشطة والخطاباتُ ،
وأنتم لكم واجباتكم ،فافعلوا ما ت َرونّ ،
وإن سأستم ّر يف إرسال الخطب والبيانات
ّدت له ّ
لست مرتبطًا مبكان أو بقعة مع ّينة ،وبإمكاين أن أتّجه إىل
بأن ُ
واألرشطة ،وأك ُ
أيّة بقعة يف العالَم ،أواصل فيها نشاطي ،وأؤ ّدي واجبي .فقال يل« :أينام تذهبون،
قلت له :سأذهب إىل باريس ،فهي ال عالقة
فستواجهون القيود واملعارضة نفسها»ُ .
لها بإيران ،وليست إليران عليها أيّة سيطرة ،فأبدى اعرتاضَ ه.
بإحساس الخطر من الحكومة العراق ّية عىل بعض املق َّربني لنا،
ِ
شعرت
ُ
بعد ذلك،

فطلبت من الس ّيد «دعايئ» تهيئ َة مقدّ مات السفر ،وتحضري التذاكر .وكانت الحكومة
ُ
العراق ّية قد من َعت سف َرنا من ذي قبل .وعىل أيّة حال ،حصلنا عىل تأشرية للكويت.
ثم االتّجاه إىل سوريا ،ومل يكن هدفُنا األ ّول
كان برنام ُجنا هو االنتقال للكويتّ ،
باريس .وانطلقنا ...وعندما وصلنا إىل الحدودُ ،جوبِهنا مبعارضة الدخول ،ويبدو أنّ
وأدركت بأنّ الدول اإلسالم ّية
ُ
القوى الشيطان ّية كافّة قد اتّحدَ ت وتعاضدَ ت ضدّ نا.
كافّة ت ّتخذ القرار نفسه .لذا ،ص ّممنا االتّجاه إىل فرنسا ،وألغينا سف َرنا إىل سوريا.
ً
كنت
وبهذه الفرتةُ ،
الشعب عىل ما
مشغول بتهيئة بيانٍ ألو ّج َهه إىل إيران؛ ِلُطْلِ َع
َ
يدور يف الساحة .أ ّما تهيئة السفر لفرنسا ،فلم يكن له استعدا ٌد من ذي قبل ،ولك ّن
الله -سبحانه وتعاىل -س َّهل لنا ،وشاءت إرادته ذلك.»...
واتّجه اإلمام { وعد ٌد من املق َّربني إليه إىل بغداد ،ليغادروا إىل فرنسا .وو َّج َه
َ
الظروف التي مي ّر بها يف النجف،
اإلما ُم { بيانًا إىل الشعب اإليرا ّين ،رشح لهم فيه
والتي اضط َّرته إىل الهجرة إىل باريس ،ث ّم دعا الشعب إىل التح ّدي واملقاومة .ونقل
التاريخي إىل إيران ،عرب الهاتف ،وانترش برسع ٍة
أح ُد املق َّربني لإلمام { هذا البيا َن
َّ
فائقة! وقد جاء يف هذا البيان ،اآليت:

الحق بتضحياته ،وأزال الحواجز،
لشعب سلك
الفخر والعظمة
طريق انتصار ِّ
َ
ٍ
الواحدة بعد األُخرى .النرص للرجال الذين استعادوا أمجا َدهم الضائعة بدمائهم ،كام

محاصرة منزل اإلمام {

«اليوم ،أجد نفيس مضط ًّرا لرتك جوار أمري املؤمنني  ،Qوال أجدين ح ًّرا يف البالد
عت من
اإلسالم ّية ملساعدتكم ،وأنتم ُم َع َّرضون لهجوم األجانب وأذيالهم .وقد ُم ِن ُ
دخول الكويت ،رغم حصويل عىل تأشرية دخولها ،فسأتّجه إىل فرنسا .وال يه ّمني مكانٌ
املهم هو مصالح اإلسالم واملسلمني العليا ،ونحن
بعينه ،فإنّني أقوم بالواجب
اإللهيّ .
ّ
حساسة ،واإلسال ُم يطالبنا بالعمل.
جمي ًعا مسؤولون عنها .وقد بلغَت النهض ُة مرحل ًة ّ
إنّ أنظا َر العالَم ت ّتجِ هُ إليكم الساعة ،الدول املستع ِمرة بدأت بدراسة معنوياّت شعبنا
ومدى عزميته...
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استعادوا العظم َة املسحوق َة تحت أقدام الحكّام الجائرين.
إنّني أشعر بالخجل عندما أدرس معنويّات الرجال والنساء ،الذين فقدوا شبابهم؛
كل
يل أن أعيش مصائبكم ،وأسري معكم يف ّ
إذ يتحدَّ ون املصائب ّ
بكل صالبة .وكان ع ّ
لحظة ،ولك ّني -مع األسف -مل أمتكّن من الحضور بينكم ،ليك أشعر مبا شعرتم به .لك ّن
عي َن َّي تستمدّ ان منكم نو َر اإلبصار ،وقلبي يخفق لألُ ّمة اإلسالمية.
وأسأل الله أن يعيد لإلسالم ع ّزته وكرامته ،ويقطع أيدي األجانب وأتباعهم».

لإلمام
الخميني {
ّ

