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والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه ، احلمد هللا رب العاملني
 :أمجعني، وبعد

ّوكان القراء الذين يقدرون ، فقد نفذت الطبعة الثانية منذ أكثر من عرش سنني
وكنت أعتذر هلم بعدم وجود ، أمهية هذه املوضوعات حيثونني عىل إعادة طباعته

وبدون ، دي ملراجعة الكتاب لتنقيحه وتصحيح األخطاء التي وردت فيهوقت ل
ومن جهة أخرى فإن شدة القيود املفروضة ، هذا من جهة. ذلك ال أقبل إعادة طبعه

 . عىل انتشار مثل هذه الكتب بني البلدان جعلتني أزهد بطباعته
ن معه ريبعد حني من هذا احلديث أخربين أحد هؤالء األصدقاء القراء أنه وآخ

ثم قدم يل نسخة جاهزة ، وإعادة صفه، قاموا بتنقيح الكتاب وتصحيح أخطائه
 . جزاهم اهللا كل خري، فعلوا ذلك لوجه اهللا تعاىل. للطباعة

فالذين كانوا ، ّلقد تغريت األحوال: فقال يل هؤالء األفاضل، أما السبب الثاين
هم اليوم يقولون ، ثة عقوديستغربون ويستنكرون ما تقوله وتكتبه منذ أكثر من ثال

ال سيام وأهنم باتوا يدركون بأن إيران الفارسية تستهدفهم وتستهدف ، أشد منه
وصدق هؤالء . وهي جادة يف تصدير ثورهتا بل رشورها، املرشق العريب كله

األفاضل فقد احتفلت إيران قبل شهر بام أسمته النرص اإلهلي االسرتاتيجي الذي 
 : مرشد الثورة عيل خامنئي هبذه املناسبةفقال ، حتقق يف لبنان

ًإن النرص اإلهلي الذي حتقق يف لبنان كان دليال عىل أن الشعوب اإلسالمية «
يف كل مكان ستحشد طاقاهتا يف إطار املعيار اإليراين ملجاهبة الواليات املتحدة 

 .»نحن ال نصدر ثورتنا بالقوة نحن نعرضها كهدية: وأضاف، وحلفائها اإلقليميني
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         ٦ 
: ُهذا الذي يقوله خامنئي عن تصدير الثورة أخطر مما كان يقال يف عهد مخيني

ويف ، ففي العراق هم وحدهم املنترصون بعد توريطهم ألمريكا مع السنة العرب
، سورية ينرشون التشيع عىل نطاق واسع بدعم ومساعدة احلكومة املتحالفة معهم

ً ولبنان مل هيدأ يوما واحدا منذ ،وليس هناك مؤسسة إسالمية تقف بوجه طموحاهتم ً
ُوسائل التي ال يقرها قانون وال خلويفعلون مجيع ال، خروج القوات السورية ق من ُ

أما البحرين فأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ، أجل أن يعود هذا البلد إىل حظريهتم
  .يكفيها رشهم ويرد كيدهم إىل نحورهم

وقنابل مؤقتة قابلة ، بؤر هدامةوقصارى القول ففي كل بلد عريب وإسالمي 
، يف طهران الذي يلبس لبوس اإلسالم) الكرسوي(والنظام ، لالنفجار يف كل وقت

 القادر عىل تفجري هذه القنابل املؤقتة عند -وهو وحده-، هو الذي حيرك هذه البؤر
 .هذا عن تصدير الثورة اإليرانية. احلاجة إليها

 تزال أحواهلم املحزنة كام وردت يف هذا فال.. أما أحوال أهل السنة يف إيران
 .من عدد سكان إيران% ٣٠مع أن عددهم يبلغ ، الكتاب

حتدث عام يتعرض له ، اطلعت منذ أيام عىل تقرير حلقوق اإلنسان يف إيران
، ومل يرد فيه أي ذكر ألهل السنة، الزردشتيون والنصارى واليهود من ظلم واضطهاد

 . األرضوكأهنم من كوكب آخر غري كوكب 
من ظلم ) سواء كانوا شيعة أم سنة(أما ما يتعرض له عرب األهوار أو األهواز 

، ولكن ال حياة ملن تنادي، وقتل وسجن فقد طرق مسامع احلكام والشعوب العربية
وال أستثني إال دولة عربية واحدة قام حاكمها املستبد باعتقال من التجأ إىل بلده من 

وهذا ما آلت ، امت وردت إليه من أبناء عمومته يف طهرانًعرب األهواز تنفيذا لتعلي
 .إليه سورية منذ بضعة عقود

 .ثمة أمر آخر أضفته هلذه الطبعة اجلديدة
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 »األبعاد التارخيية والعقائدية والسياسية للثورة اإليرانية«: عند صدور كتايب
طالبهم والدولة تسايرهم وتستجيب مل، كنت أسكن يف بلد عريب ينشط فيه الشيعة

َوذات يوم وجدت اجلهات احلكومية املسؤولة عن املكتبات نسخة ، إىل حد بعيد َ َ
فكيف يكون ، فأحالوا صاحب املكتبة إىل النيابة العامة، الكتاب  هذاواحدة من

 . احلال لو عرفوا مؤلف الكتاب؟
 واسمي فأنا عبد هللا، ًهلذا فقد كنت مضطرا إىل التورية يف ذكر اسم املؤلف

والذي . ًوقد مىض عىل هذه الغربة واحد وأربعون عاما، وغريب عن وطنيحممد 
والعبد ال يزال كام كان ، ًمع أن الغريب مازال غريبا، أراه أن سبب التورية قد زال

ًعبدا ذليال هللا تعاىل ً: 
ــمـــوم ـــ ــا زادنـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــي شــ ــــرفـــ ــ ــًا وتيهـ ــ ــوك                اــ ــ ـــدت بمخميص أطأ الثريــــ ـــ ــ  اـ
ــويل حتت قولك يا عبــــدخ ـــوأن ص               اديــ ــ ـــ ــ ــ ـــّيـــ ــ ــرت أحـ  اـــي نبيـــد لـــمـ

ولكن ليس ، وأظن أن ذكر االسم من غري تورية سيكون مفاجأة لكثري من الناس
 .لكل الناس

وكل كتاب ملؤلفه ، تابومن طريف ما حيدث يف بالدنا أنه رغم منع الك
فقد دخل الكتاب هذا البلد الصغري وقام متطوعون ببيع ، عبداهللا حممد الغريب

 ).الديوانيات(ويف ، وكان أكثرها يباع أمام املساجد،  آالف نسخةةمخس
ثم محله إىل ، واألشد طرافة أن وزير الرتبية والتعليم قرأ الكتاب فأعجب به

وسد الثغرات التي من خالهلا ، قراءته واالستفادة منهًطالبا منهم ، كبار املسؤولني
فاستجاب كبار املسؤولني لنصيحة . يتسلل اهلدامون إىل مراكز القوى يف بالدنا

أما املكلف بعملية الرشاء فقد . ًواشرتوا أربعا وثالثني نسخة، وزير الرتبية والتعليم
ف أنه يبيع الكتاب من أهل مع أنه اشرتاها ممن يعر، أومههم أنه جاء هبا من بلد آخر

 .بلده
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وهو ال ، فأنا ما كنت أعرف هذا الوزير، وإذا أراد اهللا نرش اخلري هيأ له األسباب

، هل هو اسم حقيقي أم خيايل؟: ومل يتعب نفسه يف السؤال عن املؤلف، يعرفني
 .وغيور عىل مستقبل بلده، وقارئ مطلع، وكل الذي حدث أنه صاحب فطرة طيبة

تم هذه املقدمة فإنني أناشد العلامء والدعاة أن يتعرفوا عىل أحوال وقبل أن أخ
ولن يثمر هذا ، وأن يمدوا هلم يد العون واملساعدة، إخواهنم أهل السنة يف إيران

ًوسأكون سعيدا إذا وردتني رسائل ، اجلهد إال إذا قامت مؤسسة خمتصة هبذا الشأن
واهللا يف عون العبد ما دام ، هدممن جيد يف نفسه قدرة عىل املشاركة يف هذا اجل

 . رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد هللا، العبد يف عون أخيه
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احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقني، 

شهد أن أرشيك له، و له إال اهللا وحده الإالظاملني، وأشهد أن ال وال عدوان إال عىل 
 ودين احلق ىله وأمينه عىل وحيه، أرسله باهلدعبده ورسوله، وخلي --ًحممدا 

 .ليظهره عىل الدين كله
هم إليران وحتى كتابة منذ بداية حكم-فلقد اصطدم اخلميني وعصبته : بعد ماأ

 .ًكافة خلقه من ولد آدم كفارا كانوا أو مسلمني وعال، وَّمع اهللا جل - هذه األسطر
، والبهائيني، هتود ،طدموا مع جماهدي خلق، والشيوعينيداخل إيران اص ففي

 وقهرهم إىل ،ثم امتدت يد غدرهم. ..وأنصار الشاه، والقوميني يف كردستان وغريها
ساه  قامت عىل أكتافهم الثورة، وكان هلم فضل عىل اخلميني ال يننالرجال الذي

 :ومن هؤالء الذين اصطدموا معهمصاحب مروءة ونخوة، 
     صادق قطب زادة الذي حكموا عليه باإلعدام ونفذوا :وزير اخلارجية السابق 

 .حكمهم فيه
    أبو احلسن بني صدر الذي متكن من اهلروب :رئيس اجلمهورية السابق 

 .وااللتجاء إىل فرنسا
        دي بازر كان مه:رئيس الوزراء السابق. 
   واملراجع أمثال رشيعتمداري، ومنتظري ،ووصل الصدام إىل اآليات 

 .وغريمها
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 :ويف اخلارج اصطدموا مع الدول اآلتية
       واليمن اجلنويب، وليبيا،الدول العربية كلها باستثناء سورية . 
       الدول الغربية كلها. 
       وحتييد اجليش،لتي ساعدت عىل إخراج الشاهالواليات املتحدة األمريكية ا ، 

 .وأيدت الثوار ونارصهتم، ثم انقلب الود إىل عداوة
       كانت العالقات بينهم وبني السوفييت بني مد وجزر. 
       تركيا. 
      سنني، وكان من نتائجها ًوخاضوا حربا رشسة مع العراق استمرت حوايل ثامين 

 .ريح مع دمار القتصاد البلدينكثر من مليون قتيل وجأ
 :واستغل أعداء إيران مشكالهتا الداخلية واخلارجية ومن ذلك

       إقامة أحالف بني هذه الدول واملعارضة اإليرانية، فالعراق احتضنت جماهدي
 .املال، والسالح، ووسائل اإلعالم:  وقدمت إليهم، وغري جماهدي خلق،خلق

:  وفرنسا قدموا مساعدات كثرية، وبريطانيا،والواليات املتحدة األمريكية
عىل  للمنظامت املؤيدة للشاه، ولرشكاء اخلميني الذين اختلفوا معه، وحافظوا

 .إبقاء جسور رسية مفتوحة عند احلاجة بينهم وبني إيران
      والبحوث والتحليالت ،نرشوا مئات من الكتب، ومئات اآلالف من املقاالت 

 .تالتي تدين نظام اآليا
التعاون اليهودي اإليراين الذي مل :  منها، أحرجت إيران وغريهاًكشفوا أرسارا

 ).إيران غيت(ينقطع طيلة احلرب العراقية، وما سمي بفضيحة 
                                       

 .ِّألف الكتاب قبل توحيد شطري اليمن الشاميل واجلنويب) ١(
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رصد هذه األحداث أ و،وملا كنت من املهتمني بثورة إيران، وكنت أراقب
... ا كان بالعربية أو بغريه سواءِرشُ عىل كثري مما نَعِلَّطأر يل أن ِّدُاملتتابعة، وقد ق

نه من أً واحدا جتاهله أعداء اآليات داخل إيران وخارجها مع ًفقد أذهلني أن أمرا
 .أقوى األدلة عىل مهجية النظام وتعصبه الطائفي املقيت

 ؛ذاعتها أو يف تلفازهاإسمع أن العراق خصصت ولو ساعة واحدة يف أمل 
ا يلقون من اضطهاد وتضييق وكبت، وإذا ية أهل السنة يف إيران، وبيان مضلرشح ق

رغم -رى ــة أخـواطنني ضد فئــن املــة مـاز لفئــهم باالنحيَّتُى أن تــراق ختشـت العـكان
 تزعم أهنا مالذ احلرية التي فام بال الدول -انحياز هذه الفئة األخرية التام إليران

 !. وفرنسا؟ ما بال الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا…واألحرار
 ومنظامت حقوق اإلنسان، لقد حتدث هؤالء !بل ما بال منظمة العفو الدولية

 -حتى- عن املظامل التي حلقت بجميع األحزاب والقوميات واألشخاص، ودافعوا 
 أفال …عن جتار املخدرات، واملجرمني الذين أقيمت عليهم احلدود الرشعية

 !.؟دو تأيييستحق ثلث الشعب اإليراين منهم أي مساعدة أ
لنرتك هؤالء وشأهنم، فهم ال يتأثرون بمصائبنا، وليسوا أمناء يف عرضهم 
ملشكالتنا، وهذا هو عهدنا هبم، ولربام مل يسمع بعضهم بقضية أهل السنة يف 

 .ه الصحف واملجالت اإلسالميةـْتَّم الدور الذي أدِّوَُقنَّ لنرتكهم، ول…إيران
أهل السنة يف إيران وصلت القائمني عىل  ونرشات ، الذي نعلمه أن رسائلَّإن

ن إلعوا عليها، وكانت هلم منها مواقف متباينة وَّهذه الصحف واملجالت، وقد اط
 .كانت كلها دون املستوى املطلوب

 ولو جمرد إشارة وكأن األمر ال يعنيه من ، إليها يف صحيفتهِرشُفبعضهم مل ي
 .قريب أو بعيد

وصلتنا رسائل ونرشات من أهل السنة يف «: يلوبعضهم اكتفى بنرش التعليق التا
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إيران يتحدثون فيها عن مظامل حلقت هبم، ونحن بدورنا نطالب املسؤولني يف 
إيران أن يبينوا لنا وجهة نظرهم وما مدى صحة املعلومات التي وصلتنا، وإال 

 وال ندري هل وصلهم رد أم »…وجدنا أنفسنا مضطرين إىل نرش ما وردنا من رسائل
 . وكل الذي ندريه أن املظامل ازدادت وتنوعتال،

وآخرون منهم بقيت رسائل أهل السنة يف أدراجهم دون أن يتحدثوا عنها، ثم 
ًاستجدت ظروف سياسية وطنية استشاطوا هلا غضبا، وتذكروا الرسائل فأخرجوها 

 .ًمن دروجهم ونرشوا شيئا منها، ثم توقفوا
 ،م لكتبوا عنها بغري هذا األسلوبولو كانت املسألة من أولويات اهتامماهت

 .وغري هذه احلرارة
وصنف رابع مازالوا يثقون بالثورة اإلسالمية يف إيران، ويتهمون كل من 

 . واحلمد هللا، وهؤالء قلة،هيامجها دون أن يتبينوا الصحيح من غريه
 فإن اجلامعات والصحف اإلسالمية مل تقم بالواجب املطلوب :واخلالصة
ًع أن مؤمترا إسالميامنها، ومل نسم  عقدته هذه اجلامعات ملناقشة قضية أهل السنة ً

 .واجلامعة يف إيران
 يف غرف مغلقة -ثناء الصنف الرابعتاسب- ًوإذا جلسنا مع إخواننا هؤالء مجيعا

ًنسمع منهم كالما جيدا، بل ال نجد أي خالف بيننا وبينهم حول الرافضة والثورة  ً
ً مغايرة متاما ملا سمعناه منهم يف ً يف صحفهم أقواالأاإليرانية، ثم نسمع أو نقر

 !!الغرف املغلقة
وملاذا صليتم صالة الغائب عىل اخلميني .. ملاذا هذا التناقض: ونقول هلم

 وملاذا أرسلتم برقيات التعزية لآليات …وقرأتم الفاحتة عىل روحه يف املساجد
 !؟رةبمناسبة هالك قائد الثو

مهام اختلفنا مع الرافضة : تناقضة متهافتة، منها قوهلموهنا تسمع منهم أجوبة م
نخشى عىل أنفسنا ومكاتبنا منهم، وهلذا : فاخلميني مسلم، وقوهلم أيضا دون حياء
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 وسيطرت مثل هذه املشاعر عىل الدعاة يف كل مكان، ،فقد نضطر إىل جماملتهم
اس هناك خيافون أن الن: فقبل أيام وصلتني رسالة من باكستان، وخالصة ما ورد فيها

من الرافضة، ومعظم الذين كانوا يتحدثون عن فساد عقائدهم، وحيذرون الناس من 
 !!غري واحد من علامء أهل السنةوبعد مقتل خطرهم قد صمتوا بعد مقتل ضياء احلق، 

 هل نحن يف عهد اجتياح التتار ...%٢خيشون من % ٩٨يبة خ يا لل...ريا للعا
يف العهد الذي كان فيه حفنة من الباطنيني احلشاشني للعامل اإلسالمي، أم نحن 

 !سلمني الذين كانوا كغثاء السيل؟يرهبون عرشات املاليني من امل
أما آن لك أن ترتك الكتابة عن الرافضة وثورهتم، وملاذا : قال يل أحد املحبني
 !؟ال تكتب يف أمور أخرى

لرافضة، وعلمك أنت تعلم أن دراستي وبحوثي ليست قارصة عىل ا: فقلت له
ن كنت قد إكتبه عن الرافضة، فأخربين باهللا عليك أهذا جواب عىل سؤالك، أما ما 

ن شاء اهللا، ولكني أخشى إلقد قرأته وهو حق : قال !؟هل هو حق أم باطل: قرأته
 وال يزعجهم يشء كام ،عليك منهم، فهم جمرمون متعطشون إىل سفك الدماء

 .ًاهللا نفسا إال وسعهايزعجهم ما تكتبه عنهم، وال يكلف 
لو هنض غريي هبذا العبء لشكرته عىل ذلك، وانرصفت لسد ثغرة : قلت

ًصبحت الكتابة عنهم فرضا عىل أخرى، أما وإنى مل أجد من يقوم هبذا الواجب فأ
ن  ومع ذلك فل…ّ، وأنا أعلم أهنم يرتبصون يب الدوائر، واعلم ما حل بغرييمثيل

ل اهللا أن يرزقني الشهادة يف سبيله، وجيعل هذا سأأتراجع مهام كانت النتائج، وأ
 فحسبي ، وإذا سقطت…إال عملهاجلهد يف صحائف أعاميل يوم ال ينفع اإلنسان 

أنني عشت أذود عن منهج وأصول أهل السنة واجلامعة، وما كنت  -ن شاء اهللاإ-
 .كتب ألريض هذه اجلهة أو تلكأ

ُ واملفكرين أن يعطوا هذا ، وغريهم من العلامء،ووصيتي ألبنائي وإخواين
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 ،اخلطر املحدق بأمتنا حقه، وال يظنون أن هالك اخلميني سيحد من تآمر عصبته

 .لقد كانوا قبل والدته كذلك، وهذا هو حاهلم بعد موته
¢ ( :اىلـال تعـق. ةـد الرافضـ وليس بي،وا أن املوت واحلياة بيد اهللاـوليعلم  ¡

ª © ¨ § ¦ ¥  .]٦١: النحل[ )£ ¤ 
 :ال الشاعروق

ــيـب              ٍشــريـاء قـــي فنـهـا املشتــأهي ــمـعهللا د اــ ــــنـا والفـــرهـــ ــ  اءـــ
والرافضة جبناء، وعندما جيدون من يواجههم بحزم وقوة وعلم، فسوف 

ً ويدخلون رسدابا من الرسية، والتاريخ حافل بالشواهد عىل ،يأخذون معهم تقيتهم
 .ذلك

 :جهني سيل عارم من أسئلة القراءسيوا: وهنا
  وملاذا ... واملجالت اإلسالمية الذين تقصدهم، أصحاب الصحف همْنَم 

 !؟هذه الغضبة
 :وأنا سأعيد هذا السؤال للقراء بشكل آخر

استعرضوا الصحف واملجالت اإلسالمية منذ بداية ثورة الرافضة وحتى هذا 
ميني، واالنتصار ألهل السنة ُالتاريخ، وامجعوا ما كتب فيها عن طغمة اخل

 .واجلامعة، وانظروا مدى موافقتها أو خمالفتها هلذا املنهج
 م؟كيف حيدد هؤالء مواقفه: ثمة سؤال مهم أرجو أن تبحثوا عن جواب له

 أم أن الرأي ما يراه شيخ القبيلة، وينسى ؟وهل هناك موازين ثابتة يزنون هبا األمور
 فتأيت مواقفه متناقضة، وأفراد …نة أو عدة سننيهذا الشيخ ما كان قد كتبه قبل س

 !القبيلة معجبون مقتنعون، ولكل تناقض تربير عندهم
قصدهم، وال أفإذا أديتم هذه املهمة عىل وجهها الصحيح فستعرفون من الذي 
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قل ما جيب أينبغي لكم بعد ذلك أن تتجاهلوا هذه املشكلة وأسباهبا ومسبباهتا، و
 هذه الصحف واملجالت مشافهة أو كتابة، وسيغري هؤالء نصح القائمني عىل: فعله

 .مسلكهم عندما يواجههم القراء باألدلة والرباهني
ًقصد شخصا بعينه، وال صحيفة حمددة بذاهتا، أواعلموا بعد ذلك كله أنني ال 

إنني أحبهم يف اهللا : كتبه من عداوة ألحد، وكام قلت فيام مىضأنطلق فيام أوال 
 . منهمَّ إيلُّداية والسداد، ولكن احلق أحبوأرجو هلم اهل

 جتمع شتاهتم، وتسهل ربطهم ،ويف غياب قيادة حكيمة ألهل السنة يف إيران
ُببلدان العامل اإلسالمي، وترسم هلم اخلطط الناجحة، وتسمع صوهتم للعامل ُ. 

اء الذي كان من الواجب أن تؤديه اجلامعات اإلسالمية َّور البنَّويف غياب الد
 . خوف من إرهاب نظام اآلياتدون

يف غياب هذا وذاك زعمت عصبة اخلمينى أن وحدة الشيعة والسنة ىف إيران 
 حسني موسوي : هذا ما قاله رئيس الوزراء املهندس…قدوة جلميع مسلمي العامل

، وهكذا وجدوا الساحة فارغة فقلبوا احلقائق، )٦/١٠/١٩٨٦: انظر كيهان العدد(
 : ومن هذه األكاذيب الكثرية سأختار ما ييل…األكاذيبوضللوا العامة وروجوا 

 ربيع األول من كل عام، وفيه ١٧ إىل ١٢ أسبوع الوحدة اإلسالمية، ويمتد من -١
ون أنفسهم علامء من أهل السنة ُّن يسمَّ ممجيتمع علامء الشيعة واملنافقون

 يف مكان واحد، ويتبادلون اخلطب واملواعظ، ويؤكدون يف هناية هذه
 وحتاط هذه …االحتفاالت التزامهم بطاعة القيادة اإليرانية ووالئهم التام هلا

التظاهرة بدعاية إعالمية متفوقة وتتناقل أخبارها صحفهم وصحف عمالئهم 
 .داخل إيران وخارجها

                                       
 .يقةحرض بعض العلامء الفضالء، لكنهم مل يكرروا احلضور ملا تبينت هلم احلق  )١ (
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إن أسبوع الوحدة دعوة سافرة إىل التشيع ألن علامء الشيعة يتحدثون فيه عن 

 السنة ال يتطرقون لعقائد أهل السنة وهم ليسوا عقائدهم، واملنافقون من أهل
 ملثل هذا، ومن ثم فاالحتفاالت جتري يف مناطق السنة وحدها، والنتائج ًأهال

طاعة عمياء لآليات، وال يستطيع أحد من املجتمعني إثارة مظامل أهل السنة أو 
 .املطالبة باإلفراج عن املعتقلني منهم

 :ً خربا نوجزه فيام ييل٦/١٠/١٩٨٦: تاريخ نرشت كيهان يف عددها الصادر ب-٢
 هاشمي رفسنجاين رئيس جملس الشورى اإلسالمي :استقبل حجة اإلسالم(

خوة السنة يف حمافظة دريس ومسؤويل املدارس الدينية لإل م)٣٠/٩(يف 
خوة السنة يف لح ضيائي إمام اجلمعة لإل حممد صا:هرمز، وقد حتدث الشيخ

 وأعرب عن شكره للدعم الذي تقدمه اجلمهورية مدينة بندر عباس يف البداية
يخ ضيائي ش وبعد ذلك قدم ال…اإلسالمية لعلامء السنة واملدارس الدينية

 السنة إىل أبطال اإلخوةًشيكا بمبلغ مليوين ريال لرئيس املجلس هدية 
 .اإلسالم

 هاشمي رفسنجاين عن شكره للدعم الذي قدمه :وأعرب حجة اإلسالم
ًمة جدا، وأهنا وثيقة جدا للتعاون َّ أبطال اإلسالم، وأكد أهنا قي السنة إىلاإلخوة ً

 . والسنة،والوحدة بني الشيعة
ووصف سامحته جهود الشباب السنة الذين يتولون التدريس يف املدارس 

 .هـ. ا). …الدينية اخلاصة هبم بأنه يبعث عىل األمل والتفاؤل
 ضيائي أجرته معه جملة :يخ للشًوسيجد القارئ الكريم يف هذا الكتاب حديثا

نه أ هذا اخلرب الذي ذكرته صحيفة كيهان، ويؤكد فيه هاملجتمع ينقض يف عموم
رهني سجون اآليات اآلن، والسنة، ومن ثم فالشيخ ضيائي  ال لقاء بني الشيعة

 وعندما نرشوا هذا اخلرب … أسباب اعتقاله، وال قدموه إىل حماكمةواومل يذكر
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وبني العراق، وكانوا خيشون السنة العرب يف جنوب كانت هناك حرب بينهم 
 !.ندري مدى صحة ما نرشته كيهان؟ إيران، وهلذا سعوا إىل هذا اللقاء، وال

 رحبت صحف النظام اإليراين بمؤمتر عقده علامء أهل السنة يف مدينة خاش -٣
 ومن يقرأ هذا اخلرب يف صحفهم جيزم بأن أهل السنة ،هـ٢/٧/١٤٠١بتاريخ 
هذا إذا كان .  ويامرسون أنشطتهم دون أي ضغوط أو إكراه، ىف بلدهمأحرار

 .القارئ ال يعرف أساليب الرافضة ووسائلهم
أن موقفهم العميل من هذا املؤمتر خيالف موقفهم النظري الذي نرشته  غري

 .الصحف
، واهتم العلامء )خاش(لقد توىل اخلميني بنفسه قيادة احلملة ضد مؤمتر 

قدم النظام أشاركوا فيه بالعاملة للواليات املتحدة األمريكية، واألفاضل الذين 
 .عىل اعتقال بعضهم، ووضعوا بعضهم اآلخر رهن اإلقامة اجلربية

وا اخلرب ؤورغم بشاعة هذا األسلوب وخسته، فالناس يف العامل اإلسالمي قر
 ألن هناك مؤسسات إعالمية ضخمة تولت نرشه عىل ،الذي نرشته الصحف

ض هلا علامء َّ واالعتقاالت التي تعر،وا أخبار املطاردةؤق، ومل يقرأوسع نطا
 . وأنصارهم بسبب عقد هذا املؤمتر،أهل السنة

 ومل …هذه األمثلة من األخبار الكثرية التي دأبت صحف النظام عىل نرشها
نه من املفيد استطالع آراء نوعيات أكتف هبا رغم وضوح مدلوهلا، فقد وجدت أ

ًافضة، ونفذت هذه املهمة الشاقة، فقابلت عربا وفرسا ومثقفني خمتلفة من الر ً
 أو طلبت من غريي أن يوجه إىل بعضهم أسئلة حمددة، وفيام ،وعامة، وناقشتهم

 :ييل أهم النتائج التي توصلنا إليها
 !؟كيف أحوال أهل السنة يف إيران :س
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 .يادة الثورةً فهم مجيعا ملتفون حول ق،ال فرق يف إيران بني سني وشيعي :ج
 هبم، فام مبلغها من تهناك رسائل ونرشات تتحدث عن املظامل التي حلق :س

 !؟الصحة
ال تصدق ذلك، وهذه دعايات كاذبة يروجها عمالء أمريكا وإرسائيل داخل  :ج

 .إيران وخارجها
ُإن بعضهم قتل، وبعضهم : لكنهم يذكرون أسامء علامء معروفني، ويقولون :س

هبمن شكوري، وأمحد مفتي زادة، :  ومن هذه األسامءيعيش يف السجن،
 !؟…وحممد صالح ضيائي

أمل . ، وأنصحك أن ال تصغي هلذه األخبارًسمع هبذه األسامء إطالقاأمل  :ج
 أمل تسمع عن !؟…تسمع عن أسبوع الوحدة اإلسالمية بني الشيعة والسنة

علامء أهل  أمل تقرأ أخبار تأييد !؟…وجود ممثلني هلم يف جملس الشورى
ً وذكروا أسامء كثرية من البلدان العربية وغريها طبعا كان من !؟السنة إليران

 .بينها اسم سعيد شعبان

إذا كانوا ال يفرقون بني السنة والشيعة، فلامذا مل يربز سني واحد يف قيادة  :س
 !؟اجليش أو يف احلكومات املتعاقبة

 .ة قيادة الثورة اإلسالمية وهم موضع ثق،منهم وزراء وقادة يف اجليش :ج

ًاذكر لنا اسام واحدا؟ :س ً! 
 . ومل يستطع ذكر اسم واحد، عىل رأيهَّأرص :ج

 هلا يف وجود إن ابن سبأ شخصية أسطورية ال: وغري مستغرب عىل الذين قالوا
 أو إن مفتي ،ن اضطهاد أهل السنة يف إيران كذب وأسطورةإ: عامل الواقع أن يقولوا

اطري التي يروجها عمالء إرسائيل والواليات املتحدة األمريكية، ثم زادة من األس
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يرصون عىل مواقفهم مهام ذكرت هلم من األدلة والرباهني، ومل يعرتف واحد منهم 
 .أن السنة يف إيران قد تعرضوا ليشء من االضطهاد

غم اختالف ر-ة ني احلزن عندما أجد أجوبة الرافضينتابني اخلجل، وال يفارق
واحدة، ومواقفهم وأهدافهم واحدة كذلك، أما  - وجنسياهتم، وثقافاهتم،ملغاهت

و ـاربة، ولـي متقـدة وال هـعلامء ودعاة أهل السنة فمواقفهم وأهدافهم ليست واح
ىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه ص- ابهـول وأصحـه الرسـوا بام كان عليـمتسك
 . املواقف واألهدافملا كانت بينهم هذه الفوارق الكبرية يف -وسلم

إهنم مواطنون . فهل يتفهم أهل السنة أن مستقبل إخواهنم يف إيران ينذر بكارثة
من الدرجة الثالثة، ألن الشيعة فيها مواطنون من الدرجة األوىل، واليهود والنصارى 

ن حاهلم أ و…مواطنون من الدرجة الثانية، وأهل السنة مواطنون من الدرجة الثالثة
 ! املسلمني يف االحتاد السوفييتي والصني الشيوعيةأسوأ من حال

وهل يتفهمون أن دستور إيران وقوانينها ال تساوي ثمن احلرب الذي كتبت به، 
وهلذا فقد جاءت مجيع اإلجراءات املتخذة ضد أهل السنة خمالفة لقوانني 

 !؟اآليات
َيا عبادي، إين حرمت الظلم عىل«: اللهم أنت القائل َْ َ ََ ْ َّ َُّ ُ ِّ ِ ِ ْ نفيس، وجعلته بينكم ِ ُْ ََ َُ ُ َ َ َْ ِ ْ

َحرما فال تظالـُم َ َ َ َ ً َّ حلوا أوهؤالء الظلمة يف إيران قد . ]صحيحهرواه مسلم يف [ »ُمواـَ
 اللهم …مت، وأنت يارب تعلم أن دعوة املظلوم ليس بينها وبينك حجابَّما حر

أس الرافضة كف أيدي الظاملني عن إخواننا يف إيران يا أرحم الرامحني، واجعل ب
 .بينهم، وصل اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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 ً مل تكن ترمجة الرسائل التي كتبها أهل السنة يف إيران جيدة، ولقد بذلت جهدا-١
 ذلك فال ورغم …اإلخوةيف تصحيحها مع املحافظة عىل املعنى الذي أراده 

 .اً أن هناك أخطاء قد بقيت، ويكفي أن يكون قصدهم مفهومّبد
 قبل أن )نآمكتب قر(قضية أهل السنة يف إيران كتبها مجاعة : الرسالة األوىل -٢

يدخل كثري منهم السجن وورد فيها حديث عن أحوال أهل السنة يف إيران، 
قف اجلامعة ها كان حول مواّلُوعن جملس الشورى املركزي للسنة، لكن ج

 .يف كردستان
خوة مجاعة إل أو ل، للمرتجمت وليس،والتعليقات التي يف هامش الرسالة يل

 .)نآمكتب قر(
 ٢٨/١٠/١٤٠٢ صدرت منذ بداية اعتقاهلم أي منذ يوم )نآمكتب قر( بيانات -٣

 وإنام ،، ومل أنقل مجيع البيانات التي أصدروها١٣/٢/١٤٠٣هـ حتى يوم 
ًه رقام متسلسال خيتلف عن الرقم الوارد يف رسائلهماكتفيت ببعضها وأعطيت ً. 

 وقصارى القول فإن ،شد من هلجة الرسالة السابقةأوكانت هلجة البيانات 
 : باملراحل التاليةتَّ مراإلخوةمواقف 

 ،ًكان تأييدهم للخميني وطغمته مطلقا، وكانوا يعتقدون أن التسنن :املرحلة األوىل
 .قرآنوالتشيع ال يمثالن جوهر ال

هنم وراء أ ألهنم كانوا يعتقدون ،خذوا ينقدون بعض قادة الثورةأ :املرحلة الثانية
توجهها الطائفي، ومع ذلك فقد حافظوا عىل تأييدهم للخميني 

 .ونظامه
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لقي القبض فيها عىل عدد كبري منهم وأودعوا السجن، ويف أوقد  :املرحلة الثالثة

ن حوله، وبعضهم بقي  وم،هذه املرحلة اشتد نقدهم للخميني
 عىل والئه له ولثورته، وكان األستاذ زادة من الصنف ًحمافظا
 .األخري

ظهر فيها احلق من الباطل، وأدرك مجاعة مكتب قرآن أن التسنن  :املرحلة الرابعة
ًليس مذهبا وال طائفة، وإنام هو التزام ملا كان عليه الرسول 

، كام -  صحبه وسلمصىل اهللا عليه وسلم وعىل آله و -وأصحابه 
خبث رافيض عىل وجه األرض، وثورته ال أأدركوا أن اخلميني 

 .كرب من انحراف بعض قادة الثورةأن األمر أختتلف عنه، و

ولو أن إخواننا انطلقوا يف فهمهم هلذه الثورة ويف حتديد موقفهم منها من 
وا فيه من املنهج واألصول التي كان عليها سلف هذه األمة ملا وقعوا فيام وقع

 .أخطاء، وال ينبغي أن ختضع هذه األمور للتجارب
، ويف بعضها اآلخر %٢٥ جاء يف بعض هذه الرسائل أن نسبة السنة يف إيران -٤

 إىل التعتيم وسبب هذا االختالف يعود% ٣٥لث ا، ويف موضع ث%٣٠
 ًارسه احلكومات املتعاقبة ابتداء مت-ال تزالو-ت اإلعالمي الذي كان

 مخيني، وهلذا  بحكومات الشاهًلشاه حممد رضا هبلوي وانتهاءبحكومات ا
 .جاءت هذه األرقام تقديرية

رين إىل طبعد عرض رسالتني من رسائل مجاعة مكتب قرآن، وجدنا أنفسنا مض  -٥
أهل السنة يف - اإلخوةذكر بعض التعليقات التي اقتضتها األمانة التارخيية، و

نضجت أفكارهم، ومواقفهم  و- د هللاحلمو-  جتاوزوا هذه املرحلة -إيران
 .اآلن نسخت املواقف السلبية السابقة
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له آاحلمد اهللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل 
 .وصحبه أمجعني وبعد

فلطاملا ظل أهل السنة يف إيران منقطعي الصلة بإخوهتم املسلمني يف سائر 
أقطار العامل اإلسالمي حمصورين يف احلدود املصطنعة التي أقامتها حوهلم يد 

ل قرون سوداء مضت، إىل أن شاء اهللا تعاىل أن ا، وطوالبغي منذ عهد الصفويني
خوة الفراق الطويل ويأيت دور لقاء اإل وينتهي عهد ر،يزول ذلك احلصار اجلائ

فحات املجالت اإلسالمية فقط، ن كان ذلك اللقاء من خالل صإ و،بعضهم ببعض
 عليهم، ولكن بامذا يا ًسم أبناء األمة اإلسالمية، ولوالها لظل األمر خافيااالناطقة ب

                                       
م يف أذربيجان، ثم بسط نفوذه عىل ١٥٠٠ الدولة إسامعيل الصفوي عام أسس هذه  )١ (

ا الهوادة فيها عىل أهل السنة ًوأعلن أن الشيعة دين الدولة، كام أعلن حرب. رشوان والعراق وفارس
 .عاصمة لدولته) تربيز(الذين كانوا يشكلون أغلبية السكان، واختذ من 

الذي عمل عىل ] ١٦٢٩-١٥٨٨[ا يف عهد الشاه عباس الصفوي وبلغت الدولة أوج قوهت
ًحتويل احلجاج اإليرانيني من مكة إىل مشهد، وبدا بنفسه فحج سريا عىل األقدام من أصفهان إىل 

 .مشهد ليكون يف عمله هذا قدوة لإليرانيني
لتي  فهل األحداث ا…م١٧٢٢ومتكن العثامنيون واألفغان من القضاء عىل هذه الدولة عام 

يصطنعها ثوار اخلميني يف مكة املكرمة مقدمات لإلقدام عىل عمل شبيه بالعمل الذي صنعه 
 !الصفويون، وهل يكون قرب اخلميني هو كعبتهم اجلديدة؟

 .)٨٠، ص األبعاد التارخيية والعقائدية والسياسية للثورة اإليرانية انظر(
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 اجلاهلية  املظلم عرصترى نبدأ الكالم خالل هذه اللقاءات احلبيبة يف هذا العرص

 ابتعدت اجلبارة التي أمست األمة اإلسالمية تعاين الكثري من وطئتها الطاغية منذ أن
 ؟من هداية رهبا
 ،ى لبعضهم أن يتحدث يف هذه اللقاءات عن قضايا غري فلسطنيتهل يتأ
 وتركمن صحراء وغريها من ، وبلوجستان، وكردستان،لبني وف، وأريرتيا،وكشمري

يبايل   هل لبعضهم إذا مل يشأ التنكر لإلسالم أن ال؟قضايا األمة اإلسالمية املهمة
ن ال ينهض لتغيري املنكر أ و،ن ال يتداعى بالسهر واحلمىأبام يقاسيه أبناء أمته و

 اللهم ما دام هناك من ؟ن مل يستطع فبقلبهإف) وبقلمه(ع فبلسانه ن مل يستطإبيده ف
كم أهل السنة يف انخوإإذن فاستمعوا يا أبناء األمة حلديث . يعدون أنفسهم مسلمني

 .إيران حول قضيتهم املؤملة عسى أن ال خييب ظنهم فيكم
ذا ـ ه…ةـهذا البلد ذي الطابع اخلاص من بني سائر البالد اإلسالمي: يف إيران

 -ضوان اهللا تعاىل عليهمر- ن حني فتحه املسلمون األوائلـِم يزل مـذي لـالبلد ال
ودخل أهله اإلسالم بعد اإلطاحة بالنظام امللكي الساساين وإنزال اجلبابرة عن 

 من ًشملهم، ومن حني صار هذا البلد جزءا وتفريق ،عروشهم املستكربة الباغية
 ومكانته االستعامرية يف العامل كأكرب قوة ، وفقد شخصيته،العامل اإلسالمي الكبري
 ومثار ،ذا البلد الذي مل يزل من ذلك العهد موطن مؤامراته... عىل األرض إذ ذاك

، الذين ما بل بقايا أهل بيت امللك الباغي وأيادهيم ومن هم عىل وتريهتمِفتن من ق
وا من صحراء ؤجانب جا أ- عىل رغم أنفسهم- عهم أن يروا بلدهم حيكمهكان بوس

ن يروا أملوك، وـاد البخوة للشعب املستضعف الذي نجا من استعإجزيرة العرب ك
 -قبل أن حيييهم اإلسالم-  رب الذين مل يكن هلمـدام العـأ أقـوان كرساهم موطـإي
يس يف منظومته شاهنامه من ذلك ويتفل يف كام يشكو شاعرهم فردو(ن يذكر أش

جل أن العرب اآلكلني للضب الشاربني أللبان اإلبل أ: (وجه الفلك الدوار ويلومه
وهلذا فلقد انبعث ...) داسوا بأرجلهم عرش ملكهم وإيوان كرساهم يف املدائن و
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ا  مم-يض اهللا تعاىل عنهر- أشقاهم فريوز اللعني فاغتال سيدنا عمر بن اخلطاب
 وجعل املسلمني يسلكون طريق االنحطاط ، بعدُّدَسُدخل عىل اإلسالم ثغرة مل تأ

 .خيفى خالل هذه القرون كام ال
دأ هلا بال ما دامت ترى هيتلك الرشذمة تستطيع ذلك ومل تكن نعم مل تكن 

 ما ، ولكن… كام كان يف أول عهد الفتح اإلسالمي،ًحكم اهللا مسيطرا عىل بلدها
 ومل يكونوا ليعودوا إىل ظالم النظام الكرسوي ،سلم أغلبية الشعب وقد أ؟احليلة

 وذاقوا حالوة ثمرات حكم اهللا؟ وليس هناك طريق إلثارة ،بعد ما رأوا نور اإلسالم
كة القاهرة االستعامرية املستعبدة للشعب  والشو،الفتنة الستعادة املجد الذاهب

ن أ والتعتيم عىل املسلمني ب،كر وسائر الشعوب إال التذرع باخلداع واملاإليراين
: لُكثر املهاجرين واألنصار أو قأن وكذلك ور هلم اخللفاء الثالثة الراشدَّصوُي

بوة ُّمني السابقني األولني يف اإلسالم بصورة غاصبي حقوق أهل بيت النِّاملتقد
 .ن بني الناس أن هؤالء الرشذمة يريدون إعادة احلقوق إىل ذوهياَعلُن يأ و،وأعدائهم

ومن هذا املنطلق بدأت الفتنة الكبرية وبدا املفسدون يثورون هنا وهناك، 
 ودام هذا الوضع خالل بضع …ويصل بعضهم إىل عرش احلكم يف قطر أو آخر

نتسبة إىل م- ى األمر إىل ظهور الصفويني الذين أسسوا دولة شيعيةَّقرون إىل أن أد
مستقلة غري منقادة  -ميئون منهأهل البيت بزعمهم، واهللا يعلم أن أهل البيت بر

 الذي كان عىل عالته نقطة التقاء املسلمني ؛للحكم العبايس، أو العثامين إذ ذاك
وبوصول أولئك إىل عرش احلكم حصل إليران من جديد بعد عهد . واحتادهم

 كام كانت هلا يف عهد الساسانيني، وصار املذهب طويل شخصية مستقلة
                                       

ء للربتغاليني واإلنجليز، وكان بالط ليست دقيقة، فالصفويون كانوا عمال) مستقلة(كلمة  )١(
الشاه عباس يغص بالقسيسني واملبرشين النصارى، وليس من دولة رافضية إال وهلا ارتباطات وثيقة 

                                                                      =.بأعداء اإلسالم سواء كانوا صليبني أو هيود أو شيوعيني
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 كام كان للساسانيني الدين ، اجلعفري االثني عرشيالرسمي ألهلها هو املذهب

ِّوهذا رص(الزردشتي   كامدة دراسية َرِّرُح به بكل اعتزاز يف كتاب التاريخ الذي قُ
 ). الشبابي وال يزال بأيد،لسنة من سني التحصيل يف املدارس احلكومية

ــاغي قــم البــ حلكمهًودعام ــــامــادة عــة جــون بحركــــويــام الصفــ ة لنقل أهل السنة ــ
 إىل التشيع بأي وسيلة - وكانوا يشكلون أغلبية املسلمني يف إيران يف ذلك احلني -

كام حيكي ( وسفك دماء اآلالف ،حتى ولو احتاج األمر إىل شتى صور التعذيب
راموا، إال يف بعض نواحي   وكانت نتيجة ما،)التاريخ عن الشاه إسامعيل الصفوي

 تقع يف غريب إيران من مدينة قرص شريين إىل حدود تركيا كردستان التي
 وتركمن ،وبلوجستان التي تقع يف رشقي إيران من عند خراسان إىل بحر عامن

 ،إىل احلدود الرشقية) خزر(صحراء التي تقع يف شامل إيران من بحر قزوين 
  ومنطقة طوالش يف،وكاملناطق التي تصل بلوجستان برتكمن صحراء من خراسان

 . وبعض سواحل اخلليج وبحر عامن،غريب بحر قزوين
مل  (ًوباجلملة بقيت ألهل السنة الذين يبلغ عددهم اآلن ثامنية ماليني تقريبا

) يتيرس ألهل السنة حتى اآلن أن يعرفوا عددهم بالضبط ألسباب ليست خافية
زستان املناطق التي تقع عىل احلدود امللتصقة بالبالد املجاورة إليران منطقة خو

 . من غريهاًوقليال
وبعد استيالء الصفويني وخالل القرون األخرية ذاق أهل السنة عىل أيدي 

ًذبا وزراك- احلكام الطاغني الذين كانوا ينتسبون ىل أهل البيت ما ال يعلمه إال  إ-ً
 ،بعاد عن تعاليم الدين الصحيحةإل وا، والتضليل، كام كانت عمليات التعتيم،اهللا

                                       
أى مل يعد هلم ارتباط بالدولة » مستقلة«أن الذى أراده مؤلفو الكتاب من قوهلموأعتقد =  
 .العثامنية

 ).٨٠، صاألبعاد التارخيية والعقائدية والسياسية للثورة اإليرانية انظر (
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 ،نا املسلمني من أهل التشيعانخوإًب احلقائق تقوى يوما بعد يوم بني وحماوالت قل
 .ى إىل صنع أحقاد وعداوة بني هاتني الفئتني العظيمتني من املسلمنيَّاألمر الذي أد

ن حقوقهم  م-عىل أيدي احلكام الباغني- طبيعي بعد هذا أن حيرم أهل السنةو
إخواهنم املسلمني من أهل التشيع  ويعاملون من قبل احلكام ومن قبل ،اإلنسانية

وحتى أنه ما كان جيني .  وغريهم من غري املسلمني،ًأيضا معاملة ال يعامل هبا اليهود
 .ثامر هذا الغرس إال احلكام وصنائعهم وليس أهل التشيع

 وصار قاعدة حمكمة ألعداء ،وهكذا انفصل هذا البلد عن العامل اإلسالمي
. املا بحثوا عن قاعدة يرمون منها العامل اإلسالمياإلسالم من أهل الغرب الذين ط

 .هانناامنيني ببعيدة عن أذوليست احلروب الصفوية وما بعدها مع العث
 وهتيأ ،در له أن يبلغُومىض الزمان وجاء دور الساللة البهلوية وبلغ األمر ما ق

ري عىل إلغاء التاريخ اهلج  رضاشقى الشاه حممدألاملجال الجرتاء األخري ا
 وإزالتها من ،وإبداله بالتاريخ الشاهنشاهي كمحاولة لطمس بقايا اآلثار اإلسالمية

 .هذا البلد
كام - تقام ، هذا البلد املنكوب أهله شيعيهم وسنيهم… يف إيران…و
ثورة إسالمية اشرتك فيها الشعب بكلتا فئتيه بحامس ديني وعاطفة  - تعلمون
ي كسب الفهم الصحيح والوعي  أ-ثورةإن كانت املرحلة األوىل للو-  إسالمية

 ،كان بني الفريقني من التنكر الشامل لتعاليم اإلسالم بحامس وعاطفة صار كل ما
 من اإلخوةالعداوة واجلفاء كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف، واقرتب و

                                       
، فاعرتف بإرسائيل عام ١٩٤١ًفرضه اإلنجليز ملكا إليران عام : الشاه حممد رضا هبلوي )١(
ني من أهم الوزارات، وعمل عىل إحياء أجماد الفرس، وهلذا فقد ألغى ّ، ومكن البهائي١٩٤٨

وكان والده رضا خان أسوأ من ابنه ومما ، ًالتاريخ اهلجري، ووضع بدال عنه التاريخ الشاهنشهي
ًوكان صديقا محيام للطاغية كامل .. فعله إلغاء احلجاب الرشعي، وإلغاء أحكام الرشيعة اإلسالمية ً

 .أتاتورك
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 وحل التعارف حمل التناكر، واملحبة حمل العداوة، والرمحة حمل ،بعضهم البعض

نظار من بعض إىل بعض واحتضن األخ أخاه ودوى يف فضاء ألغريت ااجلفوة، وت
وامتألت القلوب باألمل يف أن يعود إىل  )ال تسنن بل اإلسالم ...ال تشيع: (إيران

 ، والوحدة بعد ما حل هبم مما مل يكن،املسلمني يف كل العامل اإلسالمي الوئام
 .كانوا حمتفظني بوحدهتم ليحل لو

 وتلك العاطفة أو ، وصنائعهم يعيشون ذلك احلامس،الثورةوكذلك كان قادة 
عىل األقل كانوا يشعرون بسيطرهتم عىل املسلمني حتى أن إحدى القضايا الثالث 

خط رفت فيام بعد بعنوان ُتامم بجد وعالتي كان قائد الثورة اخلميني يعريها االه
 . كانت أن ال تشيع وال تسنن وإنام هو اإلسالم وحسباإلمام

ملني يف آقامت ثورة إسالمية وكان املسلمون يف تلك األيام يف خري أيامهم 
 ،ولكن تلك األيام خلت. مستقبل مرشق قد ترك وراءه ذلك الليل املظلم إىل األبد

ومل يبق اآلن غري ذكريات يف أذهاننا، ذكريات هي بحق خري ذكريات يعيشها املرء 
 نعم ما إن وصل السادة إىل كرايس ،اتريات تثري األحزان وهتيج العرباملسلم، ذك

مل نكن   وذهبت كل اآلمال أدراج الرياح وبدا منهم ما،احلكم حتى تبدل األمر
عيد ذلك الليل ُ وعاد بل أ، وتغريت الوجوه مرة أخرى وتناكرت القلوب،نحتسب
 بل عاد أحلك مما كان وساءت حال أهل السنة أكثر مما كان وجاءت وطأة ،احلالك
 ًتضليل وافتتان جديدة أشد خبثالبغي أشد من ذي قبل واخرتعت أساليب الظلم وا

يسلكون إال   ولعمري مل يبق لدينا شك يف أن هؤالء احلكام ال،وأبعد عن املروءة
وما أسهل - ا عوَّن ادإنفس الطريق التي سلكها احلكام الطواغيت من قبلهم و

 .أهنم شيعة علويون وليسوا صفويني - ءدعاإلا

                                       
وسيأتى التعليق عىل أهداف وغايات الذين يرفعون هذا » ال تشيع.. ال تسنن«: ار خطريشع) ١(
 .الشعار
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نت الثورة شيعية باسم التشيع من أول يوم، وليست باسم اإلسالم ومل ولو كا
مل يكن هناك سبب كبري لكل  -كانت كذلكلو -... يرضب فيها أهل السنة بسهم

 والضجر من أهل السنة، ولكن الثورة كانت إسالمية وباسم اإلسالم ،هذا األسى
 كان رجال الفكر والرأي فقد. وكان ألهل السنة فيها ما كان من املسامهة واملساندة

 وعامة الناس يشاركون إخواهنم من أهل التشيع بنفس اجلهد ،من أهل السنة
وإذا كان يوجد فيهم من مل يستجب إلرادة الشعب املسلم، . والعاطفة واحلامسة

فقد كان يف أهل التشيع أكثر وأخطر، نعم ساهم رجال الفكر وعامة الناس يف 
ملجاهد الذي نذر نفسه إلعالء كلمة اهللا وخلدمة وعىل رأسهم الشيخ ا ؛الثورة
 وأخذ مع ،فلقد قام قبل اآلخرين . أمحد مفتي زاده:عنها األستاذ والذب الثورة

  ويدير التدبريات، ويعقد االجتامعات، ويلقي اخلطب،بوادر الثورة يصدر البيانات
للسري يف طريق  وجتاه األمة وتعبئتهم ، وتعريفهم بواجبهم جتاه رهبم،يقاظ الناسإل

 وسائر الشياطني ،ا من أن يتخذهم عمالء الشاهً وخوف، عىل سعادهتمًالثورة حرصا
 لتحقيق أهوائهم ولتعويق الثورة، وحاول بكل ما أمكن من الوسائل لقطع ،أداة طيعة

 .الطريق عىل الشياطني الذين حياولون االستفادة من االختالف املذهبي
 السلطة اجلديدة تلقيها ت كل العوائق التي كانعم- وكذلك بعد انتصار الثورة

 وإعالء ، يزل يدافع عن الثورة ويتعب نفسه بدون فتور لنرص اإلسالم مل-يف طريقه
لقاء اخلطب وتشكيل إ عالوة عىل إصدار البيانات وًوبعد االنتصار أيضا. كلمة اهللا

دم  وق،االجتامعات اتصل هو وغريه من ذوي الفكر والرأي برجال السلطة
 وعمل بكل ما أويت من اإلمكانيات وخاصة حني كان الدستور ،اقرتاحات عدة

 وخطبه ه املسلمني فيام يأيت بعض لقطات من بياناتاإلخوةوسنعرض عىل (يدون 
كان جزاء كل ذلك أن اضطر  ولكن) ًن شاء اهللا حتى يتبني ما ذكرناه آنفاإوغري ذلك 

راقتها بإثارة إء التي كانت السلطة تريد  للدماً حقناًبعد مدة ومنذ بضعة عرش شهرا
 )سنندج (ضطر إىل ترك مسقط رأسه مدينةا ...احلرب بينه وبني األحزاب الضالة
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ن كانت روحه معهم إ ببدنه و عن الناسًعاصمة كردستان، وهو اآلن يعيش منعزال

 .وبياناته املوجهة إليهم غري متوقفة
ستان فلنقل عنها كلمة خاصة هبا من بني نا احلديث إىل ذكر كردَّوإذا كان قد جر

أمل تكن هذه املنطقة قبل وبعد انتصار الثورة وحتى اآلن : قد يقال. املناطق السنية
قاعدة ألعداء الثورة واإلسالم يديرون منها املؤامرات ويشنون احلروب عىل 

ويسببون املآيس للشعوب اإليرانية الكردية والفارسية  ،اجلمهورية اإلسالمية
بىل، هذا مما ال يامرى فيه، ولكن هذا الظاهر ليس كل األمر، فمام :  نقول؟غريهمو

الع يسري عىل أمر كردستان أن أهلها املنكوبني املحرومني ِّال خيفى عىل من له اط
 ، قد وقفوا مواقف يف وجه الظلم،من احلقوق اإلنسانية عىل أيدي احلكام الظاملني

محاوالت يف هذا املجال قد أنشئت فيام مىض  وك،والبخس طوال القرون املاضية
 . وبرزت إىل الساحة قيادات،منظامت وأحزاب

 بتلك املنظامت والقيادات وكذلك همالآوطبيعي أن يعلق هذا الشعب املظلوم 
 لتحقيق ،نه كام يكون من بني تلك وتلك منظامت وقيادات قد قامت بحقأطبيعي 

وحينام قامت  ، اخلري هلذا الشعبمال الشعب فقد كانت هناك جهات ال تريدآ
 ولكنها يف ذلك مل تكن أتت بيشء مل تأت ،الثورة كان يف كردستان بعض ما ذكرنا

 وإغرائهم ،به املناطق األخرى، ولو مل تقم السلطة بعد الثورة بدفع أولئك إىل األمام
عىل الشعب الكردي املسلم ملا جتاوز األمر هناك احلدود التي مل جياوزها يف 

 ًءال ولكن السلطة قد قامت هبذا األمر وأنزلت عىل هذه املنطقة ب،سائر املناطق
يزال أهلها املساكني يعانون من ويالته اليشء الكثري، فكم من   الً وعذاباًودمارا

وكم من أب ، احلنونم ظهره بقتل أبيه ِصُامرأة فقدت زوجها احلبيب، وكم من ولد ق
من مدهنا لدهشت من كثرة لعمري لئن زرت أي مدينة و، ُوأم نعي إليهام ثمرة الفؤاد

                                       
 .كان ذلك قبل اعتقاله وهو اآلن ال يعرف بأي سجن يقيم )١(
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 .مشاهدة الثياب السود عىل النساء
ا نظلم السلطة احلاكمة هبذا االهتام، فلقد شهد هبذا شاهد من أهلها َّوال تظن أن

ث ذكر قبل وفاته بفرتة لألستاذ مفتي زادة أن حي - ًغريه أيضاو- أال وهو الطالقاين
ُذ قرارا مبنيا عىل أن يجملس قيادة الثورة قد اخت ً ضغط عىل املخالفني للجمهورية ً

ستان لئال تضطر السلطة إىل داإلسالمية يف كل أنحاء البالد كي يرحتلوا إىل كر
االشتباك مع املخالفني يف جبهات كثرية، وألهنا تعوق هبذا اإلجراء تقدم مسرية 

اذ مفتي زادة إذ أن احلركة اإلسالمية التي أخذت تنمو وتزدهر يف ظل قيادة األست
أخطر ما يستطيع أن يقف يف وجههم ويفضح دعواهم حركة إسالمية بمعنى 

وهم الذين وصفوه هبذه ( كاألستاذ ةالكلمة، ومسلم ال يقبل املساومة واملداهن
 ).الصفة وليس ذلك تزكية منا

نعم هذه احلقيقة، وإال فكيف كان يرىض الشعب الكردي املسلم الذي التف 
 حول ذلك الرجل املسلم الذي وعده قائد الثورة اخلميني قبل أن يعود أول األمر

إىل إيران بوضع اقرتاحاته موضع اإلنجاز سواء فيام يتعلق بحقوق الشعب الكردي 
يف يرىض أن ينفض من حوله وجيري وراء منظامت وقيادات ك... مأو بغريه
 هذا الشعب املنكوب ما كان له أن يفعل ذلك لوال دعم السلطة هلا، ولكن.شيطانية

يتشبث بأتفه الطحالب لينجو من الغرق، وليس أمامه إال أن يلبي دعوة كل من يدعوه 
ًن كانت الدعوة كذبا وزورا يف حقيقتها كام قد وقعت إخذ حقوق له وأًواعدا إياه  ً

ًفعال بتدبري احلكومة ضد احلركة اإلسالمية، كل ما حيتاج إليه الشعب املسكني من 
ًية وغريها التي كانت توزع يف املدن والقرى من قبل احلكومة رأسا مواد غذائ

 .ًوتستعني أحيانا بقادة هذه املنظامت
 وشددت ضغطها عىل ،ولقد نجحت السلطة يف تنفيذ قرار جملس قيادة الثورة

 فإذا الشياطني من كل حدب ينسلون إىل امليدان املهيأ ،املخالفني من سائر األنحاء
وا الدار ؤوا ينفخون يف إخواهنم الذين تبوؤالء بمجرد وصوهلم بديف كردستان وهؤ
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 يذكرون القادة -هم اآلخرون- والتدمري وجعلوا فسادإلروح ابوالكفر من قبلهم، 

شهر بعدها، بكل إكبار وتبجيل عالوة أالعمالء واجلهالء من أول أيام الثورة إىل 
ال تفرت عن تعريف الشعب عىل ما كانت تفعله السلطة حيث كانت أجهزة اإلعالم 

ًالكردي بزعامئهم هؤالء مضيفة إىل ذلك مكرا أكرب وهو أهنا كانت تلقي يف روع 
ًهذا الشعب فكرة فصل الدين عن السياسة حيث كانت تسمي واحدا بالزعيم 

 مع أهنا كانت يف غري هذا املجال املعتم ترفض  املذهبي وآخر بالزعيم السيايس
 وكذلك شكلت السلطة جلنة ،عكس عىل قائلها صفو احلياة وت،بشدة تلك الفكرة

ًللمفاوضات مع القادة املصطنعة ألولئك املساكني، لعبا هبم وخداعا للشعب حيث  ً
ساد عليه اجلزم بأن هؤالء هم الذين يعملون بجد لرد احلقوق إىل ذوهيا، وخطوة 

لب بعض أن تس) الالدينية(  السلطة هي أن سمحت هلذه األحزابأخرى خطتها
 بذلك ئوالتدمري بني الناس لتهي،  ووسائل التخريب، وتنرش األسلحة،راتكاملعس

 والتدمري ،أنسب جمال لالشتباكات والرصاعات ولتتدخل السلطة بعدها بالقهر
األكثر بحجة إغاثة الناس، وبذلك تستطيع أن تضع براجمها املوضوعة من قبل 

وهذا هو ما جيري اآلن ، ع التنفيذبشأن نقل الناس من التسنن إىل التشيع موض
 .وخاصة بني الشباب وبوجه أخص يف املدارس

                                       
ًالزعيم السيايس لألكراد يف إيران عبد الرمحن قاسملوا، وكان ممثال لألكراد يف املجلس  )١(

ونصب اآليات . ة اإلفساد يف األرض، وعقوبة هذه التهمة اإلعدامالدستوري، ثم طرده اآليات بتهم
عندما أقنعوه بأهنم يرغبون يف التفاوض معه،  -١٣/٧/١٩٨٩كان ذلك يف -يف النمسا ) ًكمينا(له 

ُوإعطاء األكراد يف إيران حكام ذاتيا واقتحم مسلحون الشقة التي كان يقيم هبا فأردوه قتيال، وقتل  ًً ً
-  اهللا القادري نائب رئيس احلزب الديمقراطي الكردستاين، وفاضل مال رسول معه مساعده عبد

 .-أحد قادة أكراد العراق
أما الزعيم الديني ألكراد إيران فهو الشيخ عز الدين احلسيني، ويعيش اآلن يف املنفى، بعد أن 

مواقفهم القديمة، تعذر إمكانية تعاونه مع اآليات، ولعل هذا الرجل وغريه يعيدون النظر بسياستهم و
 .ففي املحنة يشعر اإلنسان بقربه من اهللا
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وغريمها بل ) تركمن صحراء) (فبلوجستان(وحني أتى عىل كردستان ما أتى 
عليهم أن يعتربوا وال يرفعوا رؤوسهم وال يقفوا يف وجه السلطة وما تريد من تنفيذ 

ا عاقبة مثل عاقبة إخواهنم األكراد، كام ًبراجمها يف تلك املناطق أيضا وإال فلينتظرو
أشار إىل هذا قائد الثورة وهدد به املولوي عبد العزيز زعيم بلوجستان حني التقى 

 )قم(نية به يف داره يف مدينة ُّهو واألستاذ مفتي زادة وعرشات من علامء املناطق الس
 الذي وعد به، ولكن ، إلقناعه بتغيريها)١( من الدستورةنية عرشابعد إقرار املادة الث

ً نسيا منسياُل ذلك فيام بعدِعُج ً. 

                                       
 .جاء ذكرها عند احلديث عن املبدأ األول من مبادئ جملس شورى أهل السنة )١(
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ًوأخريا بعدما حصل اليأس من كل املحاوالت التي أرشنا إليها إمجاال اجتمع  ً
يف أوائل فصل الربيع من هذه السنة عدد من ذوي الفكر والرأي من أهل السنة يف 

ًان املولوي عبد العزيز معاونا لألستاذ  لتشكيل شورى ك،طهران بدعوة من األستاذ
وبعد املناقشة والبحث حول قضايا . يف التمهيد هلا وتيسري أمرها إىل حد حمدود

 وإسناد أمر القيام بالدفاع عن حقوقهم ،أهل السنة وحول كيفية تشكيل الشورى
 وسميت باالسم ،خب عدد من احلارضين كأعضاء للشورىُإليهم خالل يومني انت

وعرب عنها بكلمة ) شوراي مركزي سنت(قرتحه هلا األستاذ من قبل وهو الذي ا
 .ًاملركبة من األحرف األوىل من الكلامت الثالث بإشارة من األستاذ أيضا) شمس(

 

ت وقررت كمبادئ ـادة رتبـ مةرـت عشـن سـريـاضـرات احلـة نظـوكان خالص
 -ن شاء اهللا تعاىلإ- وسنعرضها عليكم وتسعى لتنفيذها، تنطلق منها الشورى

ن ـورة لشـد الثـى رأسهم قائـلـة وعــال السلطـادر رجـى بـرب حتـر اخلـا إن انتشـلكن مو
ة لي وبث الدعايات املسمومة حوهلا واهتامها بأهنا أمريكية وعم،ات عليهاـاهلجم

 استطاعتها  وال تزال تفعل ذلك بكل،قفت يف وجهها وألقت العوائق أمامهاوو ...و
ًوحتاول التغطية عىل احلقيقة من أمرها، علام منها بأن هذه الشورى إذا قامت عىل 

مة وخيبت آماهلا إن شاء اهللا وساقها عرقلت مساعي السلطة لبلوغ مقاصدها املشؤ
 .تعاىل

 :ولنستعرض اآلن تلك املواد املقررة
اهر التفرق عن  وإزالة مظ، ووحدة األمة املسلمة،السعي يف سبيل إحياء« -١

 من دستور ةذكر املادة الثانية عرشأذكر الثانية أرى أن أوقبل أن  »وجهها
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ترك لإلخوة أاجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وأضعها بجانب هذه املادة و
الدين الرسمي إليران هو اإلسالم « احلكم بينهام وأيتهام األمريكية؟

  قابلة للتغيري إىل األبد،واملذهب اجلعفري اإلثني عرشي وهذه املادة غري
واملذاهب اإلسالمية األخرى سواء احلنفي والشافعي واملالكي واحلنبيل 
والزيدي تتمتع باالحرتام الكامل، واتباع هذه املذاهب أحرار ىف أداء 
مراسيمهم املذهبية حسب فقههم وتتمتع هذه املذاهب برسمية يف التعليم 

) رث، والوصيةإلالزواج، الطالق، ا(والرتبية الدينية واألحوال الشخصية 
والدعاوى املرتبطة هبا يف املحاكم، وكل منطقة يتمتع فيها أتباع أحد هذه 
املذهب باألكثرية فإن املقررات املحلية لتلك املنطقة تكون وفق ذلك 

تباع أاملذهب يف نطاق صالحيات جمالس الشورى املحلية مع حفظ حقوق 
 .»سائر املذاهب
ًة الثالثة عرشة أيضا لنرى بأم العني أن ما عومل به أهل السنة يف ولنذكر املاد

ًالدستور هو عني ما عومل به اليهود وغريهم، اللهم إال أن هناك فرقا يف جمال 
: وهذه هي املادة: القرطاسالتنفيذ وهو أن ما كتب ألهل السنة ال يتجاوز 

الدينية الوحيدة املعروفة اإليرانيون الزرادشت واليهود واملسيحيون هم األقليات (
 يف أداء مراسيمها الدينية، والعمل وفق مبادئهم يف األحوال التي تتمتع باحلرية

 ).الشخصية والتعاليم الدينية
جل توحيد وتنظيم قوى وإمكانيات أهل السنة يف إيران كإحدى أالسعي من  «-٢

 .»اخلطوات الالزمة للوصول إىل الوحدة اإلسالمية
لس الشورى الفرعية التابعة للشورى املركزية يف كل املناطق تشكيل جما «-٣

 .» لتكون وسائل لربط الناس بالشورى املركزية،السنية من ذوي الصالحيات
 والطبقية يف كل ، والقومية، إلزالة املظامل املذهبية،العمل الدائب واجلاد «-٤

صة املادة إيران عن أهل السنة عن طريق إصالح مواد عديدة من الدستور وخا
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 .»الثانية عرشة

واملراد باملظامل الطبقية وجود الفرق الشاسع بني املناطق الغنية كبعض (
 وبني املناطق الفقرية كاملناطق السنية بأرسها ،املناطق الفارسية الشيعية

 ).ًتقريبا
داء املراسيم واخلدمات أالسعي إلنشاء مسجد ومركز يف طهران للتجمعات و «-٥

جيدر بنا أن نذكر هنا أنه . » وإلقاء الكلامت، واجلامعات،عةالدينية كاجلم
ًتنفيذا هلذه املادة طلبت الشورى بعد تشكيلها بقليل من السلطة احلاكمة ومن 
ًنفس اخلميني إعطاء قطعة أرض هلذا الغرض ولكنهم مل حيركوا ساكنا حتى 

 .اآلن
 .»لسنية الرسميةنشاء وتقوية املدارس الدينية يف كل املناطق اإلالسعي  «-٦
إجياد اجلمعيات املتعددة من ذوي اإليامن والوعي والشعور باملسؤولية  «-٧

 .»للتبليغ يف كل املناطق السنية
تعيني مجاعة ذات صالحية لكتابة التعاليم الدينية للمدارس الرسمية يف كل  «-٨

 .»املناطق السنية
ال أهل السنة بصورة السعي لتمهيد الطريق إلصدار جملة تعكس مقاصد وآم «-٩

 .»دائمة
درجه يف إ وإهانة عظامء اإلسالم و،العمل عىل سد الباب يف وجه سب «- ١٠

 .»الدستور
                                       

أبو بكر، وعمر بن اخلطاب، وعثامن بن عفان، والعرشة املبرشين باجلنة : عظامء اإلسالم )١(
دد من الصحابة ال يتجاوز أصابع اليد ريض وسائر الصحابة وليس فقط عيل بن أيب طالب ومعه ع

 .ًاهللا عنهم مجيعا
 ذلك، رـومن عقيدة اآليات تكفري اخللفاء الثالثة وغريهم من الصحابة أو رميهم بالنفاق والرشك وغي

 .ةـاألبعاد التارخيية والعقائدية والسياسية للثورة اإليرانيكتابنا  وانظر بإجياز األدلة عىل ذلك يف 
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السعي لتخصيص ساعات من الربامج اليومية للراديو والتلفزيون املركزيتني  «- ١١
 .»بالتبليغات املذهبية ألهل السنة حتت رقابة الشورى

 الرشع يف كل املناطق السنية برىض الناس نصب أئمة اجلمعة وحكام «- ١٢
 .»وبتأييد من الشورى

نتاج والبلوغ إل ووضعها يف مسري ا،السعي لتنظيم رؤوس أموال أهل السنة «- ١٣
 .»ًإىل االكتفاء الذايت خدمة لإلسالم وسريا بمبادئه يف مسرية التقدم

 ،مني يف إيرانسائر املسلوالسعي إلجياد الرابطة بني أهل السنة يف إيران  «- ١٤
َّوسائر العامل إحكاما ألسس الوحدة واألخو ة اإلسالمية وخاصة لالستفادة من ً

 . »مساندة الراغبني يف برنامج عمل الشورى املركزية للسنة
تيسري األمر إلرسال األفراد ذوي االستعداد إىل املراكز اإلسالمية يف العامل  «- ١٥

 . »لتعلم املعارف والعلوم اإلسالمية
بناء عىل اقرتاح وتأييد كل احلارضين للسنة حتت رقابة العالمة مفتى زادة  «- ١٦

واملولوي عبد العزيز قائدي أهل السنة يف إيران ومؤسيس الشورى املركزية 
 .»قرار منهامإللسنة وب

وبعد، فنحن ندعو كل ذي عقل وإنصاف لينظر يف هذه املواد ويقول لنا رأيه 
ت مادة منها خمالفة ملبادئ اإلسالم، أو إذا كانت هذه املواد  فيام إذا كانةبرصاح

                                       
ومن يمنع : من مبادئ جملس الشورى، وقد يتساءل بسذاجة) ١٤(رب من يقرأ املادة يستغ )١(

 !السنة يف إيران من االتصال بإخواهنم خارج إيران؟
أن اآليات حيولون بينهم وبني هذه االتصاالت، ومن يفعل ذلك يرمونه : وجوابنا عىل ذلك

نظمة التي سبقت نظام اآليات يف  وهكذا كانت األ…باخليانة وما أسهل مثل هذا االهتام عندهم 
 .طهران

 .أي األزهر يف مرص، واجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة )٢(
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ختدم املخططات األمريكية، وإال فليعرف حكام إيران أن هذه املقولة الكاذبة ال 

© ª » ¬ ( تفضح إال أنفسهم   ̈§ ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡  �
فامذا  -كام يزعمون- وإذا كانت هذه املواد أمريكية ] .١١٢: النساء[ )¯®

رهم املشؤوم الذي ما وضع إال لتمزيق صفوف املسلمني الذي يكون شكل دستو
 وءأم خيشى السادة أن يذكرهم عبد من عباد اهللا بس ؟ألفت بينهم الثورة اإلسالمية

 وجدير ؟ هو بعيد عنها بعدهم عن احلقمنعملهم فيبادرون إللصاق سيئاهتم ب
ات حول الشورى، بالذكر أنه بعدما حاولت السلطة تغطية احلقيقة وبثت الدعاي

ً بيانا حتدت فيه السلطة أن تسمح بعقد اجتامع بني )شورى أهل السنة(أصدرت 
ممثليها وبعض أعضاء الشورى كي يناقشوا القضية عىل مسمع من الناس ومرأى 
عن طريق التلفزيون حتى يتميز اخلبيث من الطيب ويعلم الناس الصادقني 

 .ًموا وصموا ومل حيركوا ساكناوالكاذبني، ولكن اخلائفني من االفتضاح ع
 فليسوا بمقلعني عنه ماداموا )الشورى(وأما االهتامات وإلقاء العقبات يف سبيل 

يشعرون بأنه ال يعرتض سبيلهم وال يمنعهم عن بلوغ أمانيهم أي قوة قي داخل إيران 
 ُهْمِّتمُ يوا ما ملُِّمتُوأما إذا قيض عليها فهم يستطيعون هبدوء بال أن ي، إال هذه الشورى

 .الصفويون من قبلهم
ننا املسلمني فنحن نرضع إىل اهللا تعاىل ونطلب منه أن يوقظ يف صدور إخوا

 ويستخدموا كل وسيلة ممكنة نظيفة للضغط عىل ة نحوناَّخويف العامل عاطفة األ
ًهؤالء الرشذمة املتحكمة يف رقاب املسلمني سنيهم بل وشيعيهم أيضا ويرغموهم 

                                       
ــا فــــحتدثن )١( عن ارتباط  األبعاد التارخيية والعقائدية والسياسية للثورة اإليرانية كتابنا يــ

  .-ة األمريكيةأي الواليات املتحد- ر ــثورة اخلميني بام يسمونه الشيطان األكب
مع اعرتافنا بالتقصري، فإننا نؤكد أننا معكم بقلوبنا ومشاعرنا وأموالنا، ال سيام وقد اتضح ) ٢(

احلق من الباطل، وفضح اهللا آيات الرافضة، وأيقن مجهور املغفلني أهنم قد خدعوا باخلميني كام 
 .خدعتم أنتم
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 .سريهتم واهللا عىل كل يشء قديرعىل تغيري 
 

ًبأحد عرش يوما ) الشورى املركزية للسنة(وبعد عقد االجتامع بشأن تشكيل 
 وغريها )كركان(أدىل قائد الثورة اخلميني بكلامت يف لقاء بعض الزائرين من مدينة 

زادة بام ستاذ مفتى  واملشرتكني يف االجتامع وخاصة األ)الشورى(معه هاجم فيها 
ه مثقال ذرة من خشية اهللا تعاىل، في -إذا كان هناك قلب- ال يمكن أن يصدر من قلب

 :فقال
إن هناك مؤامرات يف داخل إيران جيب إما أن نقيض عليها أو ال نعريها (

عقد اجتامعات حتت عنوان مسألة التشيع والتسنن إلثارة الشقاق بني تًاهتامما، 
ملرتبطني بسلطة أمريكا الكبرية طرحوا هذه املسألة لصالح أمريكا ، كام أن ااإلخوة

ن عن أنه إن وك نفس الطريق من بعدهم زمرة غافلًثم لصالح روسيا، وهنا أيضا سل
 وال أهل التشيع، إن ، وال أهل السنة،اإلسالمرجعت هذه القوى الكبرية مل تبق ال 

لف بني ًه علام بأنه هو الذي أأبادوا اإلسالم من أساس - سمح اهللاال- رجع هؤالء
 الذين يعملون إلثارة الشقاق إن كانوا مرتبطني بأمريكا اإلخوةخوة، فلينتبه اإل

ولكنهم يريدون العمل وروسيا فلعلهم ال يقبلون النصيحة، وإن مل يكونوا كذلك 
 فليعلموا أن الطريق إىل ذلك ليس بإثارة ،لصالح اإلسالم يف هذا البلد اإلسالمي

اق بل إيقاع الصلح بني الفرق، وليحفظوا هذا التآلف والوحدة بني كل الشق
 ).الطبقات، ما أبعد القائل عن الواقع املرتجم؟

نحن نستطيع أن نبلغ هبذا البلد مقاصد اإلسالم العالية يف ظل األمن والوحدة، 
 وبذلك فقد نستطيع أن ننجي املستضعفني من املظامل التي نكبوا هبا طوال التاريخ

إن مل يكن أمن فال زراعة، وال صنعة، وال القدرة عىل العمل لصالح املستضعفني، 
 مل تستطع ،أال ترون أنه ملا أثاروا الفتنة يف كردستان وهوزستان باسم اإلسالم
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ًالدولة حتى اآلن أن تعمل هناك عمال إجيابيا ذا واقع، ألنه ليس هناك أمن والظروف  ً

 كيف تكون الصناعة حني ؟حرق احلصادـُ حني يكيف تكون الزراعة. غري مساعدة
 ؟االشتغال بأعامل غري إنسانيةو العامل إىل اإلرضاب ىدعُي

 اعلموا أن أسس الفساد قد ذهبوا ، ويا أهل التشيع، يا أهل التسنناينخوإيا 
ويذهبون اآلن، يريدون أن يثريوا بينكم الفتنة حتت عناوين شتى ويفوزوا هم 

 املناطق املختلفة من يريدون أن يلقوا هبذا البلد إىل حلقوم يوجد اآلن يف. بالربح
 ؛أمريكا وروسيا، يف مناطقكم، ويف الشامل، ويف نفس طهران يعقدون اجتامعات

يف نفس طهران رفعوا رؤوسهم مشتغلني بالشيطنة يوجد سجل أعامل بعض هذه 
أي رض  من؟يا هؤالء أي رض أصابكم من األ. الزمرة املنحرفة عند رجال السلطة

 حني شددتم املئزر ؟ والقرآن الكريم،أصابكم من اإلسالم واجلمهورية اإلسالمية
ـــؤامــمـلتم بالــــوه واشتغــــملح ــ  نــــريــاعـــن أو شــريــاعـــ شرــيـالم غـل لإلسـة العمـرة بحجـ

الت  ال، فإن سج؛أنتم تظنون أن مؤامراتكم خافية. باحلقيقة -سمح اهللا ال-
ال .  واالجتامعات واملؤامرات،أعاملكم يف أيدينا، فأقلعوا عن هذه املقاالت

يستطيع الشعب املسلم الذي أعطى الدماء يف سبيل اإلسالم أن يرى حفنة من 
ون بأفاعيلهم من جديد ظانني أن ؤ يبدالذين كانوا مكربات صوت النظام السابق

م يعرف فيه شعبنا هؤالء الذين هم كام بأن يأيت يو - ال سمح اهللا- الفرصة مواتية
ذكرنا سواء من يوجهون رضباهتم حتت عنوان العمل لإلسالم أو عناوين أخرى 

                                       
 من األرضار التي ،- -سول اهللاأليس االعتداء عىل عقيدة أهل السنة وشتم أصحاب ر )١(

تعرض هلا أهل السنة؟ أال يعلم اخلميني بام فعله زبانيته بكردستان وبلوشستان وغريمها من مناطق 
 .أهل السنة؟ إن رسائل اإلخوة تؤكد أنه يعلم وهو كبريهم الذي علمهم املكر واملراوغة والتضليل

لوا احلوار، فأين أدلة إمام الكذابني عىل أن لقد حتدى األستاذ زادة اخلميني وزمرته أن يقب )٢(
ًقادة أهل السنة كانوا مكربات صوت النظام السابق، ولو أهنم قدموا هذه األدلة حلققوا نجاحا كبريا،  ً

 .لكنهم قتلوا من قتلوا وسجنوا ورشدوا من رشدوا دون حماكم وال وثائق
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 ) املرتجم…ًعفوا من إيراد هذا املقال الركيك فإنى ناقل[. كمسألة التسنن والتشيع
 تظنوا أن الشعب الذي حتمل كل هذه املشقات حتى بلغ باجلمهورية اإلسالمية هذا ال

املبلغ أن يدعوكم تفعلون ما تشاءون وختربون بناءها بمؤامرات تستقي مما هو خارج 
 ]. املرتجم...!!للجرأة ويا للبهتان والزور ويا[ )إيران(

أن يلتفتوا هم  -نحن نعرفهمو-د ، وأريد ممن يطلبون الفساًاأنا أنذر إنذار
فإن حقوق كل . حقوقنا وال خيونوه بحجة أنا نريد اسرتداد ،بأنفسهم إىل اإلسالم

 من أهل التشيع واألقليات الدينية اإلخوة و، من أهل التسنناإلخوةاألفراد سواء 
الرسمية مسجلة يف الدستور ومعرتف هبا يف اإلسالم كذلك، ويعاملون بالعدل 

لقاء بذور الفتنة، إقلعوا عن أ و]املرتجم... نعوذ باهللا من ذلك العدل[. اإلسالمي
 املثرية للفتن، التفتوا إىل اإلسالم والقرآن الكريم، فإنه يذهب وعقد االجتامعات

عن أيديكم سيطرة األجنبيني عليكم، أعداء اإلسالم والقرآن، والذين ال يستطيعون 
ًأن يروا اإلسالم قائام والذين أصابتهم اللطمة من اإلسالم، وإن أردتم أنتم هنا أن 

التشيع والتسنن إذن فنحن نحس الختالف حتت عنوان  ا- سمح اهللاال- تثريوا
للفساد والذين يريدون أن يثريوا الشقاق  ا نعرف أولئك الطالبنيَّبواجبنا، وجيل أن

خوة أهل التسنن وأهل أن نبني حقيقتهم لإل -ال سمح اهللاو- فسادهم، وال يبعدإب
 .التشيع وكل الشعب

 ويسعى جيب ونحن يف حالة احلرب والقوى الكبرية وراء األعداء األجنبيني
صدام بكل قواه أن يبيد أساس اجلمهورية اإلسالمية وهو يعمل ضد اإلسالم باسم 

لعوبة يف أيدي األشخاص الطالبني للفساد أ اإلخوةب أن ال يصبح جي... ماإلسال
ً، وحينا يف )كرمانشاه(ً، وحينا يف )سنندج(ًفساد حينا يف الذين هم مشتغلون باإل

وا من جانب إىل مصالح اإلسالم واملسلمني ومن يتلفت، نحن ننذرهم كي )طهران(
جانب آخر إىل املؤامرات اخلارجية وال توسعوا دائرة الشقاق ألن هذا العمل اليوم 

وجوب اختاذ القرار نحوهم احتمل  -ال سمح اهللاو- معصية غري مغفورة، وإن بدا لنا
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ذا البلد ساحل إنني راغب يف أن نستطيع أن نبلغ هب. أن ينتهي األمر بخسارة أولئك

 ).ة والتعايش السلمي واألمنّالنجاة يف ظل األخو
وبعد مقالة اخلميني بعرشة أيام كتب له األستاذ مفتي زادة رسالة ونرشها بني 

 :الناس، وهذه هي ترمجتها
 

)T S R Q P W V U  \ [ Z Y X
_ ^ ] e d c b a `  g  f

i h(] ٦-١: الناس[. 
 !إلمام اخلمينيقائد الثورة ا
سمعت عن طريق الراديو ! شعب إيران املؤمن املؤثر عىل نفسه: صورة إىل

كلامتكم يف لقاء الزائرين الكركانيني  )١٣/٤/١٩٨١ -  ٢٤/١/١٣٦٠(يوم 
.  وإىل الشورى املركزية للسنةَّإشارات إيل -كام يبدو- معكم، التي كانت فيها

 الكلامت أو عبارات شبيهة هبا يف ًوكذلك رأيت قبل ذلك وبعده مرارا نفس تلك
اجلرائد، وسمعتها من الراديو والتلفزيون، ومن ألسنة زمرة يستغلون الراديو 
والتلفزيون لنرش املطالب اخلادعة للناس، وخيافون من وصول قول احلق إىل 

ورئيس جملس الشورى ) باملحكمة العليا(منهم رئيس ما يسمى  أسامع الشعب
 ]ج- كره أن يسميه إمام اجلمعة[) يوم اجلمعة طهران(ك إمام ورئيس الوزراء، وكذل

 ،يف كلامته التي أدىل هبا يف املجلس وكلامته التي تسمى خطب صالة اجلمعة
 ).عملية التفريق(ًوأذاع الراديو مرات أخرى أيضا كلامت منكم كانت تشري إىل 

أن يكون  -ةًنظرا لوضعكم القيادي للثور-ًحقا لوال كلامتكم التي من شأهنا 
هلا أثر خطري يف التحقيق رغبة السادة املولعني بالسلطة حلد عبادهتا، يف إيقاد نار 

أن  -بعد إمضاء سنتني يف الكتابة والتكلم بال جدوى- ًاحلرب، ملا كنت راغبا 
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أتلف وقتي باملناقشة حول أكاذيب وافرتاءات السادة، ألن كل إناء يرتشح بام فيه، 
أوائل الثورة عىل رغائب هؤالء الذين هم إخوان حالة لعت من َّطوكنت قد ا

وقد سمعت من افرتاءاهتم وهبتاهنم عىل كل من ال . الضعف وأعداء حالة القوة
م االستكبارية بالدين وبالناس، ما مل يبق معه أمل يف أن يكون هتابخيدم رغ

بل جواب كل ذلك الكذب والبهتان والتزوير، الذي يشغل . للجواب جدوى
ًا، والذي لوث جو ـ وأجهزة اإلعالم العامة تقريب،جرائدـقات كلها وصحائف الاألو

 .مقدور سم الكفر والرشك، ال هو جائز والاإيران السيايس واخللقي واالعتقادي ب
ي ــسـًوأود أن تطمئنوا قبل كل يشء إىل أن كتابة هذه الرسالة ليست دفاعا عن نف

سابقتي - يف -حمد اهللاب- دـــه ال يوجـــألن. هـــم إليــــرتـشذي أـــاح الــضـن االفتــًا مــوفـخ
َّنعم اهللا عيل بنعمة اإلسالم ما يفيد أي احرتام لطاغوت من أالسياسية منذ أن 

 من ]. ج- ًقبل ثامنية عرش عاما[ ١٥/٣/١٣٤٢الطواغيت إىل ما قبل هنضتكم يف 
ًستاذا أيقال أنكم تدعونه مجيع رجال الدين الكبار حتى آية اهللا الربوجردي الذي 

الغباوة وعدم ألن املسلم ال يكون من . ًوكذلك ليس خوفا عىل النفس واملال. لكم
§ ( :التي دعا إليها قوله تعاىل -الربح- الفهم بحيث ال يقبل عىل التجارة الكثرية  

² ± ° ¯ ® ¬ «  ª . ]١١١: التوبة [)¨ © 
ي إىل هذه التجارة يف زمن النظام ؤدُيليق بنا وقد كنا أخذنا يف الطريق امل وال

م بتلك الثورة الرفيعة ِّدُالسابق يف سبيل اإلسالم واملسلمني، أن هذا النظام إنام ق
ّالعظيمة الثمينة، ولكن عباد السلطة الظافرين هبا رضرهم لإلسالم  واملسلمني ،ُ

 .ونفس الثورة كذلك أكثر بكثري من النظام السابق
 أن سبب كتابة هذه الرسالة ليس عن بواعث تشكيل وكذلك أود أن تطمئنوا إىل

 ألن نظرة عابرة يف سابقة أمري يف ،الشورى وأهدافها الذي هو مطلب خاص
السنوات قبل انتصار الثورة وبعده، ويف طريق عمل السادة من يوم ظفروا بالسلطة، 

من الذين يعملون إلثارة الشقاق ويدبرون : تكشف بسهولة عن هذه احلقائق وهي
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 ومن الذي يسعى إلزالة مظاهر التفرق والتفرقة ؟املؤامرات ويسببون سقوط الثورة

مرين اخلائنني للثورة؟ وعالوة عىل هذا فإن إلقاء تآويقوم يف وجه املؤامرة وامل
ًنظرة عىل قرار االجتامع األول املنعقد بشأن تشكيل الشورى يوضح جيدا أهنا 

ختلقة لألثرة والتفرقة بني أجزاء األمة تسعى من اآلن كذلك إلزالة األلوان امل
ة التي أوجدناها قبل انتصار الثورة بني َّ وإلحياء تلك الوحدة واألخو،اإلسالمية
أماهتا السادة املولعون بالقوة  -يا لألسفو-  السنيني والشيعيني، ولكناإلخوة

ة َّجيتمعان مع األخو الومن البدهيي أن األثرة والظلم . بدستورهم وبأعامهلم
، فالتكلم عن الوحدة واخللة ليس )وبخس(والوحدة، وحني يوجد بني أخوين أثرة 

ًأمنية كاذبة أو خداعا ساذجاإال  اد للسلطة الذين ّبُ وهذا هو السبب لقيام أولئك الع،ً
ًيرون بقاء سلطتهم يف الفتنة واحلرب، ودعام لسلطتهم يرسقون ويبذرون كل هذا 

إذ يرون األمن والفراغ والوحدة (نفس هذا الشعب أف والتبذير يف أموال وارساإل
هذا هو السبب ملناصبتهم إيانا ). ًة بينهم باعثا لطغيان الشعب وسقوطهم همَّواألخو

ًالعداء ومع كل املخلصني للثورة يف كل إيران حتى مع علامء الشيعة أيضا فإنه لسنا 
يف يتهم أخلص انظروا ك. نحن فحسب هدف سهام البهتان واالفرتاء من السادة

املخلصني اخلادمني للثورة الذين هم يف مقدمة زحفها من األفراد ذوي العزم 
ًني أيضا بنفس األوصاف التي إنام تليق باملسلطني عىل رقبة الثورة وأيادهيم يالشيع

وهذا ليس . سلطني عليهاُهنة مع املاهنم ال يميلون إىل املدأاملعروفني، ملجرد 
أن هؤالء الوارثني للثورة بال حق، وكل أولئك املعارضني، ًبمستطاع حقا أن يعرف 

 وهل ليس ؟ وأي هو خملص للثورة؟أي فريق منهام هو صادق وأي هو كاذب
بمستطاع أن يعرف أن كل هذه األكاذيب واالفرتاءات املصاحبة لالستئثار بأجهزة 

ه  واألرس ضد أشهر الوجو، واألخذ، واإلرهاب،اإلعالم ووضع الرقابة عليها
 يمكن أن يكون هلا سبب إال ال- املخلصة للثورة ونظام اجلمهورية اإلسالمية

خوف اخلائنني من اكتشاف احلقائق وبلوغ وصايا وكلامت الرجال الصادقني إىل 
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 ؟ن الناساآذ
 :إن الباعث لكتابة هذه الرسالة بعد كل ما قلته وكتبته شيئان اثنان

اء عن معيشتكم الساذجة والبعيدة عن  إين قد سمعت ممن يوثق هبم أشي:األول
ً وعن تقواكم بل وهتجدكم، وكذلك قد سمعت من أولئك ومنكم أيضا الرتف

عبارات كثرية رصحية أو غري رصحية عن قلقكم العميق من تسلط املستأثرين 
َّونحن مجيعا مط. بالثورة بغري حق عليها لعون عىل جهودكم ضد نظام الظلم ً

ومن املؤسف وأنتم تتمتعون هبذه الصفات . ًيضا طوال سننيواالستبداد السابق أ
يف الرسالة التي كتبتها (ًالطيبة أن تدافعوا عن اخلائنني وتعلنوا حربا عىل املخلصني 

 ).إليكم قبيل احلرب األخرية توضيح كاف يف هذا الشأن
ن  أن شعب إيران البطل، ظفر هبذه الثورة وهذا النظام بعد أن دفع الثم:والثاين

ًباهظا، وأمال يف قيام دولة إسالمية بمعني الكلمة ا عن أمل كان للعامل ًعدو و،ً
ًاإلسالمي يف هذه الثورة، فإنه مؤسف جدا أن تكون نتيجة بذل األنفس من هذا 

ُالشعب املؤمن، اسام بال م ُى وشكال بال مَّسمً  .حتوىـً
مرة أخرى هلذين السببني كررت الفعل الذي كررته بغري جدوى فيام مىض، 

قد انعدمت بعد كل ما قد قلته  هبذه الطريقة وإن كان الظاهر أن رشوط التكليف
 ].نوكذلك قاله وكتبه اآلخرو[وكتبته 

ًومع هذين السببني نكتتان مهمتان أخريان أيضا توجبان إرصاري عىل إدامة 
 ).طريقة الدعوة إىل اخلري(طريقة هذه 

غ من العلو درجة، وخطر سلوك الوارثني أن قدر هذه الثورة يبل: النكتة األوىل
                                       

 املعاناة الطويلة، وبعد أن اطلع أما آن لصاحبنا أن يعرف اخلميني عىل حقيقته بعد هذه )١(
 ويضاف إىل هذا وذاك …بنفسه أو أخربه أخوانه عام ورد يف كتب اخلميني من كفر وضالل 

ًالبيانات املذهبية التي كان يصدرها قبل الثورة وبعدها، وهل يكون تقيا ورعا من فسد دينه وسقط  ً
 !يف مستنقع الرشك؟
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ًبغري حق هلا يبلغ من العظمة حدا، جيعالن التوسل بأي عمل يرجى منه ولو أقل 

 .ًنقاذ الثورة من رش املستأثرين هبا بال استحقاق واجباإرجاء أن يكون ذا تأثري يف 
 بني ة من االشتباكات واالختالفات املذهبيةئأن العواطف الناش: النكتة الثانية

ًاملسلمني بعضهم مع بعض، كام أهنا كانت دائام يف أيدي املستكربين لبقائهم هم 
ًواستضعاف الناس، فهي اآلن أيضا وسيلة يف أيدي هؤالء املستكربين املستأثرين 

قد . (بالثورة بغري حق، يستفيدون منها لتربير استمرار سلطتهم وحتميلها عىل الناس
حول برنامج  ًأيضا إىل مقالة الشباب املخدوعأرشت قبل هذا يف رسالة أخرى 

د ــان أحـك[دد ــم واجلـهـاء منـدمـن القــديـالذي هو حلم البائعني لل) تقتيل أهل السنة(
عض من رآهم  ب-ني دخوهلم كردستانح- د لقي ـق ورةـــراس الثــه حــمونـن يســذيـال

 فهو شيعي فعىل هذا ظنه حول املساجد وكان قبل ذلك ألقي يف قلبه أن كل مسلم
 وكذلك قد ]مًشيعيا وقال له نحن جئنا ألخذ ثأر الدماء التي أراقها األمويون، املرتج

سمعنا من الراديو قول أحد حجج اإلسالم بنفس املعنى يف تربير إدامة احلرب مع 
 ).ر الثورة إليها وتقوم هناك حكومة شيعيةَّصدُالعراق إىل أن ت

ــمـوعل ــ ــ ــ ـــذه النــًا هبــ ــ  ارةـــــة بإيقاد نار احلرب التي ينطوي عليها ذوو اإلثــولعـة املــيـ
عالوة عىل ما قد أرشنا إليه إىل اآلن - ًالتي قد كشفت عنها جيدا و- األعداء للناس-

سجل تدوينهم الدستور وأعامهلم طوال هاتني السنتني، أشعر بواجبي  -دمن الشواه
ط، والذي أراه هو االنتقال من مواجهة هذه السلطة العظيم يف احلزم واالحتيا

ًباعتبارها دولة إسالمية إىل مواجهتها باعتبارها دولة غري إسالمية، ألن موقفا كهذا 
 .اإلخوة نار احلرب بني ديعطي السادة احلجة الكاملة يف إيقا

وقد رأينا يف السنتني املاضيتني ويف كل التاريخ أن الذين يتحملون خسارات 
                                       

عقيدة الرافضة، فالسنة عندهم نواصب كفار، وقتلهم ًهذا الشباب ليس خمدوعا، وهذه هي  )١(
مرشوع يف دين اخلميني، وإذا كان أهل السنة يف البلدان التي ال يوجد فيها شيعة معذورين بجهلهم 

 .فال حيق إلخواننا السنة يف إيران جتاوز هذه احلقيقة، هلذه املسألة
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وحني يريد أحد . املوقدون لنار احلرب املرتفون ه احلروب هم عامة الناس، الهذ
الطرفني إيقادها وإبادة أنفس الشعب وأمواله، يضطر الطرف اآلخر إىل أن يكون يف 

ًوحقا لوال ذلك ملا وجد سبب رشعي إلدامة طريقة . ًجهوده حمتاطا أكثر ما يمكن
هي عن املنكر يف مواجهة هذه احلكومة لدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنا

 .التي تسلط عىل عمرها مستكربون مراؤون
ًقد تكلمت وكتبت كثريا قبل هذا بشأن أسباب إيقاد املستأثرين بالثورة نار 
 احلرب، وكذلك بشأن كون رضر هؤالء أكثر من النظام السابق هلذا أكرر مرة أخرى

ًإنني راغب متاما : ملقولة السابقة وهيلك ا ت- قصتههيتتن دل هذا العمل الذي الب-
ومستعد لالشرتاك يف بحث ومناقشة مبارشة وعىل مرأى من الناس إلثبات كون 

وبوجه . ثبات أن املستأثرين بالثورة كاذبون وغري مسلمنيإ و،ًماقلته إىل اآلن حقا
 :خاص أؤكد بشدة عىل شيئني

رتبطة بجهات خارجية وزعمكم أهنا م) الشورى املركزية للسنة(بشأن  :األول
 ).ًحقا أن الكافر يظن الكل عىل ملته(هنا وهناك 

 مع الفقه حتىبشأن الدستور، حتى يظهر أن هذا املعجون ال يتفق  :والثاين
 !ًاجلعفري أيضا

 وأن دستورهم ،فإن كان السادة املستأثرون بالثورة صادقني يف أهنم مسلمون
 واالغتيال وعمالء البعث ،ملؤامرةوأعامهلم إسالمية، وصادقني يف أننا أهل ا

بدهيي أنه ال ينبغي ف...  ومكربات صوت النظام البهلوي و، واألمريكان،والروس
 ألن احلق والصدق والصواب ال ؛أن يساورهم خوف من املناقشة واملحاسبة

 واالنحراف والفساد والذي يفر من املناقشة العلنية ،ًشى أبدا من مواجهة الباطلخي
إن خيش ـ ف،يثق بأنه هو عىل الصواب واحلق ًن الناس هو حتام العىل مرأى م

 ...]٦٣: ل عمرانآ[ )3 4 5 6 7 8 9( ةـلك املناقشـن تـؤالء مـه
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هب إهنم بالفرار من املناقشة واالستئثار بأجهزة اإلعالم، أخروا افتضاحهم عند و

ُاخلاصة والعامة أياما معدودات أخر، فهذه حماولة غري م  :رينجدية ألمـً
 إن هذا الشعب البطل الذي أظهر محاسه اإليامين يف هذه السنني األخرية ً:أوال

لو أثريت احلرب والفتنة و-  وعىل أي حال،ال أظن أن يكون غري آبه بمصريه
 .يعرف ماهية أعداء الثورة املسلطني عليها س- ةلرصف األنظار عن احلقيق

اخلائنون املبهوتون من رؤية ً قريب جدا يوم الفصل الذي يرصح فيه :ًوثانيا
 )a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W( :أعامهلم قائلني

 .]٤٩: الكهف[
وأؤكد مرة أخرى عىل أنه إن كان السادة خيافون من املناقشة العلنية، 
فكلفوهم أنتم هبذا األمر بام أنكم تتمتعون بقيادة الثورة لكي يظهر لكم ولكل 

 .الناس الصدق والكذب واخلدعة واخليانة
ًحقا، إن القضية خطرية جدا وعدم املباالة هبا هو عني الرضا بسقوط الثورةو ً. 

 يف انتظار اختاذكم القرار احلاسم
 أمحد مفتي زادة

 ٢٣/٤/١٩٨١ - ١٣٦٠ /٢ /٣طهران 
وبعد فهل حتسبون يا إخواننا املسلمني أن قائد الثورة بل قائد السلطة فعل ما 

فإن ذلك يفتقر إىل خشية من اهللا وأين هو ! القليلأقل  ال واهللا وال ؟طلبه منه األستاذ
ً وحقا، إن أستاذنا ؟ وكيف تنفع الذكرى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته؟منها

ًاحلبيب قد بلغ من حسن الظن هبؤالء حدا بعيدا  إن الرجل تبدل غري الرجل يوم أن !ً
 همام ويرص بأنأخذ بزمام احلكم، وهو الذي يدفع أولئك السفاكني املفسدين إىل األ
 وصدق اهللا ؟هو رباهم، فكيف يستجيب لذلك التحدي ويرىض بافتضاح نفسه

J ( :العظيم حيث يقول  I H G F E D C B A @  ?
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P O N M L K  Y X W V U T S R Q
` _ ^ ] \  [ Z  j i h g f e d c  b a

o n m l k( ]٢٠٦ -٢٠٤: البقرة[. 
 ،نظر فيهاللة من هذه الرسالة ويمعنوا انا أن يقفوا عند كل مجانثم إننا ندعو إخو

 . املسلمون خارج إيراناإلخوةام يعلمها َّفإهنا تنطوي عىل حقائق قل
إن هذه الرسالة قصة إمجالية لقضية أهل السنة يف إيران، وقد تضمنت أرسار 

نا من سائر البالد زاروا بالدنا، انخوإ، وياليت )كردستان(إراقة الدماء الربيئة يف 
ّبأم العني تفصيل ذلك املجمل، وعرفوا ما تريد تصديره إىل العامل تلك ورأوا 

الرشذمة الباغية، لتقشعر جلودهم من قلة احلياء ويسكبوا الدموع عىل مصائب 
م املسلمني يف إيران عىل أيدي أولئك الذين ليس هلم من املروءة ما اهنخوإ

 ويدعوا عىل رؤوس ا بعض البالد اإلسالميةويمنعهم بعد كل ذلك من أن يزور
األشهاد أن أهل السنة يتمتعون بنفس احلقوق التي يتمتع هبا الشيعة بل وجيرؤون 

  إن رجال الدين:كثر من ذلك فيقول شيطان منهم بعد رجوعه من سورياأعىل 
ال أذكر (ًأو أشد منا اتباعا هلا  -- سنة رسول اهللال تبعون م إنكم: قالوا لنا،هناك

ويا ليت شعري متى يأيت ذلك ! !)أو كام قال(ًحن أشد منكم تشيعا ون) قوله بالضبط
اليوم الذي يشعر فيه املسلمون بواجبهم نحو بعضهم البعض ويتذكرون قول 

ُمثل امل« :-- الرسول ُ َ ُؤمنني يف توادهم وتراحـَ َ ِّ ََ َْ َِ ِ ِِ َ ْمهم وتعاطفهم ـْ ِْ ِِ ُِ َ ِمثلَكََ َ ِ اجلسدَ َ َ إذا ،َ ِ
ْاشتكى منه عض ُ ُ ْ َِ َ َّو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمىْ َّ َ ُ َُ ََ ُ َ ٌِ َِ ِ ِ َ َ ، ) À؟»َ  ¿ ¾ ½

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á( ]١٤٧ :عمران آل[ .
 . رب العاملني يا آمني

                                       
رية غري مستغرب عليهم هذا رجال الدين الرسميون يف النظام الباطني البعثي يف سو )١(

 .املوقف، ويكفي أن تعلموا أهنم جزء من هذا النظام الذي ال خيتلف عن نظام اآليات
 .رواه البخاري ومسلم )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


         ٥٠ 
 

 أرسل األستاذ مفتى زادة رسالة إىل ،ويف أواخر فصل الربيع من السنة املاضية
حلاح من ثلة من اإلخوان املسلمني جاؤوا إ ب- ئيس اجلمهورية آنذاكر- بني صدر

 ولريشد )كردستان(جيرى يف   وطلبوا منه أن يوضح رأيه حول ما،من خارج إيران
 وقدم إليه معها جمموعة من االقرتاحات بشأن ،الرئيس إىل الطريق حلل معضالهتا

ة  ونرتجم املجموعً،جاء يف الرسالة أوال نحن نذكر بعض ما  وها،إصالح الدستور
شاء اهللا، فإن فيها طائفة هامة من األرسار واحلقائق جيب  بعد ذلك بأمجعها إن

ً كل ما كتبه وقاله األستاذ مواجها به ويف- وسنرى فيهام.  عليهااإلخوةطالع ا
يف يستنكف املؤمن من خفض الرأس أمام قوى  ك-قالطاغوت السابق أو الالح

ولقد كانت تلبية أهل السنة  !البغي والطغيان ولو كانت بعضها لبعض ظهرية
لزعيمهم املؤمن رضبة قاصمة يف ظهر النظام السابق الذي طاملا طمع أن جيعل 

ها من دعوة وما أروعها من وما أحال. منهم وسيلة لرضب الثورة ومنعها من التقدم
 ، إهنام كانتا تنبثقان من أمل كبري يف عودة حكم اهللا بعد ذلك الفراق الطويل!تلبية

 وليمتد منها إىل األقطار ،رة أخرى هذه البقعة من أرض اهللا بظله الظليلليظلل م
ً ولكن إبليس بدأ شوطا آخر يف اإلفساد بإغواء إخوانه املسيطرين عىل ،املعمورة

 كانت ًتقبل القلوب من جديد مهوما ومآيس لتس،الثورة بغري حق، فذهبت اآلمال
ن آتية من أيدي أعداء يظهرون بمظهر سم الدين، ولو مل تكايسرية عليها لو مل تكن ب

 . الناصحني، فإهنا مل خيل يوم من أيامها من هم ومأساةاإلخوة
 امتنع باملرة من االتصال برجال )سنندج(أنه بعد هجرته من : ًذكر له أوال

 ، وال بإرسال هذه الرسالة لوال إحلاح أولئك النفر،السلطة وما كان ليتصل من جديد
 بمجلس ى فيام يسمه اجلمهورية من أجل ما شاهد من موقفووثوق كان له برئيس

 وحذره من أن يكون كمساوم يف سوق الساسة ويظن أن هذا العمل إنام هو ،اخلرباء
 .لكسب اجلاه
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ه وخطاباته إىل بضعة أشهر بعد انتصار لئنه كان يؤكد يف أكثر رساأثم ذكر 
 :الثورة، عىل شيئني

ًحو االستبداد تدرجييا، فإهنا ختطئ إن أكثر احلكومات تسري ن: أحدمها
 بل ، وتسعى إلصالح ما أفسدت،ئهاانانيتها ال تدعها تعرتف بأخطأوختطيء ولكن 

ًجتعلها جتتهد إلسكات الناس بوسائل خمتلفة وينجر األمر شيئا فشيئا إىل سفك  ً
 .دماء املعرتضني يف طريقها، كام شاهدناه يف كردستان

طة وحماولة إخضاع الغري لسلطان النفس أكرب باعث إن االستئثار بالسل: والثاين
ً حيث يزداد التحزب والتفرق يوما بعد يوم ؛راه اليومن وأخطره كام ،للشقاق والتفرقة

ثم أمل قادة الثورة يف صريورة هذه الثورة عاملية، . من جراء استئثار هؤالء بالسلطة
ات بآمال كثرية، وإن كان مكانيإلًوبني كيف ساهم هو أيضا يف دعمها بام أويت من ا

 عدم اجتياز الثورة املرحلة األوىل ألي :يرى أن حتقيقها بعيد ألسباب كثرية أمهها
 .ثورة إسالمية وهي التوعية والرتبية والفردية

ًوبعد ذلك ذكره بام فعله طوال عام وبضعة أشهر قبل وبعد انتصار الثورة جريا  ّ
 :وراء تلك اآلمال وذكره بام ييل

ًعرشات البيانات يف املناطق السنية وغريها، وأحيانا يف بعض البالد نرش  -١
 وغريها البعيدة والقريبة، لعموم الناس، ولقادة الثورة وتعريفها هلم ،اإلسالمية

 .باملنهج الذي عليهم أن يسلكوه
إصدار البيانات إىل كل منطقة من املناطق السنية كان النظام السابق وأياديه  -٢

 .ة الفتن الدامية فيهايريدون إثار
ــرون للشقــيـثـا املـرهـي يدبـرات التــؤامـول املــث حــات للبحـاعـد اجتمــعق -٣ ــ -اق ـ

 .إللقاء األضواء عىل جوانبها و-ملرتبصون الفرص املناسبةا
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 يف )كردستان(املناقشات مع علامء الشيعة وشخصياهتم الذين كانوا يزورون  -٤

 :مسألتني
ه قادة الثورة إىل أن االنتصار احلق هلذه الثورة بحاجة إىل زمن  توجيً:أوال

 .طويل وعمل دائب ووضع للربامج الدقيقة وتنظيم للقوى
 .ة اإلسالمية أكثر ما يمكنَّ واألخو،ترسيخ معاين العواطف: ًثانيا

االتصاالت املبارشة وغري املبارشة مع قادة الثورة إلطالعهم عىل مشاكل  -٥
م يف كل املناطق، وتنبيههم إىل أن مرتبيص الفرص يستفيدون الناس وآماهل

 فيجب التصدي لتلك املشاكل برفعها ،من هذه الظروف ضد الثورة اإلسالمية
 .والعمل عىل حتقيق تلك اآلمال

السعي بعد االنتصار إلطالع املسؤولني عىل أخطائهم وتفريطهم وعدم متتعهم  -٦
 .اهتم يف هذه املجاالتبالكفاءة الالزمة، كي يقوموا بواجب

إرسال رسائل إنذارية وباعثة للهمم يف بعض األحيان إذ كنا نرى أن التذكري ال  -٧
 .دة مما يسري بالثورة يف غري طريقهاتعمرافات محأثر له واالن

م بام يوهن الثورة وهم هًوأخريا فقد كان الوقت يفوت ونحن نجتنب أن نجاهب -٨
 تصاب برضبات قاصمة وكان املخالفون عىل ما هم عليه، وكانت الثورة

ًللثورة واإلسالم جيدون يوما بعد يوم حججا عاضدة هلم، عندئذ رأينا أن  ً
فنهضنا للطعن يف حرمة هؤالء . التذكري املبارش بدون أن يعلم الناس ال يكفي

 . وألقينا خطابات معارضة،املجاهرين باملعايص
 قبل َّنيـَ والتي كان قد بة لظهر الشعب، بأصول املشاكل واملعضالت القاصمهَّذكر

 : إىل مظامل ثالثعانتصار الثورة أهنا ترج
 .الظلم القومي -١

                                       
 .أي بني صدر )١(
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 .الظلم املذهبي  -٢
 .الظلم الطبقي  -٣

وأضاف أن غري الفرق اإلسالمية ما كانوا يستطيعون إيراد هذه االعرتاضات 
ن عى أ هذا بمنوكان احلياء يمنعهم من ذلك، وأما احلكومة فقد كانت مع كل

 وإلقاء ،الوفاق وقبول احلق، ومع سهولة املطلب فقد رشحه مرات باملقابلة
وذكر أنه . ً والتوصية والرسالة دفعا ألي خطأ يف فهمه، وإرسال الربقية،اخلطابات

 وكذلك ،بعد انتشار مسودة الدستور، نبههم عىل أهنا غري كافية يف رفع هذه املظامل
 للبحث يف ت للتعاون مع اللجنة السابعة التي عقدقبل دعوة جملس اخلرباء

قبل دعوهتم رجاء أن يقوم بخدمة للناس يف تلك الفرتة . املسائل االقتصادية
املصريية، وبحث حول كل املسائل واملشكالت لشعب إيران والتي ترجع كلها 

ذلك ًوبذل ما يف وسعه ألن يكون الدستور موافقا للقرآن و. إىل هذه املظامل الثالث
ًبأن يكون حاسام وكافيا بشأن رفع هذه املظامل ويف إحدى االجتامعات العامة . ً
 .بعض احلارضين ًلكل اللجان رشح آثار هذه املظامل رشحا أبكى

الة مع املجموعة االقرتاحية هذه الرس) نرش مساوات( مؤسسة توقد نرش[
من قبل املؤسسة  حوايش اإصالح الدستور وإضافات وتعليقات هامة، ومعه بشأن

 التي هيأت احلكومة املجال هلا بتحريض )كردستان(رشحت فيها بعض آثار حرب 
قرار والشهادة بام كان من  كام نقلنا عن الطالقاين اإل،األحزاب الالدينية هناك عليها

ًكبري جدا من   مما أدى إىل استشهاد عدد، ومآسيها)كردستان(دور يف مسائل 
 ،اكي الفرق املسيطرة عىل الشعب الكردي املنكوبالشباب املؤمن بأيدي سف

وأشار إىل بعض أساليب االضطهاد والتعذيب والتقتيل التي اختذها أولئك 
 :الشياطني نحو املؤمنني وهي

                                       
 !هل تصدقون أن بعض اآليات يبكون بسبب املظامل التى حلقت بأهل السنة؟ )١(
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  ربط األرجل باحلبال ورضهبا باألسالك-١
 ووضع املسجون يف زاوية من السجن وصب اخللف ربط األيدي من -٢

خ شهاب آروند الذي كان يف  األ: منهمدعلوا هذا مع عداملاء أو النفط حتته، ف
 .الثامنة عرشة من عمره يف بيت اخلالء إىل أن أحرق النفط ظهره

ِخرية ذهبوا به ومل ندر بعد أل ويف املرة ا،ل هذا األخ إحدى عرشة مرةِقُتُقد اعو
 .ل به كآخرين من املؤمننيِعُماذا ف
 ،بهاتلفة من جسده فإن مات ف ربط املسجون ورضبه يف املواضع املخ-٣

ًوإال استمروا عىل هذا احلال مدة مخسة عرش يوما، من عرش إىل مائة ومخسني 
 . حسن مرادي:رضبة، ومن املضطهدين هبذه الطريقة األخ الشهيد

صطبل ويرتكونه إىل أن يموت، واستشهد هبذه يضعون املسجون يف اإل -٤
 . من عمرهة بديع رادفر يف الثامنة عرش:الطريقة األخ

ومن أشد أنواع التعذيب إيراد اللكامت املتوالية الكثرية عىل جسد  -٥
ريح آوري وهو  نارص : واستشهد هبذه الطريقة شباب أزكياء منهم األخ،املسجون

ً ولقد أبدى هذا الشاب املؤمن موقفا غريبا فلقد جرحوا ،يف العرشين من عمره ً
 يرضبونه باألسالك وجعل اجلالدون ،رجاله بالسكني ووضعوا امللح يف اجلرح

ًوأخريا ربطوه وجعلوا يوردون عليه اللكامت إىل !!!  أحد، اهللا أكربأحد: وهو يقول
 .أن استشهد

راق  وإح، وثقب العني باملثقب،سلخ جلد الرأس وثقبه: ومن أنواع التعذيب 
طيع  وتق، ومحيد إيزاد، مهدي شبيل:اإلخوةاستشهد هبذه الطريقة و- ًاألسري حيا

 شهرام نمكي وشهريار نمكي ورمحت :اإلخوةاألعضاء واستشهد هبذا األسلوب 
 ].-...ً أيضا وقلع األظافر والكي وأشقاءخوة إ وكانوا ،نمكي
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إما أن يبقى : نه مل جيد أمامه إال طريقنيأ َّنيـ وب)سنندج(ثم ذكر علة هجرته من 
وفيهم ) الالدينية(رق  والف، ويضطر آخر األمر لدخول احلرب مع األحزاب،هناك

.  من الذين خدعهم أولئك الشياطني بالوعود الكاذبة، وذلك ما مل يكن لريتكبهٌثرُك
 ولكنهم مل يصيبوا يف األخذ ،إذ الكثريون منهم كانوا طالبني حلقوقهم املرشوعة

بالوسيلة، وبعضهم كانوا ينفرون من اإلسالم باملعنى الذي كان بعض رجال الدين 
 ُّا النظام الطاغي، والذي قبله يعرضونه عىل الناس، والذي مل يكن قطالعمالء هلذ

ترافهم واستضعافهم إ و، واملرتفني يف استكبارهم، الستمرار املستكربين،ًاإال تربير
ومل جير أولئك وراء التيارات املضادة لإلسالم إال ألهنم كانوا . الشعب املنكوب

 ،يل يستحقون املواجهة العنيفة الغليظةحيسبون أن اإلسالم ليس إال هذا ويبقى قل
ًولكنهم بمنجى غالبا من البطش والنكاية، إذن كيف يرىض من يف قلبه إيامن أن 

 فلم يبق إال ؟ًيدخل حربا ال يصاب فيها إال الذين جيب الدفاع عنهم بدل حماربتهم
  وهو ترك مسقط الرأس واهلجرة إىل اهللا، ولو فرض أن تلك احلرب:الطريق اآلخر

ًكانت مرشوعة ملا كنا ندخلها يف تلك احلالة أيضا ألننا مل يكن لدينا قدرة مالية 
وى الطاغية العاملية، ُف احلرب إال باستجداء القيلرشاء األسلحة وحتمل مصار

 .ًيرىض به ذو مروءة فضال عن مسلم خيشى اهللا تعاىل وذلك ما ال
لها ضد احلركة اإلسالمية ر حماولة احلكومة لتوحيد الفرق كــَكَويف اخلتام ذ

 .َّ إلبادهتا من أساسها، وقد شهد الطالقاين وغريه بذلك كام مر)كردستان(يف 
خاذ القرار تـ طلب منه ا،وبعد ذلك عرض عىل رئيس اجلمهورية أربع مسائل

 إذا كان هناك قدرة عىل اختاذ القرار، فإن ذلك هو الطريق الوحيد ،احلاسم بشأهنا
 : وهيدمار والثورة من السقوطنقاذ الشعب من الإل

ًإصالح الدستور بحيث يصبح رصحيا وحاسام وكافيا يف رفع املظامل  -١ ًً
الثالث، بأن يوكل إدارة أمور املناطق إىل جمالس الشورى املحلية حسب موازين 

زال عن وجه املجتمع مظاهر االستكبار واإلتراف من جانب، ُالرشيعة اإلسالمية، وي
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ُنب آخر، ويمحى آثار االختالفات والتمييزات الظاملة بني واالستضعاف من جا

ويأيت بعد قليل إن شاء اهللا جمموعة االقرتاحات بشأن إصالح . (أتباع املذاهب
 ).الدستور
قطاعيني األسلحة ملواجهة الفرق أعطت احلكومة بعض املالك اإل -٢

ا أدى إىل واألحزاب التي إنام بلغت ذلك احلد بتمهيد احلكومة نفسها هلا، مم
ًارتكاهبا ذنبا كبريا وهو تسليح أولئك اإل قطاعيني املستكربين الذين مل تأخذ أيدهيم ً

 ،السالح حتى رفعوا رؤوسهم منذرين الزارعني وغريهم من املستضعفني بالنكال
 .واالضطهاد بدل مواجهة األحزاب املفسدة

 اإلسالمية كانت احلكومة قد علقت آماهلا بالفرق غري اإلسالمية وشبه -٣
 عالوة عىل املواساة -بادتنا أو لتوهني أمرنا عىل األقل، حتى أننا سمعنا أهنا إل

مكانيات احلكومية النقدية وغري النقدية ومتهيد الطريق أمامها لالستفادة من كل اإل
ولكنها بعد ما علم أن أولئك ال . يف أول األمر أسلحة -كام يقال- عطتهاأ... و

 يف يد احلكومة ولو خدمتها بأكثر من ذلك ألهنم مرتبطون جيعلون زمام أمرهم
:  وجلأت ألمرين آخرين،بالقوى الشيطانية األخرى، ورجعت عن االعتامد عليهم

إثارة الفرقة بني مجاعات : والثاين. مكانيات واألسلحة جلامعتنا إعطاء اإل:األول
 سائر الفرق وبني غريهم من) رزكاري(املشايخ ورجال الدين املرتبطني بحزب 

 .املتحالفة معهم، وحتريضهم للتعاون مع السلطة
ً غالبا بأسلوب مريب فمثال ُّتمَ فكان ينقصه حسن النية وكان ي:فأما األمر األول ً

ألفراد يوالون مجاعتنا، الذين كانوا يف أيام الثورة يبذلون  مل تكن لتعطي أي راتب
ًتن، وكان ذلك قارصا عىل مساعيهم للدفاع عن الثورة وحراسة البالد من الف

ن احلكومة أنا نخواإولقد رصح أحد املسئولني يف اجتامع مع بعض . اسهاَّحر
ليست مستعدة إلعطائكم األسلحة التي تستطيعون أن تواجهوا وتقابلوا هبا 

وجيل أن هذا يعني بال شك أن احلكومة كانت تريد إبادتنا بإثارة . األحزاب الالدينية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٥٧ 
 

 .م ثم ترتكنا بال دعم إىل أن نفنى عن آخرنااحلرب بيننا وبينه
 ترضب هبا ، فأرادت منه جعل تلك احلرب حربة يف يدها:وأما اليشء الثاين

) رجال الدين(الفرق من جانب وجتعلها عقبة يف طريقنا من جانب آخر، إذ هم 
 ،فيستطيعون تضليل الناس باسم الدين كام كانوا يفعلون لصالح الطاغوت السابق

ُوشاهد. رادتنا ألسبابذلك احلزب مل خيضع إلولكن   :نا عىل ما قلنا أمرانِ
 ، اجلنتي: ومها حجة اإلسالم،أن اثنني من رجال الدين من أهل التشيع: األول

 قبل انتصار )كردستان(ًكان األخري قد قىض أياما يف و-  الكرماين:وحجة اإلسالم
ًقد اجتامعا رسيا مع  ع- الدينالثورة ويعرف ما بيني وبني أولئك العمالء من رجال ً

 وقد روى ، قائمةلكفال يقوم له بعد ذ. بعض من أولئك وبرشهم بأنه انتهى أمر فالن
 .ّهذا عنهام وأقر به أحد احلارضين يف االجتامع

ًإن وزارة األوقاف أصدرت إىل دائرة األوقاف يف سنندج أمرا بشأن : والثاين
ن الذين يتمتعون بحسن الصيت كي تصدر تعيني بعض من أهل العاممة والعباءة م

 . املذهبية)كردستان(وتكل إليهم أمور ) آية اهللا وحجة اإلسالم(هلم الوزارة ألقاب 
وا بأعامل ؤً متأخرة جدا من الوجهة العمرانية فعليكم أن تبد)كردستان(أن  -٤

 ذلك املبلغ قتصادية فيها باستعانة امليزانية املقررة هلا وإن كان الواقع أناعمرانية و
ولنستعرض اآلن ... قل مما جيب أن ينفق فيها، وباستعانة اخلرباء املحلينيأ

 :صالح الدستورإجمموعة االقرتاحات التي قدمها األستاذ لرئيس اجلمهورية حول 
 

عضالت وأما يف شأن الدستور واالعرتاضات الواردة عليه وامل: يقول األستاذ
فام أكثر ما فيه من اإلمجال والتعميم واإلطالق غري املفيد : التي فيه، فالكالم كثري

ا  م- مقابل ذلكيف- !ًالتي جيب أن يكون بعيدا عنها أي جمموعة قانونية مدونة
 !نَّدوُ من التكرار بل واحلشو املخل والتطويل اململ مما زاد حجم املهفي أكثر ما
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التي جاءت يف ترتيب الفصول وتقسيم املطالب لنقائض الفنية وما أكثر ما فيه من ا

  االشتغالَّا يف أيام تدوين الدستور فإنَّأمف... و! عليها وغريت موضوعيتها
 كان جيعلنا نعد البحث ةًباالعرتاضات األساسية واخلطرية جدا، الذي مل يثمر ثمر

 .هتامم بالكاملياتًيا ومن قبيل االِّحول هذه املسائل وما هو من قبيلها تله
ًواآلن أيضا مادامت تلك االعرتاضات األساسية املنافية لذات الثورة وتقدمها 

) ًوإن كانت يف نفسها مهمة حقا(موجودة فإن املناقشة حول االعرتاضات األخرى 
وال حيسن استعراض تلك االعرتاضات إال إذا . ًيكون أيضا كجدال عىل ال يشء
 ظنهم أن حصيلة جهدهم غري قابل للتغيري إىل األبد أذعن قادة الثورة بخطأهم يف

 اخلالق، وإال إذا دخلوا يف صف عباد اهللا الذين يستمعون القول  وكالمكنظام الكون
فيتبعون أحسنه، متواضعني خاشعني منرشحي الصدور شأن املؤمنني الصادقني ولو 

ع هبذا اإليامن صعب ًوحقا إن املتمت(إىل تغيري حصيلتهم باملرة  -ًرضاف- ى ذلكَّأد
 ).ًجدا

قرتح يمنح الدستور األحقية يف ُعىل أي حال فالذي أنا بصدده اآلن هو تقديم م
 وبعد أن دون الدستور وتفرقت ،إزالة املظامل الثالث القومية واملذهبية والطبقية

 وال يزيد ،قرتح حيصل ذلكُاملطالب يف الفصول واملواد املختلفة، فتقديم م
 صعب ،ور الصورية واملعنوية وال احلجم الظاهري للعمل كذلكعضالت الدستُم

 وال ،لكني مع هذا اجتهد ما أمكن كي يقدم مقرتح ينتج املقصود إىل حد ما. ًحقا
 :وهذا املقرتح يقدم يف ثالثة فصول. ًيلغي هذه املحظورات واملحذورات أيضا
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إزالة أي لون من  (:من الفقرة السادسة من املادة الثانية وهو هكذا) ج( بند -١
إزالة أي لون من : (يكمل بام ييل)  ج-) الظاملية واملظلومية والقاهرية واملقهورية

خترص هذا ـُأو ي) تراف واالستكبارإلالظاملية واملظلومية والقاهرية واملقهورية وا
وهلذا اإلصالح أدلة كثرية منها أن القرآن قد عرب . اف واالستكبارترإلالبند يف إزالة ا

عن كل املظاهر املختلفة للمظامل املادية وغري املادية التي هي موضوع هذا البند 
ابلهام كلمة االستضعاف بمعنى قني تتلال) تراف واالستكبارإلا(بكلمتي 

ونعلم أن .  واملقهورية،ةهريا والق، واملظلومية،بعبارات كالظلمية املستضعفية، ال
ًومصداقهام أيضا ظاهر جدا بل وحمسوس ) منضبطان(مدلويل القرآن  . وملموسً

تتمتع هبذا االنضباط وذلك   ال)منها تعبريات الدستور(يف حني أن التعبريات األخرى 
ًالوضوح، بل فوق ذلك فهي مبهمة ومائعة وخيالية جدا وقابلة للتأويل باملعاين 

اد إىل درجة نفيه، وشبيهة يف الواقع باملجامالت والعبارات العرضية املخالفة للمر
عىل نفس إحياء التعبري . وليةؤًء التزاما وال مسنيشُت التي تفتقد اجلدية التي ال

 إلجياد ، خطوة يف طريق إحياء الثقافة اإلسالمية التي هي حجر األساس،القرآين
ًعضا  ب-  سمح اهللاال- ًمر هتاونا أوولوال أن يف األ. جمتمع توحيدي بمعنى الكلمة

من املالحظات االحتياطية، ملا كان هناك داع لتبديل هذين التعبريين احلاسمني 
 إذن فليبدل تعبريات الدستور .القاطعني للحجة، بتعبريات هينة لينة وخطابية

 .كانت، هبذين التعبريينما املختلفة يف هذه املقولة أين 
إال حسب جتويز ( هكذا يي هتنية والعرشين ال ليبدل آخر املادة الثا-٢
كي حيرتز عن ) إال حسب اقتضاء موازين الرشيعة اإلسالمية: (هبذه العبارة) القانون
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احتامل وضع قانون خمالف ملوازين الرشعية اإلسالمية، وكذلك يكون فيها إلزام 

 ،لوضعاألجهزة الترشيعية بوضع القوانني املوافقة لتلك املوازين كلام تصدت ل
 وبمفاد املادة الرابعة يف املنع ،وأما االكتفاء بوجود جملس املحافظة عىل الدستور

من االحتامل املذكور فهو خالف االحتياط، عىل أن ذكر موازين الرشيعة اإلسالمية 
وكذلك االكتفاء هبذين بأول .  وباآلمال املعلقة بالثورة أوفق،مكان القانون أوجه
فرض حتقق ب- ألن هذين. لزام املذكور غري مناسبإلعني يف ااملادة التاسعة واألرب

). أي املنع من وضع قانون غري إسالمي(نام ينفعان يف املانعية  إ- هاميتمصداق
وكذلك املادة التاسعة واألربعون وإن كانت متمتعة باجلامعية يف شأن الثروات غري 

 املالحظات ًوهذا أيضا من(املرشوعة ولكنها ال تشمل املصالح املرسلة 
 ).االحتياطية لصالح املرتفني

من أجل ضامن (الذي هو هكذا :  ليصلح صدر املادة الثالثة واألربعني-٣
االستقالل االقتصادي للمجتمع واجتثاث جذور الفقر واحلرمان وتوفري كافة 
متطلبات اإلنسان يف طريق النمو مع حفظ حريته يقوم اقتصاد مجهورية إيران 

 :هبذه الطريقة) ساس القواعد التاليةاإلسالمية عىل أ
يقوم اقتصاد مجهورية إيران اإلسالمية عىل أساس االستقالل االقتصادي (

 وجيب عىل الدولة القيام باألعامل التالية ...!تراف وإلللمجتمع واجتثاث جذور ا
: مل أجرؤ أن أقول(كمبادئ للسري يف طريق الوصول إىل االقتصاد اإلسالمي 

ًوحقا إن إمهال ذكر ) !خشية أن يتهمني السادة باملاركسية) توحيدياالقتصاد ال(
الذي يغري جمرى ) كالفقر واحلرمان(تيان بكلامت إلوا) اإلتراف(هذا امليزان 

، إما ف مظهر من مظاهر االقتصاد اجلاهيلمع علمنا بأن القرآن يعترب اإلترا. النضال
ً غافال عن أن الفرق بني يرتاكش واال الرأساميليقتصاد الطبق ملنطق االًاتقليد

 والرصف عن احلقيقة تم ، من التعميةًااالقتصاد التوحيدي وبينهام شاسع، وإما نوع
ظهر امللموس لوجود الطبقات الذي هو امل(تراف إلبمهارة للمداهنة، كي يبقى ل
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وإال فإن القرآن إنام . ووجه للتأويل) قيل) (وكذلك النتيجة واحلصيلة اآلتية منه
 موضع تصدى هلذا املوضوع عن اجتثاث جذور اإلتراف ومل يتكلم كل يف تكلم

 هاتني العبارتني يف ىنعم يمكن أن يلتقي معن. وال مرة واحدة عن اجتثاث الفقر
ًنه يمكن يف بعض األحيان أيضا بتحقيق املعنى العريف أبعض األحيان إال 

رتفني الذين هم أن يغمض ويسامح بتفضل بالنسبة للم) تثاث جذور الفقرجال(
 القرآن من لعنهم، كام أن بقية هذه املادة َرَثْكَ والذين أ،األعداء الرئيسيون للبرش

ًوحقا، إنام يستطيع تنفيذ املوازين القرآنية، الذين (نفسها هي مظهر هذه املساحة 
ليست معيشتهم بعيدة عن أي لون من ألوان اإلتراف فحسب بل يلمسون بضامئرهم 

ٌومشهود وبني). بدهيا القرآن يف وجه املرتفنيُالتي يفرة َّتلك الن  بنفسه أن تبديل ِّ
عني اجتثاث جذور اإلتراف، بأي ميزان آخر من موازين أ) ميزان القرآن الثوري(

ا وم ...ًاألنظمة االقتصادية الرشقية والغربية، يبدل العزم الثوري احلاسم أيضا
 من املرتفني وليس باستطاعتهم أحسن أن يرصح للناس السادة الذين هم أنفسهم

أهنم يفتقدون األهلية ب...  وقالع عن اإلتراف والعيش الكاميل واملائدة امللونةإلا
وا باإلسالم ُّأن يضحمن  ًواالستطاعة الالزمتني لتنفيذ املوازين اإلسالمية، بدال
كي ال ينفروا الناس من ! ومقاصد االقتصاد اإلسالمي يف سبيل حتقيق آماهلم

ًسالم وال يزيدوا عىل أوزارهم فإنه قريب جدا ذلك اليوم الذي يقول عنه اهللا اإل
¬(: تعاىل  « ª  ©   ̈§ µ ´ ³ ² ±  °  ¯  ®  ¸  ¶

» º ¹ Á À  ¿ ¾  .]٤٥- ٤١: الواقعة [)¼ ½ 
يف الكالم عن ) العامة(ؤت يف املادة الرابعة واألربعني مكان كلمة ُ لي-٤

بعبارة  -لتي هي أسس النظام االقتصادين القطاعات الثالثة ام- القطاع احلكومي
أو ) نتاجسهام املصنع والعمل يف اإلإاملشرتكة بني القدرة العاملة والشعب حسب (

لتي تصدق عىل املصانع ا-  بعبارة شبيهة به تؤدي مفهوم قاعدة امللكية املشرتكة
ني يف نفس هذه املادة ضابطة للصنائع ُوإن ع. -وفق أصول الرشيعة اإلسالمية
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ًقد قدمت اقرتاحا [هبام عن العبارة إل، رفع ا)وهذا األمر سهل كذلك(ًثقيلة أيضا ال

بل إرسال هذه إىل رئيس ق- ملجلس قيادة الثورة يف أواخر السنة السابعة واخلمسني
 بشأن ترميم املصانع تكلمت فيه عن هذه ]ج -راجلمهورية بسنة وبضعة أشه

 .]الضابطة
ولة عن أخذ ؤ مساحلكومة: (وهي هكذا(األربعني كتب يف املادة التاسعة وُلي -٥

 وسوء ، والقامر، والرسقة، والرشوة واالختالس،الثروات الناشئة عن الربا والنصب
 وسوء االستفادة من املقاوالت واملعامالت احلكومية ،االستفادة من املوقوفات

ع من أو أي نو: ( هذه العبارة...)ووبني األرايض املوات واملباحات األصلية 
 ألنه يمكن أن ،)املعاوضات واالستفادات غري املوافقة للموازين اإلسالمية منها

 .ًيستفاد من األرايض العامة بغري طريق البيع أيضا
ُ ليضف يف الفصل الرابع مادة بشأن األرايض املزروعة حتقق بصورة -٦

ن الذين قطاعية واستغالل الديإلوتبيد من األساس ا). للزارع الزرع(قاطعة مفاد 
) الزرع للزارع(فإن التأكيد الشديد يف قاعدة . يعملون عىل األرض حتت أي عنوان

 المية عىل إعطاء األصالة للقدرة العاملة وكذلك عىل منع أي فرد غري العاملــاإلس
لو زرع : ن االشرتاك يف نتيجة العمل قد فصل األمر بحيث م- ا عدا املجتمعم-

ًء عليها غصبا وعدوانا لكانت النتيجة حقا للزارع، ومل ًرجل أرضا آلخر بعد االستيال ً ً
إن كانت ملكيته هلا إنام حصلت عن طريق و-يكن فيها نصيب ملالك األرض 

مع هذا فال أدري بامذا يربر هذا املوقف املداهن  و-يحياء التي هي طريق رشعإلا
ضا ح ربعض إىل درجة عدم الرضا بمقرتالقطاعيني الذي يشاهد من إلجتاه ا

يف كوهنا مشرتكة بني  -لتي هي ملك للمجتمعا- ًواملصانع أيضا! (أصفهاين
حسب ب- الشعب والعامل كاألرض من حيث أن املجتمع يشارك العامل يف نتيجتها

معني ب- غناءإلنتاج مصنع من غري تفريط العامل إىل درجة اإإن مل يصل  و-نتاجإلا
ستوى األوسط ملعيشة املجتمع من إن مل يصل العامل يف املعيشة إىل ما فوق امل
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ًليس للمجتمع يف النتيجة نصيب بل وجيب أحيانا أن يعطي  ف-الوجهة املادية
جيرب به فقره الذي له مفهوم نسبي ويكون املراد منه ما دون  املجتمع العامل ما

املستوى األوسط ملعيشة املجتمع كام جيب أن يعامل العامل عىل األرض 
 ).لةالزراعية نفس املعام
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 التي اقرتحت فيام يسمى بمجلس قلتصلح املادة الثانية عرشة بالطري -١
ألن املقصود صحة املعنى وال محية بنا (اخلرباء أو يعمل بأي طريق أخرى 

عىل إزالة أي لون من التمييز من حيث ) عجاب بالنفسإ والعبارات فإهنا ،للكلامت
إن هذه املادة ). وخاصة التسنن والتشيع(مية واالعتبار بني املذاهب اإلسالمية الرس

 وللفقرة اخلامسة ،املكتوبة اآلن معارضة وال ريب لألهداف الرئيسة لثورة إيران
 والتعاون ،ة اإلسالميةَّتوسعة وحتكيم األخو: ( من املادة الثالثة وهيةعرش

ية عرشة التي جيء هبا دمع املادة احلاوكذلك معارضة ) اجلامعي بني كافة الناس
بحكم اآلية : (دية عرشة هي هذهاواملادة احل. كمقدمة ومتهيد وتربير للامدة التالية

: األنبياء[ )- . / 0 1 2 3 4 5( :الكريمة
 فإن املسلمني هم أمة واحدة، وعىل حكومة مجهورية إيران اإلسالمية إقامة ]٩٢

 وأن تواصل ، واحتاد الشعوب اإلسالمية،فسياستها العامة عىل قاعدة ائتال
 - جهودها من أجل حتقيق وحدة العامل اإلسالمي السياسية واالقتصادية والثقافية

ًوحقا، إن اإلتيان بعبارات كالتي جاءت يف تلك الفقرة وتلك املادة ثم ). رتجمم
وين إخراج مادة كاملادة الثانية عرشة يوهم أن أكثر السادة قد كان نظرهم ىف تد

الدستور أقرب للمجاملة من نظرهم إىل تدوين سجل جاد جتسم فيه آمال شهداء 
 يف رياإلسالم الذين بذلوا دماءهم يف سبيل حتقيقها، أو برنامج جاد ملواصلة الس

 !الطريق التي اختذها شعب إيران يف ثورهتم
ال يستطيع جملس : ( ليصلح صدر املادة الثانية والسبعني التي هي هكذا-٢

لشورى الشعبي أن يسن القوانني املغايرة لقواعد وأحكام املذهب الرسمي للدولة ا
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ال يستطيع جملس الشورى الشعبي وكذلك جمالس : (هكذا...) رأو الدستو
أن يضع  -ال جيوز هلا أو... أو ال حق هلا يف املناطقو- الشورى يف اللواءات

يف ) القوانني(هنا أو ) الدستور(وذكر .) (قوانني تنايف القواعد واملوازين اإلسالمية
ًإن مل يكن حشوا خمال ) أمثاهلام(املادة اخلامسة بعد املائة ويف  ) هيامها املنافاةإل(ً

هيام إلوهذا ا) وهلذا فاألحسن يف كل ما هو من القبيل عدم الذكر. فهو غري الزم
 سىل أساائمة عق... أسقط املادة الرابعة التي تقول جيب أن تكون كافة القوانني و

ًسقاطا غريباإاملوازين اإلسالمية عن درجة االعتبار  ً. 
) املادة احلادية والعرشين بعد املائة (: ليذكر يف يمني رئيس اجلمهورية-٣
 ).اإلسالم (:كلمة) املذهب الرسمي (:مكان
جيب أن : ( بعد املائة التي هي هكذاة ليصلح آخر املادة اخلامسة عرش-٤

 من بني الرجال املذهبيني والسياسيني الذين تتوفر فيه ينتخب رئيس اجلمهورية
! ...وإن كان من ساللة يزدجرد فهو أحسن[أن يكون إيراين األصل : الرشوط التالية

ٍ وحيمل اجلنسية اإليرانية، مديرا مدبرا ذا ماض]املرتجم ً  مرشق تتوفر فيه األمانة ً
: هكذا)  واملذهب الرسميًا بمبادئ اجلمهورية اإلسالميةدًوالتقوى مؤمنا ومعتق

ًمؤمنا ملتزما باإلسالم وخادما جلمهورية إيران اإلسالمية( ً ً.( 
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التي بعد كلمة ) أدب( قيد ة ليحذف عىل األقل من املادة اخلامسة عرش-١
دائية لكن كتب وبرامج املدارس االبت: (ًتدريس، وليضف أيضا يف آخر املادة عبارة

اللغة واخلط (: واملادة هي هذه). إىل هناية السنة الثالثة ستكون باللغة املحلية
 ،الرسميان للشعب اإليراين مها الفارسية وجيب أن تكون الوثائق واملكاتبات

 والكتب الدراسية هبذه اللغة وهذا اخلط ولكن يسمح االستفادة ،واملتون الرسمية
 ووسائل اإلعالم العامة وكذلك تدريس ،الصحافةمن اللغات املحلية والقومية يف 

وجيل أنه إن مل تكن املادة التاسعة ). نب اللغة الفارسيةاأدهبا يف املدارس إىل ج
ًعرشة عبارات عرضية وجماملة فإن بني املادة اخلامسة عرشة مع صالحها أيضا 

ًبالطريق التي أرشنا إليها وبني مفاد تلك املادة بونا بعيدا  جيب أن يراعى يف حني. ً
أفراد  (:يف جمتمع إسالمي مقام املادة التاسعة عرشة بكل جوانبها واملادة يف هذه

الشعب اإليراين متساوون يف احلقوق من أية قومية أو عشرية كانوا وأن اللون 
 ).ًوالعنرص واللغة وما شابه ذلك ال تكون سببا للتفاضل

: عبارة) س الشورى الشعبيجمل( ليضف يف املادة الرابعة واخلمسني بعد -٢
 .)وتنشأ شعب له يف كل لواء تكون حتت إرشاف جملس شورى اللواء مبارشة(

) جملس الشورى الشعبي( ليضف يف املادة اخلامسة واخلمسني بعد -٣
 ).وكل شعبة منه إىل جملس شورى اللواء وديوان املحاسبة يف املركز: (عبارة
: الس الشورى املحلية بعبارة ليضف يف الفصل السادس مادة بشأن جم-٤

ًسيضع جملس شورى كل لواء قوانني خاصة باملنطقة متناسبا مع ظروف وحوائج (
ًاملنطقة مراعيا يف ذلك املوازين اإلسالمية سواء ما ذكر منها يف الدستور أو يف 
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 ).سائر القوانني العامة أو مل يذكر
ل األجهزة والوحدات تكون هذه القوانني رسمية وبالنسبة لتلك املنطقة، وك

و تابع ما عدا اجليش، الذي ه(القضائية والتنفيذية مكلفة برعايتها وتنفيذها، وكلها 
 ويعني حدود ،ولة بني يدي جملس شورى لوائها مبارشةؤمس) للحكومة املركزية

  وتكاليفها املوازين اإلسالمية،اختيار جمالس الشورى
قدمها ته املرشوعات التي ال يوجد إلزام ملجلس الشورى الشعبي جتا-٥

ًاملجالس العليا لشورى اللواءات إىل ذلك املجلس مع أنه جيب أن يكون ملزما 
 .بمصادقتها بقيود منطقية

وكام وضع حدود وقيود بشأن العالقات والتكاليف التي بني الدولة 
ذلك جيب وضع مقررات بشأن ك... ر و وجملس حمافظة الدستو،واملجلس

 . املجالس العليا لشورى اللواءات واملجلس الشعبيالعالقات التي بني
 :وبعد كلمة) قوانني( ليضف يف املادة اخلامسة بعد املائة يف صدرها -٦

 ).العامة (:قيد) الدولة(
ثم إن مطالب الفصول الثالثة السابقة وإن مل تكن يف نفسها أهم املطالب يف 

ن األعامل  م-يبال رو- نب مسائل أخرى، ولكنهااأمر إصالح الدستور بج
 ً ولرفع قدر هذا الدستور نسبيا إىل درجة،األساسية إلهناء كثري من الفتن والتنافرات

ً يكون مقبوال للمسلمني يف غري إيران أيضاأن وإن إصالحات يف هذه احلدود وإن . ً
 ولكنها حتققه ،)للشعوب والقبائل(مل حتقق املفهوم اإلسالمي لتساوي احلقوق 

يوم بلوغها أمنية عميقة لكثري من الناس، أمنية يعرب   يكون أنرجةعىل األقل إىل د
 ).باحلكم الذايت(عنها 

نامها َّفيبدو أن اإلشارة الرسيعة إىل مطلبني قد بي) احلكم الذايت(وأما بشأن 
 :ًاأكثر من مرة رضوري
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ًن احلرمان من العدل والقسط باملفهوم اإلسالمي صار سببا ألن تطلب  إ-١

). احلكم الذايت(فقط حتت عنوان ) بعض حقوقها الرشعية(ملسلمة القوميات ا
وإال فإن ما تتمتع به القوميات املسلمة يف املجتمع اإلسالمي هي مساواة كاملة يف 

ال ( تكون حقيقتها … واالجتامعية والثقافية واالقتصادية و،مجيع احلقوق السياسية
 احلكم الذايت املعروفة يف أعىل من أي نوع من أنواع) شكلها الفاقد للمحتوى

ًا  شأن أقلقوق يف قالب احلكم الذايتاحلًفنظرا إىل هذه احلقيقة يكون طلب . العامل
ألن هذه احلقوق يعرتف هبا اإلسالم لألقليات االعتقادية غري . سلمةاملقومية من ال

فاقتناع الناس بعنوان احلكم الذايت إنام هو ليأسهم من الوصول إىل . املسلمة
 .ق أكثر يتمتعون هبا يف ظالل اإلسالمحقو
ً وكذلك ليس مطلوبا أن ، يف هذه الظروف القائمة ليس لدينا وقت كاف-٢

) املساواة اإلسالمية( ونحاول أن نرشد الناس إىل كون ،ندخل يف األبحاث الدقيقة
حكومة إسالمية بم هذه احلقيقة افهإستطيع نًوحقا إنام ) (احلكم الذايت( من أعىل
فاألحسن اآلن بدل اجلدل ).  الكلمة تنفذ مبادئ العدل والقسط احلقيقيبمعنى
ه، وال ّرق وسيطر عىل عواطفهم أن ت،الح صار من أجزاء ثقافة الناسطصاعىل 

 بأي قالب ثقايف رائج يف ّ فإن اإلسالم يقر!يساور رجال السلطة خوف من إقراره
 .قوق ويوفر هلم السعادةمكان من األمكنة، ولكنه يعطيه حمتوى يضمن للناس احل

ًهناك إضافة عىل مطالب الفصول الثالثة السابقة مطالب أخرى أيضا بشأن 
إصالح الدستور خارجة عن حدود االقرتاحات الرضورية اخلاصة بالظروف 

ًولكنها مع هذا ليست من التدقيقات التي ال تأثري أساسيا هلا يف شؤون . الراهنة
 :هياملختلفة  وهذه املطالب ،اهلا فال جيوز إمه،َّاملجتمع الشتى

تأمني احلريات : ( ليؤت يف الفقرة السابعة من املادة الثالثة وهى هذه-١
مكان كلمة )  يف أي موضع آخراوكذ) (السياسية واالجتامعية يف حدود القانون

الدور الباطل  و-لذي يتعذر حلها- ازين اإلسالمية كي ال حيدث اللغزباملو) قانون(
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ام ك...  (ثان إذا وضعنا هذه الفقرة بجنب آخر املادة التاسعة وهو هذااللذان حيد
ليس ألي سلطة مسؤولة احلق يف سلب احلريات املرشوعة حتى لو كان بوضع 

 ....)والقوانني واملقررات حتت غطاء احلفاظ عىل االستقالل الوطني 
 ).الصابئون( ليضف إىل األقليات الدينية يف املادة الثالثة -٢
 :القرتاح يذكرنا بحادثة غريبةاذا وه

) ًفقيها(كان أحد األصدقاء من املمثلني فيام يسمى بمجلس اخلرباء يناقش 
بشأن هذه )  االصطالحياملراد بالفقيه يف هذا املطلب املفهوم املحدود الصغري(

ًوكان استدالله جليا وقاطعا، إذ كان يقول. املسألة اء يف القرآن ذكر الصابئني ج ...ً
مل يأت ) املجوس(ث مرات مع سائر األقليات الدينية، يف حني أن الزردشتيني ثال

مل يذكر : كان يرد عليه بكل رصاحة أنه) الفقيه(ولكن اآلخر . ذكرهم إال مرة واحدة
ًالصابئون يف كتب الفقه، وهذا يعني أن ذكرهم ليس مهام وإال مل يكن الفقهاء 

ًالذي كان متمتعا (ق رمحة بذلك الصديق وأنا كنت أستمع وقلبي حيرت!!! ليرتكوه
ً أيضا، وحقا ىبعلم الفقه وبعلوم أخر  أن م ذلك الفقيهافهإكان يف مأزق هو لقد ً

ومجيع الذين يتمتعون بعلم من العلوم فقط وال يتقنون ) القرآن أعىل من كتب الفقه
ن كون اإلنساأن يرضر من ال: إال ذلك العلم، وكذلك كنت أضحك وأقول يف نفيس

ًوحقا، إن التمتع بجانب من العلوم مع احلرمان من غريه، أرض من األمية ! ًفقيها فقط
ًاملحضة وال فرق يف ذلك بني أن يكون ذلك العامل فقيها أو فيلسوفا أو رياضيا أو  ً ً

ًميكانيكيا أو كيمياويا أو نحويا أو ً  إن استدالل ذلك الفقيه ما كان ليتوقف يف !…ً
ألنه كان يسقط القرآن عن ). رأيه فليتبوأ مقعده من النارمن فرس القرآن ب(حد 
وإننا (له أووما كان ي)  رأي مذهبه املتبع هو لهأعني(عتبار بكل جرأة ألجل رأيه اال

 هذا ًلقرآن يف الكتب املذهبية رشا منئة جتاه ايًكثريا ما رأينا من املواقف اجلر
ًهب ليس جائزا يف كل ولكن الترصيح بكل احلقائق املريرة التي يف املذا

للغة املذكورة  -ال ريبو-ًويكون هذا النوع من مقابلة القرآن مشموال ). احلاالت
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 هذا هو علمهم وتلك هي آثارهم ٌزمرةوما أسوأ حظ جمتمع يأخذ بزمام أمره 

يف هذا الزمان الذي يعج باملعضالت واملسائل املختلفة وخاصة يف بالد العامل 
 ويف إيران بثرواهتا وموقعها املمتاز وباالستعدادات التي توجد للتحزب ،الثالث
 وهذا أسلوب ! هذه رؤيتهم وما أضيقهاٌمرةز- حزابال حيىص من األ إىل ما

 وما أبعدنا عن الواقع إن !شد خمالفته لإلسالمأ وما !ما أبعده عن التعمقتفكريهم و
ٌطمعنا يف أن جيعل املجتمع إسالميا زمرة التي ال ( هذه معرفتهم وتقديرهم للقرآن ً
 !!!)فرق بينها وبني نظرة أعداء اإلسالم للقرآن

ل لرجاا... : ( بعد املائة هذه العبارةة توجد يف املادة اخلامسة عرش-٣
كام أن اجلميع يستعملوهنا كل حني، ويوحون بقوهلم هذا ). املذهبيني والسياسيني

فصل املذهب عن السياسة، ولو كان إعالم هذه األثنية مع العلم بالفرق بني الدين 
 ألن احلق أن أكثر الرجال املذهبيني أجنبيون عن ،واملذهب ملا كان هناك بأس

رى ُكام ي(ن كلمة املذهب بمعنى الدين ستعملو ي-فيا لألسو- لكنهم. السياسة
 واجلعفري فاصلة ،يف املادة الثانية عرشة، حيث أهنم مل يضعوا بني كلمتي املذهب

وا هاتني ؤ والتلفزيون قر،وكذلك حني أذاعوا قراءة متن الدستور من الراديو) ،(
: يعني كان ينبغي أن يكتبوا املادة هكذا(الكلمتني كمركب وصفي أو مركب إضايف 

حتى يكون ) عرشي ثناالدين الرسمي إليران هو اإلسالم، واملذهب اجلعفري اإل(
ًذهب عطفا عىل الدين ويكون اجلعفري خربا عنه ولكنهم كتبوا امل واملذهب (ً

 أن الدين الرسمي هو يشء يعرب ىًفصار عطفا عىل اإلسالم وصار املعن. اجلعفري
هب اجلعفري وهذا يعني وحدة ذعنه بكل من هاتني الكلمتني أي اإلسالم وامل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٧١ 
 

وهبذا ) املرتجم!!! ذهب اجلعفريوحيرص اإلسالم يف امل الدين واملذهب بل
ألن . كقسمني) أو املذهبي والسيايس(املعنى ال يصح ذكر املذهب والسياسة 

جزء من الدين ليس إال، وال يستحق ) من سياسة البيت إىل سياسة املدن(السياسة 
ًيا إال إذا كان سياسيا أيضاًأحد أن يسمي عاملا دين ً ً. 

ًاسة مقترصا عىل هذه املادة التي يف يولو كان تثبيت مبدأ فصل الدين عن الس
 ... يتوقف األمر عند هذا احلد مل-يا لألسفو-  ولكن!ًالدستور لكان األمر هينا

ع أن قادة ثورة إيران كانوا مطلعني عىل خطر السياسة اخلائنة القائمة عىل فصل وم
بت األذهان هبذه ِْرشُ حني ولكن ألنه قد أَّدينوهنا كلُ ياوكانوين عن السياسة الد

 القوانني هكانت هذن، وألن املراجع لتدوين الدستور احلاكمة طوال القروالسياسة 
نرى ) ًولكنهم حاولوا أن يمزجوا به شيئا من القرآن (- القرآنال- املدونة املوجودة
مسيطرة عىل هذا الدستور يف كل ) اسةي السفصل الدين عن(أن هذه السياسة 

قبل هذا وحني مل يدون الدستور بعد قد تكلمنا يف هذا األمر ورشحناه . (موضع
ًرشحا وافيا جملس املحافظة (و) القيادة(و) بوالية الفقيه(واد املتعلقة ًفمثال يف امل) ً

لدين عىل  يسيطر ويرشف رجال اكيهنم قد بذلوا السعي لأع م... و) عىل الدستور
األجهزة القضائية والتنفيذية والترشيعية، لكن الفصل مشهود بوضوح حيث مل يقرر 

جهزة قعود هؤالء عىل صلب املناصب احلكومية ومنزلة كل موجوديته ىف األ
مشخصة، كام أن انفصال املراكز التعليمية الدينية عن املدارس الرسمية 

ة واملرجعية التقليدية يب الرسمواجلامعات، وكام أن املالبس اخلاصة واأللقا
يا و- م وسيلة وكذلك أخطرها لالعرتاف هبذا الفصل، ولكنأه... رشاف عىلواإل

ً هيتم أصال هبذه املسائل البدهيية بسبب اتباع تلك السياسة احلاكمة  مل- لألسف
ً وحقا ال تستطيع السياسة اإلسالمية مادام احلال هكذا أن تسيطر عىل !طوال القرون

امت هذه املسائل والفواصل قائمة د ًبثا مااًفارغا ع اهسعييكون سًمع أصال، واملجت
 .دون حل ورفع
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- نــعيــادة التســان املــ ليؤت بامدة يف الفصل املتعلق بالسلطة القضائية مك-٤

املادة األربعني  و-ًعى عليه واحداَُّدعي واملَُّدلتي جعلت يف اجلملة القايض واملا
ما هو متعلق بالشكايات والدعوى مما يكون أحد الطرفني فيه من بعد املائة وكل 
 ليؤت بامدة تكل التحقيق يف أنواع التهم املحققة واملفروضة لكل ،رجال السلطة

إىل املحاكم العامة ... وذوي املناصب من القائد إىل نواب املجلس والوزراء 
لشعب وفق موازين كسائر الناس، كي تضمن املساواة اإلسالمية بني كل أفراد ا

يف اإلسالم ووحدة اجلهاز القضائي كذلك، ويمنع من التمييز بني الناس ) القضاء(
 .وإجياد التشتت يف اجلهاز القضائي

 ما - ليضف يف نفس الفصل املتعلق بالسلطة القضائية مادة تؤكد السيطرة -٥
 وبذلك  لوزارة العدل كام تقتضيه املوازين اإلسالمية،-عدا اجليش من كل وجه

 .ى استقالل السلطة القضائيةّيتقو
 قد تضمنت املادة السابعة والستني بعد املائة إلزام القايض بإصدار احلكم -٦

 ،ال يمكن أن يتذرع بسكوت أو نقص(نعم إن القايض ! بدون العلم بل وبدون الظن
).  أو تعارض القوانني يف عدم النظر يف الدعوى وإصدار احلكم فيها،أو إمجال

ًكن كيف يميز بني أن يكون عدم إصدار احلكم ناشئا من التذرع وسوء النية وبني ول
أن يكون بدون ذلك ومن أجل عدم التبني؟ وعىل أي حال، كيف يلزم القايض 

واحلال أن هذا األمر من أكرب ) التصديق بال تصور(بإصدار احلكم بدون علم 
إلسالمية املهمة؟ وهبذا  وأن االعرتاف الصادق باجلهل من األخالق ا،املعايص

 .نمت املجموعة
ها اومن اجلهود املتتابعة التي بذهلا األستاذ مفتى زادة لرد الثورة إىل جمر

ًشرتين بآيات اهللا ثمنا قليال، أن قدم قبل تقديم ُالقويم بعد انحرافها عىل أيدي امل ً
ًهذه املجموعة إىل بني صدر بثامنية أشهر تقريبا مقرتحا مشتمال عىل  ً مادتني،قدمه ً

 : واملادتان هكذا؟إىل السلطة احلاكمة ولكن ما ألولئك وللنصيحة
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 إنشاء جلنة من رجال الثورة اإلسالمية ذوي االجتاهات املختلفة جلمع -١
 وتنظيم جهودهم، ، والسياسية،وتأليف الشخصيات والفرق اإلسالمية العلمية

م األمور يف كل البالد، رشاف عىل أعامل األجهزة املسؤولة واآلخذين بزمالإل
 .ولبعث جملس الثورة من سياستها

من غري أعضاء احلزب ( حول الدستور ًبدوا آراءأ دعوة مجيع الذين قد -٢
 بعدد ممثيل جملس ًاحلاكم، كي يعقدوا اجتامعا وينتخبوا من بني أنفسهم أفرادا

 .الدستوراخلرباء وليتعاون هؤالء مع املمثلني املوجودين يف املجلس يف تدوين 
 من البيانات التي كان األستاذ مفتي ًنا املسلمني نموذجاانخوإنقل اآلن إىل نول

وسرتون . عالء لكلمة اهللاإ عنها وً هلا ودفاعاًزادة يصدرها قبل انتصار الثورة دعام
فيه مدى اآلمال التي كان ينطوي عليها الرجل والتي كانت تدفع به إىل الدخول يف 

 أولئك ألوكذلك ما كان يم!  باملال والنفسًطاغوت مستهيناغامر املعركة مع ال
الشباب الذين مل يكونوا يبالون باملوت يف سبيل اهللا تعاىل فكانوا يقومون بنرش 

هل كانت الثورة تنترص عىل :  وباهللا قولوا لنا،تلك البيانات يف املدن والقرى
ي وسيلة لرضهبا لوال  ما حاول أن يتخذ من االختالف املذهبًالطاغوت الذي كثريا

خر؟ ويف البيان آتلكم اجلهود من جانب، وتلبية أهل السنة لنداء زعيمهم من جانب 
 من الواقع ًالثالث املوجه إىل املسيطرين عىل الشعب بعد االنتصار تشاهدون جانبا

فياهللا ألهل السنة الذين يسامون سوء العذاب عىل . املر الذي آل إليه األمر فيام بعد
 من حال ً وواعجبا!من مألوا أرجاء األرض بدعوى إقامة دولة اإلسالمأيدي 

املسلمني يف سائر البالد اإلسالمية حيث رصفهم حسن الظن بأولئك اخلونة من 
 !!ماهنخوإأنساهم ذكر والتبني 
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 ئة وألف وثالثاممخسنيسبع و سنة ان صدر يف أواخر فصل اخلريفهذا البي

 ألزهاري ًوكان موجها)  سنواتتاريخ كتابة هذه الدراسة بثالثل أي قب (هجرية
 : للوزراءًالشاه قبل شاهبور بختيار رئيساكان الذي 

 ٣٧البيان رقم 
)٩/١٣٥٧ /٢٦( 
 !السيد اللواء الركن أزهاري

ًما أشقى شعبا يتوىل أمره من ليس متمتعا  ! بأدنى أهلية وصالحيةً
سؤولية لعب  م- بالسياسةًهالج- إليكمنه قد وكل أكان موضوع البيان السابق 

 ، بعد يومًيوماكرب دور سيايس، وغري خافية نتيجة هذا األمر من البدء، وتزداد ظهورا ًأ
كان ينتظر يف هذه األيام أن يمنعكم أربابكم من اختاذ أسلوب اإلرهاب واملكر، إذ 

ألوج فيها أمر ًهم اختربوا هذه األساليب مرارا عديدة ىف هذه املدة التي قد بلغ ا
نضال شعب إيران املسلم ضد النظام العميل املعادي لإلسالم، ولكنهم مل يزدادوا 

ومع هذا فقد اشتد يف زمن سيطرتكم . ًإال قربا من االهنيار والسقوط الكامل
 !اإلرهاب واملكر يف جماالت شتى وأشكال خمتلفة

ترضعات، تقتيل لقد كان أول مظهر أريتموه الشعب بعد األيامن املعقدة وال
 ،كثر املدن، ذلك املسعى الذي ال تزالون تبدونه يف كل مكانأاملسلمني العزل يف 

وقد اتسعت يف زمن توليكم األمور وشملت سائر برامج احلكومة بأسلوب 
كثر من ذي قبل أمنها حماولة البوليس املستمرة يف بعض القرى واملدن . خمجل

 الشوارع بصحبة أفراد البوليس املبدلني ثياهبم مع أقزام عمالء معروفني، ليسريوا يف
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حتت محاية آخرين منهم مسلحني وليهتفوا بذلك اهلتاف اململوء بالعار الباعث 
 ومنها ذهاب عدد ، وخيربوا البيوت والدكاكني واملراكز اإلرشادية؛)عاش(للموت 

فلني ناس غاأمن بائعي الوطن اجلواسيس وبعض أفراد البوليس املبدلني ثياهبم ب
لتحديد قطع من أرايض الناس وتقسيمها بينهم، أو ذهاهبم لتقطيع األرايض العامة 

بالتعاون مع زمرة غري . التي هي ملك للشعب ومل يسبق أن كانت حتت يد أحد
مؤمنني دأهبم العيش عن طريق االستيالء عىل األرايض بغري استحقاق ثم بيعها 

 ،ولئك املوظفني اخلونة عىل الدكاكني اعتداء أ: ومنها،للمساكني بأثامن كبرية
 حتريضهم بعض التجار الذين ال : ومنها،ً وإحراقها بعد النهب أحياناًوالبيوت ليال

 ليجعلوا الناس ساخطني عىل مواصلة السري يف ،خيشون اهللا عىل رفع األثامن
 نرش أيادي النظام اخلونة بني : ومنها،طريق النضال الذي يستحيل االنرصاف عنه

 )سنندج(وراقا فيها رؤى مزعومة تنبىء عن سوء مصري املناضلني من أهل أناس ال
 إعداد أرشطة حول اجلدال املذهبي ثم : ومنها،إذا استمروا يف جماهدة الطاغوت

 بني الناس، وكذلك كتابة كلامت السب واإلهانة بعظامء اإلسالم ًنرشها تباعا
ىل  ع-يض اهللا عنهامر- بن اخلطاب وسيدنا عيل بن أيب طالب كسيدنا عمر

 يريدون بذلك ، إشاعتهم بني أهل التشيع أن اجلند من أهل السنة: ومنها،اجلدران
لتي فرقتها ا- ن األعداء السابقني، ولكن هذه األمةأحياء الرصاع بني األمة شإاملكر 

حيي من جديد ـُد تنبهت اليوم هلذه احلقيقة وتريد أن ت ق-خيانة الذين سبقوا
¤ (: اىلـهي املبني يف قوله تعـون اإللـلقانة اـمصداقي  £  ¢ ¡ � ~

دامة حكمهم إتسمح بام يريدون من  فال ،]٥٢: املؤمنون [)¥ ¦ §
 .اإلخوةاألسود الشيطاين ليايل أخرى معدودة يف ظالم اجلدال املذهبي بني 

إن هذه األمة املظلومة التي فرقتها ذئاب االستغالل قد قامت من نومها ولبت 
 إن هذه األمة التي ]٤٦: األنفال[ )$ % & ' ) (( :هباأمر ر

كانت قد عانت القوة املطلقة طوال قرون ثم تفرقت بسبب أهواء احلكام اخلائنني 
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 قني ووقعت يف هذه الذلة قد تذكرت مرة أخرى قول إمامها الكريم رسول اهللاِّاملفر

 عىل من عصاين رضب الذل والصغارلذي معناه أنه  ا-لوات اهللا وسالمه عليهص-
ال يرجعون إىل  و...جلوانب العملية واالجتامعية من الدين وأقامواوخالف أمري ا

 ...ومن هذا آل.  العمل واالجتهاد فيهعىل ...السعادة إال إذا أقلعوا عن اجلدال
دية لإلسالم، وال يردها بإذن اهللا ااملع …كت اجلدال املذهبي وأخذت جتاهد التر

 . ومكرهمسهانة اجلواسيإقاوة تلك الشو ...إىل ذلك
يكفي جتاهل هذه احلقائق البينة ومواصلة عمليات  …أهيا السيد أزهار

نتم اليوم هتددون بقطع أ.  لوصولكم إىل ما تريدون، واملكر، واإلرهاب،التقتيل
رواتب املرضبني عن العمل، وفوق ذلك تأمرون الوزراء أن يسلبوهم وظائفهم، 

نتم ال تعرفون قانون كإن !! ان هذا القرار ثوب القانونيةوترجون أن يلبس الربمل
نه آلة طيعة أع م- فالربملان) كام أنكم اعرتفتم بأنكم غري عاملني بالسياسة(العمل 

ًوذا ــال يستطيع أن يستسلم إىل هذه الفضيحة، وجيعل نفسه منب -ةيف يد احلكوم
التي قد -وانني الدولية للعمل ا هو اليوم، باملصادقة عىل قانون خيالف القــأكثر مم

حيرم املوظفني من حقهم القانوين يف اإلرضاب، ومل  و-قبلتها ووقعت عليها إيران
ًيتوقف استكباركم عند هذا احلد بل رصتم هتددون رجال الدين القادة أيضا الذين 
يدعون الناس إىل اإلرضاب كأسلوب من أساليب النضال وتنذروهنم بالعواقب 

 .هلمالسيئة ألعام
املسلمني عن طريق هذا وأنا اآلن كرد فعل لكل هذه الغفلة واالستكبار، أدعو 

ً عاما، ليفضح مرة ً إرضابا)٢٧/٩/٥٧(ثنني إلالبيان أن يرضبوا عن العمل يوم ا
نتم وأربابكم أنه ال أأخرى هذا األسلوب التهديدي عند اخلاصة والعامة، وتدركون 

 .بدأه الشعب اإليراين أية وسيلة وأية سياسةيغري جمرى النضال اإلسالمي الذي 
                                       

 .غري واضح ىف األصل )١(
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وسالم اهللا األبدي عىل سالكي طريق اإلسالم الصادقني واللعنة الدائمة عىل 
 .أعداء دين اهللا

 سنندج
 ةأمحد مفتي زاد

٩/٥٧ /٢٦ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


         ٧٨ 
 

 
 ٦٢ رقم - ٨/١١/٥٧

هذا البيان صدر بعد البيان األول بشهر ونصف عىل شكل خطاب ملنطقة 
 للناس من ًالواقعة قرب احلدود الرشقية إليران ولسائر املناطق حتذيرا) ربت جامت(

اجلري وراء حماوالت النظام امللكي إلثارة الرصاع بينهم الذي ال يستفيد منه إال 
 .املستكربون

) s  r q p o n m l k j i h g f
u t  (]مسلمي منطقة ]١٠٤: آل عمران )وسائر املناطق )تربت جام 

 .خواين الشيعيني والسنينيإوخويت إران، من إي
ن، أمر أن يوكل آبعد أن أنقذ اهللا تعاىل البرشية من الشقاوة واجلهل بإنزال القر

بداء الرأي فيها من غري املشاورة إىل تفرق األمة إالتي يؤدي (ترصيف مجيع األمور 
بالعالقات أو سواء كانت مما يتعلق باملجتمع واملشاكل االجتامعية ) ج -  الواحدة

راء حسن اآلأاألمناء الناصحني يتشاورون بينهم فيستنبطون الدولية إىل العلامء 
 ) p o n(: ليطيعها الناس وتنفذها السلطة التنفيذية، كام قال تعاىل

وعندما ابتعد املسلمون عن الشورى تفرقوا واختلفوا، وهذه نتيجة ، ]٣٨: الشورى[
قدها شورى بني أهلها فال مناص من أن ينظر يكن حل األمور وعمل حتمية ألنه إذا 

حدهم رأي ىف أمر من أل ما حيدث أن يكون ًكل عامل يف األمور عىل حدة وكثريا
 هذا وبعضهم رأي ي أن بعض الناس خيتار رأيوطبيع.  غريهيأمور خيالف رألا

 وإذا بلغ األمر هذا احلد هتيأ املجال ،ذاك، ومن هنا يبدأ التفرق وحتدث املذاهب
. كثر ما يمكنأ ليحاولوا أن يبعدوا الفرق بعضهم من بعض ،ريدي الرش والفتنةمل

ذي كان ـالمي الـ األمر إىل أن هذا املجتمع اإلسىوهذا هو ما حصل بالفعل وأد
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! " # $ % & ' (: اىلـر مصداق قوله تعـأول األم
 2  1 0 / . - , + * ) (

  وقيادة سيدنا الرسولن آ ثم بلغ يف ضوء هدي القر،]٢٦ :األنفال[ )3 4
-- أن أطاح بغدد رسطانية كملك  -يض اهللا عنهمر- وجهاد اخللفاء الراشدين

 بسبب التفرق إىل هذا الذي هو ً وخالل أربعة عرش قرناًإيران والروم، وصل تدرجييا
ًسالم إربا إربا وغزت القوى إلفقد تقطعت أرض ا: مبتىل به اليوم من الذل واهلوان ً

سالم الرشقية والغربية بالد املسلمني وسلمت زمام احلكم يف كل قطعة املعادية لإل
أن هذه املناطق  - واحرستاهو- ونحن نرى اليوم. منها إىل عميل من عمالئها

 من أعز بقاع العامل ُّدَعُوالدول قد بلغت من اهلوان حيث أهنا قد سلمت منطقة ت
ث أعداء اإلسالم أعني خبأىل  إ-لقدس وفلسطنيا- اإلسالمي بعد مكة واملدينة

ىل مناطق واسعة وتارخيية من  ع-ال تزالو- وقد سيطرت املاركسية. الصهاينة
مربيالية مسيطرة عىل إيران  واإل...)أرض اإلسالم كرتكمنستان وقوقاز وأذربيجان و

 وهؤالء األعداء الثالثة يقتلون اليوم املسلمني يف ،وغريها من أكثر هذه القطعات
 ،لبنيفال و،نبه املسلمون يف بعض األمكنة كفلسطني وإيران وقد ت،كل مكان
يريدون أن خيرجوا أعداء اإلسالم من هذه   وأفغانستان قبل غريهم،واحلبشة

ون إىل القتل أو رشاء العمالء باملال أو ؤأما األعداء فيلج. ايض اإلسالميةاألر
إبقاء هلم يف أغالل بإصدار البالغات املليئة باملكر املثرية للشقاق بني املسلمني 

 .العبودية واألرس
بعاد املسلمني عن إنكم ما نسيتم حماوالت حكومة إيران إل! خواين وأخوايتإ

اإلسالم، ما نسيتم ما كانوا ينرشون يف البالد من الربامج والصور اخلليعة عن طريق 
ون أن م إنكم تعل،السينام واملشاهد واإلذاعات والتلفزيون واجلرائد واملجالت

تلك املحاوالت إنام كانت لقلع جذور األخالق والذاتية اإلسالمية من قلوب 
شاعة إافتتحت برنامج ) زوج الشاه) (فرح(نسيتم أن   وما،األطفال والناشئة
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الفحشاء يف صور شتى يستحي اإلنسان ال من رؤية مثلها بل من استامع حكايتها 

هنم نسخوا تاريخ أ وما نسيتم ، وحدث هذا املهرجان العاملي يف مدينة شريازًأيضا
حيوا مكانه تاريخ قعود قورش عىل عرش أالعظيمة، و - - هجرة سيدنا حممد

 !ال حق لعلامء الدين يف التدخل يف شؤون البالد:  وما نسيتم أن الشاه قال،امللك
أعزائي، أخوايت، أوالدي، إنام كانت كل تلك الربامج واجلهود جلعل إيران 

املرة، لينهب األرباب واألجانب وعمالؤهم ثروات البالد هادئي  غري إسالمي بًبلدا
البال غري خائفني من جهاد الناس، أعزائي، إننا استيقظنا بحمد اهللا وعرفنا نية العدو 

خطر وسيلة يتوسل أالسيئة وقمنا يف وجهه، ولكن العدو ال يريد أن يرتكنا بسهولة و
 ألنه يأمن بطش الشعب ،دال املذهبيهبا يف هذه املرحلة من نضالنا هي إثارة اجل

) ال إله إال اهللا( مشتغلني باخلصام واجلدال، أعزائي الداعني إىل اإلخوةإذا كان 
 والوحدة إن اخلصام واجلدال بني الفرق اإلسالمية هو ،وخاصة، ياقادة دين التوحيد

ئن كل فرقة من فرقنا تالذي هبط بنا من سامء العزة إىل أرض املذلة، حيث 
ارمحوا أنفسكم ). ال إله إال اهللا(ختلفة حتت ضغط واستبداد واحد من أعداء امل

التي أخذت ترفع رأسها، إن تفرقنا نتيجة خيانة أو خطأ  - -وارمحوا أمة حممد 
اجعلوا قوتكم . ختتصموا عىل خيانة من سبق الذين سبقوا، فال جتادلوا أنتم وال

أعداء اإلسالم ولتوحيد املسلمني التي تستعملوهنا للجدال بينكم وسيلة هلزم 
 .ولتحرير األرايض اإلسالمية

أعزائي، إن اإلطاحة بالشورى هي التي أوقعتنا يف كل هذه الشقاوات 
إذن، فال طريق إلنقاذ هذه األمة إال بأن نحيي نظام احلكم املبني عىل . واملآيس

 قادة أهل وةاإلخالشورى، وأنا اليوم أحاول كأحد قادة أهل السنة واجلامعة مع 
ًالتشيع إلنشاء جملس أعىل إسالمي للشورى، لنبحث معا يف املسائل التي نختلف 
فيها واحدة بعد أخرى ونعرضها عىل الكتاب والسنة، ونقبل ما هو حق ونرد ما هو 

 .باطل
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وإن نوفق نحن يف هذا األمر، يكن هذا العمل أسوة جلميع املسلمني، وعندئذ 
لشورى من علامء العامل اإلسالمي كله ونرفع هذه األمة ًنستطيع أن ننشئ جملسا ل

واعلموا أن من يعمل بأي حجة . املتفرقة الذليلة مرة أخرى إىل أوج الوحدة والعزة
ًيف الوضع الراهن عمال يوقف هذا الربنامج املثمر للوحدة عن السري إىل األمام، 

حارض هذه األمة ًوهيني عقائد ومقدسات أي من الفريقني، يكون مسؤوال أمام 
 أنفسنا يف ُّدِعُأعزائي، إننا ن. املسكينة ومستقبلها، وسيقف ناكس الرأس بني يدي ربه

لبني فالملسلمني يف فلسطني وأفغانستان و ااإلخوةهذه املرحلة من االنتصار لننرص 
 .واحلبشة

ولكن موقفكم السلبي جتاه نضالنا سيسد باب األمل الذي أخذ ينفتح يف وجه 
إننا نحن ). ًبدأ اإلسالم غريبا وسيعود كام بدأ فطوبى للغرباء(أعزائي، . املسلمني

فيجب . ًمجيعا اليوم قد ابتلينا بطاعة وعبادة أعداء اهللا بدل طاعة وعبادة اهللا تعاىل
أنشدكم اهللا، أن ال . ًعلينا مجيعا أن نحاول لنخرج من حتت إرص هذا الرشك اخلطري

 ت العمالء واحذروا من الفتن التي يريدون أن يثريوهاخدعوا بدعايانتتنازعوا، وال ت
)0 / . - , : ألنفالا[  )  $ % & ' ) ( * + 
٤٦[. 

ى به هذه األمة املسكينة قًلوا عمال تشمأرجو أن تسمعوا موعظة أخيكم، وال تع
 .أكثر من هذا

 أمحد مفتي زادة
٨/١١/٥٧ 
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 ًا وتنديد، للسلطة اجلديدةًاراخطإ ،رهذا البيان صدر بعد البيان الثاين بشه

 .ًبمواقفها املنافية لروح الثورة وإنذارا بالقيام يف وجهها لو دام ذلك الوضع
 من الثورة إىل االنقالب العسكري

ة أن نـّيـنقالب العسكري نلخصه بعبارة بالفرق بني مصداقية الثورة ومصداقية اال
نقالب العسكري فال يغري إال النظام احلاكم الثورة تغري كل ما ينبغي أن يغري، وأما اال

إن الشعب اإليراين قام من ابتداء حركته العامة يف وجه كل األسس الفاسدة 
 ،ل ما بذل من النفوس إلقامة حكومة إسالمية باألنظمة السياسيةذاالجتامعية وب
 ال أن يطيح بنظام الشاه ويؤسس النظام ،سالميةإل واالقتصادية ا،واالجتامعية

 .)سالميإلا(اجلمهوري ولو بلقب 
صحيح أن الثورة مل تكن ناضجة وكان السبب األكرب لسقوط النظام مظامله، 

ستعدة لترصيف الشؤون املختلفة للبالد ُهذبة املُى القوات املَّربُويف حالة كهذه ال ت
 أرسلت هذه الوصية إىل )سنندج(وحني كان السيد حجتي كرماين يف (بقدر يكفي 

ع نفر من رجال الدين كانوا يذهبون إىل النجف لزيارته وكان كرماين اإلمام م
ًحارضا عندنا وأكدت فيها عىل أنه جيب تعيني كل األركان الالزمة لترصيف األمور 

 وصحيح أنه يمكن أن يتسلم يف هذه احلالة بعض التكاليف من يضعف ؛)من اآلن
 للناس تي اآلمال التي كانجيوز رصف النظر عنه بأي وجه ه ال  لكن ما؛عن أدائها

 .والتي كانوا جيتهدون يف سبيل حتقيقها ببذل أنفسهم
 :وأخترص هذه اآلمال واألمنيات يف ثالث عبارات

 مجيع الشعوب املسلمة اإليرانية يف احلقوق القومية والثقافية اويست  -١
 .والسياسية واالجتامعية
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ً التسنن والتشيع سياسيا وقانونيااويست  -٢ ً. 
 . مجيع األفراد يف احلقوق االجتامعية واالقتصاديةاويست  -٣

وإين بعد زياريت األوىل ولقائي باإلمام اخلميني اتصلت بجميع املعتصمني 
ويف أواخر بحث طويل أرشت . ًيف وزارة اخلارجية بناء عىل دعوهتم إياي من قبل

 .ًكامالًا واصل جماهديت إىل أن تتحقق اآلمال اإلسالمية حتققبأن أ
يا و- ولكن.  طهران أفاوض بال فتور والة أمر احلكومةيفمنذ أيام وأنا و
بل ن نخاالت النظام السابق إًثوريا فحسب بل  ًليس األمر أين أرى انبعاثا - لألسف

ًوأعرف وجوها معادية للثورة تدخل شيئا فشيئا  ً ً ! !بلطائف احليل يف حظرية الثورةً
 . مصري ثورة تبتىل بأمثال أولئكىوال خيف

. إن اليشء الوحيد الذي ال يمكن جحده هو أن النظام السابق قد أطيح به
ً حقا إن أصل احلركة كان ثوريا !وكذلك ال يمكن جحد أن البديل يسمى باسم آخر ً

ً ولكن إذا دام هذا الوضع مل يكن مولود الثورة شيئا غري ؛من البدء إىل النهاية
 !االنقالب العسكري

 .والسالم. ًهديت ستستمر بفرض وقوع ذلك أيضاجمابأن وأنذر مرة أخرى 
 محد مفتي زادةأ

 ٥٧/ ١٢ / ٧طهران 
واآلن وقد أرشنا فيام مر إشارة موجزة إىل جوانب من اآلمال الكبرية التي 
كانت قلوب أهل السـنة تنطوي عليها والتي كانـت تدفعهـم إىل دخول املعركـة مع 

إىل مـا آل إليـه األمر بعد اإلطاحـة بالنظام ًالطاغوت جنبا إىل جنب مع أهل التشيـع، و
زمرة العدوة للثـورة عليها، جيدر بنا أن نلفـت األنظار إىل بعض ال ةامللكي وسيطر

 وتدعي بعد ،أفاعيل السلطـة املفسدة التي قد حازت قصب السبـق يف ميدان البغي
 بأن تقبـل شاكرة  وال نجاة للبرشية يف الدارين إال،كل ذلك أهنا هي القائمـة بالقسط

 وهي يف احلقيقـة ثورة عىل ،تصدرها هي إليها مما تسـميه بالثورة اإلسالميـة ما
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ا،اإلسالم كان ألهل   وجيب التنـبيه عىل أن تلك األفاعيل ليسـت متناقضـة مع مـ

ًالسـنة مـن آمال فحسب بل متنافيـة متاما مع مـا كان يبعـث أهل التشـيع للقيام يف وجه 
 .ًأيضاالبغي 

صل ، كاك أمحد، مخيني(وما كان أروع ذلك اهلتاف املدوي يف فضاء طهران 
 وتأليف اهللا بينهم من جديد ،اإلخوةً إعالمـا بانتهاء عهد الشقاق بني )عىل حمـمد

أعظم تلك املسرية  وما! !الذي يتمثل يف تآلف القائدين اخلميني وأمحد مفتي زادة
 )طهران(ًنا الشيعيني مشيا عىل األرجل من انوخإالتي قام هبا عرشات اآلالف من 

أكثر من - ً اللتني بينهام مسافة أكثر من ستامئة كيلومرت هزا للمشاعر)سنندج(إىل 
دعوة إىل نسيان ذلك العهد األسـود إىل األبـد وإدانة ألي متييز بني  و- ذي قبل

ًالفريقـني سياسيا وقانونيا ! !ـها هللا ولرسولهما كان أشد حب، ً سقيا لتلك الصـدور،ً
ومن أفاعيل هؤالء !.. !ًوبعدا للظلمة اخلونة هللا ورسوله باسم اإلسالم ًوسحقا
 :الظلمة
منع تدريس التعاليم الدينية عىل مذهب السنة واجلامعة يف املدارس  -١

 ،...احلكومية يف املناطق السنية، إال ما يتعلق بالعبادات كالصالة والوضوء و
 .أطفاهلم مكلفون بتعلم التعاليم الشيعيةوشبـاب أهل السـنة و

منع املعلمني واملعلامت العاملني بالتعاليم الدينية الناصحني األمناء من  -٢
ًتدريس ما يتعلق بالعبادات أيضا خوفا من أن يعلموا الشباب واأل ًطفال شيئا غري ما ً

لعلم أو  أو ملن ال يتمتع باييرتضونه هم ومن ثم فال يسمح بذلك إال ملعلم شيع
 ...!بالنصح واألمانة من أهل السنة أو لشيوعي أو

الضغط عىل املعلمني الواعني الناصحني ومن كانوا عىل شاكلتهم من  -٣
 . أو إخراجهم من الدوائر بتهم ملفقة،سائر املوظفني أو نفيهم إىل بالد أهل التشيع

ًا من حماولـة إغـالق أبواب املدارس القـرآنية التي ال حتمل ترخيص -٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٨٥ 
 

وكذلك . احلكومة التي يتوىل أمرها شباب مؤمنون يعلـمون الناشئة القـرآن
وال يتحرجون يف سبيل ذلك عن . املكتبات التى يقوم عىل أمرها أولئك الشباب

عاصمة  ()سنندج( يف مدينة ،وقد أصدر من يسمى بحاكم الرشع. تلفيق أي هتمة
ُقبل بضعة عرش شهرا حكام م) كردستان ً ىل إغالق باب مكتبة مسجد اجلامع ًبينا عً

 .التي مل تستطع األحزاب الالدينية حني سيطرهتا عىل كردستان إغالق باهبا
 ، ومدارس قرآنية،تأسيسهم يف املدن التي يسيطرون عليها معاهد دينية -٥

يولون أمرها من ال يأنف عن العاملة ويرشفون هم أنفسهم عليها لرتبية بعض الناشئة 
 .همكام يريدون 

 واألطفال من التسنن إىل التشيع ،هود لنقل الناس وخاصة الشبابجلبذل ا -٦
لقاء البحوث يف املدارس وأجهزة إيدهيم وبأليه إبنرش الكتب يف كل مكان تصل 

 من ذلك بحث طويل ألقاه أحد رجال الدين تذاع كل ،عالم وخاصة التلفزيوناإل
رسائيل العجل فقال فيه إني  وكان البحث حول عبادة ب،دروسه من التلفزيون

 ومن ليس منهم )خط اإلمام(ن املوحدين يف زماننا يف إيران هم املتبعون أبرصاحة 
 .فهم من عبدة العجل

حرمان من يتمتع بالوعي اإلسالمي واألمانة من شباب أهل السنة من  -٧
والية (ل ًحيانا بأن قبوأ وإعالمهم ، وخاصة دائرة التعليم والرتبية،العمل يف الدوائر

 . ال بد منها لذلك)هيالفق
إما أن يقبلوا والية الفقيه النائب : وضع أهل السنة أمام أمرين ال ثالث هلام -٨

ًونظرا إىل أن أهل السنة إنام يعتقدون بوالية أهل احلل (للمهدي الغائب املنتظر، 
 ينصبوا نأوإما ).  فقبول والية الفقيه ترك للتسنن بل وانتقال إىل التشيع،والعقد

 لقد كان !ًوما أخبثه مكرا...! ًأنفسهم أهدافا لسهام االهتام باخليانة والعاملة و
الصفويون غافلني عن مكر كهذا وإال فام كانوا لريضوا لبقاء التسنن يف إيران فتضطر 
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ًهذه السلطة األشد مكرا إىل بذل اجلهود إلبادة أهله عن بكرة أبيهم إال أن يقبلوا 

 .التشيع
هم بعض العمالء مـن رجال الدين مـن أهل التسنن أئمة لصالة اجلمعة نصب -٩

يف أكثر املدن السنية وعـدم سامحهم بإقامة اجلمعة إال بطريقة يرضوهنا هم، ومن 
 وإنام حيرضها قلة من احلراس ،ثم ترك الناس يف كثري من املدن صالة اجلمعة

 ....واملوظفني و
عـة أرض يف طهران لبنـاء مسجد ومركز ديني عـدم إجابتهم لطلبنا منـهم قط - ١٠

ًألهل السنـة مع أن يف طهران أيضا كثريا مـن أهـل التسنن أن أهل التشيع هلم ًعلام ب، ً
 .مساجدهم اخلاصة يف البالد السنيـة

تقوية سوء الظـن بأهل السنة يف الشيعيني بحيـث إن احلراس ملا دخلوا  - ١١
ًأخذا لـثأر الدماء التي أراقها بنو (ًهلها جهادا و كـان بعضهم يظن قتال أ)كردستان(

 . حسب تعبري ذلك البعض)أمية
نرش كتـب حـول أن مـن مل يؤمن بوجود املهـدي املنتظر الغائب فهـو  - ١٢
 .جاهيل
اقتضاء نـص الدستور عىل مساواة أهل السنـة واليهود والنصارى  - ١٣

 . (!!)والزردشتيـني يف احلقوق
 ، والشيعي مـن الالجئني إىل إيران مـن البالد املجاورة، السنيز بـنييالتمي - ١٤

ًإىل حـد أن بعض الالجئني مـن أهل السنـة ال تعطيهم احلكومة رياال واحدا ً. 
عدم السمـاح ألهل السنـة باالستفادة من أجهزة اإلعالم لنـرش تعاليمهم  - ١٥

ون الربامـج الدينيـة لألقليـات يف حـني يذاع مــن التلفزي، دون هميالدينية إال كام ير
 . (!!)التي ال تديـن باإلسالم
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حرمان أهل السنة من إنشاء العالقات الثقافية مع املراكز العلمية الدينية  - ١٦
 .خارج إيران
 بعد أن )كرمانشاه(اقتحام احلراس بيت األستاذ مفتي زادة يف مدينة  - ١٧

واعتقال بعض تالميذه ال ليشء إال  وهنب كتبه وخمطوطاته )سنندج(هاجر إليها من 
 .ألنه زعيم أهل السنـة

عتقال كثري من الشباب الذين كانت تكاليف دعم الثورة قبل انتصارهم  ا- ١٨
عىل الطاغوت السابق عىل عواتقهم بقيامهم بتوعية الناس ونرش البيانات التي كان 

 ، واالضطهاد،قال ومن مل يعتقل منهم فهو مهدد باالعت،األستاذ مفتي زادة يصدرها
 .أي عمل ال يرضونه هم ولو كان تعليم القرآنبواإلعدام إذا قام 

اضطرار كثري من الناس إىل إلصاق صورة اخلميني بجدار بيته أو دكانه أو  - ١٩
 . والبطش به،ًغري ذلك خوفا من اهتامه بالعداوة لإلسالم

لزيارة اخلميني الذهاب بفرقة بعد أخرى من الناشئة إىل البالد الشيعية  - ٢٠
 . والسعي لرتسيخ عقائد الشيعة يف قلوهبم،واألماكن املقدسة عند الشيعيني

 ،سب وإهانة عظامء اإلسـالم السابقني وخاصة املهاجرين واألنصار - ٢١
وبوجه أخـص العرشة املبشـرين باجلنة يف أجـهزة اإلعـالم العـامة أكثـر مـن الطاغوت 

 !!!السـابق بعشـرات املرات
 --  والتكفري ألصحــاب رسـول اهللا،هانةاإلنرش الكتب املليئة بالسب و -٢٢

كشف (سواء ما كتـب منها طـوال القرون املاضية إىل ابتداء الثورة ومن مجلتها 
 للخميني نفسه الذي فيه من السـب واإلهـانة ما ال يصـدر إال من مثله، أو ما )األسـرار

 : أي)منافق ومنافقني(يدة االنتشار كتاب باسم ومن الكتب اجلد. كتب بعد االنتصار
 )بيام آزادي( صدر من مطبعة )شميها - ع(النفاق واملنافقون ملن سمى نفسه 

وطبع منه يف الطبعة األوىل مخسة آالف نسخة يف أواخر فصل الصيف من السنة 
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 .املاضية

هذا وكان إعداد .... وشاء اهللا أن يعرف املنافق: يقول املؤلف يف املقدمة
الكتاب قد تم قبل سنة ونصف من اآلن، ولكن مل يكن بإمكاننا نرشه يف ذلك احلني 

ويقول يف .... ه الرقابة الشديدة عىل املؤلفات وئًنظرا إىل استبداد النظام وإلقا
 !!!!اإلهداء إىل إمام األمة قائد األمة اإلسالمية يف زماننا: الصفحة الثالثة

ثة من الوجوه املنافقة الرائدة يف النفاق وعىل ظاهر جلد الكتاب صور ثال
يض اهللا ر-  النوريناكر الصديق وعمر الفاروق وعثامن ذويعني هبا سادتنا أبا ب

 والزبري ،ويذكر يف الصفحة السابعة طلحة بن عبيد اهللا. ا يأيتَّام يتضح مم ك-عنهم
 عداد قادة  يف-ميض اهللا عنهر-   ويف الثالثة والتسعني أم املؤمنني عائشة،بن العواما

يض اهللا ر-ويف الصفحة الرابعة والتسعني يذكر عن عيل بن أيب طالب . املنافقني
ويل لك لقد كان لك : أنه أمر برفع نعش طلحة من األرض بعد ما قتل ثم قال -عنه

 !!!!سبق يف اإلسالم ولكن مل حتتفظ به وغرك الشيطان وأرسع بك إىل جهنم
 أن املنافقني ) املخالفةالفرق( يذكر حتت عنوان ويف الصفحة الرابعة والسبعني

ويذكر من الفرقة . فرقة بني املسلمني وفرقة بني اليهود: يف املدينة كانوا فرقتني
كان من هذه الفرقة زمرة غصبوا : األوىل عبد اهللا بن عمرو بن العاص؟؟ ثم يقول

 مشاهري  منوسلطوا ذوي قرباهم وغريهم) ج - (مقام اخلالفة بعد وفاة النبي 
 !!املنافقني كعمرو بن العـاص عىل أنفس وأموال الناس

وجوه املنافقني ( العنـوان ويبدأ الصفـحتني الثامنة والستني والتاسـعة والستني هبذا
 - ( كان املنافقون خمتفني يف حياة النبي: ثم يقول )ج - ( )يف عرص النبي

 .... لعدم متكنهم من األعامل املعادية لإلسالم)ج
 - ( ولكن املجال هتيأ هلم بعد وفاة النبي ،د هدم مسجد الرضارــة بعــوخاص

ًفاجتمعوا يف سقيفة بني ساعدة وأنشأوا جملسا للشورى مصطنعا جملسا )ج ً  مل ً
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ً جملسا ً يكون املجتمعون فيه َّنوه املسلمة األصلية الدخول فيه أليكن بإمكان الوج
 وعثامن بن عفان ، وأبا بكر بن أيب قحافةبن اخلطاب عبد الرمحن بن عوف وعمر

وكل ما نحن فيه .... ًا ذر وسلامن وعامرا وأبًاال يستطيع أن يرشك يف اجتامعاته علي
 .-ثنني نشأوم اإلي- اليوم من الشقاء من ذلك اليوم

احلـكم املنافق وبعد موت أول وجه من الوجوه املنافقة أخذ بزمام : ثم يقول
. وبعد موت اخلليفة الثانى أخذ بزمام احلكم عثامن: ثم يقول.. .الثانى الغاصب و

ويف الصفحة السابعة والتسعني ... ًوهو كان منافقا أمحق، ألنه مل يستطع سرت نفاقه و
يكفي ملن يدعون التشيع هذا الذي ذكر ليفتحوا عيوهنم وال ينخدعوا بنفاق : يقول

الظاهر، ألن املجتمع الشيعي املنافقني، ولتكن أبصارهم حادة وال يكتفوا برؤية 
ًابتالء شديدا) املنافقني األذكياء واملنافقني احلمقى(اليوم مبتىل هبذين الداءين  ً. 

من ذلك ما أقامه خلخايل من املجازر يف مدن . تقتيل األبرياء وترشيدهم - ٢٣
كردستان، وكذلك تقتيل الرجال يف قرية من قرى خراسان، ومما قام به احلراس 

وغري ذلك ، ً سبعة عرش رجال يف إحدى مناطق كردستان تسمى جوانرودقتل وذبح
 .مما يطول ذكره

 ويأيت عىل أهل السنة يف إيران ،نا املسلمني هذه نامذج مما أتىانخوإنعم يا 
اخلميني وأعوانه بذلك بل وحياولون بكل ) اإلمام(من املآيس والباليا، وال يكتفي 

ًيكم أيضا، وقاكم اهللا رش ذلك ونجاكم من سوء ما أوتوا من اإلمكانيات تصديره إل
 .مــأعامهل

ـــي خــــوف ــــتـ ــ ـــام هــ ــ ــ ـــقــــذه الفـ ــ ــ ـــرة ننـ ل لكم ثالث مجل سمعناها من اخلميني ــــقـ
ــــق(نفسه حني اجتمع به يف داره يف مدينة  ــ ــ ــ عش)مــــ ــ ـــ ــرات مـ ــــ ــ ــ ــن ذوي الفكــ ـــ لرأي ر واـــ

ــــمن أه ــــل السنة وعلــــ ــ ــــى رأسهم األستــ ــ ــــ مف:اذــ ــ ـــــتي زادة زعــ يم أهل السنة ومولوي ـــ
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  دستورــن الــرة مــة عشــادة الثانيــر املــه بتغييــقناع إل:انــ بلوجست هنا زعيمعبد العزيز

                                       
من أشهر علامء السنة يف إيران، وقد توفاه اهللا يف إحدى ليايل ذي احلجة الشيخ عبد العزيز  )١(
،وألمهية اخلدمات التي قدمها ألهل بلده نذكر فيام ييل نبذة عن حياته١٤٠٧عام   :هـ

 يف أرسة ١٩١٦ولد الشيخ عبد العزيز مال زادة يف والية بلوشستان اإليرانية يف شهر مارس 
هة بني سكان املنطقة حني كان والده الشيخ عبداهللا الربازي يف معروفة بالتدين والعلم والوجا

 .منصب القضاء وكان ذا نفوذ وكلمة مسموعة بني األهايل
وقد تلقى الشيخ عبد العزيز التعليم يف طفولته عىل يد والده ثم سافر إىل مدينة كراتيش والتحق 

 اإلسالمية إىل جانب العلوم بأحد املعاهد الدينية املرموقة هناك حيث درس العلوم الرشعية
ًاألخرى، ونظرا لشغفه بالعلم وحبه له فقد واصل دراسته العلمية يف مدينة دهلي باهلند وأخذ العلم 

 .عن املشايخ الكبار من منسويب دار العلوم بديوبند
كام عارص الفقيد أثناء إقامته باهلند احلركات السياسية التحريرية وتابع ما تكتبه الصحافة 

 .عالم عن ذلك ومشاركة مشايخ ديوبند املسلمني فيهاواإل
وحاملا عاد الشيخ إىل بالده بلوشستان أدرك بوضوح ما يعانيه هذا اإلقليم من العزلة واجلهل 

فرشع بقوة ومحاسة لنرش النور والعلم بني األهايل وقام بحملة كبرية ناجحة يف بناء ، واملعاناة
وأنحاء اإلقليم ومنها انترش نور القرآن ) زاهدان( يف مدينة ًمسجدا) ١٥٠(املساجد انتهت بإقامة 
 .ورسالة اإلسالم والعلم

فعمل ) زاهدان(ًثم عرض عىل الشيخ عبد العزيز أن يكون أستاذا يف الكلية احلكومية بمدينة 
يف الكلية فرتة واتصل بجيل الشباب، ووجد الفرصة مواتية لغرس العقيدة اإلسالمية الصافية يف 

لكن اجلو العام يف الكلية كان يسري يف غري اجتاه الشيخ فام ...  وتلقينه تعاليم الكتاب والسنةقلبه
ونجح الشيخ ىف افتتاح معهد رشعى ىف املدينة ليحقق هدفه ىف ، لبث أن ترك العمل يف الكلية

دى دورها وال تزال هذه املدرسة تؤ» املدرسة العزيزية«التعليم والرتبية والدعوة وكان يعرف باسم 
وبعض خرجييها استمر ىف دراسة العلم الرشعى ىف باكستان ، إىل اليوم ىف ختريج أهل العلم

كثري   - اهللارمحه -وبعض البالد اإلسالمية العربية ومل تقترص جهود الفقيد عىل التدريس فقد كان 
طبه ىف أول واملدن ىف اإلقليم للوعظ وإلقاء الدروس وعندما بدأ دروسه وخ ى القرىــالتنقل ف
ً عرش شخصا ولكن مل متض فرتة قصرية حتى أصبح ي كان عدد احلضور ال يزيد عىل اثناألمر

 =                                        .عددهم باآلالف ملا كان يتمتع به من موهبة ىف اخلطابة وبراعة ىف اإللقاء
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..................................................................................١ 

                                       
بعــد .... ة الــرشيفة ىف العبــادات واملعــامالت ورفــع الــشيخ عبــد العزيــز مــال زادة لــواء إحيــاء الــسن      =

أن ماتـــت الـــسنة، واخـــتلط احلابـــل بالنابـــل، فعلـــم النـــاس الطريقـــة الـــصحيحة ىف أداء الـــصالة والـــصيام، 
سيت وحــث األغنيــاء مــنهم عــىل أداء فريــضة احلــج، وكــان هــو أكــذلك عــودهم عــىل أداء الزكــاة بعــد  ن نــ

 احلــج ىف االتــصال باحلجــاج مــن البلــوش وغـــريهم بنفــسه يــذهب كــل عــام إىل احلــج ويــستغل مناســبة
 .وتربيتهم الرتبية الروحية

شيخ   يف القــضاء عــىل الكثــري مــن البــدع واخلــزعبالت التــى تعمقــت -رمحــه اهللا-وقــد وفــق اهللا الــ
جذورها بني النـاس إمـا جلهلهـم الـشديد بـشؤون الـدين، أو بتـأثرهم باملـذاهب املنحرفـة املجـاورة هلـم 

وهبـذا اجلهـاد الكبـري املـصحوب بـالعلم الغزيـر واحلكمـة البالغـة حتولـت بلوشـستان . ..ىف تلك الـبالد
رشيعة، والتــى نراهــا ىف كثــري مــن الــبالد  إىل إقلــيم خيلــو إىل حــد كبــري مــن العــادات والتقاليــد املنافيــة للــ

 .اإلسالمية
 :مواقف للشيخ ىف عهد الشاه

هران تدل عىل صالبته ىف احلق وللشيخ عبد العزيز مواقف من احلكومة املركزية ىف ط
 .والتزامه الدقيق باآلداب اإلسالمية، وأحكام الرشيعة ولو عىل حساب غضب احلكام واملسؤولني

.. أن قبائل ىف منطقة شرياز اإليرانية قامت بتمرد كبري عىل احلكومة أيام الشاه: ويروى عنه
عداد كبرية من شباب ورجال وهو من املقربني من الشاه جتنيد أ) خزيمة(واقرتح شخص اسمه 

ًحاكام إلقليم ) خزيمة(بلوشستان لالستعانة هبم ىف قمع التمرد فوافق الشاه عىل الفكرة، وتم تعيني 
ًوطفق هذا الرجل ىف مجع املقاتلني من البلوش وتوزيع األموال استعدادا للتوجه إىل ... بلوشستان
 .ُوكان ذلك قبيل عيد األضحى... ُاملتمردين

الذى يريد التقرب من الشاه بدماء أبناء ) خزيمة(شيخ بأمر هذه الفتنة الدامية وغرور وعلم ال
ًولسنا متاعا موروث.. لسنا بقوم يستغلنا عبد من عبيد الشاه: بلوشستان وقال ا ويأيت شخص ويأخذ ً

 .رجالنا ويذبحهم كاألغنام
ــــوحينم ــــا كـــ ــــا فًاذـــــــخ أستــــان الـــشيـــ ــــة احلكوميـــــــــى الكليـــ ــــة فـ ــــدان، جـــــــى زهـــــ ــــاءت وزيـــ رة التعلـــيم ـــ

  =ذة ىف الكلية نحو الوزيرةـع األساتــدم مجيــة، فتقـــي لزيارة الكليــــامـن اعتصــويبر -آنذاك-ة ـوالرتبي
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 ذلك االجتامع والتي ساوت بني أهل السنة منيوم أو يومني ل بقالتي صودق عليها 

فبعدما كلمه األستاذ يف ذلك بكالم طويل ١.واألقليات غري املسلمة يف احلقوق
له بأن هذه احلكومة ليست مجهورية إسالمية بل هي مجهورية جعفرية  ًمرصحا

                                       
: اًأن الـشيخ امتنـع مـن وضـع يـده ىف يـدها فـامحر وجههـا غيظـا إال أن الـشيخ قـال هلـ   يصافحوهنا غري=  

ال جيـــوز ىف رشع اهللا أن يـــصافح الرجـــل املـــرأة أنـــا عـــىل اســـتعداد ألن أتـــرك العمـــل ىف الكليـــة ولكننـــي 
   .لست عىل استعداد أن أعيص اهللا ورسوله فلم يسع الوزيرة إال أن سكتت عىل مضض

 :مواقف ىف عهد اخلميني
 الثورة احلالية ومل تكن مواقف الشيخ عبد العزيز اجلريئة ىف عهد الشاه فحسب بل وىف عهد

ًكانت له مواقف جريئة جدا فقد عارض الشيخ وبشدة املادة الدستورية الثانية عرشة والتي تنص 
ً ىف إيران مذهبا رسميا ىف كافة شؤون وجماالت احلياة اإلثنا عرشيعىل كون املذهب  إال ىف (ً

ال (أن يكون اإلسالم وطالب ب) األحوال الشخصية التى يلتزم هبا كل طائفة عىل مذهبها وفقهها
 .هو الدين الرسمى للدولة) املذهب

وتربئة لذمته أمام اهللا ثم أمام الشعب قام الشيخ عبد العزيز بمقابلة الرئيس اإليرانى اجلديد 
وأبدى مجيع مالحظاته عىل ممارسات النظام اإليراين اجلديد التعسفية وقرأ خالل ) خامنئي(

º ( : اآلية الكريمة-خامنئي-حديثه مع   ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±  ° ¯ ® ¬
Å Ä Ã Â Á  À ¿ ¾ ½ ¼ »   (] األعراف :

إنك أهيا .. أظنك بحاجة إىل أن أفرس لك اآلية التى تعلم أنت مضموهنا ًوعلق قائال ال... ]١٢٩
 .الرئيس ىف اختبار شديد عند اهللا وعليك أن جتعل اهتاممك باإلسالم ال بالقضايا املذهبية

أود أن أتكلم معك فيام ال يتكلم «ز كذلك اإلمام اخلميني وقال له بجرأة وقابل الشيخ عبدالعزي
ًمعك فيه حتى أقرب الناس إليك إن فئة من اإليرانيني كانوا جياملون الشاه ىف عهده خوفا من بطشه 
وملا قامت الثورة حتولوا منه إليها وقدموا تضحيات جسيمة ولكنهم اليوم يقتلون ويذبحون بحجة 

أمل يكن من األفضل أن تقبل تضحياهتم وينسى ...  فيام مىض من رجال الشاهأهنم كانوا
رحم اهللا الشيخ رمحة واسعة وأسكنه ! سمع اخلميني ما قاله الشيخ فلم يرد عليه بيشء... »ماضيهم

 .فسيح جناته
 م٢٦/٤/١٩٨٨املجتمع 
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ب اخلميني بأشياء عجيبة أحفظ منها ثالث مجل هلا قيمتها يف تعريف أجا، ..و
 : وهي كام ييل،نا املسلمني بام ينطوي عليه الرجل من التصورات واألفكارانخوإ

 عقب )هبشـت زهرا(أنا حينمـا استدللت عىل بطالن النظام السابـق يف  -١
قال هذا حينام طلب منه (!  إنام استدللت بالقانون ال بالرشيعة)فرنسا(رجوعي من 

 ).ً بجعل الرشيعة ميزانا يف تدوين الدستور!)جملس اخلرباء(ُاألستاذ أن يلزم 
!! إن جملس اخلرباء يعمل عىل أساس الديموقراطية وال اعرتاض عليه -٢

r q p o n m (: ًقال هذا بكل اعتزاز نابذا وراء ظهره قوله تعاىل(
v u t s( ]ن أكثرية اآلراء ال جيعل الباطل الذي يبني أ ]١٠٠: املائدة

 ).ًحقا
ًإن الدستور السابق كان حسنا ولكن الشاه نفسه كان رشا حيث مل يكن  -٣ ً
نعم هذا هو اخلميني الذي )  فإن هذه القولة فيها عجائباإلخوةوليتأمل  (.يعمل به

ي ــقال عنه فخر الدين حجازي أحد ممثيل أهل طهران يف املجلس الشعبي ف
ـــخط ـــ ــاب ألقــــــ ــ ـــ ـــــ ــأول نـل مــضـإنه أف): اهــرمانشـك (اه يف مدينةــ ـــي العزم مـ ــن األنبـ ـــيــ ـــ ــ ــ  اءــ

É È Ç ( ...-مصلوات اهللا وسالمه عليه-  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Í Ì Ë Ê  Ú  Ù Ø  × Ö Õ Ô  Ó  Ò Ñ Ð  Ï  Î

ÛÜ( ]٩، ٨: آل عمران[. 
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) ] \ [ Z Y X W V U a ` _ ^
bc( ]١٠: الربوج[. 

اعلموا أن عبدة السلطان الذين اشرتوا احلياة الدنيا باآلخرة : أهيا املسلمون
واجلهاد من أجل تبليغ رسالة اهللا ، يعيشون يف فزع دائم من صيحة احلق العالية

ًوتتقطع قلوهبم فرقا عندما . حييي القلوبومن نداء القرآن الذي ، الواحد القهار
 .ًووعيا وبصرية بام فرضه اهللا عليهم،يرون املسلمني وقد ازدادوا معرفة بدينهم

، إن أصحاب البغي والطغيان إنـام جيرتئـون عىل الفساد واملكر واخلداع
وقيادة أهل ، وهداية البصري، يف غيبـة صيحـة احلق،  والنسـلثوإهالك احلر

 والقلوب ، الظلمـة وتنكشف الغمةىفتتوار،  وما هو إال أن يرشق النور...الرشد
 .العامرة باإليامن ال يرصفها يشء عن اجتناب الطاغوت وكرهـه

» ¬ ® ¯ °( إن احلق يف بناء النفوس أصيل  ª ©( ]الروم :
 وهذه حقيقة قرآنيـة يعيشها من يعيش يف ظـالل القرآن لتبليغ دين اهللا بتعليم ]٣٠
ومحل الناس عىل تأييد الثورة يف السنوات ، ساجدن يف املدارس القرآنية واملالقرآ

 وضغوط أعداء ،وبعد انتصارها متحملني يف ذلك املشاق، التي سبقت انتصارها
 .الدين عىل خمتلف أصنافهم

 -مون رشع اهللالذين يدعون بأهنم حيكِّا-  هكذا يواجه أصحاب السلطان! !نعم
 .--  ادمني لكتاب اهللا وسنة رسولهملعلمني والتالمذة اخلا

الذين يزعمون بأهنم ملتزمون بالدستور الذي ، فيا أهيا القائمون عىل األمور
 !؟هل شهر أهل السنة يف وجوهكم السالح: وضعوه
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 !؟وهل هذا هو االحرتام الذي أثبتموه للمذاهب يف الدستور  -
 !؟ن عنهاوهل هذه هي حرية االعتقاد التي وعدتم بأنكم ستدافعو  -

آل [ ) L K J I H G F(: ًحقا ال نتوقع غري هذا من الذين
 .]١٦٧: عمران

وأنتم يا إخواننا الذين جاهدتم مع إخوانكم الشهداء الذين زينوا حمارب 
اجعلوا من ... إلقرار حكم اهللا يف األرض، املساجد واجلبال بدمائهم الزكية
: احلجر[ ). / 0(: ربكمًامتثاال ألمر ، السجن مدرسة لتعليم كتاب اهللا

، ًوأقيموا الصالة صفا كأنكم بنيان مرصوص، لتبينوا هلم أهنم ال يعادونكم، ]٩٤
ه وصحبه املكرمني صىل ورسوله الكريم وخلفاء،  العزيزوإنام يعادون اهللا العيل

 وتاريخ البرشية شاهد عدل عىل أن املرتفني ،اهللا عليه وعليهم أمجعني
ر ـ ما نالوا باملكر واخلداع واإلغراء، والظهور بمظهواملستكربين إنام نالوا

i h g f e (: نيـمصلحـني الـدين الناصحـالراش  d  c b
 z  y x w v u t s r q p o  n m l k j

 .]٨٢: غافر [)} |
 يف ،] من شهر شوال٢٨ليلة [لقد داهم البارحة ! !نعم أهيا املسلمني الغيارى

 بظالم الليل عىل ما يقرتفه من جنايات ًاينستع مدأب كل متكرب جبار،ك-  جوف الليل
بعد أن ) سنندج(بانية السلطة بيوت عرشات من املسلمني يف مدينة  ز-وخيانات

كرمانشاه، (يف ) مكتب القرآن(ًاعتقلوا عددا من املعلمني والتالمذة التابعني لـ 
 :ذومن مجلة البيوت التي هجموا عليها، بيت األخ األستا). وكامياران، وبوكان

 أميني، والذي )سنندج(، الذي يسكنه اآلن حاكم الرشع الشعبي ملدينة ةمفتي زاد
ًهنبوا منه مجيع املسجالت واملكتوبات وخاتم حمكمة الرشع، وكثريا من الكتب 

 .املوجودة هناك وبعض األثاث
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إهنم املسلمون امللتزمون الذين ! ؟ومن الذين يفعلون هبم هذه األفاعيل
 .همجاهدوا بكل قوا

 إن اهلجوم عىل البيوت يف جوف الليل وهنبها، وترويع النساء ،أهيا املسلمون
واألطفال هي ردهم الوحيد عىل الدعوات املتكررة للمناظرة واملباهلة التي 

 . مفتي زادة وفق الرشوط التي وردت يف بيانه األخري:دعاهم إليها األستاذ
رصاحة وشجاعة كاملة  ب-كتب قرآنم- ويف اخلتام نعلن نحن أهل السنة

جلميع املسلمني أننا مل ولن هناب هذه السياسة الباغية املاكرة، وسنواجه كل أنواع 
 -- األذى واالضطهاد، ولن نتوقف عن واجب تبليغ كتاب اهللا وسنة رسوله

Ë Ê É È Ç(  :ونسأل اهللا تعاىل أن يثبت أقدامنا  Æ Å Ä ( 
 .]٤: املمتحنة[

 مكتب قرآن - سنندج
  هـ١٤٠٢ / ١٠ / ٢٨ 
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) k j i h g f e d c b a `  _ ^ ]
y x  w v  u t s  r  q  p o n m l( ]النور :

٤٨  ،٤٧[. 
إن مسؤويل احلكومة خيططون إلجراءات أخرى غري االعتقاالت التي شملت 
لذا ، أكثر مدن كردستان، ومن أجل هذا يروجون اإلشاعات، ويستغلون األحداث

= < ? ( :اىلـوله تعـه بقـًه مما يشاع، والتزاما منفإن مكتب قرآن يعلن موقف
B A @( ]وقوله، ]٥٥ :الذاريـات :) ´ ³  ²  ±  °

½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ µ( ]وقوله،]٢٠٩: البقرة  :
)} | { z y  x w v( ]ونسأله تعاىل أن ، ]١٢٥: النحل

 .جيعل نوايانا وأحوالنا وأقوالنا وأعاملنا خالصة لوجهه الكريم
بداية أن الرسول األمني الذي أرسله اهللا رمحة للعاملني مر وجيب أن نبني يف ال

ًيف جماهدته أعداء اهللا طوال عرشين عاما بمراحل قد أوضحت للمسلمني 
يف مكة يقوم بتبليغ ما أنزل إليه من ربه،  --كان . اسرتاتيجية احلركة اإلسالمية

املؤمنني، وقد كان وكان يواجه االضطهاد واألذى بالبيان، وإنذار املرشكني وتبشري 
هم يعذبون فام يزيد إال أن يبتسم يف وجوههم  و-يض اهللا عنهمر- يمر بآل يارس

 .»يا آل يارس اصربوا فإن موعدكم اجلنة« :ًويبرشهم بام وعدهم به رهبم قائال
 أو ،وليعلم الذين يريدون أن يضطرونا إىل االشتباك املسلح معهم بطريقة

ملرحلة األوىل ااد يف عرين األسد، فإننا اليوم يف بأخرى أهنم كمن حياول االصطي
نحيد حلظة عن الرصاط  من مراحل اجلهاد، أي تعلم الكتاب وتبليغه للناس، وإنا ال

ة واإلشاعات الكاذبة ق واتباع الكتاب والسنة، وجوابنا عىل األنباء املختل،املستقيم
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 :نحدده يف النقاط التالية
يف مدن كردستان قد أخذوا ) مكتب قرآن(تباع  أَّيشاع يف هذه األيام أن  -١

ًالسالح، ومصدر هذه اإلشاعة ليس جمهوال عندنا، وقد متنى املسؤولون من 
ليتكم شهرتم : ( وطاملا قالوا إلخواننا وأخواتنا،حرس الثورة وغريهم ذلك

 ).السالح يف وجهنا
هلم  أو ربام كانت ،وقد ساعد عىل إشاعة هذا اإلفك آخرون عن غفلة منهم

أهداف أخرى، وموقفنا أعلنه األخ مفتي زادة يف رسالته األخرية وال زلنا 
متمسكني به وهو أوضح من الشمس يف رابعة النهار، فاجلهاد املسلح ال 

ًنعتربه واجبا علينا يف هذه املرحلة، ونرفض ذلك رفضا  .ًباتا ً
د اعتقال فبع، عن أنياهبم) سنندج( كرش حراس الثورة اإلسالمية يف مدينة -٢

ً وهنب أمواهلم من بيوهتم أصدروا بيانا يف غرة ذي القعدة جاء فيه ،املسلمني
 كيف !ويا للعجب..  بسواءءواألحزاب العلامنية سوا) مكتب قرآن(أن أتباع 

، حيكمون عىل املسلمني الذين خاضوا معارك مع هذه األحزاب اجلاهلية
 !؟وقدموا فيها عرشات الشهداء بأهنم وإياهم سواء

، أال فليعلموا بأهنم يف !!ثم يتوعدون املسلمني املجاهدين باهلالك واملوت
 والوعيد كمن رجع بخفي حنني، فهؤالء الذين يتوعدون ناهلم ،هذا التهديد

 .الكثري، قبل قيام الثورة وبعدها فام وهنوا وال استكانوا
التي تقدمنا هل البندقية هي جوابكم الوحيد عىل مطالبنا العادلة : أهيا السادة

أم كيف جتمعون بني ادعائكم اإليامن باهللا واليوم اآلخر وهذه االهتامات ! ؟هبا
 أال ،]٧: اجلاثية[ )^ _ ` b a(:  أال تسمعون صيحة القرآن؟الباطلة

\ [ (: تتعظون بقوله تعاىل  [ Z  Y  X W V U T S
b a  .]٢٠: احلديد[  )^ _ ` 
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كدأب كل مفرت -  األيدي، بل أخذي الكبري مكتوفمل يقف املركز اإلسالم  -٣

 مفتي : إعداد االهتامات واالفرتاءات التي سيقذف هبا األخ الداعية يف-كذاب
زادة، ويعرف شعب إيران وال سيام شعب كردستان جهاده ضد نظام الشاه 

 .والتزامه بالكتاب والسنة
.. ب مفتي زادة منافق وعميل لألجان:وقال القائمون عىل هذا املركز بأن األخ

 دعوة هؤالء العلامء أن يتدبروا كتاب اهللا تعاىل، ويتذكروا :وردنا عىل ذلك
x (: قوله عز وجل  w v u  t  s r q  p o

{ z  y (]من هذا النذير الذي يزلزل وا، وليحذر]١٦٦: البقرة 
z y x } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: القلوب

 ´ ³  ² ±  ° ¯  ® ¬  « ª © ¨ § ¦
¹ ¸ ¶ µ( ]١٧٤: البقرة[. 

ف إىل ذلك كله أن هناك مهسات وحتركات غريبة تدل عىل أن الظلمة ويضا
 شعب عىل -  املايض يفكام كان- يستعدون لفرض قيادة دينية وعامل ديني

 واستغالهلم من أجل حتقيق ،ًكردستان املحروم، إمعانا يف ازدراء أهل السنة
+ , (: مرصادـأهداف غري مرشوعة، وليعلموا أن اهللا هلم بال

 .]٥٤: آل عمران[ ) 1 2- . / 0
قد شكلوا جبهة مع األحزاب العلامنية وأن ) مكتب القرآن(أشاعوا بأن أتباع   -٤

إن أساس : ونحن نقول. هذه اجلبهة أخذت تستخدم السالح ضد احلكومة
احتاد أية فرقة أو حزب ضد اآلخر هو التصور والعقيدة، وهذا يعني استحالة 

 .اتفاقنا مع األحزاب العلامنية
 واهلدف من )مكتب قرآن( قامت السلطة باعتقال أفراد ال يمتون بأية صلة إىل -٥

وراء ذلك خدمة اإلشاعات التي يروجوهنا، وحرصهم عىل تلويث سمعة 
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 .)مكتب قرآن(املنتسبني إىل 
لعلنا فيام ذكرناه نكون قد كشفنا أبعاد املؤامرة واملتآمرين، ومعاذ اهللا أن تكون 

¦ ( :للخروج عىل قيم الثورةًهذه الدسائس سببا   ¥ ¤ £  ¢ 
¯ ®  ¬ «  ª © ¨ أن نكون اليوم أشد  ونرجو. ]٨: املائدة[ )§ 

 .نا فيام مىض م-ًلتي يزداد ظلمها لنا يوما بعد يوما-  ًدفاعا عن الثورة
أهيا ... ً الذين ال يألون جهدا يف الدفاع عن الثورة،وإليكم أهيا احلراس

انظروا من ... فكروا... يا أبناء الثورة... هنا وهناكاألصدقاء الذين يبذلون دماءهم 
 !؟الذين يستغلون مشاعركم احلارة الطيبة

هل بذلتم وتبذلون الدماء ليداس القرآن الكريم بأقدام حراس الثورة 
ًهل كانت تضحياتكم من أجل أن جيلد املصيل جلدا يفقده الوعي فال .. ؟أنفسهم

 حدث يف مدينة كامياران وقد أعلن تفصيل إشارة إىل ما[ ؟يفيق إال بعد ساعات
 .]-فرع كامياران- )مكتب قرآن(ذلك يف بيان أصدره 
إن جريمتنا التي ارتكبناها مطالبة السلطة باحرتام مجيع : أهيا األصدقاء

املذاهب، وحتكيم كتاب اهللا فيام ال بد أن يقع بيننا من خالفات استجابة لقوله 
É È Ç( :تعاىل  Æ Å Ä Ã Â Á( ]فكيف جيوز ]١٠ :لشورىا 

الرتدد يف ذلك وإمهاله، وأنتم تعلمون أن كتاب اهللا قد تعهد سبحانه وتعاىل بحفظه 
 .من التغيري والتبديل والتحريف

ًإن احلرب بني أتباع املذاهب أعمق احلروب جذورا، وقد : أهيا األصدقاء
ًأرشنا إىل ذلك مرارا حذرا من الوقوع فيه  الذين يأتون من فحذار أن نبوء بآثام.. ً

بعدنا ولنؤد بدل ذلك واجبنا من أجل إحياء القيم التي من أجلها كانت الثورة، 
 .ا علينا وجتاوزوا حدود اهللاْوَولنفضح سوية املستأثرين بالثورة الذين اعتد
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ًاملسلمني مجيعا أن يعرفوا حقيقة املوقف الذي اختذناه  ندعو: ويف اخلتام

 قد )مكتب قرآن( مفتي زادة و:لم اجلميع أن األخإزاء إجراءات احلكومة، وليع
 يزعمون أهنم ينشدون احلق، وأهنم وحدهم الذين ندعوا القائمني عىل األمور الذي

 ...ينرصون دين اهللا
ون، وعرض عليهم ؤ زادة لفض النزاع بأي طريقة يشا:لقد دعاهم األخ

... م أية مجاعة منهموالناس حيكمون، أو املناظرة أما) التلفاز(املناظرة من خالل 
واسألوا أهيا الناس رجال السلطة إن مل تكن هناك ... ًوأخريا دعاهم إىل املباهلة

وهل اعتقال واضطهاد ... مؤامرة معدة فلامذا خيشون من املناظرة أو املباهلة؟
إن لنا وقفة مع ... ؟ألبرياء املسلمني هو جواهبم الوحيد عىل كل ما طلبناه منهما

� ¡ ¢ £ ¤ ¥z } |( هؤالء  .]١٩: اإلنفطار[ ) { ~ 
 .السالم عىل من استمع القول فاتبع أحسنهو

  مكتب قرآن-سنندج 
 هـ١٤٠٢ / ١١ / ٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٠٥ 
 

 
 

) Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É  È Ç Æ  Å Ä Ã Â Á
ÒÑ   ( ]٣٦: اإلرساء[. 

 :أهيا املسلمون يف كردستان
ً بيانا -٤/١١/١٤٠٢يوم الثالثاء - سم هيئة رجال الدين يف كردستان صدر با

 بالنفاق والعاملة - مكتب قرآن-لفاز وصفوا فيه املسلمني الدعاة نقلته اإلذاعة والت
ًألمريكا ولألحزاب العلامنية، وقالوا أيضا إهنم ال ينتسبون إىل مذهب من 

 وخدمة ،وإنام ديدهنم إثارة الشقاق، املذاهب، فال هم من الشيعة وال من أهل السنة
 .أسيادهم األجانب

كنا نظن أن رجال الدين يف كردستان بلغوا من رقة الدين ما جعلهم وما 
يصدرون هذا البيان الذي يغص باالفرتاءات واألكاذيب، وما نسينا أن مثل هذا البيان 

 !!)..!باملركز اإلسالمي الكبري(قد صدر باسمهم قبل هذه املرة أصدره ما يسمى 
يف يصمت األحرار عن اهتام ينبغي أن ال يصمت املسلمون عن هذا املنكر، وكو

 إن .بمثل هذه االهتامات واالفرتاءات --  امللتزمني بسنة رسول اهللامإخواهن
 .فظ هبا مؤمن خيشى اهللا ويرغب يف جنتهلمثل هذه االهتامات ال يت

ق ِّفر(ال يليق باملركز الكبري أن يذر قرن الفتنة بني املسلمني، ويتبع سياسة 
 :جابة عىل السؤال التايل، وليتفضل هؤالء باإل)تسد

هل وافق رجال الدين يف كردستان عىل نرش تلك االفرتاءات؟ وإن كان األمر 
وإن كانوا صادقني فليعلنوا .. ؟كذلك فلامذا مل يذكر يف ختام البيان اسم واحد منهم

 . الناسهمأولئك الذين يؤيدون هذه األكاذيب ليعرف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


         ١٠٦ 
 من كيدهم، وسوف يستعينون وليعلم املسلمون أن رجال السلطة سيضاعفون

بضعاف النفوس، ولن يقف أمرهم عند هذا احلد، وليعلم الغافلون عن ذكر رهبم 
b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V (: أننا موقنون بقوله تعاىل

e d c(  ]والسالم علينا وعىل عباد اهللا ]٥١: التوبة 
 .الصاحلني

  مكتب قرآن-ندج نس
٥/١١/١٤٠٢ 
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)& % $  # " , +  .]١٤٨: النساء[ ) ' ) ( * 
داهم بيوتنا قبل أيام زبانية السلطة، واقتادوا أرباب البيوت وأوالدهم يف جوف 
الليل املظلم إىل السجون، وقد راجعنا املسؤولني عن هذه املعتقالت لنعرف 
أسباب االعتقال ونطمئن عىل سالمة ذوينا، فكانت أجوبتهم حمرية متناقصة، مرة 

ّبينا  (:، ويف الثالثة قالوا)جرائمهم غري معلومة لدينا: (، ومرة قالوا)دريال ن: (قالوا
 )....هلم وكفىاهلم أسباب اعتق
 : أن نوجه للمسؤولني السؤال التايل-أرس املعتقلني-ومن حقنا 
 :أهيا السادة

ال جيوز حبس املتهم : (إن دستوركم الذي تزعمون بأنكم ملتزمون به يقول
ن ساعة بغري أسباب قانونية، وجيب إعالمه بتهمته قبل ميض أكثر من أربع وعرشي

  .)املدة املذكورة

هل ختشون .. وها قد مضت أضعاف هذه املدة ومل تتفضلوا بذكر األسباب
 ألنكم تؤكدون بأنكم دعاة ثم تعتقلون الدعاة الطاهرين ،من اخلزي والفضيحة

 .ن املسلم واستقامتهم شعب كردستا،األبرياء الذين يشهد عىل صدقهم
جيوز هلم  وهل فكرتم حلظة واحدة بأن الذين جيعجعون بالعدل واملساواة ال

.. ؟--  واعتقال املسلمني اآلمنني امللتزمني بكتاب اهللا وسنة رسوله،إرهاب
ة هللا والدفاع عن الدين، وسجن نونادعاء الدي: وكيف جتمعون بني أمرين متناقضني

 ؟لناس ال يعلمونأم حتسبون أن ا... وإيذاء املؤمنني
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كيف تتكلمون عن املستضعفني يف العامل، وتدعون الدفاع : اسألوا أنفسكم

 ؟يران، وتعتدون عىل حقوقهمإعن حقوقهم، وأنتم تستضعفون أهل السنة يف 
ماذا تقولون إذا انترش نفر من أهل السنة يف أرض اهللا الواسعة، وحدثوا إخواهنم 

قولون وأنتم ختشون هذه املسألة أشد ماذا ت... عن ظلمكم وسجونكم وبطشكم
بامذا جتيبون يا من تزعم أجهزة إعالمكم بأنكم ال تفرقون بني السنة ... خشية

 !؟والشيعة
 بفضائحكم - يف العامل- مون الشيعة الذين يتبعونكمأين أنتم يوم يعلم املسل

 !!؟ًون منكم، ويضعون حدا جلرائمكمؤومكائدكم، فيترب
يسء الذي انتهى إليه من كان قبلكم فتعتربون أوال تنظرون املصري ال

 ..وما مصري النظام البغيض السابق منكم ببعيد...وتتعظون
.. ؟ًوأخريا، أال تذكرون اهللا واليوم اآلخر، وقد مألتم السجون بالدعاة إىل اهللا

 ؟وما هو جوابكم يوم تقفون بني يدي اهللا أحكم احلاكمني
ما آل إليه الطغاة الذين اشرتوا احلياة الدنيا أال هبوا من غفلتكم حلظة، وانظروا 

  z y } | { (: ًباآلخرة، واخشوا يوما ليس للمجرمني فيه من عاصم
¡  .]٢٣-٢١: النبأ[ ) ¢ £ ¤ ¥  ~ � 

، -- هـني املتبعني لكتاب اهللا وسنة رسولـمعتقلـر الـنحن أس: امـختـويف ال
لني، ويكفوا عن هذه الدسائس نطلب من املسؤولني أن يفرجوا عن أعزائنا املعتق

 .والسالم عىل من اتبع اهلدى. واالفرتاءات
  أرس املسجونني-سنندج 
 هـ١٤٠٢ / ١١ / ٧
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 :هيا املسلمونأ
ودعواته املتكررة ، ذكرون جهود األخ مفتي زادة الدائبة ت-من غري شك-إنكم 

إىل املباهلة، وكان ملناظرة املسؤولني عن طريق رسائله وبياناته، ودعوته إياهم 
وكان ... ذلك آخر خطوة خيطوها مع املراوغني الذين جيحدون احلق مع علمهم به

األخ زادة شديد احلرص عىل حل مشكلة النظام مع أهل السنة، ومن أجل هذا 
ًطالبهم أن يكون الدستور مطابقا للموازين الرشعية خاليا من املظامل املذهبية  ً

 ).جملس شورى أويل األمر(ًيسعى أيضا إىل تأسيس والقومية والطبقية، وكان 
وتعلمون كذلك املصائب واالبتالءات التي نالته ومن معه، وهلذا فقد اختار 

 وأكاذيب السلطة واألحزاب ،ًاهلجرة من مسقط رأسه ليضع حدا الهتامات
 .اجلاهلية

 -السافاك- ابقـمخابرات السـرات جهاز الـ ومؤام،ن أنكم نسيتم خططـظنوال 
ضده وضد أهل السنة وإرصاره عىل ظلمهم، وكلكم تذكرون قضية إلقاء القنبلة 

 ،فقد كانت حياة األخ مفتي زادة مليئة باألحداث: وخالصة القول... عىل منزله
 َّ ورزقه جل،حافلة باملؤامرات، ومن فضل اهللا عليه وعلينا أنه حفظه من كل رش

 ...وعال القدرة عىل مواصلة اجلهاد يف سبيل اهللا
ناتنا السابقة أن رجال السلطة اعتقلوا منذ أسبوعني عرشات اوأخربناكم يف بي

هتمة إليهم أو أية خواننا يف كثري من مدن كردستان، وأرصوا عىل عدم توجيه إمن 
ومنعوا أرسهم من زيارهتم وهذا كله خيالف نصوص ، تقديمهم إىل املحاكمة

لن هتمة املتهم قبل ميض أربع جيب أن تع: (دستورهم، ومن ذلك النص القائل
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 ....).وعرشين ساعة

ًوفضال عن ذلك فقد قامت السلطة عىل اعتقال األخ مفتي زادة، واقتادته من 
ثنني العارش من شهر ذي القعدة إىل جهة جمهولة،  أصيل يوم اإل)طهران(منزله يف 

 .ومل تعلن عن هذا االعتقال وأسبابه
اهلدوء، وال تقدموا عىل عمل يتعارض حافظوا عىل :  واألخواتاإلخوةأهيا 

مع الغايات االسرتاتيجية حلركتنا، واستعينوا باهللا واصربوا، وتواصوا به يف رد كيد 
£ ( .أعداء الدين الظاهرين بكل مظهر  ¢ ¡ � ~ } | {

 ونستودعكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا .]١٣٩: آل عمران[ )¥¤
 .وبركاته

  مكتب قرآن-سنندج 
  هـ١٤٠٢ / ١١ / ١١
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¼ » º ¹(  ]٣٣: لقامن[. 
قائمني عىل األمور قد زار ثالثة من وزراء احلكومة مدينتنا، وظن الناس أن ال

قصريهم يف هم يف عدم االهتامم باألحداث التي جتري يف املنطقة، وتئتنبهوا خلط
حماسبة املسؤولني عىل مواقفهم املؤسفة واضطهادهم لدعاة اإلسالم من أهل 

 .السنة
واغتنم املضطهدون املستضعفون هذه املناسبة فتجمعت أرس املعتقلني 

 وساروا هبدوء كامل نحو مركز املحافظة، كي يبينوا للزائرين )مكتب القرآن(وأتباع 
، فاعرتض جند املحافظة هذا اجلمع وطلبوا املظامل التي ترتكب بحق أهل السنة

منهم االنرصاف، واضطر املحافظ إىل االلتقاء بممثيل هذه املسرية عندما رفض 
وجيب االنتباه إىل أن املحافظ هو ، اجلمع االنرصاف وأرصوا عىل مقابلة الوزراء

 .الذي قابل ممثيل املسرية وليس الوزراء، وهكذا يصبح اخلصم هو القايض
 والرجال باستكبار وازدراء، واعتقل ،املحافظ هذا اجلمع من النساءوواجه 

ً فاكتفى بإهانتها، خمالفا بذلك كل ،ثالثة من ممثيل هذه املسرية، أما األخت الرابعة
 .ًاملوازين الرشعية بل واجلاهلية أيضا

إن هذه اإلجراءات املضادة لإلسالم ما هي إال تكرار ملواقف الطغاة 
ً مراحل تاريخ البرشية ولن تزيدنا إال إيامنا بعدالة مطالبنا، وإرصارا املتجربين طوال ً

وهلذا فقد اخرتنا يوم األحد ... عىل وجوب الدفاع عن اإلسالم بأقوالنا وأفعالنا
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 الذي ينبغي -هـ لنجتمع فيه عند مركز املحافظة ونسأل املحافظ ١٥/١٢/١٤٠٢

ىض عىل اعتقاهلم قرابة شهرين،  عن املعتقلني الذين م-ًأن يكون خادما للناس 
 .ونسجل اعرتاضنا عىل موقفه من املسرية واعتقاله ممثليها ونطالب باإلفراج عنهم

ولكن حادث انفجار القنبلة يف شارع نارص خرسو يف طهران ليلة 
 جعلنا نؤجل هذه ]وذهب ضحيته عرشات من املسلمني األبرياء[ ١٣/١٢/١٤٠٢

 ،يراين املسلم هبذه املصيبةإللشعب النا املسرية عىل موعد آخر مشاركة م
ًواحرتازا منا من مكر رجال السلطة وغريهم وتربصهم بنا الدوائر، وسنواصل 
. طريقنا، طريق الدعوة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  مكتب قرآن-سنندج 
  هـ١٤٠٢ / ١٢ / ١٥
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 !!السيد موسوي ممثل قائد الثورة يف كردستان
نخاطبكم بصفتكام املسؤولني عن كل ما ! !السيد أصغرنيا حمافظ كردستان
 :حيدث يف كردستان ونذكركام بام ييل

اذكروا اليوم الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل، أي اليوم الذي بدأ فيه البغي  -
ذيب من الوسائل التي استخدمها املجرمون والظلم عىل وجه األرض، وكان التع

Z ] \ [ ( :أعداء اهللا ضد عباده املؤمنني املوحدين  Y X 
 .]١٨: يس[ )^ _̀ 

 :ًخدودا للمؤمنني، وأحرقوهم بالنارأواذكرو اليوم الذي حفر فيه الظاملون  -
)H G F E D C B  A @ ?( ]٨ :الربوج[. 

أولئك الذين استأجرهم لإلفساد واذكروا اليوم الذي آمن فيه سحرة فرعون،  -
فهددهم فرعون ... الدنياوالتضليل، فآمنوا باهللا العزيز احلكيم، وآثروا اآلخرة عىل 

z y x w v u (: - وعالَّكام أخربنا جل- ًقائال
 .]٤٩: الشعراء[  )|}
واذكروا اليوم الذي شعر فيه أصحاب الكهف باخلوف من الظاملني  -

É( :املعتدين  È  Ç Æ Å Ä Ã Î  Í Ì Ë Ê 
ÐÏ( ]٢٠: الكهف[. 

برية عىل الصدر واذكروا اليوم الذي وضع فيه كفار قريش األحجار الك -
 ...أحد: تى اليسمعوا صيحته الداوية ح-  اهللا تعاىل عنهيضر- الطاهر، صدر بالل

 .أحد
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ومن يمعن النظر يف هذه .. . الذيواذكروا اليوم... واذكروا اليوم الذي -

 يعلم أن التعذيب كان سالح أعداء اهللا ضد عباده املؤمنني ةاألحداث املتشاهب
ويف ظل حكومة تدعي أهنا كحكومة الصدر ، وهكذا ففي هذه األيام... املوحدين
ريض اهللا - ل القائمون عليها أن يشبهوا حكومتهم بحكومة الصحابةــوال يقب، األول
يسمع الناس يف ظل هذه احلكومة ...  وأعىل درجة،ألهنم أفضل منهم -عنهم

ًأصوات املعذبني يف سجون هؤالء الطغاة من مسافات بعيدة، ويسمع أيضا 
 .صيحات تكبري األبطال املعتقلني واختالطها بكلامت الزبانية املجرمني

 املتمسكون )مكتب قرآن(إهنم أعضاء : أتدرون من هؤالء السجناء املعذبني
 ،موز النظام بالصدقالذين طاملا شهد هلم ر - - بكتاب اهللا وسنة رسوله

 والتقوى، ،واإلخالص، وإذا كان هذا هو موقفكم مع الذين تشهدون هلم بالصدق
 !؟فكيف يكون موقفكم مع الذين تشهدون هلم بغري ذلك

وال ندري ماذا سيقول موسوي وأصغر وغريمها لألم الرؤوم وهي تتسلم   -
 ؟اء بالدمةملطخوهي مالبس ولدها املؤمن 

ً سيقولون وقد بلغ التعذيب حدا بحيث ال يستطيع حراس وال ندري ماذا  -
 ؟الثورة إنكاره

ال ندري بامذا يربران خمالفتهام الرصحية للدستور الذي نص يف مادته   -
ال جيوز التعذيب ألخذ االعرتاف أو كسب املعلومات أو إكراه ( :عىل ما ييل) ٣٨(

ة أو إقرار أو حلف يعتد بشهاد شخص عىل الشهادة، واإلقرار أو احللف، وال
 ).حيصل عليه هبذه الطريقة، واملخالف هلذه املادة يعاقب حسب القانون

 !!ًحقا إن أمر هؤالء يدعو إىل العجب
وهال حترتمون أقوالكم ولو مرة ... فهال حتسون باملسؤولية ولو ملرة واحدة

أقدم ها نحن نصدر البيان تلو البيان نشكو فيه استكبار املحافظ الذي ... واحدة
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عىل اعتقال ممثيل أرس املعتقلني ألهنم قالوا له أين أرباب أرسنا وملاذا اعتقلتموهم 
إذا أكل امللك من جنة رعيته (: يقول املثل السائر يف اللغة الفارسية. ؟وماذا فعلوا

... فهل تظنون أن هذه احلياة ستدوم لكم. )!!تفاحة فإن غلامنه يستأصلون األشجار
انظروا إىل أفعالكم ... م انظروا عاقبة املكذبني الضالنيفسريوا يف األرض ث

 ؟ومواقفكم ثم أخربونا ما هو الفرق بينكم وبني أعداء اهللا
ًوختاما إذا كنتم تشكون بكالمنا فأعرضوا أمامنا إخواننا املعتقلني، وامجعوا 

وا وإذا رفضتم االستجابة لطلبنا فاعلم... الناس لريوا آثار التعذيب عىل أجسادهم
والسالم عىل عباد اهللا  .وختافون أن تسود وجوهكم... أنكم ختشون الفضيحة

 .الصاحلني
   سنندج) قرآنمكتب(
 هـ١٤٠٣ / ١ / ١٤
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 :أهيا املسؤولون
قدامكم إاعلموا أن مراجعتنا املتتابعة ورسائلنا املتكررة ال تعرب عن خشيتنا من 

ليس األمر كذلك، فنحن ال : ال... لناعىل أمر يرض بنا، أو طمعنا بمغنم تقدموه 
ًوفضال عن هذا وذاك ... ًنخشى إال اهللا سبحانه وتعاىل، وال نسأل أحدا سواه

فرؤوسنا الشاخمة ال تنخفض وال تسجد إال هللا الواحد القهار، وهذا هو العهد الذي 
ىل اهللا ص- وهذا هو رس اتباعنا لرسول اهللا وأصحابه الغر امليامني... عاهدنا اهللا عليه

$ (: قال تعاىل. -عليه وعىل آله وصحبه وسلم  #  " !
 1  0 / . - , + * ) ( ' & %

; : 9 8 7 6 5 4  .]١٠٠: التوبة[ )2 3 
 :ونشرييف هذا البيان إىل إجراءات ثالثة اختذمتوها ضدنا

يران، ومل تذكروا األسباب إ مفتي زادة قائد أهل السنة يف :اعتقال العالمة -١
حدث هذا يف وقت أعلنتم فيه أن السيد ...  اختاذ هذا اإلجراءالتي دعتكم إىل

دعم مؤامرة كانت هتدف إىل إسقاط النظام، وقتل قائد الثورة ومع ) رشيعتمداري(
ً مفتي زادة مل يكن رشيكا : ومل يتخذ ضده أي إجراء صارم، واألستاذ،ذلك مل يعتقل

فام هي أسباب ..ن بإهانته ومل يأذ،بل هم بقتل قائد الثورة يف أي مؤامرة، وال
ً أليس هذا نابعا من موقفكم ؟التفريق بني موقفكم من مفتي زادة ورشيعتمداري

 ألنه ، فاألول اعتقلتموه وهو بريء؟-- اخلاطئ البغيض من أهل سنة رسول اهللا
 !! ألنه شيعي،من أهل السنة، واآلخر مل تتخذوا ضده أي موقف رغم إدانتكم له

  !؟تموهالذي اعتقلهذا ومن 
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أو ليس هو الذي دعا أهل السنة إىل الوقوف معكم وتأييد ثورتكم،  -
 !؟واستجاب لندائه هذا أكثر من نصف أهل السنة يف إيران

ندما تنكرتم لوعودكم ع- ًأو ليس هو الذي أعلن مرارا أنه استعد ملناظرتكم -
موقفه، ة سالمليثبت أمام املأل  - وقلبتم له ولغريه من أهل السنة ظهر املجن

 !؟ورشعية املطالب التي ينادي هبا
أوليس هو الذي أعلن استعداده ملباهلتكم، وكانت هذه آخر وسيلة  -

 . ألنكم ختشون سوء العاقبة،يواجهكم هبا، وجتاهلتم دعوته
لمي القرآن  وكثري من مع)سنندج(اعتقال حاكم الرشع الشعبي ملدينة  -٢

يران، ونعت زبانيتكم أولئك إيع أنحاء يف مج -مكتب قرآن-  وتالميذهم من أعضاء
األعزاء الكرام بأقبح النعوت، وأفتوا بكفرهم ناهيكم عن خمتلف أنواع التعذيب 

ومثل هذه املعاملة ال يمكن أن ... واالضطهاد التي مارسوها ضدهم داخل السجون
أهنم  -أي رجال السلطة- ل ذرة من إيامن، ومع ذلك يدعونتصدر عن قلب فيه مثقا

 .)نظام احلكم بام أنزل اهللا(: منون جماهدون، ويسمون نظامهممؤ
ًانية واملسؤولون يف املنطقة جهدا يف اإلساءة إىل أرس بمل يأل الز -٣

ومن ذلك إقدام .. املعتقلني الذين يعانون الويالت من اعتقال فلذات أكبادهم
ني، واستخدام املحافظ بكل بطر واستكبار عىل اعتقال ثالثة من ممثيل أرس املعتقل

 لتشق صفوف املسرية الصامتة، وأجروا املاء ،حراس الثورة السيارات العسكرية
ومنعوا أرس املعتقلني من زيارهتم، ومل يكن موقف ممثل قائد الثورة أفضل  بغزارة،
 .قف غريهامن مو

! ؟فباهللا عليكم أخربونا ماذا تريدون وملاذا تستخدمون هذه األساليب الشائنة
é è ç æ( :ن أن احلياة الدنيا تعقبها ساعةأال تعلمو  å  ä ã â á à( 

ما أصف من «: قوله ب-يض اهللا عنهر- ي ـدنا علـا سيـتي يصفهـوال. ]٤٦: النـازعات[
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دار أوهلا عناء وآخرها فناء، يف حالهلا حساب، ويف حرامها عقاب، من استغنى 

 ومن أبرص قعد عنها واتته،ا فاتته، ومن ى هلتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن سعـُفيها ف
كب الكتساهبا كل َتْرُوهل يليق هبذه الدار أن ي. » ومن أبرص إليها أعمته،هبا أبرصته

 !؟تلك املعايص واملظامل
` (: وتذكروا قوله تعاىل  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T

p o n m l k j  i h g f e  d c b  a( ]األنعام :
 !؟ولكن أنى هلم الذكرى. ]٣١

 . وسالم عىل عباده الذين اصطفىاحلمد هللا،و
 )نمكتب قرآ(سنندج 
 هـ١٣/٢/١٤٠٣
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) °  ¯ ®  ¬ «  ª  ©  ¨  § ¦ ¥  ¤ £  ¢
¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±   (]٨: املائدة[. 

 :السيد املدعي العام
املستقاة من نصوص الكتاب ) الرضورات تبيح املحظورات(إن قاعدة 

سجناء نظامكم وكانت جريمتنا التي  ألننا أصبحنا ،والسنة، جتيز لنا أن نكتب إليكم
سجنتمونا من أجلها اعرتاضنا عىل بعض مواد دستوركم التي خيبت اآلمال، 

ًوأحدثت رشخا واسعا بني أبناء األمة الواحدة وكرست الطائفية، ً. 
ًويف اعرتاضنا عىل دستوركم ما كنا نريد منكم مغنام وال جاها، وال أردنا  ً

صىل اهللا عليه  -هللا ا ًمنا بام قمنا به التزاما منا بسنة رسولاإلساءة إىل الثورة، وإنام ق
ار ـون إنكـا، وال تستطيعـاملطهرة، وأنتم ال جتهلون بريق سجل مواقفن - وسلم 
 ،]٢٨: الفتح [)  Ñ Ð Ï Î(، ابقـويت السـاغـام الطـد النظـالنا، ضـنض

،  نرش الفتنةوال تستطيعون جتاهل موقفنا الصامد من األعداء الذين سعوا إىل
 االهتام واإلهانة والفصل من -كام تعلم-وكان رد املسؤولني ، اتوإشاعة الشبه

 .الدوائر واملؤسسات احلكومية، والنفي والسجن
لنذكر لك قصة وقعت زمن اخلالفة الراشدة، وإياك أن تظن أننا نعترب نظامكم 

إن .. ال اخللفاء الراشدينًأننا نتوقع منكم أن تفعلوا أفعاال مشاهبة ألفع وأًإسالميا، 
مثل هذا االعتبار ظلم وكبرية من الكبائر، ولكن نريد من وراء ذكر هذه القصة بيان 

 ...بعدكم عن احلق
ب أن ال تأخذه العزة باإلثم، ويرص  جي- بحانه وتعاىلس- ومن يبتغي مرضاة اهللا
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 : وهاك القصة،عىل الباطل إذا دعي إىل خري

 :قال ف- يض اهللا عنهر- العادل عمر بن اخلطابخطب أمري املؤمنني الطاهر 
ال تزيدوا يف مهور النساء عىل أربعني أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة (

: ولـاىل يقـألن اهللا تع: تـفقال ؟مل: قال. ما ذاك لك: فقالت امرأة). يف بيت املال
). - :  فقال عمر.]٢٠: النساء [)' ) ( * + , 

 .طأ عمرأصابت امرأة وأخ
وماذا قلنا نحن أو عملنا يا ترى حتى قمتم باعتقالنا وتركتمونا نقيض أعامرنا 

 !؟يف زوايا سجونكم
وكيف تعاقبون من يعرتض عىل دستور يدعو إىل تفرق األمة، وال تعاقبوا 

ًحقا إننا ال نعلم ما هي املوازين التي تزنون هبا ! ؟الذين وضعوا هذا الدستور
أم ... أم هنج البالغة.. أهي موازين الكتاب والسنة.. !؟أفكاركم وأعاملكم

 !!؟كم ورغباتكمؤأم أهوا.. أم أقوال قائد الثورة... الدستور
ني أن موقفكم منا إننا مستعدون أن نثبت من املصادر املتفق عليها عند املسلم

 ال يتفق مع الكتاب والسنة، بل إن بعض إجراءاتكم ختالف - نحن أهل السنة-
اء ـ السجناإلخوةد ـع أحـملذهب اجلعفري، ومن ذلك أن أحد املحققني مموازين ا

* + ,( :وله تعاىلـاين قـه معـق معـدته بأنه يطبـر شـفس  )  ( '( 
 كفار، وهو وأمثاله من -أهل السنة-، وزعم هذا املحقق بوضوح بأننا ]٢٩: الفتح[

ويا ليت . ]٢٩: الفتح[ )! " # $ % &( :الذين ينطبق عليهم قوله تعاىل
د ما يقال دعنده أدنى علم بحقيقة اإلسالم والكفر، وليس ببغاء ير ًالذي يسمينا كفارا

 . اهللاوهذا هو موقف الذين يدعون بأهنم حيكمون بام أنزل... له
 :واجلواب. إن مفتي زادة أهان كبار املسؤولني: يقولون

مقاالته  مفتي زادة أعلن طوال سنتني من خالل رسائله و:إن األخ ً:أوال
ًثم دعاهم أخريا ...  وإقامة احلجة عليهم أمام الناس،استعداده ملناظرة املسؤولني
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ًإىل املباهلة وهو الذي رزقه اهللا ابنا واحدا، وكان اجلواب  .التشهري والسجن: ً
فأنتم توجهون ، -كام تدعون-ذا كانت جريمة زادة إهانته للمسؤولني إو: ًوثانيا

وتستخدمون أجهزة إعالمكم وهو الذي ال ، ات جائرة ظاملةإليه وإىل من حوله إهان
 ون يف كتاب اهللاؤوأنتم تقر، يملك أجهزة إعالم أما يكفيكم ذلك خالل سنتني

 .]٤٠ :الشورى[ )| { ~ � ¡(
ملاذا السجن طاملا أنكم تردون عىل ما تزعمون بأهنا إساءة بعرشات : وإذن

 !؟أمثاهلا
 :أجبناًعاما ًون يوم القيامة مدعيا هب أنك ستك :السيد املدعي العام

بامذا سوف تدعي عىل الذين رموا رجال الطبقة األوىل من صحابة رسول   -
 ؟...بالردة والكذب والنفاق -  اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلمىلص- اهللا

لني من املهاجرين شيوخ السابقني األوالبامذا سوف تدعي عىل الذين يلعنون  -
وأعد هلم جنات جتري من حتتها األهنار  - يض اهللا عنهمر- واألنصار الذين

 !؟خالدين فيها
 -ريض اهللا عنها- بامذا سوف تدعي عىل الذين رموا أم املؤمنني عائشة  -

اإلفك الذي ردده املنافقون يف عهد رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، وهي زوج ب
 -سورة النور- هللا تعاىل اآليات التي أنزهلا انابذين وراء ظهورهم  -- رسول اهللا
 !؟يف براءهتا

 :السيد املدعي العام
 فإننا جمرمون، ومستعدون ،إذا كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر جريمة

وإن مل يكن األمر باملعروف جريمة فلامذا ...  وعالّلقبول أي عقاب يريض اهللا جل
تم حريتنا  وملاذا سلب؟هـ٢٨/١٠/١٤٠٢ترصون عىل اعتقالنا الذي جرى يف 
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 !.؟واضطهدتم أرسنا

 وما -سبحانه وتعاىل-ونختم هذه الرسالة بنصحكم وتذكريكم بتقوى اهللا 
ًأحوجنا مجيعا إىل حماسبة أنفسنا قبل أن حياسبنا رب العزة، وليسأل كل منا نفسه 

أمن ذوي الوجوه الضاحكة املستبرشة الذين يؤتون كتبهم : من أي الفريقني سيكون
 .ن ذوي الوجوه البارسة التي تظن أن يفعل هبا فاقرةبأيامهنم، أم م
W V U T S R Q P O N (: قال تعاىل

a ` _  ^ ] \ [ Z Y X( ]٤٩ :الكهف[. 
واهللا إن الغلبة والسلطان الدنيوي إن مل يكن يف خدمة : أهيا السيد املدعي العام

 .ًاحلكم بام أنزل اهللا فسيكون وباال عىل أصحابه
 )U T S R Q P O N M(: لعامأهيا السيد املدعي ا

2(و  .]٥٧: العنكبوت[  1 0  .]٦٣: األحزاب[   ) , - . / 
 .السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلنيو

 .ًتوقيعات أربعة عرش مسلام من املعتقلني يف بند دال حمكمة الثورة
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ً عضوا يف حزب كردستان كان األستاذ أمحد مفتي زادة يف بداية حياته
ب نشاطه السيايس، وبعد خروجه بالديمقراطي، ومكث يف السجن عدة أشهر بس

الدين الذي جاء به القرآن ... ًمن السجن أصبح مقتنعا أنه ال بد من إحياء الدين احلق
كان يرى أن الدين كام ابتدأ بالقرآن جيب أن يعود بالقرآن، وليس ... الكريم

 علامء، وكان يسمي املرحلة األوىل من حياته مرحلة املراهقة،باملذاهب وآراء ال
ًوهبذا االعتقاد تقريبا بدأت اجتهادي، وعملت يف : ويقول عن املرحلة التي تلتها

) مكتب قرآن(وقام األستاذ بتأسيس ... هذا املجال مع قلة الوعي وبطريقة انفعالية
نطقة كردستان وكثر ويسمي هذه املرحلة مرحلة النضوج، وتوسع نشاطه يف م

ًأتباعه، وكان هذا النوع من النشاط جديدا عىل كردستان، ألن شباهبا موزعون بني 
 والصوفيني، وأتباع ني وبني الشيوخ التقليدي،يةم والعلامنية القو،األحزاب الشيوعية

هم األحزاب الكافرة، وإذن فغري تًهؤالء قليلون جدا، أما مجهور الشباب فقد انتزع
َحماربني من هؤالء وأولئك، والكل يرتبص ) مكتب قرآن(ن يكون أتباع مستغرب أ
ًوكان زادة مهتام بتعليم أتباعه وتربيتهم مستبعدا أن تقع مواجهات ... هبم الدوائر ً

 .بينه وبني السلطة يف مثل هذه املرحلة
وطرأت أحداث يف إيران جعلته يعيد النظر يف خمططاته، فمعارضة أتباع 

 قويت واستقطبت الشارع الشيعي، فقرر هو وأتباعه تأييد ثورة اخلميني للشاه
اخلميني ألهنا إسالمية، وال ينبغي له أن يعارضها أو أن يقف منها موقف احلياد، 

وا ـة قدمـدين الشيعـال الـن رجـوتوثقت عالقاته بقادة هذه الثورة عندما اجتمع بستة م
الذي كان الشاه قد نفاه -) جتي كرماينح جواد(د ـارة السيـلزي) دجـسنن(ة ـى مدينـإل

يران، وتابعوا طريقهم لزيارة إمعهم عن األوضاع يف  وحتدث -)سنندج(إىل 
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اخلميني يف النجف متظاهرين بأهنم ذاهبون لزيارة عتباهتم يف العراق، وسلمهم 
زادة رسالة للخميني ينصحه بام جيب فعله إلسقاط الشاه وإقامة حكومة إسالمية 

 .مينيبقيادة اخل
،  بإقناع أهل كردستان يف وجوب تأييد هذه الثورةةواهتم أمحد مفتي زاد

 أن يطفيء نريان احلروب -لهعىل حد قو-واستطاع ، ونجح يف هذه املهمة
 .املذهبية يف كردستان وغريها
 :ويتحدث عن أفكاره فيقول

 مع فالدين وهو املنهج الذي جاء به القرآن، بني الدين واملذهب فروق كثرية
كالبحر، وعىل العلامء املسلمني يف كل عرص  -- رسول اهللابعض تنبيهات

أن يستخرجوا منه درر أحكام قضايا ذلك العرصبالتشاورفيام بينهم وأما املذاهب 
 .واملذهب كهذه احلبة أو تلك اإلبرة، فهي بمنزلة اجلداول والقنوات

ب األربعة املعروفة عند ومن املدهش أن املذهبية عند زادة ليست أحد املذاه
 :انظر إىل قوله. أهل السنة

وإنام أرشت هذه اإلشارة الرسيعة كي نتنبه إىل املذاهب سواء املذهب (
 والسني وغريمها من املذاهب اإلسالميـة ال متلك صالحية البقاء كائنة ما ،الشيعي

بغات والص، ويف النقـاء من أنواع الصبغات األموية يف السنن، كانت يف الرقي
 قد بينت هذه املسألة يف كتيب باسم: ويقول يف اهلامـش... الصوفية يف التشيع

إبقاء عىل متاسك أجزاء ، ؛ وأكتفي هنا هبذه اإلشارة الرسيعة)الدين واملذهب(
 .)احلديث

                                       
فعل ببعضها وملاذا سامها تنبيهات؟ وماذا ن -- ملاذا مع بعض تنبيهات رسول اهللا )١(

إن يف أقوال زادة أخطاء كثرية ما كان : واخلالصة. بصيغة األمر  ًاآلخر إذا كان صحيحا وورد منه
 !!ينبغي ملثله أن يقع فيها
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ًواجتهدت كثريا يف هتيئة املجال الستنكار نفسية العصبية : وقال ما خالصته
ًوموقفي هذا ليس قارصا عىل مواجهة التشيع ، إيراناملذهبية بأصوهلا اخلاصة يف 

 .وإنام واجهت التسنن الذي هو سائد يف كردستان
 جاء يف البيان رقـم. ويف البيانات التي كان يصدرهـا أمثلة كثرية عىل ذلك

]٣٣:[ 
وكان هذا الشعب املسلم قد بلغ من البعد عن سبيل اهللا بحيث لو سئل عن 

 وكانت كلمة !وقلام كان من جييب باإلسالم، التشيعهويته ألجاب بالتسنن أو 
 وال مرة واحدة قد حلت حمل مصطلح الدين ،املذهب التي مل يعرفنا هبا كتاب اهللا

التشيع (قة لفظتا  اإلسالم املرشةًوكان جيري دائام بدل لفظ... العظيم الرباين
 .ثم يسرتسل يف البيان بمثل هذا الكالم) والتسنن

 وهي - أي التسنن والتشيع- من املذهبية يعود فيحذر الناس  ]٤٥ [ويف البيان
 .دعوة إىل الفرقة حياول النظام الشاهنشاهي إثارهتا بيننا

ويشيد ،  هياجم األمويني الذين بنوا القصور يف بالد الشام]٥٩ [ويف البيان
يل  والطالقاين وع، وسيد قطب،باألمة التي تتخذ من مجال الدين األفغاين

وينادي بتأييد احلركة التي يقودها املجاهد العظيم ، نامذج تقتدي هبا رشيعتي
 .وحيذر من التشيع والتسنن، الشـأن اإلمام اخلميني

وهم الذين روجوا ، ويرى أن السالطني العباسيني هم الذين اصطنعوا املذاهب
ثم هياجم العباسيني واألمويني يف مواضع كثرية ).. إغالق باب االجتهاد(أسطورة 
نه شيعي نه : (وكـان يعلم أنصاره أن هيتفوا يف مظاهراهتم،  ورسائلـه،من بياناتـه

وكانوا ... وال قائد إال اخلميني، ننسال تشيع وال ت: أي) رهرب فقط مخيني، سني
                                       

وضع سيد قطب رمحه اهللا بـني املاسوين الرافيض مجال الدين األفغاين وبني أكرب أقطاب  )١(
 !!الطالقاين وعيل رشيعتي: الرافضة
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مخيني كاك أمحد صيل عىل (و) ال سنية ال شيعية إسالمية إسالمية: (ًهيتفون أيضا

يعني يف اللغة ) كاك(و، اف كان يف كردستانوهذا اهلت، وأمحد هو زادة، )حممد
 .الكردية أخ

 جاء يف البيان رقم. ويف أكثر من موضع هاجم يزيد بن معاوية بن أيب سفيان
]٣٥[: 

ويف البيان نفسه ، )ًفآباء جهل واليزيديون يسعون دائام لصد الناس عن دين اهللا(
،  اليزيديةمن آيات الشيعة ألهنم بعيدون عن) روحاين(و) صفدري(يمتدح 

وتراه يف ، وفضل صفدري عىل يزيد، بأيب جهل - يزيد-واملشكلة هنا أنه قرن 
يتحدث عن سوء نوايا صفدري التي ) قضايا أهل السنة(اجلزء الثاين من كتابه 
 .اكتشفها بعد نجاح الثورة

، ةـ ألنه من علامء السن،وكان الرافضة يف تلك املرحلة ينرشون بيانات زادة
 أن -جلزء األولا- ة جاء يف كتاب أهل السن.ة معهمـاس بأن السنـع الناـوهيمهم إقن

ما يسمى بآية اهللا عبد اهللا الشريازي أمر ابنه أمحد أن يتصل باألستاذ أمحد زادة 
ي قد أصيب من شدة الغيظ الذي اعرتاه بعد قراءة رقد سمعت أن أزها: ويقول له

كي يموت وننجو ، وقت البيان الثاينفأرجو أن تصـدر يف أسـرع ، بيانك األول بشلـل
 - رئيس اجلمهورية فيام بعدو-   طهران احلايلةوأن خامنئي إمام مجع... منه
ام بنفسه بتصوير هذه البيانات ونرشها يف طهران، وهذا حممد بن منتظري يعرتف ق

بأن هذه البيانات وأمثاهلا كانت ترتجم بلغات خمتلفة وتنرش عىل مستوى أوروبا، 
ية يقومون بنرشها عىل مستوى إيران ليعلم اجلميع م العل)قم( كان طلبة حوزة كام

 .دور السنة يف تأييد هذه الثورة
                                       

 .أساليب اآليات ومبالغاهتمهذا من  )١(
 .»قضايا أهل السنة«احلايل أي يف الوقت الذي صدر فيه كتاب  )٢(
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ًومن خالل تتبعي لبيانات ورسائل األستاذ زادة أدركت أنه مل يكن مطلعا عىل 
عقائد الشيعة وتارخيهم وخمططاهتم، واألساليب التي يعاملون هبا غريهم، ورغم 

 .لومات توفرت عنده عىل أن اخلميني رافيض جلدذلك فاملع
 :انظر قوله

ومن أجل توحيد الصف بني السنة والشيعة كنا نراقب بيانات اإلمام التي تصلنا 
. قبل انتصار الثورة ونحذف منها ما يشم منه رائحة التفرق، وكل ما فيه صبغة مذهبية

مام والرقابة ليست سلبية ًحقا كنا نراقب بيانات اإل: ويدافع زادة عن صنيعه فيقول
 أن أحد علامء الشيعة -أي زادة- وذكر . ىل عكس مراقبة املستبدينًدائام وهذا ع

ًجيب أن يكون رئيس اجلمهورية شيعيا، : ًنرش بيانا جاء فيه) مل يذكر اسمه(
وخشينا أن يستغل السافاك مثل هذا البيان ... ًومسؤول املقام الفالين شيعيا

اء، ـإن كاتب هذا البيان ليس قائد الثورة فليكتب ما يش: نا فيهًفأصدرنا بيانا قل
ً إن كاتب البيان شجاعا مناضال ثوريا جدا وال يزال عىل قيد - أي زادة-ويضيف  ً ًً
 .احلياة

 :وقال أتباع زادة
كان دعاة الفرق املعادية لإلسالم يصورون يف األيام التي سبقت انتصار الثورة 

 وفيها إهانة )كشف األرسار( و)توضيح املسائل( : اخلمينيمواضع من كتايب
 وألهل السنة ويوزعوهنا بني الناس، ويلصقوهنا عىل ،للخلفاء الراشدين

هذه األمور صدرت عن : ًتباعا للشيخ مفتي زادةاوكان الناس يقولون ... اجلدران
ّالسيد اخلميني فيام مىض، وال بد أن عهد الثورة قد غري فكره ومشاعره جتاه 

 .سلمني أهل السنةامل
 :ًوقال أيضا طالب زادة

ًويف عام الثورة كان يصدر أحيانا حتى من اإلمام نفسه بيانات فيها انحياز إىل 
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التشيع، وكان يستغلها أعداء الثورة يف كردستان وسائر مناطق أهل السنة لرضب 
ب وحدة الشعب التي ما كان هلا نظري يف عصور التفرق، ويف كل مرة كان الشيخ هي

ًملحو آثار التفرقة فيلقي خطابا أو يرسل رسالة أو يصدر بيانا ً. 
 وموقفه قبل انتصار ، وأفكاره،خوة جيهلون شخصية اخلمينيذا كان اإلإو

ًالثورة فلقد أصبحت األمور مكشوفة بعد أن أصبح شاها جديدا إليران، فعندما قال  ً
سالمية وها هي اإلية أهيا السيد اخلميني أنت وعدتني باجلمهور: له مفتي زادة

مجهورية شيعية صفوية، وكنت تقول بأنك ال تفرق بني شيعة وسنة وهلذا فأنا 
 .خمالف لك يف ميدان السياسة والتبليغ ولكن ال أشهر السالح يف وجهك

بأن اجلبال التي ذهب إليها غريك موجودة واعتذر عن : فأجابه اخلميني
والعجب أنه ملا دخل مل يصافح : يويقول نارص الدين هاشم... استمرار اجللسة

ًأحدا بل جلس فورا، وربام كان يظننا من األنجاس، وكذلك يظهر من كتبه، وليس  ً
 .مبالغة هذا

ومما يلفت النظر أن اخلميني مل يقل لزادة وأنا اآلن ال أفرق بني شيعي وسني، 
 إليها إن اجلبال التي ذهب: ومل يلجأ إىل التقية وإنام أجابه بكل صلف وعنجهية

لن أشهر السالح يف : غريك موجودة، واجلبال هنا تعني القتال، وزادة قال له
 .وجهك، وهذا جييب أحتداك، أشهر السالح وسوف ترى ما ال يرسك

رغم ذلك كله فقد بقي مفتي زادة يثني عىل اخلميني، ويشيد بتقواه وزهده 
ملظامل لذلك فهو ال إن من حوله حيجبون عنه ا: وورعه، ويلتمس األعذار له كقوله
 .يعرف االنحرافات وفساد اآليات

ًوال أعتقد أن أحدا يوافق مفتي زادة يف رأيه، فاخلميني قوي الشخصية، يعرف 
ال يستطيع أن يرد له عنده من حوله أكثر من معرفة زادة هلم، ورئيس اجلمهورية 

 .ًأمرا
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الذي يعرف زادة يقول األخ الذي ترجم نرشات ورسائل زادة إىل العربية، وهو 
 :ًجيدا

يعرف ما   مل يزل حيسن الظن باخلميني، ويرى أنه ال-أي مفتي زادة- نعم إنه (
وخاصة بعد -خل السجن، وال ندري هل تبني له جيري، وظل كذلك إىل أن د

 أنه ليس عنده يشء يسمى -قد جرى وجيرياعرتاف اخلميني بأنه مسؤول عام 
ًإخالصا أو صدقا ً(. 

فكار األستاذ مفتي زادة وتصوراته منذ بداية الثورة، ومل هذه هي أ: وبعد
 ألنه حتدث عنها يف رسالته التي وردت ،أحتدث عن عالقته بالثورة بعد انتصارها

يف هذا الكتاب، وحتدث عنها طالبه يف رسائلهم التي أرسلوها من السجن أو كتبها 
رات واملواقف دون وال ينبغي لنا أن نتجاوز هذه التصو... أهلهم وهم يف السجن

 :أن نبني موقفنا منها
ستاذ مفتي زادة فأيد ثورة اخلميني، وتطوع يف دعوة الناس إىل األتطوع  -١

واستفاد الرافضة .. . والرسائل املناهضة لنظام الشاهدهم، ويف إصدار البياناتيتأي
ًكام أرشت سابقا من هذا املوقف، وهم الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الناس، 

 .كيف يستفيدون من كل عمل خيدمهمو
ة، ومل يكن أحد يوإذن مل يكن مفتي زادة من الذين صنعوا الثورة الرافض

ًقادهتا، بل ومل يكن قائدا ملنطقة من املناطق فيها، ولن يسمحوا له وال لغريه من 
 .أهل السنة بذلك

 فأمر مجاعته بحراسة األمن يف املنطقة، ،كذلكتطوع وبعد نجاح الثورة 
 ،أوقعت األحزاب هبم مذبحة عظيمة، ورفضت حكومة اآليات منحهم أسلحةف

ًكان النظام حريصا عىل وقوع هذه : ليدافعوا عن أنفسهم، وقال زادة فيام بعد
ورفض نظام اآليات إعطاء مجاعة زادة رواتب، وأوكلوا جلامعته ... املذبحة
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وا هبم الذين ينافقون ستبدلااإلرشاف عىل برنامج يف اإلذاعة خاص بأهل السنة،ثم 
 .للرافضة ويشوهون صورة أهل السنة يف أذهان الناس

 ومجاعته يف تأييدهم لثورة اخلميني ليختلف عن ،ما كان موقف مفتي زادة -٢
موقف كثري من مجاعات أهل السنة الذين حتدثت عنهم يف اجلزء األول من هذه 

 .السلسلة
وينادون باإلسالم إذن جيب الرافضة أفضل من الشاه : وخالصة هذا املوقف

يدهم ونصفق هلم، وإذا جاز لدعاة مل خيالطوا الرافضة أن يقفوا مثل هذا ؤأن ن
يران، وتعرف تاريخ هذا البلد أن تقف هذا إاملوقف فال جيوز جلامعة تعيش يف 

الع عىل عقائد الشيعة، ولكن َّ، وصحيح أن األستاذ زادة مل يكن عنده اط...املوقف
 هذه املعلومات فلامذا كان حيذف من بيانات هذا املجرم ما يؤكد جاءه من يقدم
ًإن هجوم اخلميني عىل الصحابة كان قديام وقد :  وملاذا كان يقول؟شيعية ثورته
 ؟تراجع عنه

 :إن أبسط األمور كانت تتطلب أن يقول زادة لآليات
ىل اهللا ص- ول اهللاـاب رسـن أصحـه مـه أن موقفـد فيـًفليصدر مخينيكم بيانا يؤك
وال يقول ... يفسقهم يكفرهم وال قد تغري، وأنه ال -عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 .-ريض اهللا عنهم أمجعني- وعائشة ،يف الشيخني وذي النورينمن القول ًمنكرا 
ال أدري كيف التبست األمور عليه وظن أن أهل السنة مذهب من املذاهب  -٣

ًصالح الذي يدعو إليه جيب أن يكون نقيا وفرقة من الفرق، وهم كالتشيع، وأن اإل
 .من التشيع أو التسنن

ى ـو إلـيدع نه ليس يف اإلسالم دليل يعتد بهأواألدهى من هذا وذاك اعتقاده 
: قائلمن  َّجل قال - -  ول اهللاـة رسـاعـا بطـرنـال أمـ وعَّلـ فاهللا ج،ةـك بالسنـالتمس

)z y x w v u t s r( ]وقال.]٦٤: النساء : ) p 
¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q(  
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 .]٧: احلرش[
: واه أمحدر[ »عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني« : قالو
:  وقال. ]ح حسن صحيديثح: ، والرتمذي وقال٤٥٨٣: ، وأبو داوود٤/١٢٦
 من حديث رواه البخاري، باب الرتغيب ءوهو جز .»من رغب عن سنتي فليس مني«

 .حيف النكا
صىل اهللا عليه عىل آله -فأهل السنة يتمسكون بام كان عليه الرسول وأصحابه 

 اهللا عليه وعىل آله وصحبه صىل- وما كان عليه الرسول وأصحابه -وصحبه وسلم
 ألنه الدين احلق الذي تكفل اهللا بحفظه، وهو األساس ،ال يتغري وال يتبدل -وسلم

 --  حيبون أصحاب رسول اهللاأهل السنةو... الذي يلتقي عليه املسلمون
ويكفرون  -رضوان اهللا عليهم-وحيبون أهل بيته، أما الشيعة فيكرهون الصحابة 
، وال أريد االسرتسال يف بيان ًابعضهم، ويزعمون أن يف القرآن زيادة ونقصان

األبعاد التارخيية  كتايب ألنني قد حتدثت عنها يف ،انحرافاهتم وضالالهتم
 .سية للثورة اإليرانيةوالعقائدية والسيا

فمن الظلم املساواة بني السنة والشيعة، ومن أراد اخلري لإلسالم واملسلمني 
 وتكفريهم، والتمسك بام كان ،فعليه أن يطالب الشيعة بالكف عن شتم الصحابة

 وال ينبغي أن -صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم-عليه الرسول وأصحابه 
 عن أصوهلم ومنهجهم ألن هذا معناه أننا نطالبهم نطالب أهل السنة بالعودة

 .باالنسالخ عن دينهم
 إىل خطأه بعد أن تكشف له نوايا قادة -ّفرج اهللا كربه-لقد انتبه األستاذ زادة 

الثورة، وسارع إىل تأسيس جملس شورى أهل السنة وهذا يعني أنه راح يرفع شعار 
 احلديث عن السنة يف بيانات  وقد كان يرى أنه شعار طائفي، وكثر،أهل السنة

 .)مكتب قرآن(أعضاء 
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ومن املؤسف أن عودة زادة وأنصاره إىل احلق جاء بعد ضياع استغله شيعة 

خوة ضعف أهل السنة، ولو دعا اإلاخلميني أبشع استغالل واستخدموه يف زعزعة 
 إىل اهللا عىل بصرية وفهم دقيق ألصول أهل السنة ملا - )مكتب قرآن(أعضاء -

 .يرانإاستطاع ثوار اخلميني فتح ثغرات كثرية بني عموم أهل السنة يف 
ة وال يف تشبيهه إياهم ال نوافق األستاذ زادة يف موقفه من بني أمي -٤

أين األوحال : وال نقول أين الثرى من الثريا ولكننا نقول ...بالصفويني
 !؟قعات من الثرياواملستن
 ومعاوية ،كعمرو بن العاص -- فلقد كان من بني أمية أصحاب رسول اهللا -

 .بن أيب سفيان وغريمها ريض اهللا عنهما
 وتقواه ،ولقد كان من بينهم املجدد عمر بن عبد العزيز، الذي ال ينكر فضله -

 .وزهده منصف، وهلذا فقد اعتربه بعض املؤرخني خامس اخللفاء الراشدين
وكان من بينهم عبد امللك بن مروان وأبناؤه الذين نرشوا اإلسالم يف  -

ًاخلافقني، وأسسوا جيشا إسالميا مل يكن له مثيل ً. 
قاسم الثقفي، وطارق الأمثال حممد بن : من آثار هذا العهد ظهور قواد عظام -

مية، سالمتنا اإلأبن زياد وغريمها من عظامء القادة العسكريني الذين تعتز هبم ا
 !؟ل األستاذ زادة عىل نفسه أن يساوي ما بني األمويني والصفوينيِبَفكيف ق
فآباء جهل ( :وخالصته) ٣٥(لبيان رقم اال نوافق األخ زادة فيام قاله يف و -٥

 ...).ًواليزيديون يسعون دائام لصد الناس عن دين اهللا
 يأمر بقتل احلسني ن أعالم الكفر، ويزيد بن معاوية مسلم ملــل علم مــو جهــفأب

 ونحن ال نقول إنه كان من أصلح وأتقى أهل عرصه، ولكننا نقول -ريض اهللا عنه-
ما نسبه الشيعة إليه كذب وحمض افرتاء، وال ينبغي املساواة بني أيب جهل ويزيد، 
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إن : وهنا قد يقول قائل... وليس هناك أحد من املسلمني ينتسب إىل يزيد بن معاوية
إنه يقصد : واجلواب عىل ذلك... عني االنتساب إىل يزيد بن معاويةاليزيديني ال ت
 ):٤٠(فلقد جاء يف بيان زادة رقم . يزيد بن معاوية

 ،اليوم، وصيحة التوحيد متزق قلوب الطواغيت والطاغوتيني! خوةأهيا اإل(
 قنيِّفرُريوا عىل يزيد واليزيديني املِغَ أن ت- نيـنييوأنتم تلقبون باحلس-يليق بكم 

 ).ني األصنامِتِاحَّالن
وإذا أضفنا هلذا مشاركة زادة وإخواهنم للشيعة يف مراسم التعزية بقتل احلسني 

ينبغي هلم  جوا ملواقف الِرْدُتْسُيف شهر حمرم نعلم كيف ا -ريض اهللا عنه-
 .االعتقاد هبا، ولو كان ذلك من باب املجاملة

 بني -آنذاك-  اجلمهوريةأسهب األستاذ يف رسالته التي أرسلها إىل رئيس -٦
صدر يف احلديث عن اإلصالحات التي يطالب هبا، وكانت كثري من الفقرات 

 للقرآن بأنه ثوري، ه ينبغي أن تصدر عنه كوصف كانشكلية بل وردت عبارات ما
ًوذلك ألن هذه الكلمة مل يستعملها علامء هذه األمة من قبل، وفضال عن ذلك 

دها وراءهم االشرتاكيون َّن تردادها، وردفالشيوعيون هم الذين يكثرون م
 .والفوضويون

 .ًتأثرا هبذه األصناف، وهي منه اجتهاد خاطئُواألستاذ بالتأكيد ليس م
خواهنم إطالب زادة إخوانه املسلمني ىف خارج إيران بالقيام بواجبهم نحو  -٧

 .همبيران، وأن ال ينخدعوا بأقوال اآليات وأكاذيإأهل السنة يف 
يران، وعتبهم عىل إًشيئا من معاناة أهل السنة يف ) رص الدين هاشمينا(وذكر 

ذا نجحنا يف االتصال هبم إ:  فقال،ودعاة أهل السنة الذين يزورون إيران علامء
يران، ويتهموننا إفور يف شوارع ُّالس ن اخلمر والْوَ ألهنم ال ير،نجدهم فرحني

جن، ِّ بنا يف السُّجَزــُيـلطة عنا فبالتعصب عندما نحدثهم عن مشكالتنا أو خيربون الس
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 . واإلذالل،ونتعرض للتعذيب

وأشار اهلاشمي إىل لقاء هلم بالشيخ سعيد شعبان، وعندما أقنعوه بزيارة 
ونعت اهلاشمي شعبان ... املناطق السنية حالت السلطة بينه وبني هذه الزيارة

دولة عرفت أنه لو زار ألن ال : (...تارة أخرى، ومما قالهوبالفضل باإلخالص تارة، 
 سيثبت له كذب كل ما قالته الدولة اإليرانية، وألنه رجل ،هذه املناطق وأهلها

 .)خملص لذا سيتغري موقفه
خواننا أهل السنة يف إيران كانوا جيهلون أحوال الشيعة يف إواملشكلة هنا أن 

 .يرانإبلدهم، كام كانوا جيهلون أحوال العلامء والدعاة خارج 
 واإلخالص، وتنترش مثل هذه ،شمي عندما يشهد لسعيد شعبان بالفضلواهلا

 وطهران هذه املسألة فسوف )قم(الشهادة عنه يف أوساط أهل السنة، ويستغل آيات 
ًشعبان، وسيقف خطيبا يف مدن  يسارعون إىل تنظيم زيارات للمنافق الكبري سعيد

تحدث هذه الزيارة بلبلة يف وس...  ويطنب يف الثناء عىل اخلميني وثواره،أهل السنة
هذا عامل كبري : أوساط أهل السنة، وسوف يتشيع بعضهم ويقولون للهاشمي وغريه

 وهذا الذي نقوله يا ،إنه فاضل وخملص:  وقد قلتم يف وصفه،من علامء أهل السنة
ًخواننا أهل السنة يف إيران ليس رمجا بالغيب، وإليكم ما نرشته كيهان يف عددها إ

 :٨/٧/١٩٨٩الصادر 
جود وأشاد الشيخ سعيد شعبان أمري حركة التوحيد اإلسالمي يف لبنان امل(

ًحاليا يف اجلمهورية اإلسالمية بدور اإلمام اخلميني قدس رسه يف إحياء اإلسالم 
 .ًاألصيل مؤكدا أن هنضته هزت أركان الظلم والفساد يف املنطقة

ة شامل غرب إيران بأن وأضاف يف كلمة ألقاها يف صالة اجلمعة بمدينة أرومي
                                       

واهلاشمي من » موقف أهل السنة ىف إيران«رسالة صغرية كتبها اهلاشمي وعنواهنا  )١(
 .كردستان اإليرانية
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مام اخلميني قوة وعظمة إلية يف العامل أدركت بربكة جهاد االشعوب اإلسالم
 .اإلسالم

وحتدث فضيلة الشيخ سعيد شعبان أمري حركة التوحيد اإلسالمي يف لبنان 
خالل زيارته ملحافظة أذربيجان الغربية، حتدث قبل ظهر أمس إىل مجع حاشد من 

 . اإلمام الشافعي بمدينة أروميةخوة السنة يف مسجداإل
إن الفكر والعقيدة : وأكد فضيلته يف جانب من حديثه حول األمة الواحدة

اإلسالمية قائمة عىل أساس التوحيد، ومتى ما كانت األخوة اإلسالمية والوحدة 
 . هناك كانوا منترصيننيسلم فإن امل،اإلسالمية حتكم يف مكان ما

الثورة اإلسالمية العظيم سامحة اإلمام اخلميني أشار فضيلته إىل رحيل قائد و
خوة السنة بأن جيعلوا األحكام اإلسالمية أساس قدس رسه الرشيف ثم طالب اإل

 إنام استطاع )طاب ثراه(ألذهان أن سامحة اإلمام الراحل اأعاد إىل وًأعامهلم دائام، 
 مارسه من أجل أن يعيد لإلسالم حياته من جديد عرب اجلهاد والكفاح املستمر الذي

 .)هذا اهلدف
وكان فضيلة الشيخ شعبان أمري حركة التوحيد اإلسالمي بلبنان الذي يزور 
اجلمهورية اإلسالمية عىل رأس وفد من علامء فلسطني ولبنان قد زار عدة مدن 

 .)حدودية وأخرى تقع يف جنوب حمافظة أذربيجان
وكام دخل : (ف الذكرومىض يقول يف هذيانه الذي نرشته كيهان يف العدد اآلن

املسلمون إىل مكة منترصين بعد صلح احلديبية فإن اإلسالم األصيل الذي أحياه 
 .)ًمام اخلميني سيدخل مكة ظافرااإل

اإلسالم الصحيح األصيل هو الذي جاء به : ليس لقوله هذا إال تفسري واحد
 اخلميني وشيعته، وما عداه فإسالم مشوه، وحال أهل مكة اآلن كحال أهل

إن مما «: --  عظيم، ويكفيه قول رسول اهللايوم ه من مشهد  لويل... اجلاهلية
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واه البخاري يف ر[ »أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت

 .]هصحيح
استفيدوا من اخلطأ الذي وقعتم به عندما أيدتم ثورة اخلميني : خوانناإيا 

 بام ال يستحق، وال تترسعوا يف الثناء معتوا غريهونعتموهم بام ال يستحقون، فال تن
 .عىل من ال تعرفون من اخللق

عندما بدأ املدعو سعيد شعبان نشاطه املشبوه يف طرابلس الشام، اجتمع بنفر 
لقد تعهد اإلمام اخلميني :  إىل طهران وقال هلمةمن الدعاة بعد عودته من زيار

الن اترك عملك وسندفع لك أي راتب بتقديم كل ما نحتاجه من أموال، وأنت يا ف
... تطلبه، فتخىل عنه معظمهم منذ بداية الطريق وأيقنوا أن الرجل باع دينه بدنياه

وهؤالء أحياء يرزقون، ويقومون بواجب الدعوة إىل اهللا بعد أن اضطروا إىل ترك 
مع إيران وحلفائها من  - شعبان-  املدينة السابقمريمدينتهم يف ظل حتالف أ

 .ينيالنارص
وإذا كان قد بقي من يشكك يف ترصيح شعبان الذي نرشته كيهان، فليتابع ما 
تنرشه صحف وأجهزة إعالم نظام اآليات منذ حوايل عرش سنني، وليتصل بالذين 

 أو ليجتمع به إن شاء، وسيسمعون منه أخطر مما نقلناه ،يعرفون هذا الضال املضل
 .عنه

، ١٤٠٢ /٧/١١: وزوجاهتم مؤرخة يفيف رسالة نرشها أبناء املعتقلني  -٨ هـ
 :وقد جاء فيها

كم، حضائفأين أنتم يوم يعلم املسلمون الشيعة الذين يتبعونكم يف العامل ب(
 ).ًون منكم، ويضعون حدا جلرائمكمؤومكائدكم، فيترب

نظام اآليات، وأن هذه ) أين أنتم(ومما جيدر ذكره أهنم يقصدون يف قوهلم 
يعرفون العقلية التي  خواننا ما زالوا الإهذا يعني أن جاءت بعد وقوع املحنة، و
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يفكر هبا الرافضة، ويتصورون من سذاجتهم أن الذي يفعله حكام إيران بأهل السنة 
 .عند الشيعة يف العامل ً وال استحساناً،لن يلقى قبوال

آن لكم أن تفهموا أننا كفار يف موازين ومقاييس آيات ومراجع : خوانناإيا 
 ...واء كان هؤالء من أهل إيران أو أهل أي بلد يف العاملالشيعة س
 وها قد ...ًآن لكم أن تفهموا أن القول فينا مجيعا ما يقوله آيات قم وطهرانو

وا من ؤ هل ترب؟مىض عىل حمنتكم حوايل تسع سنني فامذا فعل شيعة العامل
كفى غفلة ! م كام كنتم تتوقعون؟هًم أم هل وضعوا حدا جلرائمأصحاهب

 .!!سذاجةو
 إىل - مكتب قرآن- ينتظرون أن يضطر وا، وكانَخوةاإل ِ اآلياتُاستفز جند -٩

محل السالح للدفاع عن أنفسهم وعندئذ يسهل عىل جند اآليات القضاء عليهم، 
خوة بوعيهم إفشال هذه اخلطة اخلبيثة، وآثروا ادهتم عن بكرة أبيهم، واستطاع اإلوإب

ح، وهذا درس للدعاة يف كل مكان، إذ عليهم أن السجن واهلجرة عىل محل السال
نوا أمورهم عىل حسابات جادة، وإذا أرادوا خوض بينتبهوا ملكائد أعدائهم، وي

 .معركة فهم الذين جيب عليهم أن حيددوا وقتها ومكاهنا
ًمسجدا رضارا يف كردستان  -خوة يف رسائلهمكام ذكر اإل-أنشأ اآليات  - ١٠ ً
، )رجال الدين(، وأعضاء املركز ممن يسمون ) الكبرياملركز اإلسالمي(أسموه 

ؤالء نرش االهتامات الباطلة عن ويعرف أهل كردستان أهنم من أهل السنة، وتوىل ه
... إهنم مالحدة، ووهابيون، وعمالء للشيطان األكرب:  كقوهلم-مكتب قرآن-

م،  وبعض وسائل إعالمه،نرش يف صحف اآلياتُوكانت هذه االهتامات الباطلة ت
وال بد من األخذ بعني !! وكان بعض الناس من أهل السنة يسمعون أقوال علامئهم

                                       
من مثل هذه البيانات يكتبها قادة مكتب قرآن، وإن صدرت باسم أرس املسجونني، و )١(

 . بأهداف الشيعة وغاياهتم-بعد السجن- املفرتض أن يكون اإلخوة قد أحاطوا 
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 .يرانية متخلفة يسود فيها اجلهل وتفتقد الوعياالعتبار أن منطقة كردستان اإل

 أخرى بني أهل السنة يف غري كردستان، ويف كتابنا هذا أمثلة َوأقام اآليات مراكز
بني ألهل السنة كانوا ينافقون للشاه، عىل ذلك، وهؤالء اآليات من املنسو

خوان يف خمتلف بلدان العامل اإلسالمي إوسينافقون ملن يأيت بعد اآليات، وهلم 
وجيب عىل الدعاة املخلصني أن خيتاروا األسلوب ... يتقنون تأدية مثل هذا الدور
 .األمثل يف مواجهة املنافقني
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 خالصة مقابالت تم أجراؤها مع عدد املعلومات الواردة يف هذا املبحث هي

يران، وبشكل أخص مع أهل خراسان، إغري قليل من أهل السنة يف 
يرانية، فقد اكتفينا باملعلومات أما كردستان اإل... بلوشستان،وحاشية اخلليج

خوة من أهل هذه املنطقة ال خيتلف عن الواردة يف هذا الكتاب، ألن ما قاله اإل
 .قضايا أهل السنة يف إيران رسالة املعلومات التي وردت يف

 ألننا لو اكتفينا بام ذكرناه ،وكانت احلاجة إىل مثل هذه املقابالت ملحة، وذلك
خيتلف عام يعانيه  ما يعانيه أهل كردستان يف إيران ال: عن أهل كردستان لقال قائل

 ؟ مشكلتهم يف إيران مشكلة أهل سنةهذا الشعب يف غري إيران، فلامذا جعلتم
 ليعلم القراء أن املشكلة عامة ال ختص منطقة دون ،هلذا أجرينا هذه املقابالت

أخرى، وال فرق يف ذلك بني أهل خراسان وكردستان، أو بني بلوشستان وحاشية 
ًومل يسلم من هذا االضطهاد أحد صوفيا كان أو سلفيا، وأكدنا أن انتامء  ،اخلليج ً

 . اآلياتالناس ألهل السنة هو سبب حمنتهم عىل يد
خوة الذين أجريت معهم هذه املقابالت أن ال نذكر أسامءهم، وقد واشرتط اإل

 لهالتزمنا هبذا الرشط ألننا نعلم األذى الذي قد يتعرضون له أو قد يتعرض أهلهم 
 . وال ذمةً سفاحني ال يرقبون يف مؤمن إالةعىل يد عصا

ف أقواهلم أقوال دعاة  أمناء، وقد ختالتخوة ثقاوغني عن البيان أن هؤالء اإل
من و  وربام كان اجلميع من منطقة واحدة أ،آخرين وردت أسامؤهم يف كتابنا هذا

 وهذا ال يرض ألن اجلميع قد اتفقوا عىل فظاعة اجلرائم التي يرتكبها ،مدينة واحدة
الدعاة، فهذا يتحدث عن أمر عند  واختالف االجتهادات طبيعي ،أهل الرفض
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 . شاهد غريهشاهده وقد يكون اآلخر

ًوأحيانا كان الشباب يتجاوزون احلديث عن اإلقليم أو املدينة، ويذكرون 
ليم أخرى، وكانوا يف كل ما يذكرون ينقلون عن شهود عيان اقأحدثت يف  ًأوضاعا

 .شاهدوا هذه املآيس
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من جمموع عدد السكان، وتزيد هذه % ٢٥ة ـنُّمشهد، ونسبة الس: العاصمة -
 .ولغة أهل السنة الفارسية.  القرى، وتقل يف املدنيفالنسبة 
ة يف هذه املنطقة فقراء يعملون يف الزراعة، أما الشيعة والبهائيون ـنُّالس -
 .فأغنياء
ل احلكومة، والتعليم فيها َبِوغري معرتف هبا من ق، مدارس أهل السنة ضعيفة -

 ).احلنفي(قارص عىل العبادات، ومذهب أهل السنة 
ُ احلكومة يدرسون فقه الشيعة وعقائدهم للسنة والشيعة، وألهل سارويف مد -

 .السنة كتيبات صغرية يف العقيدة متت صياغتها وفق ما يريد الشيعة
ًنسبة السنة قليلة جدا يف مدارس احلكومة، وهم عىل قلتهم موالون  -

لبة  فال يستطيعون أن يربوا الط،ذا كان بينهم متمسكون بمنهج السنةإللحكومة، و
 . أو الطرد من عملهم،عليه، ولو فعلوا فستكون عاقبتهم السجن

كبار املسؤولني يف وزارة التعليم من أهل السنة تم فصلهم من وظائفهم بعد  -
 . سنةاالثورة أو جرى نقلهم إىل مناطق شيعية ليس فيه

أسندت احلكومة قيادة أهل السنة إىل علامء السوء من املنافقني الذين  -
 .بحمد كل حاكميسبحون 

أنتم قلة ونحن األكثرية، واحلكم : عندما يطالب أهل السنة بحقوقهم يقولون هلم -
لألكثرية، ومن جهة أخرى يشنون محلة ضد املخلصني من علامء أهل السنة 

والوهابية يف إيران أخطر من البهائية ،  والزندقة، والكفر،ويتهموهنم بالوهابية
 .واع الكفرواملجوسية، وهي عندهم أشد أن
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 م جرت انتخابات، ورغب بعض شباب أهل السنة دخول هذه ١٩٨٥يف عام  -

 ورغم ذلك -حمي الدين-هلم السلطة ألن هلم صلة بالشيخ االنتخابات، فلم تسمح 
متكن الشباب من خوض االنتخابات، وأقدمت السلطة عىل منعهم من دخول 

 .الربملان
كتب مقاالت ) صالح آباد(دينية يف مدير مدرسة ) مولوي حمي الدين(الشيخ  -

حيذر فيها الشباب من عقائد الشيعة، فاعتقلوه وزعموا أنه وهايب، وبعد عام 
التي ال يوجد فيها ) نجف آباد(أخرجوه من السجن ونفوه من بلده يف خراسان إىل 

 ألهنم دافعوا عن ؛ًسني واحد، وسجنوا عددا من العلامء والدعاة، ونفوا بعضهم
 . الدين يف خطبهمالشيخ حمي

سني بني يراين يف سن معني يؤخذ للتجنيد اإلجباري، ال فرق يف ذلك إكل  -
ًوشيعي، أما الفرق ففي الرتب العسكرية، فالسني يبقى جنديا وممنوعا من تويل  ً

يرانية العراقية ال القيادة يف اجليش، وكذلك فالسني الذي يقتل يف احلرب اإل
ض وقد قتله الكفار، أما الشيعي فيعطون أهله التعوي ألنه كافر ،حيصل عىل تعويض

 فيام أسموه أسبوع الوحدة عن أمثال -نور الدين-املادي، وقد حتدث أحد الدعاة 
 .هذه الظواهر، وكان نصيبه السجن

ألكرب، هنج البالغة، والفقه ا: من املواد املقررة يف املدارس واملعاهد السنية -
، والشيعة هم الذين يمتحنون السنة هبذه -يمطهر-وكتاب آخر ألحد علامئهم 

الكتب، والنجاح والرسوب متوقف عىل قناعتهم بأن الطالب متفهم هلذه الكتب 
 .وال يرفضها

 ال يوجد سوى مخسة مساجد ألهل السنة فقط وهي )مشهد(يف مدينة  -
وأراد ) التوحيد، الشيخ فيض، النور،رضائيان، ومسجد آخر ال يذكر األخ اسمه(

 شهر يور، وجاءت ١٧ يف شارع ١٩٨٣ة أهل هذه املدينة بناء مسجد عام السن
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 ).بالبلدوزر(ًالسلطة ليال وهدمت ما بني منه 
، )غالم حيي(تشيع بعض السنة يف إقليم خراسان، ومن هذا العدد القليل  -

ًوكان معروفا بفساد خلقه وسوء طويته، ومن األدلة عىل سوء خلقه أنه كان يرشب 
 وبعد تشيعه لبس لباس علامئهم، وأغدقوا عليه املال، وسلطوا عليه ،)احلشيش(

األضواء ومقابل ذلك فلقد نبذ عقائد الشيعة وانحرافاهتم عدد من علامئهم 
الذي كان من علامئهم البارزين يف ) رضائي(وأصبحوا من أهل السنة، ومن هؤالء 

-درس يف العراق زمالء اخلميني، والذي كان من ) الربقعي( والعالمة )مشهد(
 وبعد أن هداه اهللا يف وقت هلم فيه متام اهليمنة، أخرجوه من بيته، ومن - النجف
وأرسلوه إىل خراسان، ثم زجوا به يف السجن، وحاولوا اغتياله قبل ) تربيز(مدينة 

ًسجنه فأطلقوا عليه النار، ونجاه اهللا بعد أن مكث أياما يف مستشفى من مستشفيات 
 ،-يكذبون-  كام هو شأهنم  لكنهم-يعة أهنم حاولوا اغتياله طهران، وأنكر الش

 من طلبة اجلامعة عقائد اتوسبب اغتياله خوفهم من نشاطه، فكان يدرس جمموع
 ويطلب منهم أن ينكروا أمام الشيعة أهنم سنة، وكانوا يسمون أنفسهم ،أهل السنة

 بطش احلكومة وجلأوا إىل مثل هذه التسمية ليتخلصوا من) أهل القرآن والرأي(
 ).الربقعي(من طالب ) رضائي(ومما جيدر ذكره أن ... هبم

ليس يف خراسان أحزاب أو مجاعات سنية وغري مسموح بنشوء مثل هذه  -
 . ومنشورات سنية،وال بطباعة وتوزيع مؤلفات، التكتالت

ن يف و موظفكذا كان هناإالقضاء واملحاكامت كلها عىل املذهب الشيعي، و -
 .م من أهل السنة، فهم منافقون للنظامهذه املحاك

 التمسك بعقيدهتم، ويشعرون بتميزهم يأصبح أهل السنة يف خراسان شديد -
ًعن الشيعة بعد الثورة، وذلك ألن منابذة الشيعة هلم بالعداء تركت يف نفوسهم أثرا 

ُإجيابيا، وأصبحوا ي  .دركون أهنم يدفعون رضيبة التمسك بالدين احلقً
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 الذين يدرسون يف اخلارج قلة، وال تعطى هلم جوازات سفر، نـةُّالسالطلبة  -

وهلذا يضطرون إىل مغادرة إيران بدون جواز، ويف اخلارج تصادف الطلبة 
صعوبات يف دراستهم ألن مستواهم العلمي أقل من مستوى زمالئهم من أهل 

 ؛لقبض عليهملقي السلطة اُوعندما يعود هؤالء الطلبة إىل إيران ت... البلدان األخرى
 .ألهنم ال حيملون جوازات سفر

وبعد الثورة اخلمينية تم ) جوانان توحيد(ان يف خراسان مجعية اسمها ك -
، ومرة أخرى قالوا إهنا من - تودة-عية يوحلها، واهتمت من قبل احلكومة بالش

جماهدي خلق، وهي ليست من هؤالء وال من هؤالء، وأعضاؤها يشعرون بام يشعر 
أي شورى أهل السنة بزعامة مولوي عبد ) شمس(نة، وبعد الثورة نشط به أهل الس

العزيز، غري أن الثورة حلت هذه احلركة التي استقطبت علامء أهل السنة فرتة من 
 .الوقت
قسم يقول احلق ويأمر باملعروف وينهى عن : علامء أهل السنة ثالثة أقسام -
، وقسم يعرف احلق ويؤثر  وبعضهم تم نفيه، وهؤالء بعضهم يف السجن،املنكر

 .الصمت، وقسم يوايل السلطة ويتعاون معها
 ألهنم حيرصون عىل ،ليس أمام ضعاف النفوس من أهل السنة إال التشيع -

الوظيفة، والتشيع هو الطريق الوحيد إليها، والشباب الطيب قد يتهم وحياكم ألنه 
 .ا وال جتارهت،من جتار املخدرات، وهو الذي ال يعرف املخدرات

هناك عدد حمدود من الطلبة يدرسون يف مدارس احلكومة، ويدخل بعض  -
 إلفساد )قم(هؤالء اجلامعات اإليرانية، وبعضهم اآلخر حياولون إرساله إىل جامعة 

 .عقيدته
-مات  والطرق املعبدة قليلة، واخلد، ورديء، قديمُّالسنـة،العمران يف مدن  -

لبرتول بالبطاقة، وليس الشيعي كالسني يف  سيئة وا-كالكهرباء واملاء وغري ذلك
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) نرص آباد(و) خرم آباد(احلصول عىل هذه البطاقة، ومن األمثلة عىل ذلك بلديت 
حممود (وسكاهنام من الشيعة وهلذا فكل اخلدمات متوفرة بحالة جيدة، أما قرية 

ر  فهناك قرا: سيئ ألن سكاهنا من السنة، ومثال آخر؛ فوضعهامالتي بجواره) آباد
ىل اآلن مل إ والعليا ومنذ أيام الشاه لتعبيد شارع من مشهد إىل قرية درازاب السفىل

 .ينفذ هذا القرار
 مبالغ اكتب الشيعة التي هتاجم السنة توزع بشكل يلفت األنظار، وتنفق عليه -

ًطائلة، أما الكتب التي تفضح عقائد الشيعة فيجري التحقيق فورا مع حاملها، 
 . جريمة الذين يروجون املخدراتوجريمته أشد من

ألن السالح ممنوع يف خراسان فلم جتر مصادمات مسلحة بني السنة  -
 .والشيعة

 :وعندما سئل األخ ما الذي حيتاجه أهل السنة يف خراسان أجاب
فمثل هذا ... ماذا عند أهل السنة يف إيران كلها، وليس يف خراسان وحدها

ء بسيط، أما نحن فينقصنا كل يشء، ولكن السؤال يصح أن يوجه لقوم ينقصهم يش
 !.؟من الذي يساعدنا ومن الذي يعيش معنا يف حمنتنا

 فكونوا معه، واملسلمون يف كل ،اهللا معكم! !هون عليك يا أخي: ُفأجيب
مكان قد انتبهوا إىل مصيبتكم، ويقفون معكم يف مشاعرهم وعواطفهم، وقد آن 

 .ُّبني مجيع أهل السـنةدق األوان لينجم عن هذه املشاعر تعاون صا
 مقابلة أخرى مع دعاة آخرين من أهل خراسان فزودونا بمعلومات عن ناوأجري

 :مدن أخرى من اإلقليم، وبينوا أحوال الناس فيها، ومن هذه املدن
 ألف نسمة، ٣٥عىل حدود إيران مع أفغانستان ويبلغ عدد سكاهنا ) امجتربة ( -

يمدح اخلميني ) شيخ حاجي( السنة يف املدينة ة، ومن أبرز شيوخـنُمنهم س% ٥٥و
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يف خطبه، وهذا الشيخ هو قايض البلدة، وله أحكام يتحدث عنها الناس باشمئزاز، 

 ألجله ويذهبون إىل جماهدي خلق أو ،وهلذا فاجلهلة من الشباب ينفرون من الدين
ن يف  أو يعملو،ًإىل الشيوعية يف كابل فيبقون هناك هربا من احلكومة والتجنيد

 .جتارة املخدرات وجيلبوهنا من أفغانستان
 وإال ففي ،وكام قلت فهذا املوقف من بعض الشباب سببه اجلهل واهلوى

وهو من الدعاة العاملني ) مصطفى أربايب(علامء جيدون، ومنهم الشيخ ) تربة جام(
 . للحكومةٍإىل اهللا وغري موال

وفيها ، ُّالسنـةمنهم من أهل % ٦٠و،  ألف نسمة٢٥عدد سكاهنا ): تايباد(دينة  -
 ومساجد يسكن فيها الطلبة ويدرسون عىل نفقة املحسنني من أهل ،مدارس دينية

 .املدينة
ل ـه سيقتـومن الطرائف التي حدثت يف هذه املدينة أن أحد جنود السنة أقسم بأن

مه  ونفذ قس-رضوان اهللا عليهم-ابة ـن الصحـريهم مـدين وغـاء الراشـم اخللفـن يشتـم
أنتم قلتم ال فرق بني الشيعة : كمة قالاحوعندما قدموه إىل امل، فقتل ستة من الشيعة

وخرج من السجن ، الرباءةبفحكموا له ، وهؤالء شتموا أئمتنا وأنا ثأرت هلم، والسنة
 . ألهنم أرادوا محاية الشيعة وهم قلة يف املدينة من غضبة السنة؛بعد فرتة قصرية

 ة وخاصة احلضان،مدارس احلكومةيف نة ُّالسومن وسائلهم يف تشييع 
،  وهم من أبناء السنة-داخيل-ة يسكنون يف هذه املدارس والطلب، بتدائيةواال

فيعلموهنم عقائد الشيعة وقد ،  شيعة- من الرجال والنساء-لون تربيتهم والذين يتو
 .لشيعةوغريها من املدن من السنة إىل ا) تايباد(حتول بعض هؤالء الطلبة يف مدينة 

 صالة اجلمعـة يأيت حرس الثورة إىل املساجد، ويستمعون إىل خطبة يف -
ًفإن قال اخلطيب شيئا خيالف عقيدهتم، أو خيالف مواقفهم السياسية،  اجلمعة،

بخطبته إن أنكر، ومن الذين ) رشيط كاسيت(هناك يقدمون له واقتادوه إىل التحقيق، 
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يف ) مولوي حمي الدين(و)  عربمولوي( واختذوا ضدهم إجراء ،حققوا معهم
ومن أجل إفساد أخالق أهل السنة يكلفوهنم بالتجسس عىل إخواهنم، . تربة جام

 ألهنم يعيشون عىل ،ويغدقون عليهم املال، والناس هناك بحاجة إىل املال
 . لذلك جيدون من يستجيب هلم،الكفاف

طاع الطرق ألن  ق:وما حوهلا كثرة) تايباد(ومن األمور التي ترعب الناس يف 
املنطقة عىل احلدود مع أفغانستان، وقطاع الطرق كثر من جهة أفغانستان، 

حيافظ عىل احلدود، والرشطة  واملستهدفون أهل السنة وحدهم، وجيش الشيعة ال
قع عليه ت وكل ما ،ال ترعى األمن، وهلذا فقطاع الطرق يرسقون األغنام والسيارات

 رسقوا سيارة وسائقها وحتى كتابة هذه ١٩٨٧أيدهيم من مال ومتاع، ويف عام 
ًوكذلك يأخذون احليل والذهب من النساء، وأخريا أقدم ... ف مصريهَرْعُي األسطر ال

وهذا حيدث يف مدن أهل السنة ... قطاع الطرق عىل خطف بنات ونساء أهل السنة
 .ا سكاهنامدن الشيعة فال يستطيع قطاع الطرق الوصول إليها بله أن يرعبو وقراهم، أما

د ِقُإن قطاع الطرق هم من السنة األفغان، والصحيح أنه إذا ف: والسلطة تقول
 واملفاسد كثر قطاع الطرق، وهؤالء بعضهم من ،األمن، وانترشت املخدرات

 واملشكلة ، وبعضهم من أفغانستان، وبعضهم من إيران،الشيعة وبعضهم من السنة
وهي سياسة تتبعها ...  فقدان األمن وإنام املشكلة نامجة عن،ليست يف وجودهم

 ،ًالسلطة، وبدال من محايتها للحدود، فهي تسخر أجهزة األمن يف مراقبة املواطنني
ًوالتضييق عليهم، وكبت أنفاسهم وفضال عن ذلك يأخذون شباب أهل السنة للقتال 

 .ضد العراق ويضعوهنم يف مقدمة اجليش ليموتوا
حوهلا عىل رعاية األغنام والزراعة وغري وما ) تايباد(ويعيش أهل السنة يف 

 .ذلك من احلرف البدائية
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 ال يتساهلون مع الطلبة الذين يدرسون يف اخلارج، -أي السلطة-وهم  -

لب يدرس يف اخلارج، ويقومون اوجيدون من املنافقني من يقدم هلم اسم كل ط
أغلقوا بوجهنا وهكذا ...  ألنه وهايب، ويف سجوهنم نامذج كثرية،بإلقاء القبض عليه

 .اجلامعات يف الداخل، وأرادوا منعنا من الدراسة يف اخلارج
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، ويعتمدون عىل الرعي، ً حياة بدائية-وهم األكثرية-يعيش أهل السنة  -
وللنظام ... والتجارة البسيطة ال سيام وأن املنطقة تقع عىل حدود إيران مع باكستان

وتشعل بينهم ، يةل القبئغل حكومة اآليات مساووتست، القبيل سلطان يف بلوشستان
، )قبيلة الرجيي(و) ار حممدي( نشب قتال بني قبيلة ١٩٨٨ففي عام ، نار الفتنه

 .ووقعت خسائر فادحة بني القبيلتني
وأوضاع الشباب مزرية ، اجلهل متفيش ألن املنطقة مهملة منذ أيام الشاه -

ار هذا البالء الذي يفتك بعقول وتسهل احلكومة انتش، تنترش بينهم املخدرات
 هلم إال جتارة  ليسدمر قلوهبم وأجسادهم ثم تصفهم فيام بعد بأنهُالشباب وي
ويف السنوات األخرية خرجت أعداد كبرية من شباب البلوش إىل ... املخدرات
 وكثر ، وبشكل خاص يف السويد،با الغربيةو واستوطنوا يف دول أور،خارج إيران

إال وأصبحن خيرجن إىل األسواق من بيوهتن وال يعرفن ، نطقةعدد النساء يف امل
 . واألفران وغري ذلك، والوقوف أمام البقاالت،التجوال يف الشوارع

علامؤنا يف بلوشستان ال يستطيعون تأليف كتاب خيالف عقائد الشيعة التي  -
ذلك وأكثر من ، وبالتايل فهم عاجزون عن الدفاع عن السنة، متس ديننا وعقيدتنا

ومـن يرفض الذهـاب يغلقـون ،  عىل الذهاب إىل جبهات القتالفهم جمربون
نوا للناس من فوق منابرهم يوم اجلمعة أن يكام أهنم جمربون عىل أن يب... مدرستـه

ًالقتال ضد العراق فرض عني عىل كل مسلم سنيا كان أو شيعيا ً. 

                                       
هناك علامء أفاضل ىف بلوشستان مل يستجيبوا للحكومة وهلم مواقف طيبة وقد حتدثنا  )١(

 .عنهم ىف مواضع خمتلفة من هذا الكتاب
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النعامن مذهب أيب حنيفة  فكلهم عىل ُّالسنـة،ال يوجد خالف مذهبي بني أهل  -

واستفتت املنافقني ، وبدأت السلطة تتحدث عن الوهابية والوهابيني -رمحه اهللا-
واختذت من هذه ،  ينتسب إىل الوهابية فأفتوا بكفر كل من،ممن تسميهم علامء

 . وغريها)نجوار(الفتوى ذريعة لسجن بعض الدعاة يف منطقة 
وهو ، )صويف دوست حممد(م السلطة ومن العلامء العاملني الذين اعتقلته -
ًوكان منتبها خلطرهم منذ ، وله مؤلفات حتدث فيها عن بطالن عقائد الشيعة، كاتب

 ،السجن ملدة سنتنيب وعاقبوه )بلوشستان( يف )رسوان(وهو من مدينة ، أيام الشاه
 .ومؤلفاته كتبها باللغة الفارسية، ثم نفوه إىل أصفهان

 خمتلفة من أجل ًاويسلكون طرق،  أهل السنةحياول نظام اآليات تشييع -
 :حتقيق هذا اهلدف

كافآت ملن امل و،رواتبالورصف ،  والضامئر بالتجسس، إفساد الذمم:منها -
 وجتمع السلطة هؤالء الذين فسدت ضامئرهم يف حلقات ،يقومون هبذه املهمة

 .خاصة يدرسوهنم فيها عقائد الشيعة
ففي العطلة الصيفية ، دارس احلكوميةالطلبة يف املبني نشاط ال: ومنها -

وال جتد يف هذه املخيامت عىل كثرهتا ، يقيمون املخيامت الرتبوية خارج اإلقليم
ًموجها سنيا واحدا فاملوجهون ً  واألساتذة الشيعة يدرسون أبناء أهل ، واملربون،ً

ويدرسوهنم عقائد ... ون ويفرتونؤيدرسوهنم مثالب الصحابة كام يشا... السنة
ويدرسوهنم سياسة نظام اآليات، ولقد تشيع بعض شباب أهل السنة يف ... شيعةال

 .)إيران شهر(مدينة 
  

                                       
ذه املقابالت من وسائل الشيعة متشاهبة ومما جيدر ذكره أن اإلخوة الذين أجريت معهم ه )١(

 . مناطق خمتلفة ومل تتم املقابالت ىف جلسة واحدة أو ىف مدينة واحدة
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 :يقوم بعض أفراد القبائل بقطع طرق الشيعة ألسباب خمتلفة -
 وشعورهم أن هؤالء هم سبب ، وحاجتهم إىل املال،فقرهم املدقع :منها -
 ...فقرهم
هم  منأن إذ ليست هلم أهداف ماديةف، عة بوجوب قتال الشيهماعتقاد: ومنها -

 .هنتهم مولكن هذه، فقراءبوا سليمن 
يعيش الناس يف بلوشستان يف ضيق وشدة، فكل يشء مراقب، وكل يشء  -

ورغم ذلك ، املدارس األهلية، الشوارع، صناديق الربيد، اهلواتف: يتجسسون عليه
 .سني وشيعييقول الرافضة يف أجهزة إعالمهم أنه ال فرق عندهم بني 

ويشغلها ، يف اإلذاعة خصصوا ساعة واحدة يف األسبوع ألهل السنة -
 . والدفاع عنها،املنافقون يف النفاق للحكومة

البلوش يملكون السالح، ولو كانت هلم قيادة جتمع شتاهتم النتزعوا  -
 .حقوقهم من الرافضة، والدولة تعرف ذلك، وتعرف خطرهم وخطر األكراد عليها
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 -العاصمة-اس ـدر عبـي بنـا فـأم %٥٠م هرمز حوايل ـي إقليـفُّالسنـة ة ـغ نسبـتبل

والشيعة وفدوا  ،ن سكان بندر عباس معظمهم من السنةإويف األصل ف% ٣٠فتبلغ 
 .ويكثر السنة يف القرى ،إليها من اخلارج

سة العلوم مدر(ومنها  ،وال يوجد يف اإلقليم كله أكثر من ثامن مدارس أهلية
هو من خرجيي اجلامعة و ،يديرها الشيخ حممد عيل ضيائي) اإلسالمية ألهل السنة

ويتجمع  ،ويعترب قدوة لشباب أهل السنة يف اإلقليم، -نة املنورةياملد-اإلسالمية 
ويف عهد الشاه ، ًحوله الشباب لكنه مل حياول أن يؤسس حزبا أو مجاعة إسالمية

ًكان يلقي درسا رسيا ً وكان له نشاط اجتامعي يف ، صفوة خمتارة من الشباب ل
وتقلص نشاطه بعد الثورة ، وكان يطبع الكتب ويوزعها، )انجمن(و) بندر عباس(

 .واقترص عىل رعاية مساجد أهل السنة، وانقطع عن الدرس اخلاص، اخلمينية
 متكنوا )جماهدي خلق(منظمة وكان له مكتبة اسمها مكتبة التوحيد، ولكن 

فلجأت  ،يطرة عىل هذه املكتبة مستغلة جمموعة من الشباب السنة املغفلنيمن الس
 .)جماهدي خلق(احلكومة إىل إغالق هذه املكتبة واعتقال الشباب بحجة أهنم من 

حتسنت أحوال أهل السنة يف بندر عباس بسبب هجرة جمموعة من العراقيني  -
ًماما وخطيبا ملسجد عمر بن يرانية، وكان أحدهم إإليها أثناء احلرب العراقية اإل ً

، وانتبه نظام اآليات إىل اخلطر الوافد عليهم فاعتقلوا )بندر مخري(اخلطاب يف 
إهنم  :حتتاج إىل إعداد أو إىل طول تفكري الشباب العراقيني، والتهمة جاهزة ال

 .وهابيون وكفى
                                       

وهذه حال أهل السنة ىف إيران ىف عهد الشاه وعهد اآليات فموقفهم من السنة وأهلها  )١(
 .واحد
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يف والناس ) صدر اإلسالم(مدرسة للعلوم الدينية واسمها ) بندر مخري(يف  -
 أما الشيعة فقلة قليلة، ومع ذلك فاملدرسة احلكومية واإلدارات ،هذه املدينة سنة

 وليس بينهم أحد من أهل السنة حتى املسؤول عن املدينة فهو أحد ،مهيبأيد
ًالوافدين إليها، وقد بنى مسجدا كبريا للشيعة، مع أن عدد املصلني الشيعة ال يتجاوز  ً

 .أصابع اليد
بند ( والشيعة يف مدينة ، ميالدي بني السنة١٩٨٠يف عام حصل صدام مسلح  -
وهجم الشيعة عىل املسجد لقتل ) سامعييلإ(بسبب خطبة ألقاها الدكتور ) لنكة

بسلطان (املشهور ) الشيخ حممد عيل خالدي( وأستاذه ،سامعييلإ. الشيخ د
نار عىل  وبدأ القتال بعد صالة اجلمعة، واستمر حوايل ساعة، وأطلقوا ال،)العلامء

 .املصلني، ولكن مل يقتل أحد من الطرفني
ًرج شباب أهل السنة بعد ذلك يف مظاهرة احتجاجا عىل هجوم الشيعة خو

ً، وجاءت قوات اجليش فأحاطت باملتظاهرين وقتلت عددا منهم، معىل مسجده
كالشنكوف (ومتكن أحد شباب السنة من اعتالء منارة املسجد اجلامع وهو حيمل 

ثم توسعت دائرة ... ً، وقتل من الشيعة يف اليوم األول عرشين قتيال)وستة خمازن
القتال، وحارص اجليش املدينة ملدة أسبوع، وجاءت قوات شيعية مدنية من خارج 

عتاد أهل السنة لبسها، وبلغ اخواهنم، وكانوا يلبسون الثياب التي إاملدينة لنجدة 
 . وكان أكثرهم من النساءعدد القتىل من الشيعة سبعني، ومن السنة سبعة عرش

دولة والتجأ إىل ) بندر لنكة(سامعييل فاستطاع أن يغادر إ. أما الشيخ د
وغادر ) ركني(الذي كان يقوده ما يسمى بآية اهللا القتال ، ثم توقف  العربيةاإلمارات

، وحاولت  العربية اإلماراتدولةًواستقر أيضا يف ) بندر لنكة(سلطان العلامء مدينة 
 ألن وجوده خارجها ،إقناع الشيخ حممد عيل اخلالدي بالعودة إىل إيرانالسلطة 

                         حيرجهم أمام الرأي العام يف اخلارج لكن الشيخ رفض وأعلن بأنه ال يأمن عىل 
 .ذا عادإنفسه 
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ستة أشخاص من عائلة اجليالين، ومن الذين أصبحوا ) بندر مخري(تشيع يف 

ًويعاين ضغوطا ) شرياز(وهو اآلن خطيب وداعية يف ) مظفريان(ة الدكتور ـنُس
 .شديدة
) حاشية اخلليج(ة عن املشكالت التي تواجه أهل السنة يف خول اإلئُوس

ًفأجابوا كالما مشاهبا للكالم الذي سبق ذكره عن مشكالت بلوشستان وخراسان  ً
من مغادرة إيران البطالة، والفقر، واجلهل، ومنعهم : وغريمها، ومن هذه املشكالت
 أجل الدراسة، وثالثة األثايف املخدرات التي و منسواء كان ذلك من أجل العمل أ

 .يستوردوهنا من بلوشستان وأفغانستان
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الشيخ عز الدين احلسيني قائد ديني تقليدي لألكراد اإليرانيني، وقد أيد 
وعوده لألكراد قاد عز الدين اخلميني ضد نظام الشاه، وعندما نكث اخلميني ب

 أخىل املدن ١٩٨٠ م ضد نظام اآليات، ويف عام ١٩٧٩املقاومة املسلحة عام 
 م ١٩٨٥ًوصعد إىل اجلبال واستمر يقاتل معتصام بجبال كردستان حتى عام 

 .فاضطر إىل مغادرة إيران والتجأ إىل العراق
 :ويقول يف عدد من املقابالت التي أجريت معه

: ً ألنه يعتقد كفره، ويقول أيضا؛أعلن اجلهاد ضد الشعب الكرديإن اخلميني 
يرانية عىل اعتبار أن هؤالء إن اخلميني مل يعرتف بأي مرجع ديني يف كردستان اإل

 تم ن لقد كانوا وال يزالون يعتمدون عىل بعض رجال الدين الشيعة الذي،من السنة
 .إحضارهم من خارج املنطقة

ريض اهللا - أن هناك إهانة يومية للخلفاء الراشدين ًوأضاف قائال الكل يعرف 
 ملشاعر أهل السنة، وعالوة عىل ذلك فقد قاموا ً دائامًا وهناك استفزاز-همنع

 ).مهاباد(بإغالق مجيع املدارس الدينية السنية يف 
) العرب( ومقابلة أخرى أجرهتا جريدة ٢٠/٢/١٩٩٠) املجلة(انظر جملة 

أخيه الشيخ جالل الدين احلسيني زعيم النضال  مع ١٥/١٠/١٩٨٦اللندنية يف 
 ).خبات(القومي اإلسالمي 

اسة، وكانوا يظنون أن العالقات الودية يوهناك شيوخ صوفيون ال شأن هلم بالس
 وبني نظام اخلميني، ولكن األخري بعد أن انتهى من العلامء ،سوف تستمر بينهم

 وينرش التشيع بينهم ،يستفزهموالدعاة الطيبني التفت إىل الصوفيني وغريهم وبدأ 
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 إىل هافاضطر الشيخ عثامن نقشبندي إىل مغادرة إيران واإلقامة يف فرنسا، ثم غادر

... ، وراح يعمل من أجل توحيد صفوف املعارضة)مريديه(تركيا وأقام فيها بني 
وكانوا يتحالفون مع هذه اجلهة ضد ... ًوهكذا مل يرتك نظام اآليات أحدا من السنة

 .ثم يغدرون بحلفائهم، ويف كل مرة جيدون من يتعاون معهمتلك، 
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هذه املقابلة حماولة لكشف حقيقة أهل السنة العرب يف جنوب إيران يف 

يرانية، ومن هنا جاء احلوار مع أحد علامء السنة العهد الشاهنشاهي وعهد الثورة اإل
بندر (خطيب اجلمعة يف مدينة ... ئييف إيران الشيخ حممد بن حممد صالح ضيا

... سنة) ١٣(حدى املدارس الثانوية منذ إبإيران، مدرس العلوم العربية يف ) عباس
السنية عىل يد الشيخ ) عوض(تلقى علومه الدينية االبتدائية يف مدرسة دينية بمدينة 

 ١٩٦٠ذته عىل حد قوله ثم انتقل إىل املدينة املنورة عام تأول أسا) أمحد فقيهي(
 وخترج ١٩٦٣كامل الدراسة الدينية فدخل اجلامعة اإلسالمية عندما افتتحت عام إل

 . لريجع إىل إيران وخيدم أهل السنة فيها إىل اليوم١٩٧٠منها عام 
وهي ) عوض(وجرى هذا احلوار يف بيت متواضع مبني من الطني بمدينة 
سلمون السنة يف إحدى املدن السنية املتوزعة يف جنوب إيران حيث يتوزع امل

يراين، والسنة البلوش يف إلإيران عىل اجلهات األربع فهم سنة عرب يف اجلنوب ا
منطقة بلوشستان عىل حدود باكستان، واألكراد يف منطقة كردستان يف الشامل 

واخلراسانيون عىل حدود أفغانستان وروسيا، والرتكامن يف . يرانإالغريب من 
 .يرانإ موزعون عىل اجلهات األربع من يران، فالسنة مخسة أقسامإشامل 

من خالل هذه املقابلة مع الشيخ ضيائي أن ) املجتمعجملة (وقد حاولت 
تستكشف أحوال أهل السنة يف جنوب إيران املشتهر بجنوب فارس فكان هذا 

 :احلوار
 نود أن حتدثنا عن أحوال املسلمني من أهل السنة واجلامعة يف إيران يف :املجتمع

 .هعهد الشا
 يف احلقيقة قبل الثورة اإلسالمية كان أهل السنة يعيشون عيشة :الشيخ ضيائي
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ً فأسباب الفساد متوفرة للجميع سواء كان اإلنسان سنيا أم شيعيا، مل ،علامنية ً

ر أهل َّيكن الشاه خيدم الشيعة أو السنة وإنام كان يؤيد الفرقة البهائية وقد ترض
 كام يف -رضا شاه- ًاضية خصوصا يف عهد سني سنة املًالسنة كثريا يف اخلم

مسألة رفـع احلجاب مما دفع العديد من العائالت السنية إىل اهلجرة نحو بلدان 
 ،اخلليج ومل يكن ألهل السنة يف عهد الشاهنشاهية أية حقوق اجتامعية

نة كبرية يوهي مد) بندر لنجة( أذكر يف مدينة .فمدارس أهل السنة كانت ضئيلة
 من السنة كانت فيها مدرسة دينية واحدة يتخرج منها أئمة من أهلها% ٩٩

ًأيضا ) عوض(ويف مدينة ،  ومل تكن للمدرسة صفة رسمية،املساجد وغريهم
 وغريها من ،حسنني املقيمني يف الكويتمدرسة دينية واحدة متول من قبل امل

ً والدولة الشاهنشاهية مل متول مسجدا واحدا لنا من جممو،الدول العربية ع ً
 .ألف مسجد ألهل السنة يف جنوب إيران

 فاجلامعات كانت قائمة يف ،كام ترضرنا قبل الثورة من جهة الرتبية والتعليم
 فالطالب الشيعي ،املدن اإليرانية الكبرية التي يغلب عليها الطابع الشيعي

ينسجم مع هذا الوضع أما الطالب السني فهو خمري بني اجتاهني إما اجتاه ديني 
رىض -وأم املؤمنني عائشة  - - عاد للخلفاء وأصحاب رسول اهللاشيعي م
وإما اجتاه سيايس مادي شيوعي فمن ، وهذا مرفوض بالنسبة له -اهللا عنها

الطبيعي واحلالة هكذا أن يتجه إىل الشيوعية فلو وجدت يف كل جامعة مكتبة 
لذلك صغرية ختص أهل السنة ملا اجته الطالب اجلامعي السني إىل الشيوعية، 

ًيرانية حيملون أفكارا كان أكثر الطالب الذين خترجوا من اجلامعات اإل
شيوعية وهذا من أكرب األرضار التي حتملناها قبل الثورة وبدأت نتائجها السيئة 

 ...بعد الثورة
 ؟ أحوال أهل السنة بعد الثورةت هل تغري:املجتمع

 األمور االجتامعية  فمن ناحيةط لقد تغريت من بعض النواحي فق:الشيخ ضيائي
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ً مما نفع أهل السنة كثريا ،واألخالقية أزيلت مجيع آثار الفساد من املدن السنية
لكن بام أن مذهب الدولة الرسمي هو املذهب الشيعي فمن الطبيعي أن رجال 
الدولة ال يعملون عىل تقوية مذهب أهل السنة واجلامعة مع أن من املفروض 

ن ــ ولك،اــعىل أهنام شعب واحد ال اختالف بينهم من الفريقني ٌّظهر كلَأن ي
ــكــا بــأن أبــول بــن نقــنح. كــر ذلــة غيــاحلقيق ــر وعمــ رضوان اهللا -ر وعثامن ــ
من أعظم رجال اإلسالم وأخلصهم وأهنم يدخلون اجلنة مع رسول  -عليهم

 تعتقد أن والسنة) معاذ اهللا( والشيعة تكذب ذلك وتقول أهنم يف النار .اهللا
 والشيعة تعتقد أن علامء الدين بمنزلة ،علامء اإلسالم عليهم أن يرشدوا احلكام

 وهناك اختالف يف األحكام بني ، وطاعتهم مطلقة كطاعة اهللا ورسوله،األنبياء
 ؟ا انسجامننبيالسنة والشيعة فكيف يكون 

اء املساجد  هل تقوم حكومة الثورة بنفسها بفتح املدارس الرشعية وإنش:املجتمع
 ؟ألهل السنة وتسمح ألهل السنة بنرش وطبع الكتب السنية الرشعية

بندر ( مل تفتح احلكومـة ألهل السنـة مدارس دينية، نحن أسسنا يف :الشيخ ضيائي
 كام علمنا أن مدارس ، واحلكومة مل متانع،مدرسة دينية غري رسمية) عباس

 ،ًذلك أيضايف مل متانع دينية عديدة أنشئت يف بلوشستان وحكومة الثورة 
ًونظرا النشغال الدولة يف حروهبا الداخلية واخلارجية فحتى اآلن مل نعلم 

أما بشأن الكتب الرشعية فالدولة ال . نواياها احلقيقية اجتاه موضوع املدارس
تشجع كتب أهل السنة بينام تؤيد بقوة نرش الكتب الشيعية التي تطعن يف 

هامجة أهل السنة مما يشجعنا عىل القول بأن  وم،أنساب اخللفاء والصحابة
 .الدولة ال تريد خدمة السنة

ً يقال أن السنة يالقون اضطهادا من بعض الشيعة املتعصبني كانتهاك :املجتمع
 ؟مساجد أهل السنة وسب الصحابة فام حقيقة ذلك
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 نصف اخلرب صحيح والنصف اآلخر كذب فمهامجة الشيعة ألهل :الشيخ ضيائي
ساجدهم غري صحيح وكذب خالص عدا تلك املشكلة الداخلية التي السنة ومل

 والتي أثارها اليساريون ،بان الثورةإبني السنة والشيعة ) لنجة(حصلت يف مدينة 
من  )٢٧(من الشيعة و ًشخصا) ١٧(ل فيها ِتُشغال الثورة بأمور داخلية وقإل

لدولة عىل السنة وإىل اآلن ال نعلم السبب الصحيح هلا وانتهت بسيطرة ا
فنحن ) كردستان(يران، أما يف إاألمور واملصاحلة بني الطرفني هذا يف جنوب 

 .ً عىل كل مل نسمع أن مسجدا من مساجد السنة أغلق،مل نذهب إىل هناك
أما صحة نصف السؤال املطروح فتتعلق يف أن احلكومة تؤيد سب الصحابة 

ي ـدا علــذا عـإىل يومنا ه -- ًوالنيل منهم كائنا من كان يف أيام وفاة الرسول 
ريض اهللا -ن ــيـن واحلسـه احلســ وولدي-ــهي اهللا عنــرض- ب ــالـي طــن أبــبا

وقد وزع حراس الثورة يف بعض القرى رسائل هتني . وأئمة الشيعة -عنهام
غ املسؤولون باألمر منعوا توزيع الرسائل يف منطقة السنة ِّلُالصحابة وملا ب

 ، والفسقة،شيعة تسمي الصحابة املذكورين باخلونةوالتزال ال! فقط
وهذا يشء ال يستطيع أحد إنكاره، وعىل سبيل ... واملرتدين وأهل النار

ن شعار إ: (قال اخلميني قبل رمضان يف تلفزيون إيران باحلرف الواحد: املثال
) الفرقة الناجية وعالمتهم اخلاصة من أول اإلسالم إىل يومنا هذا إقامة املأتم

الس ــون جمــيقيمون املأتم وال يلبسون األسود وال يقيم معنى هذا أن الذين ال
ق أمتي رتتف«: - - ن النار إشارة إىل حديث رسول اهللاــن مــر ناجيــة غيــحاــالني

 وهذا حكم واضح » واحدة منها ناجية والباقي يف النار،إىل ثالث وسبعني فرقة
 وكتب الشيعة تؤيد ذلك ،ن أهل النارمن اخلميني عىل أهل السنة بأهنم م

 . الكتبهذهوتشجع طبع 
 فضيلة الشيخ نود لو حدثتنا عن شعور أهل السنة جتاه الدستور اإليراين :املجتمع

احلديث الذي يعامل أهل السنة معاملة أهل الذمة وحيرمهم من تسلم 
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 املناصب القيادية يف الدولـة كرئيس اجلمهورية والوزراء واملجلس الذي
 !! وقيادة اجليش وغريها،خيلف اخلميني

 أكثرية أهل السنة يشعرون بأهنم حمتقرون حلرماهنم بعض احلقوق :الشيخ ضيائي
 الذي حصل يف الدستور  أن وهناك أقلية وأنا منها تعتقد،بموجب الدستور

 وأنا أرى ،حول هذه املسألة أمر طبيعي فاألكثرية مل تعط احلق املعلوم لألقلية
األفضل واألنسب ملستقبل املسلمني السنة يف إيران أن ينص الدستور بأن من 

 وعندها يكون كل ما جيرى يف إيران من سب .اإليراين عىل مذهب الشيعة
 فلو كان باسم ،ولعن ومأتم وشق للجيوب عىل مذهب الشيعة ال باسم اإلسالم

هذا اإلسالم فقط دون النص عىل مذهب الشيعة لكان املوضوع أخطر بكثري و
 .الرأي ربام بعض العلامء يؤيدين فيه

 ، وبلوش، ما مدى تكاتف وتعاون أهل السنة من عرب وأكراد وتركامن:املجتمع
 ؟وبعض السنة من الفرس يف توحيد مطالبهم

 لألسف ليس بني أهل السنة تكاتف معنوي جيمعهم وحيدد :الشيخ ضيائي
 أن السنة موزعون :ها وذلك عائد ألسباب عديدة من،مشاكلهم ويوحد مطالبهم

ًجغرافيا عىل أربع جهات إيرانية تبعد كل جهة عن األخرى آالف الكيلومرتات 
خر يتمثل يف تنوع األهداف آ وهناك سبب .ًمما جيعل االتصال فيام بينهم صعبا

فكردستان تطالب باالستقالل ، واللغات لكل جمموعة من جمموعات السنة
السنة يف اجلنوب ال يدعون إىل االستقالل بينام أهل ، الذايت منذ مخسني سنة

 والرتكامن هلم لغة خاصة ،بلوشستان هلا لغة خاصة أقرب إىل األورديةو. ًأبدا
أقرب إىل الرتكية، والسنة يف اجلنوب يتكلمون لغة فارسية خاصة، كام أن 

ى إىل جهل َّاحلرمان من التأييد ملذهب السنة يف إيران منذ نصف قرن أد
ة فهي قديمة ال تتامشى مع الزمن ين وجدت الكتب الرشعإ و،عيةبالعلوم الرش

ً عن ركب احلضارة اإليرانية، مثال يف مدينتي هموأهل السنة يشعرون بتأخر
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 يف ،السنية) عوض(ومها مدينتان شيعيتان وقريبتان من مدينة ) الر(و) جهرم(

ات الدينية من أجل الدراس) مشهد(و) قم(هم إىل ءمنطقتنا األهايل يرسلون أبنا
أما نحن فال نملك !! فريجعون باسم حجة اإلسالم ويبينون حقائق الشيعة

) عوض(ً وال مراكز علمية وقد قمنا مؤخرا بإرسال طالبني من ،مدارس دينية
كل هذا يمنع وحدة أهل السنة . إىل اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة

أنحاء أن علامء السنة يف مجيع والدولة نفسها ال حتبذ هذه الوحدة، مثال ذلك 
)  رجائيحممد عيل(إيران دعوا إىل عقد مؤمتر علمي سني يف طهران أيام كان 

ًصدر املؤمتر قرارا يطالب أو، ًرئيسا للجمهورية)  صدريبن(ًرئيسا للوزراء و
احلكومة بتعيني جملس خاص لعلامء السنة يتوىل شؤون دينهم يف مجيع 

يمكن أن  ال: ( ألهل السنة، فكان جواب رجائيًوزارات الدولة ويكون مرجعا
حتى أن القرار الذي أصدره !)  هذا املجلس يعترب دولة داخل دولة!يكون ذلك
 !رقة حسـب قول رجائيُ ألنه يدعو إىل الف؛ع من التوزيعِنُاملؤمتر م

 العودة ملاذا يرفض سلطان العلامء الشيخ حممد عيل...  فضيلة الشيخ:املجتمع
 ؟ طهران وما هي قصتهمن ديب إىل

 أنا أرى بأنه كان عىل سلطان العلامء أن ال يتدخل يف بعض األمور :الشيخ ضيائي
قل عن الشيخ أنه حرم ُ وأال يصدق ما وعده الشباب اليساريون فقد ن،السياسية

لشيخ عز الدين الكردي الذي حيارب لًدا يالتصويت عىل الدستور اإليراين تأي
 ،ي له أن خيرج من إيران ولو عاد اآلن فلن يغتالوه وما كان ينبغ،الدولة

 .وسيخدم أهل السنة كام كان خيدمهم يف السابق
 عائلته دون أي سبب عندما اديب ثم دعللقد خرج الشيخ بمفرده يف زيارة 

 ولكنني طمأنته فعاد إىل ،فه الناس من العودةَّوخو) ةلنج(يف  ةحصلت فتن
 فيها األمور ثم ارتأى الشيخ أن خيرج ت شهور هدأةوعاش فيها مخس) ةلنج(

ويستطيع ،  ألنه سئم من األوضاع وأحب أن يسرتيح يف ديب؛ثانية من إيران
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 وأنا شاهدت بنفيس رسالة بخط رئيس اجلمهورية ،الشيخ العودة إىل إيران
 ه ليخدم شعب،كتبها للشيخ يدعوه للعودة إىل إيران) عيل خامنئي(احلايل 
إليرانيون يقولون بأنه مادام الشيخ سلطان العلامء قد  واملسؤولون ا.ومذهبه

 ،ًرسل له وفدا يدعوه للعودةن وبإرادته فليس من املصلحة أن ،خرج بنفسه
 وأنا ناقشت املشكلة مع ،الشيخ وأنصاره وذلك ألن قضية الوفد طرحها مؤيدو

دون احلاجة إىل وفد وليس  )لنجة(مؤيدي الشيخ من أجل عودة الشيخ إىل 
 فهل هنرب من املوت ًا ولنفرض أن هناك خطر، أي خطر فيام أعتقدهناك

 واهللا تعاىل ،ًونتخىل عن مسؤولياتنا هذا أمر خطري أال نعود خوفا من املوت
 :آل عمران[ )l k j i h g f e d c b(: يقول
 وال يعود إىل إيران فهذا ،أما كون الشيخ خياف من القتل واالغتيال. ]١٤٥

 .ه اهللاعيب يف الشيخ هدا
 ؟ يا ترى ما هو دور السنة يف الثورة اإليرانية التي أطاحت بحكم الشاه:املجتمع

الشاه والذين قادوا الثورة بحكم  مل يكن للسنة أي دور يف اإلطاحة :الشيخ ضيائي
 علامء الشيعة للصحابة يف خطبهم جتعل أهل ات وإهان،هم علامء الشيعة
ذين أيدوا الثورة قبل خروج الشاه وبعد  وشباب السنة ال،السنة تشمئز منهم

 وال يعني هذا أن أهل السنة كانوا يؤيدون ،خروج الشاه هم يساريون شيوعيون
ًالشاه، فالشاه نفسه كان مروجا ملذهب الشيعة فكيف يؤيدونه؟ وإنام جربوت 
الشاه وسيطرته جعل أهل السنة كأقلية يف إيران ختاف منه وختاف يف حال 

هذا الظن جعل أهل السنة يعيشون عىل . ة أن يبطش هبا كأقليةعدم نجاح الثور
 والسنة ختاف من ، وحتى اآلن هنالك الكثري من الشيعة،يشء من املحافظة
ومعظم أهل السنة يعتقدون أن علامء .  وسيطرة الشيوعيني،عدم دوام احلكم

 ، ومنع الفساد،ًطالقا وخدمتهم للسنة يف احلجابإالشيعة ال خيدمون السنة 
 والشيعة يف هذه ،شرتاك السنةال والنهي عن املنكر إنام تم ،واألمر باملعروف
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 ألن ؛ة وإنام أزال املنكراتنًسائل واخلميني مل يقم هبذه األمور تأييدا للسامل

 .مذهب الشيعة يؤيد إزالة املنكرات
 ؟ هل تفرق احلكومة يف توزيع اخلدمات بني املناطق السنية والشيعية:املجتمع

 توزيع اخلدمات لكن بعض يف ما نعلمه أن احلكومة ال تفرق :يخ ضيائيالش
املسؤولني يف املناطق يسيئون الترصف لغرض يف أنفسهم كام هو حاصل 

ً حيث بدأت الدولة حصارا ،وبعض اجلزر السنية) قشم(اآلن يف جزيرة 
له ًاقتصاديا لرجال السنة بقطع مجيع الروابط التجارية بني جنوب اخلليج وشام

كم احـُمن التجار يف هذه اجلزر من أهل السنة وبعضهم اآلن ي% ٩٠ًعلام بأن 
عىل عمل عملوه قبل عرشين سنة بنقل أشخاص من السنة من ديب إىل بندر 
عباس ولكن يبدو يل أن هذا األمر لسوء غرض املسؤولني يف املنطقة وليس 

 .بأمر من طهران
 حماربة البدع واخلرافات ومزارات  ما دور علامء املسلمني السنة يف:املجتمع

والصاحلني وبناء القبب عىل القبور املنترشة يف مدن املسلمني اء األولي
 ؟وقراهم من أهل السنة

 ألن ؛ علامء السنة ال يمكنهم القيام بمحاربة البدع واخلرافات:الشيخ ضيائي
 وعبادهتا فكيف يمكن لسني أن ، تأسس عىل تعظيم القبورياملذهب الشيع

 هذه حماربة ملذهب الشيعة باعتباره مذهب ؟ًحيارب أمورا تؤيدها الشيعة
ً ومن الذين يطبقون احلدود؟ طبعا ؟باملقابل من الذين هيدمون القباب، الدولة

يمكنهم بأي حال من األحوال أن   لذلك أرى بأن علامء السنة ال،احلكومة
لدولة وحدها  وا،يقوموا يف جنوب فارس بمحاربة اخلرافات وهدم القباب

ً والتوعية يمكن أن تلعب دورا يف هذا املوضوع لكن لألسف ،قادرة عىل ذلك
 .عدد العلامء قليل
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 هل تقوم بني السنة دعوة إسالمية تدعوهم إىل نبذ االجتاهات الغربية :املجتمع
 ؟سالم وااللتزام باإل،والشيوعية
الجتاه السائد بني الشباب ًطالقا واإ ال يوجد بني الشباب اجتاه غريب :الشيخ ضيائي

هو االجتاه الديني العادي، أو االجتاه اليساري الشيوعي املكتسب من 
ن ليشكلوا ويرانية يف عهد الشاه، ولألسف ال يوجد دعاة خملصاجلامعات اإل

 ومن العار عىل السنة أن يكون بينهم شباب ،جبهة تقاوم االجتاه اليساري
 البلشفية الروسية فيام ترتكب من جنايات  ويؤيدون،ينتمون للشيوعية احلمراء

 .يف أفغانستان
 ؟ما هو دوركم يف ذلك...  فضيلة الشيخ:املجتمع

ًطالبا كام أعمل ) ٣٠(فيها ) بندر عباس( أنا يل مدرسة دينية يف :الشيخ ضيائي
ًمدرسا للعلوم العربية يف مدرسة ثانوية، وأخطب يوم اجلمعة يف بندر عباس 

 واملسائل التي هتم املسلمني والواقع، ،ًة مبينا أحكام الدينبالعربية والفارسي
 ...وإمكانيايت حمدودة مما جيعلني ال أقوم بالواجب عىل الوجه األكمل

يرانية تضيق عليك وأهنا منعتك من الذهاب إىل  يقال أن احلكومة اإل:املجتمع
 ؟فام حقيقة ذلك... احلج سنتني متتاليتني

يح والدولة ال تضطهدين بدليل أن إيران تؤيد حافظ  هذا غري صح:الشيخ ضيائي
 والدولة مل تعرتض ،ً وأنا ما ذكرت حاكام بسوء إال وقرنت به األسد،األسد
ن احلكومة حاولت تقديم إ بل .ملاذا تسب حافظ األسد:  ومل تسألًمطلقا

لكنني رفضت . مساعدة شهرية لطاليب بام يعادل ألف تومان لكل طالب
الوقوع يف عواقب غري حممودة كأن تكون بعدها أوامر رغم املساعدة خشية 

             .أن الدولة قدمت املساعدة دون قيد أو رشط
 م٥/١٠/١٩٩٠ملجتمع ا
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 الشيعة وعقائدهم ومواقفهم تًكان الشيخ ضيائي جريئا فيام ذكر عن تصورا

ة، وقوله هذا ال جيادل يف  والسنةكد فيام قاله أنه ال لقاء بني الشيعأمن أهل السنة، و
 .عقائدهموصحته كل مطلع عىل تاريخ الرافضة 

 :ورغم أمهية املقابلة فلنا عليها امللحوظات التالية
ويف قوله هذا نظر ألن الشاه . إن الشاه مل خيدم الشيعة أو السنة: قال الشيخ -١

اآليات كان يقدم مساعدات للشيعة داخل إيران وخارجها، وكان عدد غري قليل من 
يؤيدونه ويستفيدون من املساعدات التي يقدمها هلم، وجييد اآليات لعب مثل هذه 

ًهتم ازدهارا منقطع النظري ا وقد شهدت جامعات الرافضة ومعاهدهم وحوز،األدوار
 .يف عهد الشاه

ًوصحيح أن الشاه كان علامنيا فاسدا لكن علامنيته ال تتعارض مع اهتاممه  ً
وهذا .... صبون لقيادهتم الفارسية، وهذه القيادة تكره العرببالشيعة، فالشيعة متع
: ه يف موضع آخر من املقابلة فقالئد انتبه الشيخ إىل خطقو .الذي كان يريده الشاه

 .)ًفالشاه نفسه كان مروجا ملذهب الشيعة(
خبار مهامجة الشيعة ألهل السنة وملساجدهم غري صحيح أإن : قال الشيخ -٢

نى من ذلك القتال الذي نشب بني السنة والشيعة يف مدينة وكذب خالص، واستث
 ).لنجة(

إن قيادة الثورة ال يفرقون بني الشيعة والسنة يف توزيع اخلدمات، : ًوقال أيضا
ذا حصل هذا التفريق، فاخلطأ يتحمله املسؤولون يف املنطقة، وليست القيادة يف إو

 .إىل حسن الظن هبمويف مواضع أخرى من املقابلة نجده يميل ... طهران
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وكان الشيعة هيامجون  والصحيح أنه كان هناك تفريق يف توزيع اخلدمات
 ويطاردوهنم بل من املسلامت أن االعتداء عىل العقيدة أهم من االعتداء ،السنة

ندري كيف وقع هبذا  وال... عىل األجساد، والشيخ اعرتف بعدواهنم عىل العقيدة
 بجرائم الشيعة التي ترتكب يف املناطق األخرى من ربام أنه ما كان يدري! اخلطأ؟

أما يف كردستان فنحن مل نذهب إىل هناك، : يران، وتراه يشري هلذه املسائل فيقولإ
 !!ًعىل كل مل نسمع أن مسجدا من مساجد السنة أغلق: لكنه يضيف

وربام كان الشيخ يظن أنه قادر عىل االستمرار بعمله ودعوته دون أن يبطش به 
 .فضةالرا

 أن الدولة ال تضطهد هناك أخطاء يف تقويم الشيخ لألمور، ومن األدلة عىل -٣
 قوله إنه هياجم حافظ األسد صديق نظام اآليات ومع -كام يرى الشيخ-أهل السنة 

 .ذىأذلك فإهنم مل يتعرضوا له ب
ًفليس مهام عند اآليات مهامجة : م األمور بغري هذه الطريقِّوكان عليه أن يقو

 وإنام املهم أنه ال هيامجهم، وربام كان السبب يف تركه أهنم ،ي حلافظ األسدضيائ
 .ُ بعدِا يأتَّ من أهل السنة، وأن دور حماسبته واضطهاده ملهمشغولون بغري

ا القبض عليه وأودعوه إحدى معتقالهتم، ولعله أدرك ْوَوعندما جاء دوره ألق
مها أن األمر ليس كام كانوا وهو يف السجن كام أدرك من قبله مفتي زادة وغري

ًيظنون ويتوقعون، ومن املؤسف أن كثريا من طالب العلم من أهل السنة يفتقدون 
 .القدرة عىل معرفة الواقع املعارص وحسن التعامل معه، ويف ذلك خسارة كبرية
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حد أيران، أعدها إلسنة يف هذه دراسة عن أحوال أهل ا
يرانية، اإلخوة الدعاة إىل اهللا بعد توقف احلرب العراقية اإل

 .واهلزيمة التي منيت هبا القوات اخلمينية
والكاتب هنا يتحدث عام جيري ألهل السنة يف كافة 

يران، وليس يف منطقة معينة وحدها وهلذا فقد إاملناطق يف 
 .جاءت شاملة وافية

ن هذه الدراسة جاءت بعد تنقل كاتبها ومن جهة أخرى فإ
 لألحداث ودخوله يف حوار مع ومراقبتهيف مناطق خمتلفة، 

وهذا ما يميز هذه ... السنة والشيعة حول تفسريهم ملا جيري
ُلقد وفق كاتبها يف فضح أساليب . الرسالة عن الرسائل السابقة
 .ومتيز أسلوبه بالعمق والنضوج، وخمططات الرافضة احلديثة
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 أما ، والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه وبارك وسلماحلمد هللا والصالة
 عن أحوال أهل السنة واجلامعة يف إيران يف ظل احلكومة ةفهذه نبذه خمترص: بعد

اخلمينية التي مل تقم إال لنرش عقائد الرافضة وتصدير ثورهتم إىل سائر بلدان العامل 
 .اإلسالمي

 العراق مل تقم إال لتحقيق وهذه احلرب الطويلة األمد التي خاضتها مع
أحالمهم والوصول إىل تطلعاهتم يف إقامة دولة عظمى شيعية تسيطر عىل العامل 

 .اإلسالمي بأرسه بأرسع وقت ممكن عن طريق القتال
 حال بينهم وبني نواياهم بعد هزائمهم املتالحقة يف -عز وجل-ولكن اهللا 

خلسائر وخاصة بعد اسرتداد  وعلموا علم اليقني بعد هذه ا،هجومهم عىل العراق
 بعد أن هشبه جزيرة الفاو أهنم لن يستطيعوا السيطرة عىل العراق أو قلب نظام حكم

 فلذا خضعوا للصلح الذي ،أبدى العراقيون شجاعة باسلة يف قتاهلم مع اإليرانيني
 .مم املتحدةألطلبته ا

 وأين ،إليرانيةولكن بعد هذا الصلح املوقع بني البلدين فام هي نوايا احلكومة ا
 وبعد أن علموا أهنم ؟تنفق هذه األموال العظيمة التي كانت تستنزفها املعركة

ًاليستطيعون السيطرة عىل العامل اإلسالمي عسكريا بعد أن خاضوا جتربتهم 
 وترويج مذهبهم همفيتطلع حكام إيران اآلن إىل نرش عقائد. العسكرية مع العراق

يف  -وختصيص ميزانية لذلك-شـر اإلسـالم يف ثوب جديد يسمونه الدعوة ون
أهل السنة يف بني ولكن باألخص ،  وبالد املسلمني عامة،إفريقيا وجنوب رشق آسيا

 وكام يقول بعض أئمتهم يف إيران أن سبب هزيمتهم أو عدم متكنهم من فتح ،إيران
  ألهنم مل يقوموا باإلصالح الداخيل إليران وكان؛ والقضاء عىل نظامه،العراق
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هل السنة أم أي هنن يصلحوا هذه احلفنة الضالة كام يسموأالواجب عليهم 

 وبمجرد انتهاء املعركة فقد .رجاء املعمورةأواجلامعة ثم يقوموا بنرش عقائدهم يف 
ة يهل السنة واجلامعة يف إيران مجاعة التبليغ واإلرشاد الشيعأتأسس يف مناطق 

ريق الوعظ واإلرشاد وتقديم بعض  املناطق عن طهوذلك لنرش معتقداهتم يف هذ
وهم يف خطتهم املدروسة واملربجمة يف ، املعونات إذا دعت احلاجة لذلك

ًهل السنة يف إيران قد اختذوا سبال ووسائل كثرية يف ذلك وقد أالقضاء عىل عقائد 
عدوا هلذا الغرض برامج طويلـة األمد حمكمة البنيان يف نظرهم لينشأ اجليل أ

 وسخروا ألجل ذلك ،السنة عىل عقائدهم وحييوا يف مستنقعاهتمهل أاجلديد من 
 .اهتميكل طاقاهتم وإمكان

 ذلك يتقربون ب،ً البد من إبادة أهل السنة جسدياهوإن كان البعض منهم يرى أن
ًيرون ذلك إبتداء ملا استفادوه يف معركتهم مع  غلب أئمتهم الأن أال إ ،إىل اهللا

 .مالعراق التي قلبت بعض تصوراهت
ًوأيضا يف خوضهم املعارك الدامية مع أهل السنة يف إيران افتضاح ألمرهم 

حتاد وذلك السيام وهم الذين ينادون يف املجامع والندوات العاملية بالتقارب واال
 .لكسب رأي العامة ومجهور املسلمني

ومن خالل الفرتة التي عشتها يف إيران اطلعت عىل بعض مؤامراهتم ضد 
ذويب شخصيتهم اإلسالمية، ولقد ت و،صاحبها من تدمري عقائدهماملسلمني وما 

ًأولوا اهتامما كبريا بالنشأ واجليل الصاعد حتى يشبوا عىل ما يغذونه به من أفكار ً، 
 مدريس الرتبية اإلسالمية السنة ِلً فبدأوا أوال بفص،وينسلخوا عن عقائدهم ودينهم

 . كافة مناطق أهل السنةمن مدارسهم وتعيني مدرسني مكاهنم من الشيعة يف
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ًوكان منهج الرتبية اإلسالمية مستقال ألهل السنة واجلامعة كتبه بعض علامء 
 فعملت احلكومة عىل توحيد املنهج ، واملشهود هلم باخلرينيأهل السنة املعروف

ًبحيث يدرس اجلميع منهاجا دراسيا واحدا يدرس فيه عقائد الشيعة ً وملا رأوا عدم  ،ً
سم اهبم ب ًخاصا ًوا ألهل السنة كتاباّعدأإقبال الطالب عىل دراسة املنهج املوحد 

أي خاص بأهل السنة وقد كتبه بعض الشيعة ولكن كتب عىل ) ويثره أهلسنت(
سحاق مدين مستشار وزير إوقد اطلع عىل الكتاب مولوي حممد (غالف الكتاب 

 ).ون أهل السنة واجلامعةؤالرتبية لش
ن مذهبهم وفيه دعوة غري ملف الكتاب بطريقة تنفر أهل السنة ُتب وأُوقد ك

 تتحدث إال  فغالب الكتب عىل اختالف املراحل الدراسية ال،مبارشة إىل التشيع
 ومقارنة هؤالء األئمة بأئمة االثنا عرشية من آل البيت ثم إن ،عن األئمة األربعة
 ،اصة قرى متناثرة عىل ضفاف بعض األهنار ومناطق أهل السنة خ،طبيعة إيران عامة

ن كان عدد إ وكل قرية حتتوي عىل مدرسة ابتدائية و،يةدأو العيون أو جماري األو
وبعض القرى حتتوي عىل مدارس إعدادية وهذه . سكان القرية ال يتجاوز األربعني

اورة بتدائية من القرى القريبة املتجرس فيها من يتخرج من املدارس االّاملدارس يد
ن املدينة حتتوي عىل املدارس الثانوية أو اجلامعة يف بعض املدن الرئيسية إثم 

واملدرسة الثانوية يف املدينة يتبعها مئات القرى التابعة هلذه املدينة حسب التوزيع 
 املدينة التي عرفتها عن كثب يبلغ عدد طالب ً فمثال.السيايس للمدن والقرى
 كام أخربين أحد املدرسني والعامل لدى ٍعرش ألف طالبالثانوية العامة فيها أربعة 

ً وعدد الطالب يف املدينة ألف طالب تقريبا والبقية قدموا من ،سجالت املدرسة
 .القرى التابعة هلذه املدينة
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         ١٧٦ 
ًفأسست احلكومة احلالية هلؤالء الطالب سكنا خاصا هلم حتت إرشاف  ً

 .روس املنتظمة للطلبةالدوعلامئهم، وهؤالء يقومون بإلقاء املحارضات 
 

ًوأيضا قاموا برشاء بعض علامء السنة إما بإعطائهم بعض املناصب أو بناء 
وخاصة ( لدعوة أهل السنة -وما أكثرهم-ن هلم أو بإجراء راتب شهري هلم سك

 هناك إىل املذهب الشيعي، وعند زياريت هلذه املدينة كانت) هؤالء الطالب
عتصموا بحبل اهللا ابعنوان و(حمارضة ألحد علامء املسلمني السنة هلؤالء الطالب 

 أن اخلالف بني السنة والشيعة خالف سطحي وإننا نؤمن أن ما نيفب) وال تفرقوا
ن اخلالف أ و، حق جيب علينا اتباعهٌ وإن القول بوالية الفقيه قول،يقولونه حق

 وهذا خالف قد وقع بني اة يف إرسال اليد وقبضهخواننا الشيعإالوحيد بيننا وبني 
 .ًأهل السنة أيضا كام هو رأي املالكية

 .ثم للعجب لقد علمت أن الشيخ قدم إىل دولة خليجية جلمع التربعات
يبقى للمسلمني صبغة إسالمية حتى أسامء املدارس التي كانت  وحتى ال

ـــًحتمل طابعا إسالمي ـــً فمثال مدرسة ثانوية أبو بك،ىخرأسامء أًا فقد غريوها إىل ــ ر ــ
ـــأصبحت اآلن مدرس -ريض اهللا عنه-الصديق  ـــة آية اهللا هبشتي، ومدرســـ ــ ــ ــ ة عمر بن ـــ

 .أصبحت اآلن مدرسة قمرب -ريض اهللا عنه-اخلطاب 
 ،نقالبوأما املدارس واملساجد التي بناها املسلمون يف مناطق السنة بعد اال

يرون من األسامء كآية اهللا طالقاين ومخيني  ا عىل حسب مافقد قاموا بتسميته
ّوأحيانا يسمون ببعض أسامء الصحابة وهم فقط أبو ذر... ورجائي  ،اريــ الغفً
رضوان -ن ـ واحلسي، بن أيب طالب واحلسنيــ وعل،دادــي واملقــرساان الفــوسلم

سامء شيعية أقرى إىل بل إهنم يغريون أسامء كثري من املدن وال -اهللا عليهم أمجعني
ًا أسامء أئمتهم االثني عرشية فقد كتبت تقريبا عىل جدار كل مدرسة سنية َّوأم. ةبحت
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      ١٧٧ 
 

وعىل جدران بيوهتم وحمالهتم بل عىل األوراق احلكومية احلديثة كشهادات 
وصكوك األرايض واملستندات الرسمية ورخص القيادة وفهرسة ، امليالد
 .لخإ... اهلواتف

 أسامء األئمة بعض املأثور من كالم اإلمام اخلميني والدعوة إىل تب معُوقد ك
ًتب هذا أيضا عىل أغلفة الكتب املقررة يف مجيع مراحل ُعتقاد بوالية الفقيه وكاال

 .السنوات الدراسية
سم ايل  ذكرا :ولقد سألت أحد السنة الدارسني يف مدارس احلكومة اإليرانية

 ثم -اهللا عنه يضر-ي  بنبال ليس عيل :هـت لـ فقل،عيل: ال يلـ فق،نبي من األنبياء
ستقر يف ا وأنا أجيبه بالنفي، وهكذا ،أصبح يذكر يل أسامء األئمة اإلمام تلو اإلمام

 .رأي وأذهان الناس لكثرة سامعهم هلذه األسامء بأهنم أنبياء
ثم إن الشيعة نظموا رحالت بالعطلة الصيفية لنابغني من طالب أهل السنة 

رشاف علامء الشيعة إ أو إىل أماكن أخرى حتت )مازندران( إىل منطقة ،ةواجلامع
 ثم يرجعون مصطحبني معهم بعض ، وتدريسهم طيلة هذه الفرتة،يقومون بتلقينهم
 .الكتب واهلدايا

ا العلوم العرصية يف مناطق درس فيهال ت- نشأوا مدارس دينية شيعيةأثم إهنم 
يف هذه املدارس مع وضع بعض املغريات نـة ُّالسني ملتدريس أبناء املسل -السنة

هلم التي جتعل الطالب يلتحقون هبا كجوائز تشجيعية، ومن هذه اجلوائز اإلعفاء 
 . وتأمني العمل هلم بعد الدراسة،من اخلدمة العسكرية

نشئت من ُأوباملقابل فإن ألهل السنة واجلامعة مدارس إسالمية خاصة هبم 
 ، السنة وفق الدراسات الرشعية يف البالد اإلسالميةعهد الشاه تقوم بتدريس عقائد

ًفقد وضعت احلكومة اخلمينية كثريا من العراقيل لتحد من عمل ونشاط هذه 
 ووضع رشوط لقبول ،املدارس، ومن هذه العراقيل التدخل يف منهج الدراسة
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ًقفال بعض املدارس كليا كام حدث إلحدى إالطالب يف املدارس اإلسالمية و

حيث أصدرت احلكومة أوامرها هبدم ) باهو(اإلسالمية يف منطقة سنية  املدارس
، فيها من كتب ومصاحف  وما،ًاملدرسة فقامت اجلرافات ليال فهدمت املدرسة

 .ويف الصباح قام بعض أهايل القرية بمظاهرات ورسعان ما أمخدت تظاهراهتم
 ،لعسكريةيعفون من اخلدمة ا كام أن طالب املدارس اإلسالمية السنية ال

 ستعفي من اخلدمة العسكرية اأن احلكومة وقبل شهر أعلنت أهن َّومدهتا سنتان إال
ختبارات التي  برشط أن جيتازوا اال،اإلسالمية السنيةالدينية مجيع طالب املدارس 

 واآلن لست ،تضعها احلكومة هلم، وقد قرروا عىل الطالب بعض الكتب لدراستها
 .هي نواياهم اجلديدة أدري ما

كام أنه صدر أمر بعدم السامح يف بناء مدارس جديدة ألهل السنة واجلامعة يف 
 )١()الكميته(كام أن  املدن السنية مع إقرار العمل يف املدارس اإلسالمية القديمة،

طالع عىل أحوال الدراسة ًيقومون دائام بزيارات إىل املدارس اإلسالمية السنية لال
دخال بعض كتبهم ضمن مناهج املدارس اإلسالمية  فهم حياولون إاملقررواملنهج 

السنية كام رصح يل مدير أحد املدارس اإلسالمية عندما سألته عن سبب زيارة 
إن كان البد من أخذ : ً وأشار أحد احلارضين عىل مدير املدرسة قائال،له) الكميته(

خ قبلوا ذلك وضعوها يف املستودعات من غري تدريسها، فأجاب الشيا ف،كتبهم
ًنا تكرارا ومرارا نيرضون هبذا ولو فتحنا الباب هلم سيأتو إن هؤالء ال: ًمبتسام ً

خرج أ -إن شاء اهللا-لكنني و ،عليهم ةأهنم خيتربون الطالب يف كتبهم املقرربدعوى 
 .ن يوفقني لذلكأ -َّ وجلَّعز-  آخر عسى اهللا ٍ الورطة عن طريق حلهمن هذ

دارس الكبرية ويطلبون منهم بعض الفتاوى ما يقومون بزيارة امل ًوكذلك كثريا
 فإن كانت الفتاوى ، ومديري املدارس، وعىل ألسنة املدرسني،التي توافق مذاهبهم

                                       
 .جيش جديد أنشىء ىف اآلونة األخرية ومؤسسه رفسنجانى: الكميته )١(
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ًالسنة، وكام أهنم أحيانا أهل مما يوافق أهواءهم نرشوها بني الناس باسم علامء 
 أنكم  لقد بلغنا: ويقولون،سالمية ثم يأتون إىل املدارس اإل،خيتلقون بعض التهم

، أو بلغنا أنكم تعتنقون اتعملون لصالح دولة أجنبية وتتلقون الدعم املادي منه
حتى يكونوا يف اضطراب نفيس مستمر لكي يغلق علامء السنة  املذهب الوهايب

 .ًأبواب مدارسهم بأنفسهم خوفا من االهتامات
جمع رحالت للقرى يقومون خالهلا ب وجهاز سازنكي كام أن للباسدار

 وحيرضون هلم جهاز الفيديو والتلفاز مع ،شباب هذه القرى يف مكان معني
 ليطلعوهم عىل بعض األفالم املسلية ثم يلقون عليهم حمارضة ؛للكهرباء )كينةام(

ون من ل وهكذا يتنق، ثم يقومون بتوزيع البسكويت واحللوى عىل احلارضين،دينية
 ،علوم ينتظره شباب القرية بفارغ الصرب لكل قرية يوم م،قرية إىل قرية وفق برنامج

 .لكي يشاهدوا هذه املسلسالت
كتب ال والتي حتتوي عىل ، العامة للمطالعةاتكام يقومون بفتح املكتب

 ألن أغلب ؛ وهي قليلة التأثري يف أهل السنة واجلامعة، واملجالت الشيعية،الشيعية
ًضا يقومون بتوزيع بعض  أياتالسنة ال جييد القراءة والكتابة، ويف هذه املكتب

ًالشعارات جمانا حيث تلصق عىل اجلدران والسيارات منها مثال يا مهدي أدركني، : ً
وبعض األدعية للخميني، وبعض أقوال اخلميني، وأسامء  ،يا قائم أهل البيت

 وغريهم وبعض ، وصورهم من عيل إىل احلسن العسكري، وصور اخلميني،األئمة
 .أهل السنةاألحاديث املخرجة من كتب 

                                       
 احلنبىل قاهر أهل البدع -رمحه اهللا-سالم حممد بن عبد الوهاب نسبة لشيخ اإل: الوهابى )١(

 .والضالل
 .والذى يسمى بحرس اخلميني: الباسدار )٢(
 .جهاز سازندكى أسس ىف احلكومة احلالية ويقوم بالتعمري والبناء )٣(
 .األحاديث التى فيها ذكر فضائل آل البيت )٤(
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يران، إواختذت احلكومة وسائل أخرى للقضاء عىل أهل السنة واجلامعة يف 
ًعطائهن دروسا إمنها تزويج السنة بالنساء الشيعيات والاليت تصدرهن احلكومة بعد 

 ،وهتم بأهنن داعيات إىل التشيع وعليهن دعوة األزواج وأهل بينقناعهإمكثفة، و
وذريتهم إىل التشيع، وإظهار حسن األخالق واملعاملة احلسنة مع الزوج وأن تساير 

 ...الزوج يف طبيعته
ًسالمية السنية مثال عن وصول مائة امرأة حدى املدن اإلإفتعلن احلكومة يف 

فمن يرغب يف الزواج فليبادر قبل فوات الفرصة، فيبادر أهل السنة إىل الزواج 
ًوهذا التزاوج كثريا ما يتأثر .  البيض احلسانمن وقضاء الوطر ،وةوذلك بقصد الشه

فيميلون إىل معتقداهتم، وأما الذرية من هذه الشيعية فيتشيعون  ،وأهلهم به األزواج
كل مولود يولد عىل الفطرة فأبواه «: - -ي ًحتام إال النادر اليسري، وصح عن النب

 .» هيودانه أو ينرصانه
 ويرتكون هلم تسمية أوالدهم، ،ذه الزوجاتهبًرون كثريا ثم إن األزواج يتأث

معه طفل وويف سفري من مدينة إىل مدينة أخرى يف إيران كان جيلس أمامي شاب 
وبجواره زوجته فرأيته ينادي ابنه فريوز فسألته عن سبب تسمية ابنه هبذا االسم؟ 

 . هلاإن زوجتي طلبت مني أن أترك هلا تسمية أبنائي فاستجبت: فقال يل
ًوأخربين شيخ من علامء السنة بأن يف قريتهم أيضا تزوج أحد أهل السنة بشيعية 

 وأهنا غري متعصبة وذلك ألن هذه القرية كانت ،إال أهنا كانت تظهر حمبتها للسنة
ً ومتأثرة بآراء هذا الشيخ، ثم محلت املرأة وأنجبت طفال فأمر الشيخ ،حمافظة

هب الرجل إىل املرأة وهي مريضة بسبب متاعب ، فذَي ابنه عمرِّسمُالرجل أن ي
أنت أبو الولد واألمر : إنني أريد تسمية ابني، فقالت املرأة بأدب: احلمل وقال هلا

 ُملرأةا لقد هنضت ُيا عجب ما رأيت: ، فيقول الزوجَيته عمرَّإنني سم: فقال، إليك
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.  عمرمل جتد من األسامء غري: برسعة مذهلة من الفراش وصاحت بصوت مرتفع
ــفي ــعجب اــ ــ ــ َّا يتسمــ ــــً ــ ــ ـــون بفـ ــيــ ــ ــ ــخطـر بن الـون بعمـَّر، وال يتسمـقاتل عم) ه اهللاـلعن(روز ــ اب ـ
وهذه القصة ذكرتني بام رأيت أثناء تأديتي ملناسك احلج، ففي . -ريض اهللا عنه-

سجد النبوي من باب املنورة كان جمموعة من الشيعة يريدون الدخول إىل امل املدينة
ً، وسمعت رجال من بعيد ينادي عليهم بصوت -ريض اهللا عنه-عمر بن اخلطاب 

هذا باب عمر : ال تدخلوا، ال تدخلوا، فالتفتوا إليه والتفت معهم، ثم قال هلم: مرتفع
 يا ابن ِيهإ«: حيث قال -- وصدق رسول اهللا،  اجلامعة طريقهم إىل باب آخرَّفغري

ًفجا إال وسلك الشيطان فجا آخراخلطاب ما سلكت   .، وال أراهم إال شياطني»ً
 

ًوقاموا أيضا بإنشاء مستوطنات يف مناطق السنة وبناء بيوت حكومية يف املدن 
 وتوزيعها عىل الشيعة القاطنني يف أماكن بعيدة من بالد السنة، وجلب ،السنية

اطق السنة وذلك لتكثيف عدد سكان الشيعة، فمن زار األيدي العاملة الشيعية إىل من
قامة املستوطنات وخاصة يف إمناطق السنة يف إيران يالحظ نشاطهم الرهيب يف 

ً قبل مخسة عرش عاما )زاهدان(مدينة ً وبلوشستان، فمثال كانت ، وتركامن،كردستان
ال يسكنها شيعي واحد، فكلهم سنة كقبائل شاهوزئي وشاه بيك، ورسحدي، 

إال لشيعة  وكان ال يوجد ل)تربت( و)مشهد(وبعض العوائل السنية التي قدمت من 
، )زاهدان( كام أخربين أهل ]ىاندار مرج[مسجد واحد صغري عند مقر اجليش 

 من همواآلن وقبل سنتني كان عدد الفائزين يف االنتخابات لتمثيل مدينة زاهدان نصف
 هذه السنة احلالية مل يفز إال الشيعة،  من الشيعة، ويف انتخاباتهم ونصف،السنة

ن تزوير  محيدث وذلك لتشجيع احلكومة يف اهلجرة إىل هذه املناطق، هذا ومع ما
                                       

ًشاه إيران وال يزال موجودا إال أنه مقهور عىل اجليش اإليراين الذي أسسه : جاندار مرى )١(
 ).مرى  جاندار( يف اينهر ويزجر عقيد) الباسدار(أو ) كميتة(ًأمره، وربام أن جنديا من 
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بأن ال يفوز  -فيام أرى-ح الشيعة إال أنه مل يبلغ هبذه املناطق بعد لاالنتخابات لصا

 .يرانإيف  وال حتى بمقعد واحد مع اعتبار زاهدان من أهم مراكز أهل السنة ،السنة
؟ 

ومع تشجيعهم للشيعة يف سكنى املناطق السنية ففي املقابل يمنعون السنة 
 واالستيطان يف أماكن السنة وخاصة مهاجري ،القادمني من خارج إيران من اإلقامة

 مبون بإخواهنيران، فأهل السنة كانوا يرحإاألفغان املجاورة بالدهم ألهل السنة يف 
 ملا يرونه من وجوب نرصهتم والوقوف معهم ،األفغان يف بداية هرهبم من الروس

 والتقاليد ، والعادات، والعقيدة املشرتكة،وخاصة ألنه جيمع بينهم الدين املوحد
ًالواحدة، وأحيانا جتمعهم لغة حملية مشرتكة، ولقد عرفت احلكومة الكائدة ألهل 

ول املهاجرين يف مناطق السنة فأخذت تكيد هلم حتى السنة واجلامعة خطورة نز
 إهنا خطط .ينفر أهل السنة من األفغان املهاجرين، واملهاجرون من أهل السنة

 ونرشت عن كثري من احلوادث ،خبيثة خفيت عىل عامة أهل السنة فأذاعت احلكومة
دموا إىل  وقالت إن أصحاب هذه اجلرائم هم من األفغان الذين ق،اإلجرامية الشنيعة

ًومن األمثلة عىل ذلك أن أهايل إحدى القرى يتحدثون عن أن أفغانيا . هذه البالد
حدى العوائل السنية فأكرموه إحدى املناطق املجاورة هلم وسكن لدى إقدم إىل 

وأنزلوه يف أحسن منزل إال أنه اغتنم فرصة ذهاب رب األرسة إىل العمل فهجم عىل 
 ثم فعل ما ، واألساور، ومعصمها ألجل اخلاتم،رطاملرأة فقطع أذنيها ألجل الق

ًفعل وبقر بطن املرأة وخرج هاربا، ويف الطريق متكن حرس اخلميني من القبض 
فإذا هبم جيدون أذين ) الشنطة(ففتحوا ) شنطته(عليه بعد أن رأوا الدم يسيل من 

ئة امرأة وبعض الذهب، ونفس هذه القصة تسمعها عندما تنتقل إىل مسافة سبعام
ً وأيضا . أو قرية أخرى سنية ألن هذه الشائعات مصدرها واحد،كيلومرت من مدينة

من باب زيادة التنفري منهم يعلنون ويذيعون بني الناس أهنم مصابون بأمراض خطرية 
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 ليظهروا ؛حدى املدن اإليرانية السنيةإمعدية حتى أهنم أحرقوا ستة من األفغان يف 
) امليكروبات(طرية املعدية، وبحرقهم متوت للناس أن هبم من األمراض اخل

 .واجلراثيم التي حيملوهنا، والتي ال يمكن القضاء عليها إال بحرقهم
ًرا شديدا ومع كثرة هذه الدعايات أصبح السنة ينفرون من األفغان السنة نفو ً

مدهنم أو حياولون طردهم من بالدهم،  وأذا رأوهم يف قراهم إويبلغون عنهم 
نجد أن شيعة األفغان من قبيلة هزاري يربعون يف إيران ويصولون قابل وبامل

 بل إن أكثر أماكن املتعة يف املدن ،وجيولون يف املدن الشيعية دون أية مضايقات
 .يرانية يتزاحم عليها شيعة األفغان، كام أخربين بعض من شاهد هذه األماكناإل

ًألفغان أيضا من أهل السنة، ومل يكتفوا بتنفري أهل السنة من األفغان بل نفروا ا
ًوأشاعوا بينهم أمورا كاذبة نعف عن ذكرها، وقبل شهر تقريبا هجم اجليش اإل يراين ً

ًحدى املدن السنية ليال وأجلوهم عن هذه إعىل موقع املهاجرين األفغان يف 
 ولقد اطلعت بنفيس عىل بيوهتم بعد أن أجلوهم عنها وفيها آثار هدم ،البلدة

 . فاهللا سبحانه وتعاىل املستعان،وابلألسوار واألب
ثم إن غالب السنة يف إيران يقطنون يف األماكن احلدودية من إيران عىل حدود 

 فهم ال جيدون صعوبة يف اخلروج من ،تركيا والعراق وأفغانستان وباكستان وروسيا
ًيران، وأما الدخول فالصعوبة شديدة جدا فتجد أفراد القبائل احلدودية يسلكون إ

 وذلك ألن احلكومة حترص عىل ،ًقا وعرة يف الدخول إىل أماكنهم وقراهمطر
 .يرانإتشجيع السنة عىل اهلجرة واخلروج من 

 

ومن ضمن خطط احلكومة احلالية يف إحكام سيطرهتا ومتكني قبضتها عىل 
 السنة يف إيران  يف أحد أكرب أقاليم:األقاليم السنية يف إيران ما نوجزه فيام ييل

طبقة احلكام، : وجدت احلكومة أن هناك ثالث فئات هلا نفوذ قوي يف الشعب وهم
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والشباب املثقف، وطبقة العلامء، فعمدت إىل إثارة مسألة ظلم احلكام واغتصاهبم 

ً وأهنم رسقوا أمواال طائلة يف زمن الشاه وهبذه الكلامت ،حلقوق الشعب واألهايل
 ،عب عىل احلكام حتى أهنم ثاروا عىل حكامهم السابقنيوالدعايات أثاروا الش

واستولوا عىل ممتلكاهتم واستطاع معظم احلكام من اهلروب إىل الدول األوروبية 
أو إىل دول أخرى ثم بعد فرتة غري طويلة أعادت احلكومة معظم ممتلكات احلكام 

 .السابقني إىل حوزهتا
 وأثاروا الشعب معهم زاعمني بأهنم ،ثم أثاروا علامء السنة ضد الطبقة املثقفة

 وأصبحت احلكومة توزع بعض املنشورات بأسامء هؤالء فيها سب ،شيوعيون
يراين يكتب عىل  ثم أصبح اجليش اإل، ولعلامء املنطقة،رصيح للدين واإلسالم

 وحتيا الشيوعية باسم هؤالء الشباب ،اجلدران يف املدن السنية املوت لإلسالم
نوا الدولة من القبض عىل  ومّك،لامء السنة ضد هؤالء الشباب وع،حتى ثار الشعب

بالسيارات ) ًدهسا(بعضهم حيث نفذ حكم اإلعدام فيهم بل أعدم بعضهم يف املدن 
، وهبذه الدعوة طاردت احلكومة وتتبعت كل من )آمشكاين(مهندس ) دهسوا(كام 

 ثم ، العامةحيمل شهادة الليسانس من السنة وكثري ممن حيمل شهادات الثانوية
انفردوا اآلن بطبقة العلامء وبعد األحداث التي افتعلوها يف احلج شنت احلكومة 
ًحربا شعواء عىل الوهابية يف خطتها لرضب علامء السنة ثم طلبت من علامء السنة 

ً فوقع احلارضون باإلمجاع خوفا من غضبة ،إصدار فتوى يف حكم الوهابية ّ
 ،هذا املذهبمة احلق يف تأديب من اعتنق احلكومة بأنه مذهب مبتدع وللحكو

 -رمحه اهللا تعاىل- عبدالوهاب ًوالبعض وقع جهال منه يف شيخ اإلسالم حممد بن
 .ويف دعوته اإلصالحية

 

 وكم أغلقت ،وكم قبضت احلكومة عىل علامء أفاضل بدعوى أهنم وهابيون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٨٥ 
 

د هبم أن هدموا إحدى املدارس مدارس بدعوى أن مؤسسيها وهابيون، وبلغ احل
 .ًباجلرافات ليال بدعوى أن مؤسسها وهايب

 وهو عضو يف )نذير أمحد(بض عىل مولوي وا الققألبل إنه بلغ هبم األمر أهنم 
ًيراين سابقا، ومن العلامء الصاحلني وذلك ألنه تكلم عن فضل جملس الشورى اإل

 ثم ظهر الشيخ عىل ،لعنهمكم من سبهم أو ُ وح،-رضوان اهللا عليهم-الصحابة 
ً وملدة سبع دقائق يتحدث بأنه كان عميال للرئيس ،شاشة التلفاز بعد القبض عليه

ًصدام حسني، وأنه من االستخبارات العراقية، ثم مل يكتف هبذا األمر، وأخريا 
 هكذا ،)والعياذ باهللا(ًأيضا  بالرجم بتهمة الزنا ةيرانيحكمت عليه املحكمة اإل

 .ء املسلمنييعاملون علام
وذلك بأهنم قبضوا عىل أحد علامء السنة يف ، بل إن األمر أدهى من ذلك وأمر

ال :  ألنه يتكلم يف خطبته يوم اجلمعة عن والية الفقيه، وقال،حدى املناطق السنيةإ
ًجيوز لنا االعتقاد يف العصمة ألحد من الناس بعد نبينا كائنا من كان، ثم مل يلبث 

ل من أسبوع حتى أعلن توبته يف املذياع وأمر بوالية الفقيه عىل الشيخ يف السجن أق
ليتني مل أسمع (املأل، ثم بعد أن سأله أحد كبار العلامء عن سبب رجوعه عن رأيه 

 ولكنني اضطررت لذلك عندما أدخلوا ،واهللا ما رجعت عن اعتقادي: فقال) ما قاله
العاممة السوداء وهو السجن عرشة شبان من احلرس اخلميني ومعهم من يرتدي 

حيثهم عىل اللواطة يب أو أن أرجع عن رأيي عىل املأل وهو يقول هلؤالء الشبان 
،  وليس عليكم غسل بعد اللواطة-عز وجل-أنتم يف فعلكم هذا مثابون عند اهللا 

 .هكذا أعداء اهللا يفعلون
 يف بعض وقد تكلم) ًجزاه اهللا خريا وأثابه(ثم التقيت بأحد العلامء الغيورين 

                                       
تعجب فإهنم يرون بجواز إتيان املرأة يف الدبر وخاصة عندما تكون املرأة حائض ونفساء  )١(

º(: -عز وجل- ًاستدالال بقول اهللا   ¹ ¸ ¶ µ( د هللا عىل نعمة حسن االعتقاد وحسن احلم
 .األعامل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


         ١٨٦ 
 وقال هذا الذي ،األرشطة عن معتقدات أهل السنة واجلامعة يف كثري من األمور

 ،ّ وهذا قولنا ورأينا فإن غرينا بعد ذلك، به يوم القيامة-عز وجل-نعتقده وندين اهللا 
ًأو تكلمنا بغريه ربام استكراها أو حتذيرا فال تأخذوا عنا إال هذا الذي سمعتموه منا  ً

 .يف هذه األرشطة
 

ومن خمططاهتم يف تشييع أهل السنة واجلامعة إقامة أسبوع يف كل سنة يسمى 
ربيع األول حيث جيتمع /١٧ إىل ،ربيع األول/١٢بأسبوع الوحدة، ويبتدئ من 

 ويتبادلون اخلطب واملواعظ يتحدث علامء ،علامء السنة والشيعة يف مكان واحد
لفرقة، ويتحدث علامء الشيعة عن معتقداهتم وجيب  وحكم ا،السنة عن الوحدة

جه شيعه جه (ًدون مجيعا ِّردُعىل اجلميع اتباع اخلميني، والقول بوالية الفقيه ثم ي
 .)سنه رهرب فقط مخيني

ُّثم يصلون مجيعا خلف أئمة الشيعة عىل املأل من الس  ويف إحدى ،نة والشيعةً
أكثر من تسعني باملائة ُّالسنـة وكان نسبة  ، يف منطقة سنيةةوحدالاحتفاالت أسبوع 

نة ُّ فطلب العلامء أن يتقدمهم يف الصالة أحد علامء الس،من جمموع احلارضين
فرفض الشيعة هذا الطلب واهتموهم بأهنم خيالفون أسبوع الوحدة وبالتايل فإهنم 

 .خيالفون احلكومة اإلسالمية
 ،سنية إليقاع احلروب بينهموكذلك حتاول احلكومة إثارة النزعات القبلية ال

ً فمثال عندما يذهب أحد أفراد القبائل ،وتسعى يف إشعال هذه احلروب وتأجيجها
 أو ابنه جييبه ،عىل شخص ما بأنه قتل أخاه  أو، ليشتكي عىل قبيلة ما،إىل احلكومة

هكذا كثري من القبائل تتطاحن فيام بينها   وانتقم لنفسك،،بأنني أعطيك السالح
 .ن احلكومةبتشجيع م

                                       
 .أي كل السنة وكل الشيعة قائدهم وقدوهتم فقط اخلميني )١(
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ًثم إن احلكومة اآلن شكلت جيشا جديدا يسمى البسيج يف عموم مناطق  ً
 ويقولون ،ف هلم رواتبَْرصُيران، ويتألف من السنة يف مناطق السنة من غري أن تإ

هلم أخرجوا رواتبكم بأنفسكم بعد أن تعطيهم األسلحة كالرشاشات، ومن أجل 
 احلواجز عىل الطرق ثم يوقفون السيارات واملارين احلصول عىل رواتبهم يضعون

 وخيلقون هلم بعض التهم ،ويطلبون من أصحاب السيارات غرامات مالية
 بل إن البسيج ، وبسبب هذا البسيج كم من حوادث قتل حدثت،واملخالفات

 وعند إحدى حمطات البنزين ،أصبحوا يتقاتلون فيام بينهم عىل مرأى من احلكومة
 وبسبب خالف وقع بينهام مل ينته هذا ،قرية مع بسيج قرية أخرىالتقى بسيج 

 .ً عرش قتيالااخلالف إال ويف املحطة اثن
وبعد هذه احلادثة قام بعض أهل العلم واحلكمة يف توضيح األمر للناس، 

 فتخىل كثري ممن يعمل ،وبينوا قصد احلكومة من إنشاء هذا البسيج يف مناطق السنة
 . وأعادوا األسلحة إىل احلكومةيف البسيج عن وظيفته

 ويظهر ذلك، وخاصة ،ًوأيضا فإن احلكومة وضعت إغراءات ملن يعتنق التشيع
 يف إجراء الرواتب هلم، وإعطائهم بعض االمتيازات، ويا لألسف كم ؛لعلامء السنة

 فإن إحدى القبائل تشيع نصف رجاهلا ،من رجل باع دينه بعرض من الدنيا قليل
 وقامت احلكومة ،من عدد سكاهنا% ٨٠هناك منطقة تشيع أكثر من ًتقريبا، بل إن 

بعد ذلك بإعطائهم بعض األرايض الزراعية مع مكائن املاء وتسوير هذه األرايض، 
   ىـاضـ ويتق،ةــد السنــد مساجــًا ألحـامـل إمـمـان يعـة كــاء السنــد علمــإن أحـك فـذلـوك
هايل القرية كام هو حال مجيع أئمة املساجد  من أاً شهرياً راتب-مخسامئة تومان-

 وال يوجد إمام واحد وال مدرس ،السنية، واملدرسون يتقاضون رواتبهم من األهايل
يرانية أو من وزارة األوقاف التي أنشئت هلذا اإل  من احلكومةاًواحد يتقاىض راتب

إمام الغرض اللهم إال من يتعاون مع احلكومة، واآلن تشيع هذا الرجل ويعمل 
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ً املناطق السنية ويتقاىض راتبا شهريا من وزارة األوقاف ىحدإمسجد للشيعة يف  ً

 .قيمته ثالثون ألف تومان غري ما حيصله من اهلدايا والتحف
 

 ،يرانيةهتم الرسمية ويف أثناء احلرب العراقية اإلد يف جري)الكميته(بل أعلن 
 وذلك ،وا إدخال عرشة من السنة يف اإلسالموانشغاهلم يف املعركة بأهنم استطاع

 ثم علقت اجلريدة عىل هذا النبأ قائلة بأن ، رهبة وال رغبةريعن اقتناع منهم من غ
 أن تفعله يف هذه املنطقة، وبعد نرش )كميته(ذلك من أجل األعامل التي استطاعت 

ومة  وخشيت احلك،اخلرب قام بعض علامء السنة باالحتجاج عىل هذا اخلربهذا 
 وأن ،للصحفيرأي وقت ذاك النشغاهلا يف املعركة فأعلنت أن هذا اخلرب جمرد 

 .احلكومة ترى أن السنة مسلمون
ذا كانوا يعلنون ذلك باألمس وهم أذلة يف إفيا أخي املسلم الغيور عىل دينك 

 وجتد احلكومة يف قضايا يسرية تقع ،معركتهم مع العراق فام تظنهم فاعلون اليوم
نة تعاقب أصحاهبا أشد أنواع العقوبة وعىل سبيل املثال قام صاحب ألهل الس

 فلام قبض عليه ، لبعض زبائنه،عت احلكومةَّمحار كام ادحلم مطعم سني ببيع 
 ؟ًه رشعا عىل فرض صحة التهمةُمْكُذ احلكم، فهل هذا حـّفـُ ون، عليه باإلعدامَمِكُح

و مدرس يف الثانوية وه) احلرس اخلميني(ورجل آخر ارتدى زي الباسدار 
 ًذ احلكم، فهل هذا حكمه رشعا؟ِّفُ ون، فحكم عليه باإلعدام،العامة

وثالثة من السنة وقعوا يف أرس ثوار السنة بعد معركة قتل أحدهم وكانوا أربعة 
بعد علم ووجرح أحد الثالثة، واكتفى الثوار بأخذ أسلحتهم وتركهم مقيدين، 

ذ احلكم، ولو كانوا يف دولة ِّفُ ون،باإلعداماحلكومة بذلك حكمت احلكومة عليهم 
 وكانت ، والرشف والبطولة،منصفة رشيدة لنالوا من حكومتهم أوسمة الشجاعة

 .التهمة يف هذه القضية التواطؤ مع الثوار
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 من أرسى احلرب يتمنى املوت دون الرجوع إىل إيران ألنه ًاكثريفإن ولذلك 
 .جليش العراقيالتواطؤ مع ابحكم ربام حيكمون عليهم 

ومع هذه العقوبات الصارمة التي تصدر يف حق أهل السنة مقابل خمالفات 
 وتروجها يف مناطق أهل السنة بل إن ،يسرية نجد أن احلكومة تشجع املخدرات

الباسدار بأنفسهم يقومون ببيع اهلريوين عىل أهل السنة، ولقد تكلمت بنفيس مع 
 وملحت له ، عن انتشار اهلريوين يف املنطقةرئيس الباسدار يف أحد املناطق السنية
 أو تاجر ،إننا عىل استعداد لتأديب أي مدمن: بتقصريهم عن هذه املهمة فأجابني

برشط أن نتأكد من صحة اخلرب، وقبضت احلكومة عىل بعض جتار خمدرات 
 ثم أطلقت رساحهم بعد ثبوت القضية عليهم واكتفت بأخذ بعض ،اهلريوين

 .هممن الغرامات املالية
 

وليس معنى هذا الكالم أن إيران انتهت وحتولت إىل دولة شيعية بحتة وإن 
 نارص دينه -عز وجل- إال أن اهللا ،ًكانوا يكيدون كيدا ويريدون ليطفئوا نور اهللا

وهللا احلمد -فنجد . ومعيل كلمته وإن كره املرشكون من غري حول منا وال قوة
 يف رتبة آية اهللا يعلنون عن رجوعهم إىل عقيدة أهل  من علامئهم ومن هم-واملنة

 وال رهبة كآية اهللا برقعي يف طهران، ويف ، وال رغبة،السنة واجلامعة من غري تقية
 . وأصفهان، نفسها ويف شرياز)قم(

بل تأسس يف أصفهان مجعية رسية تطلق عىل نفسها الباحثون عن احلقيقة 
، يقولون فيه كيف أننا عشنا -ريض اهللا عنه-ًوأصدروا كتابا سموه عمر بن اخلطاب 

لفذة العمالقة، وكيف يعقل أن هذه الشخصية تغتصب  اعىل بغض هذه الشخصية
اخلالفة من أصحاهبا ثم يأبى أن تكون اخلالفة من بعده البنه مع إحلاح من 

ليجعلها يف ابنه  -ريض اهللا عنه-كحذيفة بن اليامن  -رضوان اهللا عليهم-الصحابة 
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 فيأبى ذلك مع »إن عبد اهللا رجل صالح«: -- اهللا  ويذكره بحديث رسول،هللاعبد ا

وهو عنهم  --  ولو فعل لنفذ ولكن جيعله يف ستة مات الرسول،متكنه من ذلك
 .راض وهم أوىل من ابنه وليس فيهم أحد من عدي بن كعب

رم ًوأيضا بعد محلة إيران الرشسة عىل الوهابية وبعد افتضاح أمرهم يف احل
 وخاصة الطبقة املثقفة يأتوننا ليسألوا عن ،املكي الرشيف أصبح اإليرانيون الشيعة

 وحلسن ،يطمئن آلراء احلكومة  ألن الكثري منهم أصبح ال؟الوهابية ما هي الوهابية
هاب، واحلظ كان لدي عدة نسخ من كتاب التوحيد لشيخ اإلسالم حممد بن عبد ال

الشيعة إال من لكتابة العربية، وهللا احلمد ما قرأه أحد مرتجم باللغة الفارسية بجوار ا
 وظهرت ، بل إن أحد الشيعة أقسم أن يطبع هذا الكتاب عىل نفقته اخلاصة، بهوتأثر

 وينفرون )شرياز(اآلن مجاعة من الشيعة يسمون أنفسهم باملوحدين وخاصة يف 
 .-عز وجل-مما كانوا هم عليه يف السابق من اإلرشاك باهللا 

 يا أخي املسلم لو أنك أخذت جولة يف إيران ال تشعر بأنك يف دولة ًوفعال
ه غريه ما ـإل ، واهللا الذي ال-عز وجل-إسالمية، أصنام وأشخاص تعبد من دون اهللا 

، -عز وجل- ًكان مرشكو مكة أكثر غلوا بأصنامهم من هؤالء بأئمتهم من دون اهللا 
، بل -عز وجل-ه من اإلرشاك باهللا هم علي وا القرآن بصدق لنبذوا ماأولو أهنم قر

 أعالم كتبت عليها لبيك يا مخيني، حتى املاء الذي يراين ومعهجتد اجليش اإل
 والشوارع كتب عىل ثالجات املاء ، يف الطريق-عز وجل-يضعونه يف سبيل اهللا 

 .-عز وجل-أي ارشب باسم احلسني والعياذ باهللا ) بنو شيد بنام حسني(
      اهللا  ونسأل، أن جينبنا وأبناءنا واملسلمني اإلرشاك به-عز وجل-أل اهللا ـفنس

 فإنه ، أن هيدهيم لإلسالم والتوحيد وصفاته العىل، بأسامئه احلسنى-عز وجل-
 .قلب القلوب واألبصارُم

                                       
 .قبيلة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه )١(
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ً فإن يف إيران علامء خملصني ورجاال صاحلني -وهللا احلمد واملنة- ًوأيضا 
ذوا عىل عواتقهم هذه املسؤولية يبتغون بذلك  وقد أخ،يقومون بالتبليغ ونرش الدين

 واملدن ويف ،وجه اهللا والدار اآلخرة، وقد أسسوا املدارس اإلسالمية يف القرى
 ، وقد التف حوهلم كثري من الناس،األماكن الوعرة اجلبلية ملن يقطنها من املسلمني

، وال يزال -عز وجل-وا بأرواحهم يف سبيل اهللا ضحوهم عىل استعداد لي
املسلمون والعلامء يأخذون جانب احلكمة والتأين والدعوة باملوعظة احلسنة دون 

ً حتى يقيض اهللا أمرا كان مفعوال-وجل عز-أن يعلنوا اجلهاد يف سبيل اهللا  ً. 
ؤذن األذان ُولو رفع املسلمون علم اجلهاد يف إيران لن يضعوا الراية حتى ي

 تعصب هذه احلكومة الشيعية التي ، وانظروا إىل مدى)قم( و)طهران(املرشوع يف 
ًرفضت أن تبني للمسلمني السنة مسجدا سنيا واحدا مع أن عدد السنة يف طهران  ً ً

 وقام ،مع وجود السفارات اإلسالمية كلها يف العاصمةحوايل مخسامئة ألف
 ثم أخذ األموال ،أهل السنة بجمع التربعات إلنشاء مسجد سني واحد يف طهران

 حتى يلتقي باإلمام اخلميني ألجل هذا ،-فك اهللا أرسه- مفتي زادة الشيخ اجلليل
لقي الشيخ يف السجن ُ اغتصبت احلكومة أموال املسلمني وأ؟املرشوع فامذا حدث

 .يزال يف سجنه منذ سنوات وال
واجلمعيات اإلسالمية يف خارج إيران احلكومة  وقد ناشد كثري من املسلمني

يخ مفتي زادة ملا له من جهاد كبري ضد احلكومة يرانية يف إطالق رساح الشاإل
 . ولكن دون أية استجابة من احلكومة،شاه إيرانحكومة السابقة 

                                       
 .األصح أن عدد السنة يف طهران هو أكثر من مخسامئة ألف نسمة )١(
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نا الظلم َّستعرضنا أقوال أهل السنة يف إيران، وبيابعد أن 
انية التي يامرسها آيات الذي حلق هبم، واألساليب الشيط

سنة، وليس ضد األكراد ًضدهم مجيعا كأهل ... هران ضدهمط
 .وحدهم أو ضد البلوش وحدهم

ننتقل يف هذا املبحث إىل عرض أقوال نفر من علامء أهل 
السنة الذين زاروا إيران استجابة لدعوات رسمية من قادة الثورة 

وا ثورة اخلميني ًوهؤالء مجيعا كانوا من الذين أيد... اخلمينية
 وليست رافضية، ،هنا ثورة إسالميةأعند قيامها، وظنوا 

فصدمتهم احلقائق عندما شاركوا يف مؤمترات طهران 
ومن بني نرشات وتقارير كثرية وقع اختيارنا عىل  العاملية،

 :التقارير الثالثة التالية
تقرير لنائب األمني العام جلمعية علامء اإلسالم يف  -

يخ زاهد الراشدي، وقد نرشته جملة البالغ باكستان الش
 .جود هذه التقارير وأكثرها رصانةأوهو  الباكستانية،

لشيخ حممد عبد القادر آزاد رئيس جملس لترصحيات  -
علامء باكستان أدىل هبا ألكثر من صحيفة، ونرشها يف رسالة 

 ).ماذا جيري ألهل السنة يف إيران(مطبوعة عنواهنا 
من جنوب إفريقيا، ) مد سعيد بانوحم( كتبه :تقرير -

 ).تسعة أيام يف إيران(ب عنوانه يونرشه يف كت
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هذه ترمجة ملا كتبه نائب األمني العام جلمعية علامء اإلسالم يف باكستان 
وذلك بعد عودته من إيران يف زيارة رسمية هلا ) أردو(الشيخ زاهد الراشدي بلغة 

 قبل بعض املسؤولني اإليرانيني، وقد كشف يف بيانه ما شاهده هو بدعوة من
 .وأعضاء الوفد املرافق له من املضايقات عىل أهل السنة يف إيران

، ومنها جملة ولغة األوردالوقد نرشت هذه املقالة عدة جمالت شهرية ب
كراتيش، يف جملدها احلـادي ) دار العـلوم(ًالتي تصدر شهريا من ) البالغ(
م وهذا نص ١/٢/١٩٨٧ املوافق ـه١/٦/١٤٠٧ بتاريخ )٦(لعرشين حتت رقم وا

 :الرتمجة
قمت بزيارة بعض األماكـن واملدن اإليرانيـة بمرافقة عدد من العلامء (

ولني ؤم بدعوة من مس١٢/١/١٩٨٧م إىل ١/١/١٩٨٧واملفكرين بتاريخ 
 :ًإيرانيني، وكان الوفد مكونا من

 . عضو جملس البنجاب،الشيخ منظور أمحد جنيويت -١
 . من الهور،شودري صفدر عيل  -٢
 . من ملتان،السيد حممد أحسن خاكواين  -٣
 . من كويته،راجه رب نواز  -٤
 . من إسالم آباد،عجاز شفيعإ. د  -٥
 . من راو لبندي،السيد خمتار حسن  -٦
 . من سكهي،املفتي دائم الدين  -٧
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 . من سكهي،السيد أسد اهللا بوتو  -٨
 . من كويته،محدألسيد حسني ا  -٩
 . من كويته،السيد عبد الرمحن - ١٠
 . من كويته،عطاء الرمحن .د - ١١
 . من لورالئي،الواسع عبد .د - ١٢
 . من كويته،السيد شاهد حسني - ١٣
 . من كويته، مريزا رشيد بيك- ١٤

 ويرأس - ون الدعوة اإلسالميةؤإدارة ش- وكنا يف ضيافة احلكومة اإليرانية
ه السيد مسعود ؤيف اخلارج السيد حجة اإلسالم حممد عيل تسخريي ورفقااإلدارة 

مور الضيافة وقد أوالسيد خالد حسني وهم الذين كانوا يتولون  عيل رضوي،
 .حسنوا ضيافتنا ونحن نشكرهم عىل حسن الضيافةأ

 .قم طهران، مشهد، زاهدان،: وقد تيرس لنا زيارة عدة مدن إيرانية منها
 والتحدث معهم ومن بينهم ،قاء مع كبار زعامء الثورة اإليرانيةكام تيرسلنا الل

السيد آية اهللا جنتي، والسيد آية اهللا ، )نائب اخلميني(السيد آية اهللا املنتظري 
جملس (والسيد آية اهللا طبيس، وغريهم من أعضاء الربملان اإليراين  خزعيل،
:  وباخلصوص)قم(مدينة  كام قمنا بزيارة املدارس الدينية الشيعية يف )الشورى

املدرسة الفيضية للسيد آية اهللا اخلميني، وزيارة جامعة اإلمام جعفر الصادق 
وقد تبني لنا  ،)بلوشستان (وجامعة زاهدان بطهران، وجامعة اإلمام رضا بمشهد،

 :مستوى النظام التعليمي يف إيران، وقد كان من أهداف زيارتنا إليران
 .الثورة اإليرانيةطالع عىل خملفات اال: ًأوال
 .مشاهدة حتول املجتمع اإليراين بعد الثورة: ًثانيا
 .معرفة طرق اجلهود واملساعي املبذولة للثورة اإليرانية: ًثالثا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ١٩٩ 
 

معرفة أحوال أهل السنة ومدى ما يتمتعون به من احلقوق املدنية : ًوأخريا ًاـرابع
 .واالستحقاقات األخرى

 وحصول العلم عن تلك ،ان جتاه االستفادة بقدر اإلمكةوكانت مساعينا موجه
 ، إظهار انطباعايت وتأثرايت نحو أحوال أهل السنةهأعني ب(املقاصد املذكورة 
) ن تكون هذه االنطباعات جلميع أعضاء الوفدأ وليس بالزم ،وحقوقهم يف إيران

وكان طريق . إال أن أساس هذه التأثرات مبني عىل الوقائع التي قد شاهدها اجلميع
معرفتنا بأهل السنة يف إيران من قبل املضيفني لنا حيث إهنم اختاروا لنا اليوم الذي 

 الربملان اإليراين، ويف نفس اليوم خصصوا لنا جلسة مع ثامنية ةحدد لنا ملشاهد
أعضاء يف الربملان اإليراين من أهل السنة، وأخربنا بأن جمموع األعضاء يف 

ًمن بينهم أربعة عرش عضوا من أهل السنة، -ًعضوا  اإليراين مائتان وسبعون الربملان
 ، وكان الشيخ حممد إسحاق املدين-ين شاركناهم يف اجللسةومنهم ثامنية الذ

 والشيخ السيد حسني يرأسون أعضاء أهل السنة يف ،والشيخ حممد حامد دامني
 لنا  والثالث من كردستان، وقد توفرت،الن من بلوشستان اإليرانيةَّالربملان، واألو

 ونحو ،ًهذه اجللسة معلومات كثرية مفيدة جدا نحو عمل الربملان اإليراينيف 
  وانطباع أهل السنة جتاه الثورة اإليرانية،،تعامل الثورة اإليرانية مع أهل السنة

ن الشيخ أ ولكننا الحظنا ،واتضحت لنا القضايا العديدة من خالل االستفسارات
ا بجادهتام اللغة األردية جتن إمع دين والشيخ حممد إسحاق امل،حممد حامد
 ،ا باستمرار املحادثة بالفارسيةَّ وحتدثا معنا باللغة الفارسية وأرص،املحادثة هبا

 ومل يكن من املقرر من قبل ،وأدركنا سبب امتناعهام عن املحادثة باألردية
                                       

اق املدين والشيخ حممد حامد دامني الشيخ حممد إسح: عضوان يف الربملان اإليراين) ١(
ومها من أهل السنة وال يستطيعان احلديث مع الوفد الزائر بلغة األوردو مع اتقاهنام هلذه اللغة، 

أي كبت وأي !! ًوأرصا عىل احلديث بالفارسية ليكون احلديث واضحا أمام جواسيس السلطة
 !إرهاب هذا اإلرهاب وأين احلصانة ألعضاء الربملان؟
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ً أحيانا  بل الحظنا، أو الطوائف األخرى منهم،املضيفني أن نزور علامء أهل السنـة

أهنم يكرهون ذلك، إال أننا حاولنا زيارة بعض علامء أهل السنة بتغيري جدول 
ولني واالنرصاف عن بعض الربامج املقررة من ؤالزيارات املنسق من قبل املس

 وعند زيارة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا رسبازي وقعت لنا مع اإليرانيني .قبلهم
وهو ) بلوشستان(ب اجلامع املركزي بزاهدان مسألة مهمة، فالشيخ املذكور خطي

من كبار علامء أهل السنة يف إيران وكان عىل صلة وثيقة بزعامء الثورة اإليرانية يف 
ًبدء األمر، وبعد الثورة كان عضوا يف برملان تصويب القانون األسايس يف إيران من 

 وهو يف ،يز مريضقبل بلوشستان، وملا وصلنا إىل زاهدان علمنا أن الشيـخ عبد العز
مستشفى بطهران، فحاولنا بعد عودتنا إىل طهران أن يسجل يف برامج زيارتنا عيادة 

 ولكننا مع األسف مل ننجح يف حتقيق هذه األمنية عىل رغم ،الشيخ عبد العزيز
مساعينا املتتابعة، وذلك حينام أظهر املسؤولون من خالل فعلهم هذا أهنم ال 

ال ملا قرب أوان مغادرتنا طهران إىل مشهد عزمت أنا يرتاحون لذلك، وعىل كل ح
. ، والسيد حسني أمحد، والقارئ عبدالرمحن، وديتوالسيد منظور أمحد جنيو

 ، عىل أن نترشف بزيارة الشيخ عبد العزيز، عيلرعطاء الرمحن، وشودري صفد
 واملحادثة معه يف شتى ،فوصلنا إىل مقره يف املستشفى وترشفنا بعيادته

أن عدم شمول لقائه وعدم وضع ،  والحظنا من شكواه من زعامء الثورة،تاملجاال
عيادته يف برناجمهم مل يكن بال سبب، وعند عودتنا إىل زاهدان حصل لنا عني ما 

 - دار العلوم ) ثالثة أو أربعة من الزمالء(حصل يف طهران، حيث زرنا نحن 
هناك بالشيخ نذير أمحد والشيخ زاهدان، وتركنا بقية زمالئنا يف االسرتاحة والتقينا 

ًكراتيش بباكستان ويدرسان حاليا يف يف حممد قاسم ومها من خرجيي دار العلوم  ُ
دار العلوم زاهدان، وقد أعلن يف برنامج الوفد أن صالة العرص ستكون يف املسجد 

شغلوا الوفد من بعد الظهر حتى ذهب وقت العرص ووقت أولكنهم ، املركزي
 واضطررنا أن نؤدي صالة ،ًرروا السفر إىل باكستان صباحااملغرب يف حني ق
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 ومرارة ، واإلحلاح الشديدين، وبعد اإلرصار، واملغرب يف جامعة زاهدان،العرص
صلينا  ًق الوفد بالوصول إىل املسجد املركزي ألداء صالة العشاء وفعالِّفُووالكالم 

ًدا من طلبة دار العلوم  ولقينا عدد من املصلني وعد،العشاء يف املسجد املذكور
زاهدان، وبحثنا معهم بعض املشاكل واملسائل واستفدنا من بعض املعلومات 

د ـة السيـاص للعالمــذ اخلـف التلميـد يوسـخ حممـاجلديدة وكنا نود أن نزور الشي
ـــف البنــوسـد يــحمم  يدير املدرسة )رسادان(حيث أنه يف  - رمحه اهللا تعاىل- دري ــ

 وفيها عدد كبري من طلبة العلوم الدينية يف مجيع املراحل حتى ،لكبريةالدينية ا
 والشيخ حممد يوسف من زمالء - أعني درجة الفراغ من الكلية-املرحلة النهائية 

د عن زاهدان حوايل  تبع)رسادان(و-ً حيث درسا معا يتالشيخ منظور أمحد جنيو
 فوصل إىل ،برغبتنا هذهً وقد أخرب الشيخ حممد يوسف هاتفيا - مئتي كيلو مرت

 وحينام وصل إىل مقرنا كان الوفد ، الليلة التي كنا نريد أن نغادر زاهدان)زاهدان(
 وأمرين الوفد بأن أبقى مع الشيخ ،عىل استعداد للذهاب لزيارة أمري بلوشستان

أن  َّحممد يوسف بعد تشاور فيام بينهم ويذهب بقية أعضاء الوفد لزيارة األمري إال
 وزميليه من الدخول إىل غرفتنا وأمرونا ني منعوا الشيخ حممد يوسفولؤاملس

الضيافة التابعة لقســم االستعالمات حتت حراسة عدد من  باجللوس يف غرفة
 أو أكثر كأننا يف السجن وكام يعامل زعيم ، وكنا نتحدث يف حدود ساعة،األفراد

ل السنة واجلامعة يعانون نا أن أهّسيايس يف السجن عند لقائه بزواره، ولقد تيق
ولني ؤصدق هذه األمور إال أن املسن واملصائب يف إيران، ولعلنا ما كنا ،املشاكل

واملربجمني لزيارتنا قد أثبتوا لنا هذه املشاكل املذكورة والشكاوى الواردة 
                                       

كنا نتحدث « : ما جاء يف تقرير نائب األمني العام جلمعية علامء باكستان يغني عن التعليق )١(
... »يف حدود ساعة أو أكثر كأننا يف السجن، وكام يعامل زعيم سيايس يف السجن عند لقائه بزواره

 .وهذه املعاملة ألهل السنة يف إيران، وألهل السنة الذين يزورون إيران بدعوات رسمية
 .مع أن الرؤية ليست السبيل الوحيد لتصديق اخلرب، هؤالء صدقوا بعد أن رأوا بأعينهم )٢(
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 ومل يبق لنا إال اليقني ،للبحث عن مزيد ًبمعاملتهم وسلوكهم، ومل يرتكوا لنا جماال

تصديق بام سمعناه من الشكاوى واملشاكل وعلمنا بأهنا حمققة، وبعد هذا وال
 ،العرض املوجز أذكر تلك املصائب واملشاكل التي تواجه أهل السنة يف إيران

ذ حلل هذه فة اإليرانية أهل السنة أنه ال منويظهر عىل ضوء ما يعامل زعامء الثور
 .ًاملشاكل حاليا

 والسنة ومن ثم فمعرفة نسبة ،م من حيث الشيعةاإلحصائيات يف إيران مل تت  -١
يرات دً واليقني صعب جدا إال أنه حسب تق،عدد أهل السنة عىل وجه الدقة

بعض زعامء أهل السنة يبلغ عدد أهل السنة بالنسبة إىل جمموع سكان إيران 
 ويقطن معظم أهل السنة يف حمافظتي بلوشستان ، وعرشين يف املائةًمخسا

دخل ألمراء  حد مركزي الو أن نظام احلكم نظام مإال وكردستان
 ألن أمري املحافظة مندوب عن احلكومة املركزية فحسب، ،املحافظات

ني ت وال وزن هلم يف املحافظ،ًولذلك ال أثر ألكثرية أهل السنة سياسيا
 فعندئذ حيصل ألهل ،ني إال إذا طبقت احلكومة النظام األقليميتاملذكور

 . وزن ووقار)كردستان(و )بلوشستان(عة يف السنة من بني الشي
وال يوجد ألهل السنة مسجد واحد يف عاصمة إيران مع وجود عدد كبري ألهل   -٢

 . وذلك لعدم سامح احلكومة اإليرانية ببناء مسجد هلم،السنة فيها
 واملناصب احلساسة ضئيلة ،ونسبة أهل السنة يف الوظائف احلكومية املهمة  -٣

 .الذكرًجدا، وال تستحق 
 ، التي أكثرية سكاهنا من أهل السنة يتوىل املناصب العليا فيها الشيعةطقاملنا  -٤

 وال سيام بلوشستان فجميع من يتوىل املناصب اهلامة فيها ،ومن غري سكاهنا
 . ومن غري املقيمني هبا،من غري أهل السنة

                                       
 !ال أدري ملاذا مل يذكروا بقية مناطق أهل السنة رغم أمهيتها؟ )١(
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 .الطرقوتسعى احلكومة اإليرانية يف إبعاد أهل السنة من الوظائف بشتى   -٥
ختطيط توسعة إسكان غري أهل السنة يف املناطق التي أغلبية سكاهنا من أهل   -٦

 وأبدوا ختوفهم ،ً وذلك تدرجييا وقد أفادنا بذلك كبار زعامء أهل السنة،السنة
الشديد من اخلطة التي يطبقوهنا يف مقاطعتي بلوشستان وكردستان بأنه لو 

ان املذكورتان من أكثرية إىل تحول املنطقتتاستمرت األحوال هكذا سوف 
 .خالل عرش سنواتُّألهل السنـة أقلية 

منحت السلطة األقليات يف إيران حق تشكيل منظامت حسب القانون   -٧
وذلك أن أحد كبار ،  فإهنم حمرومون من هذا احلق،األسايس إال أهل السنة

فيام زعامء أهل السنة أمحد مفتي زادة حاول تشكيل منظمـة تربط أهل السنة 
 مبارشة انه فوجئ بعدهأإال  )باسم جملس الشورى املركزي ألهل السنة(بينهم 

يعانيه السجناء من اآلالم   وما زال يعاين يف السجن ما،بإلقاء القبض عليه
 .الشديدة

 دوست حممد البلويش من مدينة رساوان وهو  الشيخوقد ألقي القبض عىل  -٨
مطالب حقوق أهل السنة والدفاع عن مة رفعه يمن كبار علامء أهل السنة بجر

 وحكم ، فأخرج منه،وقد أصيب بمرض شديد يف السجن، عقيدته الغالية
 إحدى قرى الشيعة قرب )نجف آباد(بتغريبه ملدة مخس سنوات إىل قرية 

 .أصفان وذلك بعد قضائه يف السجن سنة كاملة
 حمي الدين  وهكذا ألقي القبض عىل أحد كبار العلامء من أهل السنة الشيخ-٩

 بجريمة رفعه )رسخس(البلويش مدير مدرسة دار التوحيد اإلسالمي يف مدينة 
ر قرار يف حقه ِدْصُأ  وقد، والدفاع عن عقيدته الغالية،مطالب حقوق أهل السنة

 .خر بعدما قىض سنة كاملة يف السجنآبتغريب سبع سنوات إىل بلد 
 العضو السابق يف الربملان  القبض عىل الشيخ نظر حممد البلويشيوقد ألق - ١٠
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ة ــ بلوشستان بجريم)إيرانشهر(اإليراين املنتخب من قبل سكان مدينة 

رىض اهللا - ن عائشةــؤمنيــوع أم املــي موضــت فــرة ألقيــى حماضــه علــــاحتجاج
أن : معركة اجلمل التي أذيعت من إذاعة طهران وقال املحارض فيها و-عنها

 معركة اجلمل أئمة الكفـر فجـاشت غرية الشيخ املذكور املرافقني لعائشـة يف
 . وذمها وقـدم احتجاجـه بخصوصهـا،الدينيـة ورد عىل هذه املحارضة

وعدم تيرسه يف أكثر ، ولعدم وجود التعليم الديني يف إيران عىل مستوى الئق - ١١
  إىل باكستان لتحصيل العلومونمناطق إيران يرحل طالب أهل السنة اإليراني

 إال أن حصول اجلوازات هلم أمر صعب وأي طالب يسافر إىل باكستان ،الدينية
لتحصيل العلوم بدون اجلواز يقبـض عليه بعد عودتـه يف حني أن الوضع عىل 
عكس ذلك بخصوص الشيعة حيث يدرس ألف طالب باكستـاين يف مـدارس 

ة طلبوا  وحسب األنباء الـواردة إلينا فإن بعض الطلبة من أهل السن)قم(
ال  و، وهـذه العراقيـل تقلل مهم الطالب،ُ لكنهم حرموا منها،جوازات السفر

 واجلامعات اإلسالمية ،تفلح رغباهتم يف حتصيل العلوم الدينية يف املدارس
 .يف باكستان

 وال ، يشكون عدم قبول طالهبم يف اجلامعات اإليرانيةاكام أن أهل السنة كانو - ١٢
 ، وعندهم محاس ديني،هم خلفيات مذهبية معينةسيام الطالب الذين عند

 . إيامنيةةوغري
يصدر من   تأسفه عىل ماًيابدم ،نا شخصية كبرية من علامء أهل السنةتوأفاد - ١٣

قبل الشخصيات البارزة من الشيعة يف احلفالت املشرتكة بيننا وبينهم نحو 
وأضاف هذا مساسهم بعقائد أهل السنة من إهانة أكابر الصحابة ومن دوهنم، 

العامل الكبري أننا نتحمل كل يشء حتى أننا مستعدون لنفقد حرية العيش إال أننا 
 ،تحمل ذلك وهو فوق التحملُ وكيف ي،ال نطيق أن نتحمل إهانة األكابر

 .واملوت عندئذ أحىل بكثري من هذه احلياة املريرة
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ى ّنحُهم ياملوظف السني الذي له شعور وإدراك بحقوق أهل السنة ومسائل - ١٤
 وهبذه احليلة ، كي جيرب عىل ترك وظيفتهبعيدويبعد من مقر عمله إىل مكان 

بعد الشيخ عبد ُ وهبذه احليلة بعينها أ،تتخلص احلكومة من املوظفني السنيني
 .عن وظيفتهأخو الشيخ عبداهللا رسبازي احلكيم رسبازي 

ت هلا جهود  من قبل أهل السنة من فئاىومن اجلدير بالذكر أن هذه الشكاو
جبارة يف دعم الثورة اإليرانية يف بدئها وأساسها، وهؤالء أصحاب الشكاوى 

ًومذهبيا  ً بأن املجتمع اإليراين أحسن معيشيا-مع هذه الشكاوى- ًيعرتفون علنا
ًبعد الثورة من احلال السابق يف عهد الشاه، ويعرتفون أيضا بأن سلوك زعامء الثورة 

ًية كان مشجعا إال أنه كلام ازدادت الثورة اإليرانية سيطرة مع أهل السنة يف البدا
 .ًواستحكاما تغريت األوضاع من حسن املعاملة إىل سيئها ومن سيئها إىل أسوأ

من جمموع سكان % ٢٥ون لوى من أهل السنة الذين يشكاواستمرار الشك
ً وينتج خلال كبريا،إيران يعرب عن قلة ثقتهم بزعامء الثورة اإليرانية  ليس يف صالح ً

 .الدولة اإليرانية
لفت أنظار العامل اإلسالمي منظامت ُ أن أَّعيلوإين أرى من الواجب 

يران، وأختم مقالتي هذه إخواهنم األشقاء أهل السنة يف إ ومفكرين نحو ،ومجعيات
ً وفضله أن يتخذ العامل اإلسالمي رأيا موحدا بصوت -عز وجل-ًراجيا من كرم اهللا  ً

موا من حقوقهم، وجيب أن ترتفع ِرُاهنم أهل السنة يف إيران الذين حخوإواحد نحو 
أصوات العامل اإلسالمي مناشدة زعامء الثورة اإليرانية منح أهل السنة حقوقهم 

 . معززين مكرمنيااملرشوعة حتى يعيشو

                                       
ًلقد أرضت هذه األساليب بنا كثريا، والصحيح أن الشاه كان طاغية ... كفى جماملة )١(

ًوجمرما، لكن هؤالء أكثرطغيانا وإج ًراما وظلامً ً. 
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:  إيران مرتني-ـانرئيس جملس علامء باكست-  دزار الشيخ حممد عبد القادر آزا
 .م بمناسبة ما أسموه عيد الثورة اإليرانية الثالث١٩٨٠ كانت يف فرباير املرة األوىل

م بمناسبة انعقاد املؤمتر العاملي ألئمة اجلمعة ١٩٨٢ يف عام :واملرة الثانية
 .واجلامعات

ومتت الزيارتان بدعوة رسمية من قيادة الثورة اإليرانية، وكان الشيخ حممد عبد 
ً يرأس وفدا يتألف من ثامنية عرش عاملا من علامء باكستان، وقابل الشيخدالقادر آزا ً 

وناقشـه يف أمور مهمة، كام قابل بقية قادة  ،وسأله واستمع إىل أجوبته) اخلميني(
 والعودة ،واضطر ذات مرة إىل االنسحاب، واستاء مما رأى وسمع... الثورة اإليرانية

] عيل أكرب واليتي[ة باكستان، وواجه وزير اخلارجية اإليرانيإىل الفندق برفقة علامء 
وبعد عودة الشيخ من إيران حتدث وحارض ... باألسباب التي دعته إىل االنسحاب
أهل السنة أوضاع  ونجتزيء فيام ييل ما قاله عن ،ونرش ملحوظاته عن الثورة اإليرانية

 :يف إيران
 .تهمة تعاوهنم مع شاه إيرانتم تصفية مجيع املوظفني من أهل السنة ب -
من السكان فليس ألحد منهم احلق أن يتوىل % ٣٣وبالرغم من أهنم يمثلون  -

 . أو غري ذلك من الوظائف العليا، أو قيادة اجليش، أو رئيس الوزراء،منصب الرئيس
وأهل السنة يف إيران يعيشون مثل األرسى، ويف مدينة طهران التي يسكنها  -

 ال يوجد هبا مسجد واحد ألهل السنة بالرغم من وجود اثني عرش سبعة ماليني نسمة
 فكيف يكون ذلك مع أن ،وأربعة لليهود، بخالف معابد املجوس، ًمعبدا للنصارى

 !!؟اإلمام اخلميني هو الذي يدعو لوحدة األمة
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ً نائبا لرئيس جلنة االقرتاحات يف دوبعد انتخاب الشيخ حممد عبد القادر آزا

 قام بتقديم -ةأي يف زيارته الثاني-ي ألئمة اجلمعة واجلامعات لعاملاملؤمتر ا
 :اقرتاحـات مهمة كان منها ما ييل

من األدلة عىل سعيكم لتفتيت وحدة األمة اإلسالمية اعتقال مجيع علامء  -
 ).ةمفتي زاد(و) ضيائي(السنة مثل العالمة 

 ،لسنة هتمة اخليانةوجهـت احلكومة اإليرانية إىل اجلنود اإليرانيني من أهل ا -
 وحكمت عليهم باإلعدام، وهذا أمر ، ومن أعوان الشاهة وعصا،واعتربهتم بغاة

 . ويفرق كلمتها ويزيد من متزقها،خطري يعوق وحدة األمة اإلسالمية
ومنذ ثالث سنوات وعد اخلميني يف لقاء مع وفد أهل السنة برئاسة األستاذ  -

بإعطاء قطعة أرض يشاد عليها ) زاهدان(نة يف الشيخ عبد العزيز رئيس خطباء أهل الس
ًورغم دفع ثمنها فقد أصدر أمرا باغتصاب الثمن ، مسجد ألهل السنة يف طهران

 والسجن ملن سدد هذا الثمن، ورغم مطالبتي للخميني يف العام املايض ،املدفوع
بإنجاز وعده ألهل السنة فوجئت يف املؤمتر الذي حرضته هذا العام بقول بعض 

ًمسجدا (ًلو أعطينا قطعة األرض ليقام عليها مسجدا ألهل السنة فإنه سيصبح : صارهأن
 ).ًرضارا
اعتاد أهل السنة منذ عرش سنوات إقامة صالة العيدين يف ميدان عام يف  -

وا الترصيح الرسمي بالصالة يف عيد الفطر، ُِحنُطهران، ولكن هذا العام بعد أن م
ة وفرقت املصلني باستخدام اهلراوات وجتمع املصلون حرضت قوات الرشط

 .والعيص
ًإذا كان اخلميني خملصا يف دعوته لوحدة األمة اإلسالمية فعليه أن يعلن عىل  -

كانوا  -رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني- وعثامن ، وعمر،رؤوس األشهاد أن أبا بكر
ً أن حيرتمهم احرتاما كامال-سني أو شيعي-مسلمني، وأن عىل كل مسلم   ال يقل عن ً
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 .وبذلك تضيق الفجوة بني السنة والشيعة -رىض اهللا عنه-احرتام عيل بن أيب طالب 
 .هـ ا

هذه أهم االقرتاحات التي قدمها الشيخ رئيس مجعية علامء باكستان إىل 
 وانتبه ،املؤمتر، وقد قوبلت بالرفض، ويقول الشيخ أن النزاع اشتد بينه وبينهم

ومل يوقعوا ،  إىل أهداف اإليرانيني-ةدهم ال يقل عن مائوكان عد-علامء أهل السنة 
 .عىل البيان الذي أراده أتباع اخلميني
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الشيخ حممد سعيد بانو عامل وداعية من جنوب أفريقيا شارك يف مؤمتر 

 العاملي ألئمة اجلمعة أي املؤمتر-م الذي شارك فيه الشيخ آزاد ١٩٨٢
وأول يشء لفت ، )تسعة أيام يف إيران (ًوكتب تقريرا حتت عنوان، -تواجلامعا

وا ؤولقد جا، نظره أن العديد ممن شارك يف هذا املؤمتر يقال هلم أئمة وليسوا أئمة
وعن أوضاع أهل السنة ...  أو ألهنم حيملون توصية خاصة،عن طريق الوساطة

 :يلخص مشكالهتم فيام ييل
ً فلهم أربعة عرش مقعدا من مائتني وسبعني مقعدا أي قلـة ممثليهم يف الربملان - ً
 .وليس من بينهم وزراء أو نواب وزراء، %٢٥مع أهنم يمثلون  %٥نسبة 

 .العمل باملذهب الشيعي يف القضاء -

 مع حوايل ألفني مفكر -د مفتي زادةومنهم أمح-فأبرز علامئهم ، الكبت -
 .سني يعيشون داخل السجون

سنة يف طهران مع السامح ببناء معابـد ألتباع األديان عدم وجود مساجد لل -
 .األخرى

الدعوة ضد املذهب السني يف وسائل اإلعالم، فالشيعة يكرهون الصحابة  -
 .ولُوخاصة اخللفاء الثالثة األ

 .لنظام التعليمي متحيز للمذهب الشيعيا -
س يز يف التعامل حيث جيد السنة صعوبة يف احلصول عىل عمل بعكيالتم -
 .الشيعة
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 إىل بحث مشاكل السنة يف إيران وخاصة )حممد سعيد بانو(ب تويدعو الكا
 أنه عندما يصلون مجاعة مل )الشيخ خالل املؤمتر(وقد الحظ ... يف السجون

ًحيدث أن دعوا شخصا سنيا ليؤمهم يف الصالة ً. 
يف ًويذكر أن هناك طالبا قدموا من بالد إسالمية تتبع املذهب السني ليدرسوا 

ويتساءل عن مستقبل هؤالء عند عودهتم إىل ، وحتولوا إىل املذهب الشيعي ،إيران
 !! ورفض جمتمعهم هلم،بالدهم

 فهم يدعمون النظام ، والتطبيق يف إيران،ثم يتحدث عن التناقض بني الدعوة
 وحياربون نظام احلكم البعثي يف ،السوري البعثي الذي قتل اإلخوان املسلمني

 . إىل غري ذلك-رغم مواقفه اإلسالمية املؤسفة- دعمهم للقذايف ومثل ، العراق
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يف هذا املبحث شهادة املضطهدين من أهل السنة، وهم 
عدول ثقات بمجموعهم، وليست هذه الشهادة قارصة عىل 

شهود  أو منطقة أو منطقتني، ومن نجا من ال، أو عىل فردين،فرد
 ، واخلليج،يستطيع الباحث عن احلق االتصال هبم يف تركيا

 والسامع من أفواههم، وإذن فشهادة أهل السنة ال ،وباكستان
 .ترايشك منصف بأهنا بلغت حد التو

ونقلنا كذلك يف هذا املبحث مقتطفات من تقرير منظمة 
 وال خترج هذه املقتطفات يف مضموهنا عام ،العفو الدولية

وحرصنا عىل ذكر هذه املقتطفات لتعلم ... السنةذكره أهل 
اخلالئق براءتنا من الظلم والظاملني الذين يلبسون لباس 

وحزننا عىل الضحايا املنكوبني مهام كانت ، اإلسالم
أما هذه ، وهكذا...  حدينوللزا... فللمرتد حد، اجتاهاهتم

الصور من التعذيب فهي جموسية بربرية يأباها دين اهللا الذي 
 ...رتضاه لعبادها

وال تقارير منظمة العفو ، قنعه شهادة أهل السنةتومن ال 
تر؛ فقد أطفأ مصباح اوال األقوال التي بلغت حد التو، الدولية
 .وأرسه هواه، وتبلدت أحاسيسه، عقله
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من بعض الذين كانوا قد أفرج عنهم من ،  نسمع بني حني وآخر-وال نزال-كنا 
التي تتفرج عىل مآيس ، عن طريق اإلذاعات األجنبية، احلكومة اإليرانيةسجون 

 إهتامها فيام تنرش من األنباء والتي جيب،  وال سيام املسلمني منهم،املستضعفني
ًنظرا إىل أهنا ال تتأتى منها إال خدمة مصالح ، عن حكومة من احلكومات الصغرية

اء عن سوء معاملة النظام للمسجونني  كنا نسمع أنب.القوى االستعامرية الكربى
 ألن عليها ؛لحكومة إنام يعارضوهنالولكن كون كثري من املعارضني  السياسيني

ذين كان جيعل ال، مع كون تلك اإلذاعات كام ذكرنا، صبغة ضعيفة من اإلسالم
وإن ،  حيتاطون فال يسارعون يف تصديق تلك األنباء-إن جاءهم فاسق بنبأ-يتبنون 
ً يستطيعون أن ينفوا الصحة عنها نظرا ألن احلكومة العدوانية خارج كانوا ال
 .قيمة هلا عندها  واألعراض ال،التي ال تبقى معها شك يف أن احلرمات، السجون

ثم كان أن ألقت احلكومة يف العام املايض القبض عىل عرشات من خرية 
، محد مفتي زادةوعىل رأسهم قائد أهل السنة يف إيران الشيخ أ، شباب أهل السنة

 )زاهدان( و)كرماشان(و )سمنان( و)تربيز(و )سنندج(وأودعتهم سجون مدن 
مركز  ()كرماشان(ولكنها أفرجت بعد أشهر عن زهاء ثالثني منهم كانوا يف سجون 

كي ال يشعر ، )مركز حمافظة بلوجستان(وزاهدان ) حمافظة من املحافظات الغربية
 والقمع يف ،وتظهر عمليات االضطهاد، يعهمالناس بأن األمر أمر أهل السنة مج

حمافظة كردستان التي مركزها سنندج جزء من كردستان بمعناها (حمافظة كردستان 
بمظهر خمالف حلقيقة األمر التي هي إرادة إبادة أهل ) العام الشامل لعدة حمافظات

                                       
ومل ، ولو سلمنا هبذه املقولة لطمست احلقائق، ًليس كل ما تقوله أجهزة اإلعالم خمتلقا )١(

 .ًبل إن األخبار املتواترة صحيحة وإن كان رواهتا كفارا... يعد للمعرفة أية قيمة
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 .السنة أو إكراههم عىل التشيع
ن  م-مالوقوف عند شهاداهتالذين جيب -ة املؤمنني خووبخروج هؤالء اإل

تيرس لنا أن نقف عىل قليل مما جيري يف تلك السجون التي تسميها ، السجون
نا إن هو انخوإشاهده وعلم به   وليعلم أن ما،احلكومة اجلامعات الصانعة لإلنسان

 وذلك ألنه مل تتهيأ حتى اليوم ،إال نزر يسري من اإلجراءات املعتدية عىل اإلنسانية
 ساعدة للحكومة عىل اختاذ قرار حاسم بشأن املتبعني لسنة رسول اهللالظروف امل

-- وختشى أن يأيت املستقبل بأحداث ،  وتلقي عليهم القبض،الذين ألقت
 أو ترى أن اإلفراج عن بعض منهم يف ظروف خاصة ،ترغمها عىل إخالء سبيلهم

وحتاول ، خرون تتحرز عن أن تعاملهم بمثل ما يعامل به اآليفه، يكون يف صاحلها
 .ةبأن تبعدهم بقدر اإلمكان عن السجون التي تقوم فيها املجازر الرهي

ة الذين قضوا ستة أشهر يف السجون ثم أفرج خوولنستمع ألخ من أولئك اإل
يقص علينا مشاهداته من حني داهم احلراس بيت الشيخ مفتي زادة يف مدينة ، عنهم

انعقد بدعوة منه بمناسبة الذكرى السنوية  بعد أيام من عقد االجتامع الذي ،كرماشان
فألقوا القبض عىل األخ وعىل ابن الشيخ ، لتأسيس جملس الشورى املركزية للسنة

كان الشيخ نفسه قد ترك كرمانشان قبل احلادث وذهب إىل (، ًوا ضيوفاؤوآخرين جا
 بعد األشهر - أي عن األخ-إىل أن أفرج عنه ، ) القبض هناكطهران حيث ألقى عليه

 : يقول األخ،الستة
وذلك يف السادس والعرشين من شهر ، كنت يف البيت أنا وابن الشيخ وآخرين

بمن  وإذا ، أشارت الساعة إىل التاسعة والنصف،شوال بعد انعقاد االجتامع بعرشة أيام
 ، فلام فتحنا الباب فوجئنا باحلراس يدخلون علينا البيت بوحشية وعنف،يدق الباب

 ، ولكنهم ردوا علينا بالشتم،فدعوناهم ليرشبوا معنا، ة نرشب الشايكنا يف تلك الساع
 واألمتعة ثم خرج بنا بعض ، وأخذوا ينثرون األثاث،واإلهانة ورضب أحد الضيوف

 ، باحلراس املسلحنيةوءذا بأسطح بيوت اجلريان والشارع مملإ و،منهم من البيت
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وكل ذلك . هم السياراتذا هبم قد مجعوا أهل تلك البيوت يف الشارع وأركبوإو
قدم ُ كانوا يتوقعون أن ت،لّفعلوه من أجل إلقاء القبض عىل بضعة أشخاص عز

 -- اهللا احلكومة يف تلك األيام عىل اعتقال املؤمنني امللتزمني بسنة رسول
فلم يكن هناك ما يقتيض تطويق ، املتبعني للسابقني األولني من املهاجرين واألنصار

فإن احلركة اإلسالمية كانت قد ، يقتيض جميء املسلحني ما وال، ةفيالبيت بتلك الكي
 فلذلك ترفض املقاومة املسلحة ،أعلنت قبل ذلك أهنا يف مرحلة التزكية والتعليم

 ً.باتا ًرفضا
 كانوا قد نثروا كتب الشيخ يف ،وعلمنا بعد ذلك أن الذين بقوا منهم يف البيت

،  والثياب واألرشطة وغريهانقودم من ال ورسقوا ما وقعت عليه أيدهي،ساحة البيت
 .نقودكام أهنم أخذوا منا ما كان معنا من ال

وقبل أن يدخلوا عصبوا عىل أعيننا ، ثم إهنم ذهبوا بنا إىل مقر احلراس
ثم ،  وأخذوا يف إيذائنا بالشتم والرضب،ثم فرقوا بعضنا عن بعض، بعصابات
وكلام رددت عليهم بجواب غري ، تلفة أسئلة خمَّ وأخذوا يلقون عيل،ً مكاناينأدخلو

 .معجب هلم واجهوين بالوكـز والرفس
ودام هذا الوضع يومني وليلتني وأنا مشدود اليدين والرجلني ثم نقلوين إىل 

خوة إ بيء وبعد أيام ج،لقي عليهام القبض بعد اعتقالناُحيث وجدت أخوين آخرين أ
 إىلعد إجراء حتقيقات معهم  ثم ذهبوا باجلميع ب،آخرين من سائر مدن املحافظة

، وبقيت أنا وابن الشيخ نتلقى التعذيب النفيس طوال أسبوع ديزل أبادالسجن 
ثم نقلونا ، ةخوحيث كانوا هيددوننا بالرضب ويسمعوننا أنباء كاذبة عن سائر اإل

 .ًأيضا إىل ذلك السجن
 ،عربية واللغة ال، ودراسة القرآن،ويف ذلك السجن كنا نقيض الوقت يف تالوة

ًمما أثر يف سائر املسجونني تأثريا كبريا، ونقيم الصلوات مجاعة وكان احلراس ، ً
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وكانوا يتوسلون بإغرائنا ، جيتمعون بنا كل بضعة أيام جيادلوننا ليرصفونا عن اجتاهنا

ومن مجلة ما كانوا جيادلونا به . ا عن ذلكْوَفلام استيأسوا منا انته، بمتاع احلياة الدنيا
إن كلمة : وقوهلم،  وال حاجة إليها،ًنه ما دام اإلمام حيا فال معنى للشورىإ: قوهلم

وأن ، وإهنا بمعنى آخر، الشورى التي جاءت يف القرآن ال تعني أن يكون هناك تشاور
الذين كانوا حيلون ويعقدون بالشورى يف عهد اخلالفة ما كانوا يريدون بذلك إال 

وا به للبحث ؤكانوا قد جا و- التعليم والرتبيةيسمى بدائرة-وكقول مدير ما ، اإلمارة
تكلموا بصواب من ، دعونا من التذكري بآيات القرآن: نا املدرسني واملعلمنيانخوإمع 
] \ [ ( !!!واعلموا أنا نعترب حكم حاكم الرشع أعىل من حكم اهللا، القول

a ` _ ^ (]عة  من إقامة الصلوات مجاه كنا نفعلما وملا رأوا ].٤٣: اإلرساء
وأن عدد املشاركني معنا يف أداء ، ن وتفسريه يؤثر يف سائر السجناءآقرالوتالوة 

 .هنونا عن ذلك ولكننا مل ننته، الصلوات مجاعة يزداد كل يوم
ة إال أنا وآخر خووقدم مجيع اإل، ويف هذه األيام أذن ألقاربنا بزيارتنا

ًونني أنا أيضا  وأما أنا فدعوين إىل مكتبهم فظننت أهنم سيقدم،للمحاكمة
إنا نأذن لك بالزيارة مرة أخرى ألننا :  فوجئت هبم يقولـونيولكن، للمحاكمة
 ، حاولت أن ال أظهر بمظهر يشمتهمنيًهدين هذا اخلرب نفسيا ولك. سنعدمك

 .وحاولـت أن أكون عند زيارة أقاريب أبعد ما أكون عن احلزن واألسى
رب، فلم يعلم به إال أحد أن سلوكي يف السجن مل يسمح بانتشار اخل كام

 وإقامة اجلامعة بحيث أخذوا يف ، والتفسري،ة، وكان تربمهم من برامج التالوةخواإل
اصطناع احلجج إلخراجنا من بني سائر املسجونني إىل الزنازين، فكانوا يطلبون منا 

، فلام رفضنا ذلك نقلونا إىل زنزانة قضينا )دعاء كميل( و)مراسيم الندبة(أن نحرض 
والزنازين املجاورة لنا كانت مساكن للرجال والنساء املنتسبني . شهرأيها أربعة ف

 وأما ، فأما الرجال فكان بعضهم يف االنفرادية،إىل األحزاب املعارضة للحكومة
 ويف هذه الزنازين كانت تقع اجلرائم ،النساء فلم يكن يف كل زنزانة إال واحدة منهن
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 :امذج منهاواالعتداءات اإلنسانية وسأذكر ن
كانت الزنازين حلداثة بنائها ولربودة اهلواء كثرية الروائح، بحيث كان أكثر 

ً وما كان يؤذن برؤية الشمس فضال عن التمتع ،املسجونني قد أصيبوا باملرض
 ومل يكونوا ، اخلروج لقضاء احلاجةعندبحرارهتا، حيث كانوا يعصبون األعني 
 وكانوا ،ضؤ إال أربع مرات يف اليوم والليلةيسمحون باخلروج لقضاء احلاجة والتو

ًهم الذين يعينون األوقات لذلك، فمثال كانت إحدى املرات يف الساعة الرابعة 
وكانت املدة املقررة لقضاء  ،الثانية بعد الظهرالتالية يف الساعة ًصباحا واملرة 

بذلك إال  فلم يكونوا يسمحون ،االغتسال وغسل الثياب  وأما،احلاجة دقيقتني فقط
تجاوز مخس عرشة دقيقة، ومع ذلك تمرتني يف الشهر، ومل تكن املدة املقررة له 

 ،ومما كانوا يؤذون به املسجونني إذاعة األناشيد. ًكان املاء باردا وبرد الشتاء قارص
 الندبة يف صالة الزنازين عن طريق مكربات الصوت من الصباح إىل نصف مومراسي
 .الليل

ي كانوا يستخدموهنا للتعذيب النفيس اإلتيان باألخبار ومن األساليب الت
يف عرف السجون  ًالكاذبة املحزنة، وإخراج بعضنا من الزنزانة ليال، ومعنى ذلك

.  وحان وقت تنفيذه عليه، عىل ذلك البعضاإلسالمية أنه قد صدر حكم اإلعدام
بهتان العظيم عىل  وافرتاء ال،ومنها سب السابقني األولني من املهاجرين واألنصار

ففي إحدى املناقشات التي . -ريض اهللا عنهم أمجعني-أم املؤمنني عائشة الطيبة 
احلقيقة ): إمامي(وكان يسمى !! !جرت بيننا وبينهم قال لنا واحد من رجال الدين

                                       
نه ًبمثل هذه الطريقة اخلمينية يتم اإلعدام، فبمجرد أن يستدعى املسجون ليال يفهم أ )١(

واألشد إيذاء ... ًسيقتل، وقد يكون بريئا، أو قد تكون التهمة املنسوبة إليه ال تستحق السجن ابتداء
ًوإجراما أهنم خيربون السجني أنه قد حكم عليه باإلعدام، ويؤتى به، ويوضع يف املكان املعد هلذا 

 .عودون به إىل زنزانتهًالغرض، ويطلقون النار ثم يتبني للمسكني أهنم حياربونه حربا نفسية ثم ي
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تي كانت بعد ـورى الـًا حكومة الشـأننا لسنا خمالفني لكم فحسب بل نخالف أيض

 ًثامن غاصبني، ونعترب عائشة بغيا وع، وعمر،نعترب أبا بكرعهد النبي ونعتربها و
إننا قد منعنا مائتني وثالث : ثم قال، ]١٦ :النور[)  » ¬ ® ¯ °(

 ، كلها يف سب اخللفاء الراشدين،وثامنني كلمة أن يتلفظ هبا يف اإلذاعة والتلفزيون
التشيع لس املختصة بأهل ا ويف سب عائشة، وأما يف املج،وغريهم من الصحابة

 .فنسبهم بجميعها
ً أيا كان -ومن أشد العذاب النفيس إلنسان مل تنطمس إنسانيته أن يرى أخاه اإلنسان 

ً يقتل ظلام، أو يرى أختا يعتد-تصوره وعقيدته   وهتتك حرمتها ثم تقتل ، عىل عرضهاىً
م تكن  فل،مر الذي كنا نقاسيه ليل هناراألمظلومة، وهو ال يملك أن يدافع عنه أو عنها، 

 .متيض ليلة واحدة بغري إعدام
وكان التعذيب النفيس يبلغ أقصاه حينام كانت ختتلط رصخات امرأة برضبات 

 .، وتشق سكون الليل الساجي)اهللا أكرب مخيني رهرب(البنادق وهتافات احلراس 
فقال ، ويف إحدى الليايل انطفأت املصابيح حوايل الساعة العارشة والنصف

 ومضت ساعتان ،عود الكهرباءتوقت بإنشاد األشعار الدينية إىل أن يض القة نخواإل
ة خوعد، وفجأة علت رصخات نساء من الزنازين املجاورة، فلم يملك اإلتومل 

 ألهنم مل يكونوا يستطيعون إنقاذ أولئك املسكينات من أيدي ،أنفسهم من البكاء
ينا بالطعام وهو من ً فلام أصبحنا سألنا رجال كان يأت،أولئك الذئاب املفرتسة

 عن سبب احلادث، فتأوه ثم قال لقد -الذين تسميهم احلكومة بالتوابني-النادمني 
رأيت أسوأ من هذا بكثري، والسبب أن الشيعة يعتقدون أنه ال جيوز إعدام األبكار، 
فإذا أريد أن تعدم بكر عقد عليها ألحد احلراس عقد متعة وبعد االعتداء عليها 

                                       
، وهذا »فلم تكن متيض ليلة واحدة بغري إعدام«: هكذا يقول األخ بل اإلخوة الذين اعتقلوا )١ (

 حيدث يف سجن من سجون كردستان فكيف احلال يف سجون طهران وغريها من املدن؟
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ًالنادم نفسه أيضا شيعياكان (يعدموهنا  ً(. 
ًكان الرجال أحسن حاال من النساء، فام كانت تستطيع واحدة منهن أن تسرتيح 
ًيف زنزانتها أو ترسح شعرها مثال، ألن احلراس ما كانوا ليغضوا أبصارهم عنهن 

ً منهم واقفا عند نافذة احلامم ينظر إىل نسوة كن يغتسلن ًابل رأيت مرة واحد. ساعة
!!  ويقول مل دخلتن احلامم عاريات؟، فلام رآين أخذ يشتم أولئك املسكيناتفيه،

وأما مواجهتهن بالكلامت النابية التي ال تصدر عن رجل . وعليكن بثيابكن فالبسنها
ًكانت شيئا هينا عليهف له نصيب من اإلنسانية  .نً

 الستني وقبل أن يفرقوا بيننا وبني سائر املسجونني كان معنا رجل يف حوايل
رضبة عىل ظهره وقدميه، وكان ) ١٨٠٠(كانوا قد رضبوه باألسالك  ًسنة تقريبا

 ومع ،حيمل معه يف خرقة قطعات من حلم أقدامه تناثرت من رضبات األسالك
ذلك فإن الرجل كان يقول أشد ما يؤملني أهنم دعوين مرة وقالوا إما أن تعرتف وإما 

 وعند ذلك سمعت ،آلن يف الغرفة املجاورةأن نعذب امرأتك، فقد أتينا هبا وهي ا
 وقلت هلم اكتبوا ،ًرصاخ امرأة من تلك الغرف، فاستسلمت هلم خوفا عىل امرأيت

 ولكني بعد ذلك سألت امرأيت ،ون ألوقع عليه عىل أن ختلوا سبيل امرأيتاؤما تش
                                       

عفو خوة من اغتصاب البكر قبل إعدامها، فقد حتدثت منظمة الإضافة إىل ما ذكره اإل )١(
 . الدولية عن هذه اجلريمة النكراء، وتواتر ذكرها عىل ألسنة من فروا من إيران

وهؤالء الذين كتبوا الكثري عن ظلم الشاه تناسوا هذه املظامل عندما أصبح احلكم بأيدهيم، 
فسينتقم اهللا منهم ال حمالة، وستنتهك أعراضهم كام . وغريها» السافاك«وفعلوا ما عجزت عنه 

 .راض الناسهيتكون أع
كقوهلم ال يصدر هذا الفعل عن رجل له نصيب ... َأكثر إخواننا من احلديث عن اإلنسانية )٢(

... من اإلنسانية، وكانوا من قبل يتحدثون عن أتباع اآليات من خالل خمالفة أعامهلم لإلسالم
ؤمنني بام برأها ولعلهم فهموا من جتربة السجن أن الذين يشتمون السابقني األولني ويتهمون أم امل

ولكن أين . اهللا منه برصيح القرآن ال يمكن أن يكونوا مسلمني فراحوا خياطبوهنم باإلنسانية
 !!اإلنسانية منهم
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 عن األمر عند جميئها لزياريت فنفت ذلك فعلمت أن املرأة مل تكن امرأيت وعملهم

 ثم إنه بلغ التعذيب من الرجل أن عمد إىل كمية ،ًكان احتياال ألخذ االعرتاف مني
 . االنتحار ولكن مل يشأ اهللا أن يموتً فبلعها حماوال)النورة(من 

ان علينا أنه ّقصُوكان معنا آخران كانا قبل ذلك يف بناية اللجنة املركزية، فكانا ي
 كل يوم ،ً وأربعني يوما متتابعةًامخسكان هناك رجل كانوا قد رضبوه باألسالك 

حدى الليايل استيقظنا من النوم حوايل الساعة إ ويف ،ن إىل ثالثامئة رضبةامائت
 فإذا بحريق وقع يف غرفتنا وإذا هبذا الرجل قد لف نفسه يف بطانية ،الثانية والنصف

ويقول بصوت  ،وصب عليها النفط وأحرق نفسه، وإذا به يلفظ أنفاسه األخرية
 احلريق فلم نستطع، واضطررنا أن ئطفُفحاولنا أن ن. هامس طوبى يل، نجوت منهم

نلقي بأنفسنا من النافذة، فبادر احلراس بإطالق النار علينا ظانني أنا نريد الفرار، فلام 
 الغرفة، وكان الرجل قد مات فألقوه من النافذة وأخذوا إىلاألمر هرعوا بعلموا 

 ألنه كان قد اعتدى عىل مال بيت ، األمر بحجز أموالهه، وأصدروانيشتمونه وهيينو
 .ًاملال بإحراقه للبطانية، ثم سمعنا أهنم ألقوا القبض عىل امرأته أيضا

يطلبون  ًوهذان الرجـالن رضبوا واحدا منهام ستامئة رضبة باألسالك، وكـانوا
ًا أن ًمنه أن يدهلم عىل املعارضني وهو ينكر أنه يعرف أحدا، ولكنه اضطر أخري

وا هبم ومجعوهم به أقسم أنه ال يعلم عليهم من ؤيسمي هلم عدة أشخاص، فلام جا
وا بفريق ؤسوء، فأفرجوا عن هؤالء وطلبوا منه أن يعرتف بآخرين، وهكذا كلام جا

أقسم عىل براءهتم فأفرجوا عنهم بعد اإليذاء والتعذيب الذي بلغ أن ذهبوا بفريق 
 .ًرؤوسهم النار إهياما هلم أهنم يعدموهنم وأطلقوا عىل ،إىل مكان اإلعدام

، فمع -وعن السابقني األولني -- نحن املدافعني عن سنة رسول اهللا- وأما 
ُأن معاملتهم لنا كانت ختتلف عن معاملتهم لآلخرين، مل ينج كثري منا من 

ضلعه، ومنا أرست سنه، ومنا من كرست ُرست يده، ومنا من كُاعتداءاهتم، فمنا من ك
 .فلعنة اهللا عىل الظاملني! ...من
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وبعد فإنام اكتفينا يف الكالم عن السجون اخلمينية بام حكى لنا هذا األخ مما 
 لنكون قد اجتنبنا احلديث بام قد يصدر عن الظن، فإن السمع والبرص ،رآه بعينيه

 وال يظن أحد أننا نريد أن نصور هبذه الكلامت ً،والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال
دودة واقع تلك السجون، فعلم ذلك عند اهللا الذي يعلم اجلهر وما خيفى، املع

 والطغيان، فلها اهللا ،ونعوذ باهللا من أن نظلم بذلك اإلنسانية املهانة حتت أقدام البغي
Î ( الواحد القهار الذي سينتقم هلا من الفجار،  Í  Ì  Ë  Ê

ÏÐ   ( ]٢٢٧ :الشعراء[. 
 مكتب قرآن

٣/٩/١٤٠٣ 
هو كل ما ذكره ) تب قرآنمك( الرسالة السابقة الصادرة عن وليس ما جاء يف

) يرانإقضية أهل السنة يف ( عن سجون اآليات، ففي رسالتهم -أهل السنة-ة خواإل
 أشار األستاذ مفتي زادة إىل بعض أساليب االضطهاد والتعذيب التي أدت ٥٤ص 

استخدموها ة، ومن استعراض وسائل التعذيب التي خوإىل استشهاد عدد من اإل
نالحظ أهنا مرحلة كانت أشد مهجية ووحشية من املرحلة السابقة، ألهنا كانت 

 .األوىل، وكانوا يرجون عودة شباب أهل السنة عن آرائهم
ذكروا الشيخ السني الذي نقد والية الفقيه، وبعد أسبوع ) ٨٢(ويف الصفحة 

واهللا ما :  أجابأعلن توبته يف اإلذاعة، وعندما سأله أصحابه عن هذا التناقض
 يف السجن عرشة َّ ولكنني اضطررت لذلك عندما أدخلوا عيليرجعت عن اعتقاد

شبان من احلرس اخلميني، ومعهم من يرتدي العاممة السوداء وهو حيثهم عىل 
 أو أن أرجع عن رأيي عىل املأل، وهو يقول هلؤالء الشبان أنتم يف ،اللواطة يب

 .سل بعد اللواطةُ، وليس عليكم غ-جلعز و-فعلكم هذا مثابون عند اهللا 
يراين وهو عضو يف جملس الشورى اإل-وحكموا عىل مولوي نذير أمحد 

 حكم من يسبهم، َّنيَ ألنه حتدث عن فضل الصحابة وب،بالرجم بتهمة الزنا - ًاسابق
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وأجربوه من شدة التعذيب عىل االعرتاف أمام اجلمهور من خالل التلفاز بأنه عميل 

عراقية، وهو رجل طيب وعامل عامل بعيد عن الشبهات، ومل يكن له للمخابرات ال
 ...ذنب سوى دفاعه عن الصحابة رضوان اهللا عليهم

وسنذكر أمثلة أخرى يف موضع آخر من هذا الكتاب عن جرائم اآليات ضد 
 .ًأهل السنة إضافة ملا ذكرناه سابقا
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 العفو الدولية مقابالت مع سجناء سابقني ومن بني هؤالء  أجرت منظمة-١
 إىل ١٩٨١فرباير / عضو يف منظمة جماهدي خلق كان يف سجن تربيز من شباط 

 :قال السجني السابق. ١٩٨٣/ أيلول 

تقاسم مع سجناء سياسيني زنزانة واحدة تربطك هبم عالقة محيمة تعندما (
 زمالئي وبدأت أحبهم، وكان هؤالء مرور الوقت بدأت أتعرف عىلمع و... وخاصة
 جدد إىل زنزانتي فأبدأ بالتعرف عليهم بنفس الطريقة كام ء ثم يأيت سجنا،يعدمون

كنت أتعرف عىل من سبقهم، وقد تكرر نفس اليشء مرات عديدة، ويف النهاية 
 وزيادة عىل التعذيب ،رصت أمتنى لو أهنم يأخذونني لإلعدام يف املرة التالية

كانوا جيربوننا عىل حتميل شاحنة باألجساد التي ... ناك التعذيب النفيسالبدين فه
ًقد ينقص بعضها يدا أو رجال  أجربوين عىل القيام بذلك ثالث مرات، فكنت أمجع ،ً

 .ُاألجساد يف أكياس ثم أمحل الشاحنة
ًأحيانا كانوا يعدمون األقارب دفعة واحـدة، وأحيانا أخرى كانوا يعدمون واحدا  ً ً

 وقبل ذلك كانوا يسمحون لألقارب باالجتمـاع لفرتة قصرية، كانت زنزانتي ، فقـطمنهم
تقع قرب ساحة اإلعدام، فكنت أسمع ما جيري يف هذه االجتامعات والنحيب الذي 

 .)عداماتكان يعقب اإل
مارس /  وآذار١٩٨١سبتمرب / وصفت طالبة قضت الفرتة ما بني أيلول-٢
ها يف تشار، ملنظمة العفو الدولية جتربة ع يف سجني إيفني وغزال هصا١٩٨٢

زنزانة ضمت مائة وعرشين امرأة تراوحت أعامرهن من الطالبة إىل العجوز، 
 :قالت الطالبة. وبعضهن تم إعدامهن
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وا بفتاة صغرية السن اسمها طاهرة من قاعة املحكمة إىل ؤذات ليلة جا(

م، فكانت مرتبكة كانت املحكمة قد حكمت عليها باإلعدا. زنزانتها مبارشة
 وبعد فرتة استقرت للنوم إىل ، وكأهنا ال تعرف سبب وجودها هناك،متهيجة، تبدو

هل : جانبي، لكنها كانت تستيقظ فجأة من حني آلخر مذعورة، فـتتعلق يب سائلة
 وألطمئنها بأهنم لن ، كنت أحيطها بذراعي ألهدئ من روعها،ًسيعدموهنا حقا

ًعة الرابعة صباحا وأخذوها إلعدامها كان عمرها ستة لكنهم أتوا يف السا، يعدموها
 .)ًعرش عاما
 وقد شهد سجناء سابقون بأن السلطة كانت تكرههم عىل النظر إىل جثث -٣

 :ضحايا اإلعدام، كام جاء يف قول أحدهم
سنزيح عنك عصابة : ًئا بالبكاء والعويل، قال يل أحد احلراسيكان اجلو مل(
 وملا فتحت عيني رأيت فتى ، انظر إىل األمام فقط،لكتنظر حوال جيب أن . عينيك

يتدىل من شجرة، كانت ذراعاه مضمدتني حتى املرفقني، وساقاه حتى الركبتني، 
ًوكان نحيفا جدا  واسمه مكتوب عىل بطاقة معلقة يف عنقه، ووقف حارس إىل ،ً

يراقبون ًجانب جثة الفتى ينخسها بعصا جعلتها تدور مرارا، أثناء ذلك كان احلراس 
 ).١٩٨١/١٩٨٢سجن إيفني، عام (السجناء ملعرفة ردود فعلهم 

، لتشمل املجال ١٩٧٩ وقد امتدت االعتقاالت منذ بداية الثورة عام -٤
وهناك العديد من منارصي املجموعات املعارضة، فقد اعتقلت : السيايس كله

ًالسلطات عددا كبريا من أعضاء األقليات العرقية، كاألكراد الذين  يناضلون من أجل ً
 .استقاللية أكرب

 يعانون االحتجاز ملجرد ،إن العديد من السجناء يف إيران هم سجناء رأي
تستطيع منظامت العفو  التمسك بمعتقدات عربوا عنها بطرق خالية من العنف، وال

ًالدولية تقدير عدد سجناء الرأي املحتجزين حاليا، بسبب الصعوبات التي تواجهها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


      ٢٢٩ 
 

 . املعلومات حول احلاالت الفردية، ويف التحقق منهايف احلصول عىل
 واألساتذة ، واألطباء، والصحفيني،ابَّتلقد شملت االعتقاالت الُك

 والعامل ، وعامل املصانع، وربات البيوت، والطلبة، واملدرسني،املحارضين
 .اليدويني

 هو ،ً وسبعني عاماةب يبلغ عمره أربعتوبعض السجناء متقدمون يف السن، ككا
ُرهني السجن رغم كونه مريضا جدا، وكان قد أ ً  القبض عليه للمرة األوىل يف يِقْلً

، ومتكن من اهلرب يف نفس السنة، إنام أعادت السلطات ١٩٨١مارس / آذار 
، وقد ورد أن السلطات قامت بتعذيبه ١٩٨١ديسمرب / اعتقاله يف كانون األول 

، أطلق رساحه بصفة مؤقتة، ١٩٨٧ل عام خالل فرتة اعتقاله للمرة األوىل، ويف أوائ
 له بالرجوع إىل منزله حتت الرقابة، إال أنه أعيد للسجن رغم كونه بحاجة َحِمُوس

ًلعالج طبي نظرا ملرض خطري أصاب معدته وكليتيه، وهو كذلك مصاب بالشلل يف 
كام أن العديد من السجناء هم أحداث ومراهقون كانوا يف . رجليه ويكاد يفقد برصه
 .مدارسهم عند اعتقاهلم
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ما كرهائن إىل حني إلقاء إ يتعرض أقارب السياسيني املعارضني لالعتقال، -٥

 ،القبض عىل املطلوبني، وإما للضغط عىل األفراد الذين تم إلقاء القبض عليهم
هبذه الطريقة اعتقلت زوجات املشتبه بنشاطاهتم السياسية الذي تفادوا السجن، 

 :ت إحداهن ملنظمة العفو الدوليةوقد قال
نوفمرب / أتى رجال احلرس الثوري إىل بيتنا يف أصفهان يف ترشين الثاين (
كان زوجي قد متكن . ً بحثا عن زوجي دون أن يكون لدهيم مذكرة توقيف١٩٨٣

من مغادرة البالد، وملا فشلوا يف العثور عليه، قالوا إهنم عازمون عىل أخذي 
ّء بعض األسئلة عيل كام أخذ احلرس الثوري أيب وأختي لقاملجرد ساعتني إل

ًاألصغر مني وعمرها تسعة عرش عاما، ولكنهم أطلقوا رساحهام بعد ست ساعات، 
 .)…ًوأما أنا فقد مكثت يف السجن ملدة أربعة عرش شهرا

ففي ، مثل هذه االعتقاالت التي تم وصفها ما تزال مستمرة يف إيران حتى اآلن
ت السلطات امرأة يف طهران بعد أن فشلت يف العثور عىل  احتجز١٩٨٥عام 

زوجها، فحكم عليها بالسجن ملدة سبع سنوات، وقد أخربهتا السلطات، عىل ما 
يبدو بأنه سيطلق رساحها إذا تم العثور عىل زوجها، ويعتقد أن هذه املرأة موجودة 

 .)غزال هصار(ًحاليا يف سجن 
 :وقد اعتقلت السلطات عائالت بأمجعها

أتى بيتنا رجال احلرس الثوري  ١٩٨٠سبتمرب / جرى اعتقايل يف أيلول (
سهم ب كان أيب وأمي وأختي وأخي األصغر مني موجودين يف البيت، فح؛وفتشوه

ًرجال احلرس الثوري مجيعا يف غرفة واحدة، وملا عدت بعد ذلك إىل البيت كان 
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بيتنا قبو يف ي، كان ومل يكن لنا علم بام جير، أخي قد وصل قبيل بمدة وجيزة
كان عددهم حوايل عرشة أو اثني :  وقاموا برضبنا،أخذنا إليه رجال احلرس الثوري

 وحلسن )أرومية(ًعرش رجال، وبعد ذلك أخذونا إىل مقر قيادة احلرس الثوري يف 
 .)أيام من احتجازنابضعة احلظ أفلحنا يف إقناعهم باإلفراج عن والدينا بعد 

ًخرب فورا عن ـُ أن يعلم أسباب احتجازه فور توقيفه، وأن يإن لكل فرد احلق يف
يراين رصاحة، إال أنه  وهذا احلق األسايس يقره الدستور اإل،أية هتمة موجهة ضده

 أو ألشهر ،يف الواقع ال جيري إبالغ املحتجزين السياسيني بسبب توقيفهم ألسابيع
 أو ،همءألفراد ألن أصدقاي القبض عىل العديد من اِقْلُبأكملها، كام يظهر أنه أ

 .زمالءهم ذكروا أسامءهم وهم حتت التعذيب
كام تعلم منظمة العفو الدولية بأمر أشخاص اعتقلوا خطأ لتشابه أسامئهم 

 .وأسامء مناضلني سياسيني مطلوبني من طرف قوات األمن
ًفقد أخرب سجني سابق منظمة العفو الدولية عن رجل عمره حوايل ستني عاما 

ًلسلطات السجن رغم كونه يتلقى عالجا طبيا يف املستشفى ملرض قلبي، أدخلته ا ً
وقد محل إىل السجن يف نقالة، ومكث هناك مدة يومني قبل أن تدرك سلطات 

 .نه ليس الشخص املطلوبأالسجن أن اسمه يشابه اسم مناضل سيايس معروف، و
ًوكثريا ما حتتجز السلطات أشخاصا تأخذهم من منازهلم وكل ما قوله هلم هو ت ً

عن بعض األسئلة، وأن ذلك يستلزم حضورهم لبضع  أهنم مطلوبون لإلجابة
 وربام لعدة سنوات، كام تقوم السلطات ،ساعات، إال أهنا قد حتتجزهم لعدة أشهر

 وبتحذيرهم من االستفهام عن مصريهم، وبتهديدهم ،بإهانة أقارب املحتجزين
 .بالسجن إذا فعلوا ذلك

 يعتقلون خارج منازهلم، فهم ال يستطيعون إخبار أما األشخاص الذين
 أو بمكان وجودهم، وعندما يلتمس أحد من السلطات ،عائالهتم بام وقع هلم
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ًحيانا وجوده يف عهدهتا، لذلك ليس أ تنكر ااملختصة معرفة ما وقع لفرد ما، فإهن

ل  سائلة ك)مفقود (ً أن تقيض عائالت أشهرا كاملة باحثة عن قريباملستغربمن 
 . يف املنطقة)كوميتيه(سجن وكل مركز للحرس الثوري وكل 

إن منع االتصال بني املحتجزين وأقارهبم يزيد إىل حد كبري يف خطر ممارسة 
 .التعذيب واملعاملة السيئة، ويطيل الكرب دون داع عىل املحتجز وأقاربه أمجعني

يف حوزة ً فقد وصفت امرأة تعترب شهادهتا نموذجا للعديد من الشهادات -٦
/ املنظمة، ما حدث ملا أتى رجال احلرس الثوري بيتها يف طهران يف ترشين الثاين 

 :ً بحثا عن زوجها املشتبه بنشاطه يف منظامت املعارضة١٩٨٣نوفمرب 
، وقف ببابنا أربعة حراس مسلحني، وسألوين عام إذا كان هذا هو بيت زوجي(

منهم حيمل معه بطاقة تعريف فلام أجبت باإلجياب، اندفعوا داخلني، كان كل 
خاصة بسلك احلرس الثوري اإلسالمي، كنت يف البيت مع أطفايل الثالثة، الذي 

 وأصغرهم ستة أشهر، ،ًيبلغ عمر أكربهم أحد عرش عاما وأوسطهم ثامنية أعوام
ً وطفليها االثنني، وبعد أن حبسنا احلرس مجيعا يف غرفة واحدة، ،وأخت زوجي

 بتفتيش البيت، وبعد انتهائهم سمحوا يل باخلروج من الغرفة وأغلقوا الباب، قاموا
 أخربهتم بأن زوجي غائب ، ومهنته،الستنطاقي، فسألوين عن عمر زوجي وثقافته

ًبسبب عمله، عند ذلك أخذوا صوره الفوتوغرافية، ونقلوا وصفا له إىل مقر قيادهتم 
وا يل بأخذ ولدي عرب اهلاتف، كان األطفال يبكون طوال الوقت لكنهم مل يسمح

األصغر إىل الطبيب رغم أن أحد أسنانه كان قد اقتلع صباح ذلك اليوم، وما زال 
) ًوكثريا ما حدث ذلك لطيبة جرياين(الدم يسيل من فمه، وكلام قرع أحد باب بيتي 

ًربض كل حارس يف ركن من الغرفة مصوبا سالحه إىل الباب وأنا أفتحه، وكانوا 
عتني، وملا جاء أخي أخذوه إىل غرفة أخرى الستنطاقه، يستبدلون احلراس كل سا

ومن ثم إىل مكان آخر، وأرجعوه يف الساعة الواحدة من ظهر اليوم التايل، وملا قام 
احلرس بتفتيش املنزل، أخذوا كل ما استهوته أنفسهم من آالت حاسبة وكتب 
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له، كان  وحتى كتب األطفال، وملا أرجعوا أخي كان ذلك ألخذي أنا حم،وأقالم
ً ويتعلقون يب ملنعي من الذهاب، ولكن احلراس دفعوهم جانبا، ،أطفايل يبكون

، عصبوا عيني، )إيفني(وأمروين بأخذ رضيعي معي، وعندما وصلنا إىل سجن 
 ).وأخذوا رضيعي مني

ً وتعترب املعاملة املوصوفة يف الشهادة التالية نموذجا للكثري مما حدث يف -٧
 :أوائل الثامنينات

 أتى ١٩٨١ سبتمرب/ حوايل الساعة الثانية والنصف من صباح أحد أيام أيلول (
ًباب بيتي شاب يرتدي لباسا مدنيا، وطلب التحدث إىل  بني، عندما طلبت منه أن اً

ًيعود يف الصباح، أرص يف طلبه، وفجأة أخرج جهازا السلكيا من جيبه، فسمعت  ً
جال احلرس الثوري من مجيع  حينئذ برز ر،من األفضل أن تدخل: أحدهم يقول

ًاجلهات، حتى من فوق السطح، كان بداخل البيت أحد عرش حارسا مسلحا،  ً
 .)وبخارجه عدد أكرب مل أستطع حرصه

ًاهنالوا عيل رضبا ألنني مل أسمح هلم بالدخول، واندفعوا داخلني غرفة نوم  ّ
إىل أن تتسرت ًزوجتي، فطلبت منهم إن كانوا مسلمني حقا أن ينتظروا خارج الغرفة 

وين باللوطي، وطرحوا َّ واإلهانة، وعري،ّبمالبسها، ولكنهم اهنالوا عيل بالشتم
ًزوجتي من الرسير، وجروا ابني من شعره ورضبوه، وبعد ذلك نقلوه فورا إىل سجن 

 .)إيفني(
يب طهران، رأما باقي أفراد األرسة، فقد نقلوا إىل مكتب للحرس الثوري يف غ

وابنتي يف اليوم التايل، إال أهنم احتجزوين ملدة أسبوع وأطلق رساح زوجتي 
ًرضبوين خالله يوميا، كام حرموين من الطعام لأليام الثالثة األوىل، وما يزال ابني 

 ).حتى اآلن) إيفني(يف سجن 
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أن سلك احلرس : ( العفو الدولية منظمة أخرب قاض ثوري إسالمي سابق-٨

 مطلقة يف إيران، فمن الوجهة النظرية هم يتلقون األوامر الثوري هو صاحب سلطة
من مكتب املدعي العام فيام خيص قضايا األمن واملخابرات، أما من الوجهة 

القايض (العملية، فهم قادرون حتى عىل تسبيب نقل أو فصل حاكم الرشع 
ة ًمام صالة اجلمعة، لقد خلق أفراد احلرس الثوري جوا جعل القضاإأو ) الرشعي

فهم يستشريون احلرس عند إصدار القرار يف ، أنفسهم حذرين يف التعامل معهم
 ).…وحتى عند النطق باحلكم، قضية

والعديد من هذه املراكز غري ، تستخدم مراكز االحتجاز يف مجيع أنحاء إيران
 أفراد الرشطة ِقبلًمعرتف هبا رسميا، فبعضها بنايات ومكـاتب كانت تستعمل من 

 ، ومكاتب، ومنازل،يف عهد الشاه السابق، هذا زيادة عىل مدارس) افاكالس(الرسية 
 .وحتى مسارح تم حتويلها إىل مراكز احتجاز

إن احلق األسايس يف حماكمة عادلة خالل فرتة معقولة من االحتجاز ال 
ً ونظرا لعدم وجود حد قانوين ملدة ،يكرتث به عىل اإلطالق يف القضايا السياسية

، فإن األفراد حيبسون يف معزل دون حماكمة لعدة أسابيع أو السجن االنعزايل
) يعرتف(أشهر، وجاء يف أقوال حمتجزين سابقني أن السلطات كانت تأمل بأن 

بعض املحتجزين بجرائمهم حتت تأثري التعذيب، أو بأن يزودوها بمعلومات حول 
م السياسية، ني، أو بأن يفيش غريهم من املحتجزين أرسار نشاطاهتياسيزمالئهم الس

ًويؤكد هؤالء أن هناك أشخاصا يوجدون رهن االحتجاز أمال يف بروز معلومات  ً
 .يمكن عىل ضوئها توجيه التهم ضدهم

ًأحيانا جيري استنطاق املحتجزين فور وصوهلم إىل مكان االحتجاز، وأحيانا  ً
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أخرى يودعون يف زنزانات معزولة ويزودون بقلم وورقة، ويؤمرون بتدوين 
، سامء كل مناضل سيايس يعرفونهأأو رسد قصص حياهتم، إضافة إىل ) لهممشاك(

 .ًوقد تتخذ هذه البيانات يف وقت الحق أساسا الستجواهبم
ًوقد قىض بعض السجناء السابقني أشهرا كاملة دون استنطاقهم، وأفادوا أهنم 

 .عانوا الكرب الشديد بسبب الرتقب وعدم معرفة مصريهم
، ًحتجزين أحيانا بعد قضاء عدة أشهر رهن السجنوقد يفرج عن بعض امل
قارب املحتجزين إيداع أموال أو أمالك أويتعني عىل . بدون أي اهتام أو حماكمة

، أو إعطاء تعهدات شخصية بعدم تورط املفرج عنه يف نشاطات سياسية، كضامنات
 .أو عدم مغادرته للبالد

ن املدة التي يقضيها فإ، وفيام خيص الفرتة املحكوم بقضائها يف السجن
إذ تبدأ مدة السجن من وقت صدور ، حمتجز رهن االعتقال التؤخذ بعني االعتبار

احلكم وإن كان املحتجز قد قىض سنوات كاملة يف السجن، كام أن بعض األفراد 
 .فرتة طويلةليبقون يف السجن بعد انقضاء مدة حكمهم 
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ّمال (كان فيها قاض، باملحكمةأخذوين إىل بناية تسمى  (-٩ يف حوايل ) ُ

 يفصطفة ُ مٍ كراسةجيلس خلف مكتب، كام كان هناك أربع، العرشين من عمره
أخريات، مل يكن هناك نساء حداها إىل جانب ثالث إجانب من الغرفة، جلست عىل 
ُيشء جيمع بيننا سياسيا، فقد اعت قلت كل منا ألسباب خمتلفة عن األخرى، وبعد أن ً

 بصدد أية منظمة جرى اعتقاهلا، وعن ماهية نشاطاهتا ّانِ كل مْتَِلئُلينا بأسامئنا، سأد
وقالت امرأة ،  بأنه جرى اعتقايل ألن السلطات مل تعثر عىل زوجيُالسياسية، أجبت

أخرى أهنا كانت يف حفل عند اعتقاهلا وأهنا ليست هلا أية انتامءات سياسية، مل تدم 
وأمرنا ، ، توقفت األسئلة ومل يكن بالقاعة سواناائقاجللسة ألكثر من مخس دق

 من )دشت جوهر( و)إيفني(من شهادة امرأة احتجزت يف سجن [) بمغادرة القاعة
 .]١٩٨٤حتى أوائل عام ، ١٩٨٣ترشين الثاين نوفمرب 

ّ قائمة من مخس وعرشين هتمة موجهة إيل، وقال ّيف قاعة املحكمة قرأ املال(
 ومعارضة )بيكار(ها، وكان من بني التهم انتامئي إىل منظمة إنني قد اعرتفت هبا كل

 عام إذا كان هناك ّ وملا سألني املال، وحماولتي غسل أدمغة طلبتي،اإلمام اخلميني
 ألهنا هتم ،ّ أنكرت مجيع التهم املسندة إيل،ًيشء أريد أن أقوله دفاعا عن نفيس

، وأنني )بيكار(نتمون إىل ملفقة، حينئذ قال أنه يعرف أن مجيع أعضاء عائلتي ي
ًأستحق احلكم باإلعدام، وأنه سيحكم عيل بالسجن املؤبد بدال من ذلك حتى 

درك بأن اإلسالم دين الرأفة، كام أخربين بوجود شهود ضدي، وملا طلبت رؤيتهم، ُأ
ي إىل زنزانتي، وعندما استلمت بعد ذلك اإلشعار الرسمي بعقوبتي، ّأمر برد

من شهادة رجل اعتقل ) (ً بالسجن ملدة مخسة عرش عاماَّعيل مِكُوجدت أنني قد ح
 ).١٩٨١عام 
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 أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت مفصلة مع عدد كبري من ضحايا - ١٠
التعذيب الذين غادروا إيران ليعيشوا كالجئني يف بلدان أخرى، وقد تم فحص 

 وقد استنتج األطباء يف ،لعفو الدوليةبعضهم من طرف أطباء بناء عىل طلب منظمة ا
مجيع احلاالت بأن الندوب اجلسدية واألعراض املوصوفة تدعم ادعاءات 

 .ً والتوقيت معا،التعذيب من حيث الطرق
يتعرض املعتقلون للتعذيب بعد توقيفهم مبارشة، وذلك خالل احتجازهم 

أي  ()الباسدران(  أو)الكوميتية(معزولني يف مراكز االعتقال املستعملة من طرق 
 مقام احلرس )الباسدران(وبعد ذلك يف السجن حيث يقوم أفراد ) احلرس الثوري
 .الثوري كذلك

وقد يتعرض املحتجزون للتعذيب فور وصوهلم إىل هذه املراكز، رغم أن 
 وحاملا يدخلون مراكز ،بعضهم يكون قد تعرض للرضب قبل ذلك يف عربات النقل

جانيهم، دون أي اتصال بالعامل اخلارجي، وقد يدوم االحتجاز، فهم حتت رمحة س
 .ذلك لعدة أشهر

نزل السلطات التعذيب بالسجناء النتزاع االعرتافات بنشاطاهتم السياسية، ُت
 .ن املنازل اآلمنةوي السياسيني وعنانيوللحصول عىل أسامء وعناوين املناضل

 عن آرائهم أو والدافع اآلخر الستعامل التعذيب هو حث السجناء عىل التخيل
ً الدينية، وعىل الظهور أحيانا عىل شاشة التلفزيون لشجب ماالرتداد عن عقائده

 .آرائهم السابقة
ًوقالت فتاة كان عمرها ال يتجاوز ستة عرش عاما عند اعتقاهلا يف ترشين  -
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، أنه ١٩٨٥إبريل / ، والتي استمر احتجازها حتى نيسان ١٩٨٣نوفمرب / الثاين 

عصبوا عيني ولفوا بطانية : ( الستنطاقها)إيفني( السلطات إىل سجن عندما أخذهتا
حول رأيس حتى أنني مل أعد قادرة عىل رؤية يشء وبدأت اجللدات متزق حلم 

 ). عدة مراتَّأمخص قدمي، فأغمي عيل
 ما )فنيإي(ًووصفت طالبة عمرها ستة وعرشون عاما، احتجزت يف سجن  -

 ،، أول مرة تعرضت فيها للرضب١٩٨٢مارس /  وآذار ١٩٨١سبتمرب / بني أيلول 
 :فقالت
عندما رفضت االعرتاف، عصبوا عيني وأمروين باالستلقاء عىل األرض، (

ًورشع أحدهم يرضب أمخص قدمي بسلك ثقيل، وكنت ألبس جوربا، ولكن 
الرضبة األوىل كانت من األمل بحيث أنني قفزت واقفة وبدأت أجري حول الغرفة، 

يدي خلف ظهري وربطوا رجيل بعد إزالة جواريب، وغطوا رأيس وبعد ذلك قيدوا 
 بالرضب عىل ظهري وأقدامي آمرين أن اعرتف باسم َّببطانية، ثم اهنالوا عيل

 ).املنظمة السياسية التي أنتمي إليها وبأسامء رفاقي السياسيني
ال أدري إىل متى استمر الرضب، إال أنني تظاهرت باإلغامء من شدة األمل، (
 كان منهم إال أن زادوا رضيب قسوة متهمينني بمحاولة خداعهم، وعندما كفوا فام

 ).عن رضيب يف النهاية، كان الدم يسيل من قدمي بغزارة، وخاصة حول األظافر
 وتركوين جالسة عىل كريس، لكنني مل أكن ،قالوا بأهنم ذاهبون لتناول الغذاء(

ا ذهبت إىل املرحاض، كان هناك قادرة عىل االستقرار عليه من شدة ارجتايف، ومل
دم خمتلط ببويل، وبعد عودهتم استأذنتهم باالستلقاء عىل األرض من شدة أملي، 

 ).ولكنهم مل يسمحوا يل بذلك
ًبعد وصوهلم إىل مراكز االحتجاز، غالبا ما يتعرض املعتقلون للرضب عىل 

ة تستعمل وهي طريق) كرة القدم(أجسامهم دون متييز، وقد يرافق الرضب أسلوب 
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 واملعصوب العينني ،جز وللحط من معنوياته، إذ يدفع املحتجز املقيدترباك املحإل
ًا ولكام ورفسابمن حارس إىل آخر بعنف بينام ينهالون عليه رض ًً(. 

م ملنظمة ١٩٨٢أغسطس / وقد قال رجل كان قد اعتقل يف طهران يف آب 
 :العفو الدولية

انت تنقبض كلام حركت يدي، وربطوا قيدين رجال احلرس الثوري بأصفاد ك(
 قطرين متقاطعني يمتد أحدمها فوق الكتف ّيدي إىل اخللف بحيث شكل ذراعي

ونتيجة لذلك حتس وكأن أكتافك ستقتلع وبأن ضلوعك ... واآلخر حتته
 خطاف مثبت يف احلائط، فكانت يفوبعد ذلك علقوين من األصفاد ... ستنكرس

ّض، يف البداية طبعا محلت أصابع رجيل رؤوس أصابع رجيل فقط تلمس األر ً
بعض ثقل جسمي، وذلك لتخفيف األمل عن كتفي، ولكن قدمي كانتا قد تعرضتا 

، وبعد مدة، بدأ التعب ينال من ً جداملتنيتأموللرضب قبل فرتة فكانتا متورمتني 
 ).ًساقي تدرجييا، فاسرتخى جسمي وهبط، وبدأ الثقل يضغط عىل كتفي
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كام أدىل ضحايا سابقون ملنظمة العفو الدولية بتقارير عن خمتلف أنواع  - ١١
ًاالعتداء اجلنيس، بام فيه اغتصاب السجناء رجاال ونساء، ومنذ عام   وخالل ١٩٨٠ً

استجواهبم من طرف منظمة العفو الدولية، أصيب بعض السجناء السابقني بالكرب 
ضوا له من اعتداء جنيس إىل حد أهنم الشديد عندما سألتهم املنظمة عام تعر
 .اهناروا ومل يقدروا عىل وصف معاناهتم

وهناك تقارير لقيت دعاية واسعة عن سجينات صغريات السن أرغمن عىل 
الدخول يف عقود زواج مؤقتة مع رجال احلرس الثوري، ثم اغتصبن ليلة إعدامهن، 

جال احلرس يتبجحون وقال بعض السجناء السابقني ملنظمة العفو الدولية أن ر
لذا  ذواهتم من النساء، معبمثل هذه األفعال أمام السجناء، وهيددوهنم بعقد زواج 

السجناء خالل مكوثهم يف السجن يعيشون يف خوف دائم من مثل هذه فقد كان 
 .االعتداءات
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نفيذ ً غالبا ما كان يرافق التعذيب اجلسدي التهديد باإلعدام أو حتى ت- ١٢
عمليات إعدام صورية فيؤمر املعتقلون بكتابة وصاياهم، ثم تعصب أعينهم 
وهييئون لإلعدام وبعد ذلك يؤمر احلرس بإطالق النار، فيطلق الرصاص حول 

 .الضحية
 :وقد جاء يف وصف سجني سابق ملعاناته ما ييل

أخذين احلرس إىل ساحة ثبتت فيها أربعة أعمدة خشبية عىل شكل نصف (
ً ثم ربطوا كال منا إىل عمود، كان أولنا فتى يف الرابعة أو اخلامسة عرش من دائرة،

ًعمره، ينتمي إىل مجاعة جماهدي خلق، أما الثاين، فكان ضابطا يف اجليش، وكان 
ًن عاما تقريبا، عضوا يف بيكار، وكنت أنا رابعهم، وكان والثالث وعمره ثالثة وعرش ً ً

انت لدي أمنية أخرية، فسألتهم أن يزحيوا ًاحلرس قد سألوين سابقا عام إذا ك
العصابة عن عيني، هلذا مل يعصبوا عيني هذه املرة فرأيت الرصاصة تصيب الفتى، 
كام أصيب الضابط يف بطنه، ربام كان عضو بيكار قد مات من قبل، ألن جسده مل 
يتأثر بوقع الرصاصة، وكان الفتى يرجتف بعنف من أثر الرصاصة يف جسمه، كانت 

اه مكبلتني، وكان حياول بكل قواه أن خيلص نفسه، وكان الدم يسيل بغزارة من يد
وا يضحكون، ؤ؟ فبدَّماذا تنتظرون؟ ملاذا ال تطلقوا النار عيل(: جرحه، فصحت هبم

ًومل يكن بوسعي أن أفعل شيئا، ومات الفتى أخريا، وتاله الضابط، بينام وقفت أنا  ً
 .)ًا أن أحمو هذه الذكرىإين أحاول جاهد... أشاهدهم يتعذبون

وقد أدىل سجناء سابقون آخرون بشهادات عن طول مدى اآلثار النفسية 
الناجتة عن إكراههم عىل مشاهدة إعدام زمالئهم السجناء، وحتى عىل حتميل 

 .جثثهم عىل الشاحنات
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كام قال عدد من السجناء السابقني أهنم هددوا باحتجاز أقارهبم، واغتصاهبم 

وأخرب شاهد آخر كان قد اعتقل يف شرياز يف ، علوماتامل مل يدلوا بوإعدامهم، ما
، منظمة العفو الدولية عن سجينة صغرية السن كانت معه يف ١٩٨٣أوائل عام 

ُالسجن خالل نفس الفرتة أخربها احلرس بأن زوجها عذب بقسوة، وبأهنم سيكفون 
ؤية زوجها فصعقت عن تعذيبه إذا ما ختلت هي عن عقيدهتا فلام أبت، أخذوها لر

حلالته، كان الزوج قد فقد أكثر وزنه، وعلت القروح املقيحة الدامية ظهره، كام 
 .اقتلعت أظافر رجليه، وقد أعدمتها السلطات يف وقت الحق

 املعاملة السيئة، وجاء يف هذه ةجيإن االضطراب العقيل الشديد ال يستغرب نت
ًوضعوا عمدا يف زنزاناهتم لكي ًأقوال بعض السجناء أن سجناء مضطربني عقليا 

 .يزيدوا من كربتهم
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ً وكثريا ما حيبس املحتجزون بمعزل لفرتات طويلة، فال يعرفون شيئا عن - ١٣ ً
مصريهم، ويمنعون من االتصال بسجناء آخرين أو بالعامل اخلارجي، ويصف 

هم تعصب ملدد ن منهم إحساسهم بفقد صلتهم بالواقع، فقد كانت أعينوالكثري
 للخطر، بينام كانوا تهمطويلة، مما يزيد من حدة شعورهم بعدم االستقرار وعرض

 ، وهم يعذبون، هذا ويشيع اإلحساس بالذل،يسمعون رصاخ السجناء اآلخرين
 .واالشمئزاز من النفس بني السجناء يف معظم التقارير

ً عرش شهرا  كانت قد قضت أربعة-ًعمرها حوايل عرشين عاما-وقالت امرأة 
يف سجن إيفني ويف سجن جوهر دشت، بعد أن فشلت السلطات يف إلقاء القبض 

 :عىل زوجها
يف سجن جوهر دشت ال متر دقيقة واحدة دون سامع رصاخ بعض السجناء (

 يمكنك اإلحساس بوقوع التعذيب، كام يمكنك اإلحساس بالشخص ،وهم يعذبون
س للرضب أية عالقة باالستنطاق، ولي يف الزنزانة املجاورة وهو جير خارجها،

ًوهذا ما جيعل جوهر دشت مرعبا إىل هذا احلد، فليس التعذيب إال جزء من حياة 
 .)السجن

من األشهر األربعة عرش التي قضيتها يف السجن، قضيت تسعة يف حبس (
انفرادي إما باملعنى احلقيقي للكلمة، وإما يف زنزانات خصصت لفرد واحد، إنام 

صان أو ثالثة، إال أنه خالل تلك األشهر مل يتح يل أي اتصال بالعامل أودع هبا شخ
اخلارجي، أو أية مواد للقراءة أو أي يشء آخر، خالل تلك الفرتة كنت أحاول أن 

 ، وأن أحتفظ برباطة جأيش، ألنني كنت أشعر أنني حتت الضغط،أهتم بنفيس
لوقت أختيل أشياء غريبة كنت طوال ا... ًوأنني بدأت أفقد توازين العقيل تدرجييا
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كأهنا صور يف ذهني كنت أشعر بأن كل من حويل خمربون، كام ختيل يل أنني 

 .)ًفحتى ابني الصغري ظننته مستنطقا كذلك! ًرأيت زوجي، وأنه كان مستنطقا، تصور
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 وجاء يف بيان ، حيرم ضحايا التعذيب من تلقي العالج الطبي إلصابتهم- ١٤
مل يكن هناك عادة أي عالج طبي بعد التعذيب، فكل ما  (:ي لسجني سابقنموذج

يف األمر هو أهنم يرجعونك إىل زنزانتك ويرتكونك ملصريك، وقد يعتني بك 
السجناء اآلخرون، إذ قد يكون لدى بعضهم معرفة باإلسعاف األويل، كام أن بعض 

سب معلومات منظمة  وح،ًالسجناء يدخرون الدواء رسا من أجل احلاالت الطارئة
العفو الدولية، فإن السجناء ال خيضعون لفحص طبي عند وصوهلم إىل السجن، 
كام أنه يف أغلب األوقات تنعدم حتى وسائل العناية الطبية األساسية، وال يتوفر يف 
بعض السجون طبيب مؤهل خاص هبا، فيقوم بتقديم العالج طلبة الطب أو األطباء 

 أو احلراس الذين تم تدريبهم عىل اإلسعاف األويل فقط، ،الذين هم أنفسهم سجناء
ويف بعض احلاالت، يرفض أخذ السجناء إىل املستشفى للحصول عىل العالج 

 وعدم كفاية املرافق ،وقد أدت قلة النظافة .التخصيص الالزم أو يؤخر مدة طويلة
نتشار الصحية يف السجون متضافرة يف بعض األحيان مع االزدحام الشديد، إىل ا

األمراض اجللدية، كام اشتكى العديد من السجناء السابقني من آالم يف الكىل 
ًأصيبوا هبا نتيجة للرضب ومل يتلقوا العالج من أجلها، وكثريا ما أصبحت جروح 

 وعدم توفر ، وكرهية الرائحة، نتيجة للظروف غري الصحية، ومؤملة،التعذيب ملوثة
 .)العناية الطبية
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فقد أدركت ما يفعله ، إذا كنت قد قرأت هذا الكتاب بتدبر وإمعان: أخي القارئ
والصفويني بإخوانك أهل ، يموالعلق، والطويس، وفريوز، وابن سبأ، هرمز: أحفاد

 .السنة يف إيران
وحرصنا عىل أن نعرض بني يديك أقوال علامء ودعاة أهل السنة من خمتلف 

لذين زاروا إيران استجابة لدعوات تلقوها من أركان وأقوال العلامء ا، مناطق إيران
ولعلك مل تنس أن كبار علامء ... ًم ورأوا بأعينهم أمورا ال ينبغي كتامهنااالنظ

وعندما أرصوا عىل مقابلة أحدهم جاء ، عوا من زيارة علامء أهل السنةِنُباكستان م
عوا كل شاردة رجال أمن اآليات به وجلسوا بينه وبني علامء باكستان حتى يسم

ًولسنا ضيوفا عىل ، كنا نشعر أننا يف سجن: وقال العلامء األفاضل، وواردة
 ..احلكومة

لقاء هذا الوفد مع عضوين من جملس  ًوال ينبغي لك أخانا أن تنسى أيضا
لقد أرصوا عىل أن يتحدثا مع الوفد ، ومها يمثالن أهل السنة) الربملان(الشورى 

وكانت املقابلة حتت سمع وبرص ، )األوردو( يتقنان لغة الزائر بالفارسية مع أهنام
فأين ...  من أهل السنة- الربملان -فتأمل كيف يعيش أعضاء ... جواسيس اآليات

 !احلرية وأين احلصانة الدبلوماسية؟
البنت العذراء يغتصبها ف: ومر بك مشاهد مروعة مما حيدث يف سجون اآليات

 !!ا ألن دين اخلميني حيرم موهتا وهي بكر قبل إعدامه-حراس الثورة- األوباش 
ملاذا تراجعت عن موقفك وعن : وعندما سئل عامل جليل من علامء أهل السنة

لقد دخل زنزانتي : ًأجاب الرجل وقلبه يعترص أملا! ؟االفتاوى التي كنت تفتي هب
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، وأمرهم أن يلوطوا يب، مرجع من مراجع الشيعة ومعه جمموعة من حراس الثورة

وليس عليهم أن يغتسلوا من ، سيفعلون  أهنم مأجورون عىل ما-له اهللاتقا-وزعم 
أو أن ، االعرتاف بام يريدون: وخريين اخلبيث بني أمرين أحالمها مر... اجلنابة

وأفتيت هلم بام ، فاخرتت األمر األول، ينفذ احلراس يب ما أمرهم به شيخهم
ويا ليتني ، تحدة األمريكية وللواليات امل،واعرتفت بأنني عميل للعراق، يريدون

ًمت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ً. 
ف الصفحات يف احلديث عام كانوا يلقون يف سجون لقد سود املجرمون آال
 !!فانظروا ماذا يفعلون يف سجوهنم... الشاه وسجون بعث العراق

... وال عىل قوم دون قوم، وليست جرائمهم قارصة عىل إقليم دون إقليم آخر
 وأقطاب ،ومل يسلم من بطشهم حتى اآليات، ًها يف ظلهم أصبحت سجنافإيران كل
، وباملنتظري وأعوانه، تباعهأوانظروا إن شئتم ماذا فعلوا برشيعتمداري و.. الثورة

وبوزير ، فضل عىل اخلمينيله وبرئيس مجهوريتهم السابق بني صدر الذي كان 
 !؟عىل نفسه يف إيرانفمن ذا الذي يأمن ... خارجية الثورة السابق قطب زادة

إخوانكم يف إيران يعتبون عليكم أشد العتب ويقولون : أهيا املسلمون العرب
 :لكم

 ألن طغمة اخلميني ،بعد آخر ًوتزداد هذه اخلطورة يوما،  خطريُّدَإن الوضع ج -
فامذا أعددتم ملواجهة ، يعملون دون كلل من أجل أن ال يبقى يف إيران سني واحد

من منكم مل يسمع .. ل تظنون أن أطامعهم لن تتجاوز حدود إيرانوه... هذا اخلطر
 ومن منكم مل يعلم أو يسمع عن العمليات التي نفذوها يف ؟..أخبار تصدير الثورة

 !؟عدد من بلدان العامل اإلسالمي
بل نحن جزء منكم نفرح لفرحكم ونحزن ،  يف خندق واحدأنتمنحن و -

ون يف كتاب اهللا أ أولستم تقر؟...شاعر بمثلها فلامذا ال تبادلونا هذه امل،حلزنكم
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a ( : سبحانهوقوله]. ١٠ :احلجرات[ )¬ ® ¯(: ه تعاىلـقول
f e  d c b  ( ]٧١: التوبة .[ 

وترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم «: -- أين أنتم من قوله
واه ر[ »شتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمىاكمثل اجلسد إذا 

 »ًاملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا« : وقوله.]الشيخان واللفظ للبخاري
رواه [ »هال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفس« :وقوله. ]رواه الشيخان[

 .]نالشيخا
 وآيات قم يعتربون -وليس يف عهد اخلميني كام يشاع- منذ مئات السنني -

يبنون هلم اجلامعات، واملعاهد، ... عاملأنفسهم مسؤولني عن كل شيعي يف ال
وزات، واملساجد، ويتبنون مشكالهتم، ويتم ذلك كله عىل شكل واملدارس، واحل

 .تنظيم مجاعي دقيق ومستقل
رون مناطقنا وتتفقدون وفال تسألون عنا، وال تز: أما أنتم أهيا املسلمون العرب
ون أن يكون فكيف ترض.. . فيكاد ال يذكر لندرته،أحوالنا، وإن حدث يشء من هذا

 مثل اجلسد الواحد أو مثل البنيان املرصوص، وال يكون -أهل الباطل- الرافضة 
 !؟أهل احلق كذلك

هذا ما سمعه الذين التقوا بإخواننا، حتى أن بعضهم رفض أن يزودنا بمعلومات 
 ،عن أحوال أهل السنة يف بلده، ألهنم ال يثقون بجدوى تقديم مثل هذه املعلومات

وهلذه ...  خيشون أن تصل مع أسامئهم إىل جهاز خمابرات نظام حكام طهرانأو
 ودعاة من ،اخلشية ما يربرها، لقد أحسنوا الظن بمن يسمون أنفسهم علامء

 ،املسلمني العرب الذين هلم عالقات متينة مع اآليات، فاجتمعوا هبم يف طهران
 ،ن تقديم العونًوهؤالء بدال م... وحدثوهم عام يلقون من اضطهاد وقهر

 . واالعتقال، والتهديد، فتعرضوا للتحقيقئهما هبم عند أصدقاْوَواملساعدة هلم وش
 لقضيتهم، وإن كان هذا نامن حق إخواننا أن يعتبوا علينا، ويتربموا من إمهال
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إن شاء -ًولعل هذا الكتاب يكون سببا ... ًاإلمهال ليس عاما، وال يشمل قومنا كلهم

لغافلني، وإيقاظ النائمني، وإقناع املخدوعني الذين ال يزالون يف تنبيه ا - اهللا
 .األعذارهلم حيسنون الظن بثوار اخلميني ويلتمسون 

ًوالذي أرجوه من القارئ بعد أن يفرغ من قراءته أن يفكر طويال بام جيب أن 
يران، وال ينبغي أن يسيطر عليه احلزن وهو يقلب إيقدمه نحو إخوانه أهل السنة يف 

 .اته، ثم متر األيام فينسى هذه القضية كام نيس أو تناسى غريها من القضاياصفح
ـــن فــر مــلة أكبــت املشكــوإذا كان -ن ورد أو أفراد، وال يستطيع إخواننا اإليرانيـ
بد إذن من الرجال الذين   وحدهم النهوض هبذا العبء الثقيل، فال-أهل السنة
 ويف طليعة هؤالء يأيت دور اجلامعات  ويعتقدون بأهنم جسد واحد،،يشعرون

صىل اهللا عليه وعىل آله -اإلسالمية املتمسكة بام كان عليه الرسول وأصحابه 
ام يأيت دور املحسنني أصحاب العقيدة السليمة الذين يعرفون  ك-وأصحابه وسلم
 ويعرفون كيف ، وكيدهم، والذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا،خبث الرافضة

 ، والفكر،ومن الذين يستحقوهنا، فعملية اإلنقاذ حتتاج إىل أهل العلمينفقوهنا، 
 .والسياسة كام حتتاج إىل املال

واخلطوة األوىل يف عملية اإلنقاذ حتتاج إىل تعبئة الرأي العام اإلسالمي 
 :وتوعيته، ومن أجل إنجاح هذه اخلطوة فإنني أنصح بام ييل

ا فيه من معلومات مثرية إىل  أرجو ممن يقرأ هذا الكتاب، أن ينقل م-١
ً وأقاربه الذين جيالسهم كثريا، وإن كان مدرسا فليلخص أهم ما فيه لطلبته ،أصدقائه ً

 .بأسلوب شيق ومؤثر
ليقرأ كل من حيصل عىل نسخة من هذا الكتاب فقرات من أساليب الرافضة  -

يد وخمططاهتم، وسوف يواجهه سيل من األسئلة، فليستعد لإلجابة عليها، وتفن
شبهات املبطلني، وليعلم أن الذين فطروا عىل اخلري وحسن الظن لن يقبلوا 
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 ، وعقائدهم،مضمون هذا الكتاب بسهولة إذا كانوا جيهلون خمططات الرافضة
 .وأساليبهم

ولتكن موضوعات هذا الكتاب مادة للحوار مع الذين ال يزالون يتعاطفون مع  -
 ألن مثل هذا ،، بل ومع الرافضة أنفسهم)نيراإالثورة اإلسالمية يف (ما يسموهنا 

 ومواقفهم من ،الضغط حيرج آيات قم وطهران، وحيتم عليهم إعادة النظر بخططهم
أهل السنة، ألن أتباعهم يعيشون يف بحر متالطم من أهل السنة، وسياسة املعاملة 

 .باملثل هتز أركان نظامهم
ضوع مادة لعدد من  وخطباء اجلمعة أن يكون هذا املو، أناشد الوعاظ-٢

فعله ويفعله الرافضة  فيتحدثوا عام ،خطب اجلمعة، ومن املفيد أن يتوسع اخلطباء
 :يف القديم واحلديث، ليذكروا

 .وقوفهم إىل جانب التتار عند اجتياحهم لبغداد -
 . ضد العثامنيني السنة،تعاون الصفويني مع اإلنجليز والربتغال -
لعرب، ومع السوفييت ضد األفغان، ومع تعاوهنم اليوم مع اليهود ضد ا -

 . وباكستان،اهلندوس ضد املسلمني يف اهلند
 ألن العواطف اهلوجاء تنفر ،وأرجو أن ال يغفل خطباؤنا عن أمهية األدلة

 ومن الوسائل اإلعالمية الفعالة أن خياطب أهل السنة يف ،اجلمهور وختدم العدو
أهل مكة أدرى : ًرض، وقديام قيلإيران اجلمهور من خالل ندوات تعقد هلذا الغ

بشعاهبا، والذي أظنه أن أهل السنة مستعدون لتأدية هذا الدور إذا هتيأت هلم 
 وإذا نجح خطباء اجلمعة يف تعبئة املصلني، ودفعهم إىل ،األسباب الالزمة لذلك

إرسال برقيات احتجاج، واستنكار ملا حيدث أمام سفراء إيران يف اخلارج، 
د قاموا بجزء مهم من الواجب املرتتب عليهم نحو إخواهنم أهل فيكونون بذلك ق

 .يرانإالسنة يف 
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أن تفتح الصحف واملجالت اإلسالمية ملف أهل السنة واجلامعة يف  -٣

يران، وتتحدث فيه عن تاريخ حمنتهم، وجتري لقاءات صحفية مع دعاهتم الشباب إ
هم واالنتشار يف أرض اهللا الذين أجلأهم استبداد اآليات إىل مغادرة أرضهم وديار

الواسعة، وترسل مندوبيها إىل مناطق أهل السنة يف إيران ليجروا استطالعات 
صحفية شاملة عن أحواهلم ومساجدهم ومدارسهم، وهل اخلدمات التي تقدمها 

 وإذا رفضت إيران ،الشيعيةللمناطق مشاهبة للخدمات التي تقدمها هلم الدولة 
 فليثريوا هذه املشكلة ، وزيارة مناطق أهل السنة،ضهاالسامح للصحفيني بدخول أر

 .عىل نطاق واسع
 :وينبغي أن يطرح الصحفيون قضايا حمددة من أبرزها

 وملاذا ال يسمحون بزيارته، وكم عدد ،أين السجن الذي يقيم به مفتي زادة -
 !؟املعتقلني من أنصاره

 عدم االصطدام ما هو سبب اعتقال الشيخ ضيائي مع أنه كان يتبع سياسة -
 !؟بالسلطة
 ؟ وكم عدد الذين قتلوهم من أهل السنة؟ملاذا قتلوا الشيخ هبمن شكوري -

 !؟ وملاذا ال يطبق عليهم أحكام الدستور؟وكم عدد املعتقلني من خمتلف املناطق
 وهذه هي أحوال ،ما الفائدة من االحتفال بأسبوع الوحدة اإلسالمية كل عام -

 !وحدة تعني أن يتشيع أهل السنة كلهم؟أهل السنة، وهل هذه ال
 منها فتح ملف أهل ُبَلْطُي هي الصحف واملجالت التي ام: وهنا يربز سؤال

 !؟السنة
 ،إن الصحف واملجالت اإلسالمية يف البالد العربية: واجلواب عىل ذلك

وغريها ال ينبغي أن تقف عىل احلياد، وجيب عليها أن تسارع إىل فتح هذا امللف، 
صحف وجمالت غري إسالمية هيمها إثارة مثل هذه املشكلة، وال يعنينا نوايا وهناك 

وأهداف القائمني عليها، أما إخواننا أهل السنة يف إيران سواء الذين فروا من جحيم 
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 :اآليات أم الذين ال يزالون يقيمون داخل السجن الكبري والصغري فهذه نصائحي هلم
مسارعتهم إىل تأييد ثوار : ومن هذه األخطاءهم السابقة، ءموا أخطاِّ أن يقو-١

من -ال شيعية، وحذفهم العبارات ... ال سنية: اخلميني، وهتافاهتم املؤسفة
 التي تكشف تعصبه للشيعة، وأهم هذه -لبيانات التي كان يصدرها اخلمينيا

اعتقاد كثري منهم أن أهل السنة فرقة من الفرق الكثرية وهي ال متثل صفاء : األخطاء
 .إلسالم ونقاءها

ة تؤكد خونات اإلا وقد مىض وقتها، وبي،ملاذا إثارة هذه املسألة: وإذا قال قائل
 !؟التزامهم بأصول أهل السنة

إن الرافضة قوم ال خالق هلم، فقد يضطرون إىل اإلفراج عن : واجلواب
إنه ال : املعتقلني، والسامح هلم بمامرسة يشء من نشاطهم الدعوي، ثم يقولون هلم

رق عندنا بني الشيعة والسنة، واألخطاء السابقة يتحمل مسؤولياهتا فالن وفالن، ف
، وجيب أن يكون الرد عليهم يف هذه )خامنئي( مسلمون وقائدنا -ًمجيعا- ونحن
 :احلالة

كذبتم فهناك فرق كبري بيننا وبينكم، واخلامنئي تلميذ اخلميني، ولن نثق بكم 
 .نهج احلقبعد اآلن، ومنهج أهل السنة هو امل

ً كان توحيد صفوف أهل السنة يعد رضبا من اخليال، فهناك اختالف بينهم -٢ ُ
يف اللغة، واجلنس، وهناك مسافات واسعة بني كل منطقة وأخرى، ويضاف إىل هذا 

 وفقدان املفكرين األفذاذ واملحسنني الذين يمولون مثل هذا ، واجلهل،كله الفقر
أن يلتقي  -سبحانه وتعاىل-م املحنة، وشاء اهللا  أما اليوم فقد مجعت بينه،املرشوع

 -جل وعال- والرتكامين، كام شاء ، والعريب،يف ديار الغربة الكردي مع البلويش
وكذلك حال أهل السنة يف سجون اآليات، ... أن يتوحد صفهم وتتآلف قلوهبم

 وأصول هذه الوحدة، واحذروا من مداخل ، عىل تعميق مفاهيميتإخوفاحرصوا يا 
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 .لشيطان، ومن إعجاب كل ذي رأي برأيها

إن الذين يربطون أنفسهم بدولة أجنبية خيرسون خسارة :  استقاللية القرار-٣
فادحة، ألن هذه الدولة تساعدهم ما دامت حتقق فائدة من وراء هذه املساعدة، فإذا 

 .انقطعت الفائدة انقطعت املساعدة
 متخاصمتان يكون من بنود ومن األمثلة عىل ذلك أنه عندما تتصالح دولتان

هذه املصاحلة التزام كل دولة بوقف املساعدة التي كانت تقدمها للذين يعارضون 
 أو ،م إحدى الدولتني عىل تسليم رموز املعارضةِدْقُالنظام اآلخر، ال بل قد ت
 .أرسارها للدولة األخرى

خرى أن جهة وإخواننا اآلن ال يملكون ما تستفيد منه الدول املعادية إليران، وم
فليس هناك من يتبنى قضية أهل السنة، ولكن من يسري يف طريق ال بد أن يعرف 

 . وكيف يتجنب املزالق،كيف يصل
 نافعة، فلوال هذا الرضر الذي حلق بأهل السنة ملا خرج عدد ٍارةَ ضَّبُ ر-٤

 .تزال مفروضة عليهم كبري من شباهبم من إيران وحطم قيود العزلة التي كانت وال
 واجلامعات اإلسالمية من ،قد أتاح هلم هذا اخلروج فرصة االختالط بالدعاةو

بلدان خمتلفة، فاستفادوا من جتارهبم، وتوسعت مداركهم، وأصبحت العاملية 
ًعندهم حقيقة ملموسة، وليست شعارا تردده األلسنة دون أن يكون له وجود يف عامل 

 .الواقع
واننا عىل ما حيبه ويرضاه، أن جيمع قلوب إخ -جل وعال-وأسأل اهللا 

وهيدهيم سواء السبيل، وأن تعود إيران هبم قلعة من قالع أهل السنة، وآخر دعوانا 
 .أن احلمد هللا رب العاملني
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 ٥ ...................................................... الطبعة الثالثةمقدمة
 ٩ ..................................................... الطبعة األوىلمقدمة

 ٢١ ...............................................................ملحوظات
 ٢٣ ................................................يرانإقضية أهل السنة يف 

 ٢٣ ....................... ............................................مقدمة
 ٣٤ ................................................جملس شورى أهل السنة
 ٣٤ ...................................................مبادئ جملس الشورى

 ٣٩ ............................................قف اخلميني من املجلسامو
 ٤٢ .....................................................رسالة زادة للخميني
 ٥٠ ....................................................رسالة زادة لبني صدر

 ٥٧ ..............................املجموعة املقرتحة بشأن إصالح الدستور
 ٥٩ ..................................حول إزالة الظلم الطبقي: الفصل األول
 ٦٤ ................................حول إزالة الظلم املذهبي: الفصل الثاين
 ٦٦ .................................لظلم القوميحول إزالة ا: الفصل الثالث
 ٧٤ ..............................................................البيان األول
 ٧٨ ..............................................................البيان الثاين
 ٨٢ .............................................................البيان الثالث
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 ٩٥ .............................بيانات مكتب قرآن حول إجراءات احلكومة

 ٩٧ ...................................................................١بيان 
 ١٠٠ ...................................................................٢بيان 
 ١٠٥ ...................................................................٣بيان 
 ١٠٧ ...................................................................٤بيان 
 ١٠٩ ...................................................................٥بيان 
 ١١١ ...................................................................٦بيان 
 ١١٣ ...................................................................٧بيان 
 ١١٦ ...................................................................٨بيان 
 ١١٩ ...................................................................٩بيان 

 ١٢٣ ........................................تعليقات عىل الرسالتني السابقتني
 ١٣٩ ................................................................مقــــابالت
 ١٤١ .................................................................خراسان

 ١٤٩ ................................................................بلوشستان
 ١٥٢ ...........................................................حاشية اخلليج

 ١٥٥ .......................................................عز الدين احلسيني
 ١٥٧ ..................................................ابلة مع الشيخ ضيائيمق

 ١٦٦ ....................................................................تعليق
 ١٦٩ ......................................أحوال أهل السنة بعد توقف احلرب

 ١٧٣ ....................................................................مقدمة
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      ٢٥٧ 
 

 ١٧٥ ...................................................منهج الرتبية اإلسالمية
 ١٧٦ ................................سياستهم العملية مع املدرسني والطالب

 ١٨٠ ......................................تزويج من شاء من السنة بالشيعيات
 ١٨١ ...............................................تغيري معامل املناطق السنية

 ١٨٢ ...............................كيف يعاملون املهاجرين السنة من األفغان
 ١٨٣ ...................................................)فرق تسد(تطبيق مبدأ 

 ١٨٤ ...................................................اماهتم لعلامء السنةاهت
 ١٨٦ .................................................أسبوع الوحدة اإلسالمية

 ١٨٧ ............................................................جيش البسيج
 ١٨٨ ...........................................................تكفريهم للسنة

 ١٨٩ ................................................................بشائر خري
 ١٩٣ ............................يرانإمشاهدات علامء أهل السنة الذين زاروا 

 ١٩٧ ..............................................تقرير الشيخ زاهد الراشدي
 ٢٠٧ .........................................ترصحيات رئيس علامء باكستان
 ٢١٠ ............................................تقرير الشيخ حممد سعيد بانو
 ٢١٣ ...........................................؟ماذا جيري يف سجون اآليات

 ٢١٧ .........................................................هل السنةشهادة أ
 ٢٢٧  .................................مقتطفات من تقرير ملنظمة العفو الدولية

 ٢٣٠ ..................................................................الرهائن
 ٢٣٤ .............................................................شهادة قاض
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       ٢٥٨ 
 ٢٣٦ ......................................................املحاكامت اجلائرة
 ٢٣٧ .......................................................التعذيب اجلسدي

 ٢٤٠ .....................................................االعتداءات اجلنسية
 ٢٤١ .........................................................التعذيب النفيس
 ٢٤٣ ........................................................احلبس االنفرادي

 ٢٤٥ .............................................................العناية الطبية
 ٢٤٧ ..................................................................خلامتةا
 ٢٥٥ ..................................................................فهرسال
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