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التمهيد

طوع  عن  فهيا  ينزل  مل  ضيًفا،  الصغيرة  إيرانشهر  مدينة  استضافت   1977 سنة  يف 

أمره، ولكنه دخلها عن شوق وشكر، وکلما تقادم الزمن ازداد شكره وتضاعف حّبه 

ألصحابه يف هذه املدينة.

»صهــبا« مؤسسة تعىن جبمع وتأليف ما له صلة بسماحة اإلمام اخلامنيئ )دام ظله( 

ية األربعني هلذا النيف  يات، وعىل أعتاب الذکرى السنو کلمات وخطابات وذکر من 

إيرانشهر   ضيًفا يف 
ّ

التوفيق ألن حتل إيرانشهر، حالفها  و املبارك إليران  ولكنه  الظامل، 

ين تلك األيام املفصلية مبقدار وسعها واستطاعهتا. لعّدة مرات، بغية أن تقوم بتدو

 ما جاء يف الكتاب عن إيرانشهر، يعود إىل سنيت 77 و78، ولكن حرّيٌ بنا أن 
ّ

کل

اإلسالمية،  ية  اجلمهور عهد  يف  بلوشستان  وحمافظة  إيرانشهر  مدينة  عن  نتحدث 

بنا عن کثب: وعّما شاهدناه بأبصارنا وأدرکناه بقلو

هبا إىل الدار اليت کان اإلمام القائد  »ساحة الوالية« من أمجل ساحات إيرانشهر، وأقر

 أيام نفيه.
ّ

قد استأجرها يف هذه املدينة، وقىض فهيا جل

کان مساحته ُيقمي  ال ساحة الوالية وال تلك الدار وذلك الزقاق وذلك املسجد الذي 



8 ▪ يف املنیف

بَعَبق احلضور  تفوح  مازالت  املدينة  کل  فيه صالة اجلمعة واجلماعة وحسب، بل 

 الوالية.
ّ

 بظل
ّ

وتستظل

لكل واحد من القدامى يف هذه املدينة ـ  شيعة وسنة ـ  ذکرى تراود ذهنه عن تلك 

بع أو  کانت مبقدار حالوة ابتسامة رجل دين شيعي منيف لطفٍل ابن أر إن  الفترة، و

مخس سنوات وهو يلعب يف الزقاق. بل وحىت أولئك الذين ال متتّد أعمارهم إىل تلك 

إن مل تكن لدهيم معلومات دقيقة عنه. الفترة يستشعرون هذا احلضور، و

وبلوشستان إمكانية نشوب االختالفات واالضطرابات وفقدان  تتوافر يف إيرانشهر 

اليت  والقبائل  األقوام  تعّدد  لعدة أسباب مهنا:  کبيرة، وذلك  بنسبة  والفوىض  األمن 

ختتلف اختالًفا جاًدا مع بعضها اآلخر يف التوّجهات والرؤى، تعايش أبناء الطائفتني 

الطبيعية  واملشاکل  االقتصادية،  املشاکل  والسنية جنًبا إىل جنب، وجود  الشيعية 

کاجلفاف والعواصف الترابية وما إىل ذلك.

يز  وتعز الصراعات  إثارة  و االضطرابات  لبروز  املالمئة  األرضية  هذه  کل  وجود  رغم 

بيهنم  فيما  والناس  واستقرار،  هبدوء  إيرانشهر  ومهنا  بلوشستان  تنعم  االختالفات، 

يتعايشون تعايًشا سلمًيا ملموًسا. 

أهالهيا  وسجايا  املنطقة  يخ  تأر دراسة  من  البد  االستقرار،  هذا  جذور  عىل  للوقوف 

وجماالت کثيرة أخرى، ولكن ال شك أن أحد مناذج اهلدوء واالستقرار واالنسجام والتآزر 

العام يف إيرانشهر، قد تبلور يف سنيت 77 و78، منحدًرا من سلوك ذلك العامل املنيّف.

إّن روح التعاضد والتعاون اليت دّبت حينذاك يف املدينة عىل أساس الوحدة واألخّوة 

الذي  الوالية  َعَبق  من  جانٌب  هو  وهذا  فهيا.  ية  وسار ية  جار مازالت  اإلسالمية، 

يستطيع استشعاره حىت شباب إيرانشهر أيًضا.

إّن أداء اإلمام اخلامنيئ وسلوکه مع شىت صنوف الناس يف فترة نفيه ـ  والذي سنقف 
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 للناس وحسب، بل أضحى أمنوذًجا 
ً

عليه يف هذا الكتاب إن شاء اهلل ـ  مل يغُد مثاال

حيتذى به للمدراء واملسؤولني الصغار والكبار يف هذه املنطقة أيًضا... األمنوذج الذي 

جلب تطبيقه هلم أفضل النتائج، وأحلق اإلعراض عنه هبم وباملنطقة الضرر.

حيط به من قيود وضغوط، منوذًجا 
ُ
يب أن يكون سلوك رجل منيف، مبا أ مبا من الغر لر

کثيًرا من شىت املسؤولني يف تلك املنطقة  للمدير واملسؤول، بيد أّن هذا ما مسعناه 

ويف قطاعات خمتلفة وبتوجهات متنوعة وأحياًنا متعارضة، فقد أمجعت کلمهتم عىل 

أنه مىت ما مت العمل عىل أساس أصول وتعالمي مساحة السيد القائد، استتّب األمن 

واالستقرار يف املنطقة، ويف بعض األحيان إذا ما ابتعدنا عن هذه األصول واألسس، 

ثيرت الصراعات والنزاعات فهيا.
ُ
نشبت االختالفات وأ

نبذة عن الكتاب
يعود اجلزء الرئيس من الكتاب إىل مقابلة قام فهيا مساحة اإلمام القائد ببيان ما جرى 

يف فترة نفيه إىل مدينيت إيرانشهر وجيرفت بالتفصيل. 

کانت  وامللفت أّن هذه املقابلة، اليت تنطوي عىل جوانب من حياة اإلمام اخلامنيئ، 

آذرشب  عيل  حممد  الدکتور  أجراها  حيث  العربية،  باللغة  يت  جر
ُ
أ قد  البداية  منذ 

)أستاذ األدب العريب( مع مساحته بنية نشرها بني الناطقني باللغة العربية.

وأما بقية الكتاب الذي حيتوي عىل أحداث تلك الفترة، وعىل أقوال اإلمام اخلامنيئ 

يات املنىف بالفارسية، فقد متت  وأقوال من کانت هلم صلة بسماحته يف استعراض ذکر

ترمجهتا إىل اللغة العربية عىل أمل أن تعّم هبا الفائدة، وأن يتعرف الناطقون باللغة 

العربية عىل هذه احلقبة احلساسة واجلميلة وامللهمة للدروس من حياة اإلمام القائد.

يل الشكر وعظمي التقدير لألستاذ الدکتور آذرشب عىل  وهنا جدير بنا أن نتقدم جبز
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مالحظاته السديدة وآرائه الرشيدة، فشكر اهلل سعيه وأجزل مثوبته.

٭ ٭ ٭

والضياء الكايف، تهبر  اجلوهرة النفيسة إذا ما ُوضعت يف مكان مناسب ينعم بالنور 

العيون وتتألأل وکأن النور يسطع من مكنوهنا، غير أّن نفس هذه اجلوهرة إذا وضعت 

يرته،  يهتا. وأما الوجود النّير الذي يتصاعد النور من سر يف مكان ُمظلم ال ميكن رؤ

فإنه أينما کان، ستتجىل آثاره وسيهبر القلوب واألعني. 

نشكر اهلل سبحانه وتعاىل وحنمده محًدا دامًئا سرمًدا عىل قائٍد عّمت هدايته األرجاء 

املظاهرات،  وسط  ويف  املسجد،  حمراب  ويف  املنبر،  وعىل  الدرس،  يف  کان:  أينما 

ويف السجن، ويف املنىف، ويف اجلهبات، وخلف منصة إمامة اجلمعة، ومنصة األمم 

ية  باحلر واملنادين  واملظلومني  األمة اإلسالمية  قيادة  موقع  واليوم يف  و...  املتحددة، 

يف العامل.

إهلنا! يوًما بعد يوم ِزد من نور ونفوذ وجمد وعزة وعظمة إمامنا وقائدنا...

2018 /08/08  

 



الفصل األول





1: مقابلة
مقابلة قام فهيا مساحة اإلمام القائد ببيان 

ما جرى يف فترة نفيه إىل مدينيت إيرانشهر وجيرفت

العام  هذا  يف  عام.  توّتر  البالد  ساد  ه.ق(   1297( مشسية  ية  هجر  1356 سنة  يف 

النجف، يف ظروف غامضة،  اخلميين يف  اإلمام  اخلميين جنل  السيد مصطىف  تويّف 

واعتراض  إىل جمالس سخط  الناس حتول  بني  أمل عميق  وفاته حالة من  فأثارت 

عىل السلطة.

بعد وصول نبأ وفاة السيد مصطىف رضوان  اهلل  عليه خططنا يف مشهد الختاذ املوقف 

بعة برقيات واحدة بامسي واألخرى  يد والبرق فكتبت أر الالزم. ذهبت إىل دائرة البر

باسم الشيخ الطبيس وثالثة باسم الشيخ املحامي والرابعة باسم السيد هامشي جناد.

فساد  أصدقاءه،  هيا  ير وراح  استغرب  يد  البر موظف  إىل  البرقيات  سلمت  حني 

عبارات حتّدٍ  ية تضم  التعز برقيات  کانت نصوص  فقد  الدهشة،  املوظفني جّو من 

من  ملا حيمله  عميقة  ومواساة  اإلمام،  السيد  لشخص  إجالل  من  فهيا  ملا  للسلطة 

لكنه  املخابرة،  تكلفة  يل  حيسب  حني  سأتراجع  أيّن  يد  البر موظف  وظن  مهوم، 

فوجىء بتسليمه عملة من 1000 تومان. وکانت باهظة عىل أمثايل.

مث حاولنا إقامة جملس فاحتة يف أحد املساجد، مفنعته السلطات وأغلقت املسجد. 
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ويف قّم أقام املؤمنون جملس فاحتة، ولكنه انهتى باعتقال عدد مهنم.

يف تلك األيام اتصل يب الشيخ اخللخايل من قم وقال يل: لقد أليق القبض عىل مجع 

من املؤمنني والبد أن حيني دوري ودورك!

قلت، ملاذا؟ ما السبب؟ ماذا فعلت حىت يلىق القبض عيّل؟!

الباب.  ُدّق  إذ  نامئا  کنت  العام  ذلك  شتاء  ليايل  إحدى  من  متأّخرة  ساعة  ويف 

السؤال  دون  الباب  لفتح  بنفيس  ذهبت  عاديت  وعىل  النوم،  من  استيقظت 

الفناء  يف  نامئون  العائلة  وأفراد  الفجر  عىل  ساعة  بقيت  قد  کانت  الطارق.  عن 

ومسدسات!  رشاشات  بيدهم  حيملون  بشباب  فإذا  الباب  فتحت  الداخيل. 

يدون تصفييت. إذ أخبرين السيد الهبشيت  يون ير خطر يف ذهين فجأة أهنم يسار

کون  أ أن  يقودون محلة تصفيات اإلسالميني، وطلب مين  يني  اليسار أّن  يومذاك 

 ،
ً

ليال کرمانشاه  جياين« يف  القهدر املوسوي  بيت »السيد  اقتحموا  فقد  عىل حذر. 

واملسألة التزال  املوت.  ية وجنا من  فّر يف حادثة عفو أن  لوال  بقتله  وأوثقوه ومّهوا 

غامضة مل نتصّدَ لكشفها.

وما إن خطر يف بايل ذلك حىت أسرعت لغلق الباب. حاولوا أن حيولوا دون إغالق 

الباب ولكن خوف املوت قّواين فغلبهتم وأغلقت الباب. مث خطر يف ذهين أن هوالء 

إذ صاح  التفكير  أنا يف هذا  وبينا  آخر،  أو يدخلون من منفذ  يتسّورون اجلدار  قد 

السافاك.  رجال  من  أهنم  کالمهم  من  عرفت  القانون.  باسم  الباب  افتح  أحدهم: 

يني کما ظننت. ضربوا زجاج باب البيت فهشموه،  محدت اهلل أهنم ليسوا من اليسار

هت إىل الباب ففتحته، فهجم ستة أشخاص وشرعوا بضريب بعنف وقسوة بني 
ّ

ات

باب البيت وباب الفناء الداخيل. عندها استيقظ مصطىف وهو آنذاك ابن 12 عاًما 

واصلوا  يصرخ.  و الزجاج  خلف  من  والده  ضرب  مشهد  إىل  مدهوًشا  ينظر  وأخذ 
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برؤوس أحذيهتم عىل سايق.  وتعمدوا ضريب  واألرجل دون رمحة  باأليدي  هبم  ضر

مث وضعوا القيد يف يدي، وأمروين أن أتقدمهم إىل داخل البيت. قلت هلم: ليس من 

املروءة أن يراين أهيل مقيدا، افتحوا القيد. فتحوه، ودخلت البيت فوجدت زوجيت 

ين،  بعة بني نامئ ومستيقظ، وأصغرهم ميمث وکان ابن شهر وامجًة وحوهلا أبناؤها األر

قلت هلم: ال ختافوا، ضيوف.

راح رجال السافاك، يبحثون يف البيت حىت املطبخ ودار اخلالء!

بادرت زوجيت مبادرة رائعة، دخلت غرفيت اليت أستقبل فهيا الناس وکان هلا بابان: 

باب يفتح عىل مكتبيت، واآلخر عىل الفناء الداخيل للبيت. فجمَعت ما کان فهيا من 

ية، وال أدري کيف عرَفت بوجودها يف الغرفة، وال أدري کيف استطاعت  بيانات سر

أن تدخل دون أن يفهم رجال األمن بدخوهلا. حىت أنا مل ألتفت إىل مبادرهتا حىت 

أخبرتين هي بعد ذلك. مجَعت هذه البيانات ووضعهتا حتت السجادة، ومل يعثر علهيا 

کثيرا من کتيب ومكتوبايت وأورايق  کيون. دخلوا املكتبة وفتشوها وأخذوا شيئا  السافا

وال تزال مفقودة.

کثر يفتشون کل زوايا البيت وخباياه، حىت دخل وقت صالة الصبح.  بقوا ساعة أوأ

يد أن أصيل. رافقين أحدهم إىل مكان الوضوء، توضأت وعدت إىل املكتبة  قلت: أر

 الباقون بل واصلوا تفتيش البيت ومل يترکوا 
ّ

حيث صليت. مث صىل أحدهم ومل يصل

شبًرا فيه إال ونقبوه. وأظن أين طلبت من أم مصطىف شيئا من الطعام. مث طلبت مهنا 

أن توقظ جمتىب ومسعود ألودعهم. وقيل لألوالد عند توديعهم: أبوکم عازم عىل سفر. 

قلت: الداعي للكذب. وأخبرت األوالد بالواقع.

ين. جاؤوا بسيارة إىل  حينما خرجت من البيت وجدته حماصًرا من قبل أفراد آخر

داخل الزقاق الضيق الذي يقع فيه بييت. وکانت سيارة »جيب« عادية. وبدون أن 
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عقاب..  الالسلكي:  يردد خلف  أحدهم  وکان  السيارة.  أجلسوين يف  يشدوا عيين 

عقاب.. عقاب.. أخذناه.. أخذناه.

کان ذلك قبل انتصار الثورة بعام واحد فقط!!

أخذوين إىل مرکز السافاك يف مشهد، وأنزلوين إىل سردابه. وکان فيه ممرات ضيقة. 

کان معي،  تفاءلت خالهلا مبصحف  بقيت هناك ساعات،  زنزانات.  وعىل جانبهيا 

يهنا خلف املصحف. جاؤوين بغداء، بعد  فطالعتين آية فهيا بشرى، سارعت إىل تدو

تناول الطعام أجلسوين يف سيارة انطلقت خارج املدينة.

يدون أن يفعلوا، فاألمر خيتلف عن املرات السابقة. السيارة عادية..  ال أدري ماذا ير

وبدون شّد العيون.. والتوّجه إىل خارج املدينة.

يدون نفيي ال سجين. بقيت  توقفت السيارة عند مرکز شرطة الدرك.. فعلمت أهنم ير

کان  کثر من مّرة.  ياريت أ يف مرکز الدرك مخسة أيام جاء خالهلا األهل واألصدقاء لز

يف مرکز الدرك سجن عسكري ولكن مل ُيدخلوين السجن، بل وضعوين يف حجرة 

کثير من الشخصية  کان رئيس املخفر رجال برتبة عقيد يتمتع بيشء  ضابط اخلفر. 

ية  والنجابة فلم يكن يتعامل معي تعامل سّجان مع سجني. بل کان يل نوع من احلر

ياضة يف اهلواء الطلق. أخرج من الغرفة وأمارس الر

لعلمي بأن صدييق الشيخ  خبرت أن منفاي مدينة »إيرانشهر«. استبشرت باخلبر 
ُ
أ

األهل  جاء  الرحيل  يوم  ويف  املدينة.  هذه  إىل  منيف  کرماين  حجيت  جواد  حممد 

واألصدقاء لتوديعي، ومل تكن حلظات الوداع مزعجة. فأنا مقبل عىل نيف هو أخف 

بكثير مما مّر عيّل من سجون.

رافقين  إيرانشهر.  إىل  لنذهب مهنا  زاهدان  إىل  متجها  ا  بّصً الباصات  رکبنا يف حمطة 

يف هذه الرحلة ثالثة أحدهم برتبة ضابط واآلخران من املراتب. وتوقفت السيارة يف 
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کانوا يعرفونين،  کناباد،  مدينة »کناباد« للصالة وتناول الطعام. وباملناسبة فإن أهل 

کثر من مّرة. إذ ينتمي إلهيا عدد من طاليب مهنم الشيخ الفرزانة،  ياريت هذه املدينة أ لز

کامياب والصاديق الكنابادي )إمام مجعة املدينة حالًيا(، وارتباطي بطاليب  والشهيد 

عاطفية  عالقات  الطلبة  هؤالء  وبني  فبيين  بتلميذ،  أستاذ  ارتباط  من  کثر  أ عادة 

عىل  بذلك  وتعّرفت  املدينة  هذه  يف  زواجهم  حفالت  يف  اشترکت  ولذلك  عميقة. 

أهالهيا وعرفوين. حني ترجلنا من السيارة أقبل حنوي شاب وقال: سيدنا استخر يل 

إذ کنت أُهّمُ أن  )والناس هنا عادة يستخيرون اهلل يف أمورهم بواسطة علماء الدين(، و

أستخير له واملرافقون يراقبونين عن کثب، مهس الشاب قائال: ما لالستخارة أتيت، 

بل أردت أعرف سبب جميئك إىل املدينة خمفوًرا. قلت له: وهل تعرفين؟ قال: نعم. مث 

ذکرت له مسيري وطلبت منه أن خيبر اإلخوة بتوّجهي حنو منفاي يف إيرانشهر.

وصلنا زاهدان فجر اليوم التايل. ذهبنا إىل املسجد فصليت، مث تناولنا طعام الفطور، 

هنا إىل إيرانشهر. أخذوين 
ّ

کثر، وبعدها رکبنا باصا آخر وات وبقينا يف املدينة ساعة أو أ

کم املدينة فقيل هلم: خذوه إىل مرکز الشرطة. ويف مرکز الشرطة فتحوا  أوال إىل مرکز حا

يل ملفا وأخذوا مين تعهدا بعدم ترك املدينة وباحلضور يف املرکز يوما للتوقيع.

خرجت وحدي أطلب مسجًدا. فدلوين عىل مسجد »آل رسول« وعرفت أنه مسجد 

واملسجد  السنة.  أهل  لإلخوة  أخرى  مساجد  وهناك  املدينة،  يف  الوحيد  الشيعة 

الذي دخلته يف غاية الروعة واجلمال، مفروش بالسجاد الفاخر الثمني. ويف ساحته 

ية العذبة اليت ال تقل عذوبة عن ماء طهران. شعرت  األشجار الباسقة واملياه اجلار

بنوع من السرور واالنشراح، فاجلّو دائف لطيف يف املدينة يتناسب مع طبيعة جسمي 

ية، مث  اليت ال تتحمل البرد القارس. واملنظُر هَبيٌج. حتللت من مالبيس ووضعهتا يف زاو

توضأت، ووقفت إىل الصالة. وشعرت حبالة من االنقطاع ال أزال أحتسس حالوهتا.. 



18 ▪ يف املنیف

فأنا يف تلك الساعات منقطع عن األهل واألوالد واألصدقاء ومتجه بكل وجودي إليه 

سبحانه، ويف هذا الشعور لذة مابعدها لذة.

منيف  إىل  نظرهتم  إيّل  ينظرون  الناس  فرأيت  حقيبيت،  حامال  املسجد  من  خرجت 

للمدينة، وکان عندي عنوان  الشارع األصيل  جديد قدم إىل مدينهتم. ذهبت إىل 

دّکانه. وجدته مغلقا. تولت مث عدت  وين عىل 
ّ
املؤمنني وامسه »رؤويف« فدل أحد 

فألفيته مل يزل مغلقا.

الدکان  الواجهة، مث حتولت عن  زجاج  من خلف  املحل  إىل  أنظر  وقفت حلظات 

فرأيت سيارة »فولكس فاجن« تقف إىل جانيب وفهيا شخصان. سألين أحدهم: من 

يد؟ قلت: رؤويف. قال: هل تعرف رؤويف؟ قلت: ال، ولكن عّرفين عليه فالن. نزل  تر

من السيارة، وقال: أنا رؤويف وهذا أخي. فتعانقنا ورکبت السيارة وکان وقت صالة 

هنا إىل »الفاطمية«، وهو مكان للذکر والصالة مّسي 
ّ

املغرب أوشك عىل احللول فات

يد  باسم الزهراء علهيا  السالم. صليت صالة املغرب. شعرت بتعب شديد، قلت: أر

يح. خيروين بني االستراحة يف ذلك املكان أو الذهاب إىل البيت. ففضلت  أن أستر

أن أضطجع يف ذلك املكان. بعد ساعة استيقظت والنوم اليزال يثقل جفوين. فرأيت 

بعدها  رأيت  مث  حمرم.  شهر  مبناسبة  الفاطمية  يف  تمعت  أعرفها  ال  يبًة  غر وجوًها 

الشيخ احلجيت الكرماين وذهبنا إىل بيت رؤويف.

بقيت يف بيت رؤويف 3 أو4 أيام مث عزمنا أنا والشيخ حجيت عىل االنتقال إىل منزل 

آخر، رغم إصرار رؤويف عىل أن نبىق يف بيته. وجدنا البيت وکنا هنّم باالنتقال إليه 

الغربا«  الشيخ »معني  رأسه  يارتنا من 20 شخًصا وعىل  لز زاهدان  وفد من  إذ جاء 

أخبرناهم بعزمنا عىل االنتقال، فاشترکوا معنا يف تنظيف البيت وتهيزه. بقينا يف هذا 

البيت شهورا مث انتقلنا إىل بيت أفضل.
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جاءنا  فقد  »کرمي بور«  کان  واألول  املنىف،  يف  زارنا  من  ثاين  هو  الغرباء  معني  کان 

البيت  صاحب  يكن  ومل  الباب،  فدق  رؤويف،  بيت  يف  وحنن  الليل  منتصف  يف 

الشبيه  الشعور  وکان هذا  الباب.  خاص حني مسعت دق  انتابين شعور  موجودا. 

 بشكل ال شعوري بعد املدامهة الليلية 
ً

کلما دق باب البيت ليال باخلوف يساورين 

يف مشهد. ذهب الشيخ حجيت وفتح الباب فإذا بشاب وديع أنيق. عرفنا أنه من 

فائقه  السجناء واملنفيني. حيمل مهة  يبة مع  وأنه متعاطف لدرجة غر أقرباء رؤويف 

للعمل يف سبيل اهلل، وطرح علينا خطة للعمل اإلسالمي. مث أصبح بعد انتصار الثورة 

اإلسالمية ميثل احلزب اجلمهوري اإلسالمي يف زاهدان. وشارك يف جهبات احلرب 

املفروضة، واستشهد رمحه  اهلل.

من  خاصة  شرحية  ميثل  وهو  مشقدري«  عيل  »احلاج  مشهد  من  زارين  من  أول 

مزودين  کانوا  لكهنم  السائد.  باملعىن  »العامة«  بأهنم من  أفرادها  يتميز  و تالمذيت، 

مبعلومات عن حقيقة اإلسالم قد اليعرفها أساتذة اجلامعات  بثقافة إسالمية رفيعة، و

بكل  اإلسالم  يعيشون  فأصبحوا  احلرکية  اإلسالمية  باملفاهمي  نفوسهم  تشربت 

يكتب  وجودهم. واحلاج عيل هذا کان يتابع مجيع جلسايت يف مشهد بدقة واهتمام و

العميقة.  اإلسالمية  املفاهمي  الضحك ـ   عىل  تبعث  رداءة  للغاية  الرديء  ـ  خبطه 

إخوته.  زارين الرجل يف اليوم الثاين من االنتقال إىل البيت األول مع أوالده الصغار و

وباملناسبة فقد استشهد ابنه وأخوه يف سبيل اهلل والدفاع عن دين اهلل.

الثاين »الشيخ الصدويق« ومعه مجع بيهنم  البيت  کنا يف  زارنا يف املنىف حني  وممن 

إىل  غادروا  مث  إسفند،  شهر  أواخر  ويف  النوروز  قبيل  ذلك  وکان  راشد«  »الشيخ 

وباتوا  منفيا فهيا، مث عادوا  الشيرازي«  مكارم  الشيخ »ناصر  کان  »شاهبار« حيث 

عندنا ليلة أخرى الجنذاهبم إلينا أنا وحجيت.
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والشيخ راشد يزدي معروف بأنه لطيف املعشر حاضُر النكتة َفِكٌه ال تفارق االبتسامُة 

يفُة لساَنه عىل ما حيمله من علم وأدب. أنست به وتعّرفت عليه ألول  شفَته، والطر

نىف 
ُ
کم أود أن أ عجب يب فكان يردد لدى عودته إىل يزد: 

ُ
مرة، وهو أيضا أنس يب وأ

إىل إيرانشهر ألبىق إىل جوار السيد خامنيئ.

ضابط  جاءين  يبا  تقر أسبوعني  بعد  ولكن  غادرونا،  اإلخوة  أن  جدا  يف  الطر ومن 

شرطة وبيده ورقة سلمها إياي، فرأيت سطورا بتوقيع الشيخ راشد خيبرين فهيا أنه 

يف خمفر الشرطة.

وهم  هلم  ينّكت  ضباط،   8 حيوطه  و جالسا  الشيخ  فوجدت  املخفر  إىل  أسرعت 

 10 يوم  يزد  يف  املنبر  صعد  أنه  فعلمت  به،  جاء  عما  سألته  الضحك!  يف  غارقون 

جملس  يف  يز  تبر شهداء  ألربعني  املصادف  ه.ق(   1398 الثاين  ربيع   20( فروردين 

هوا 
ّ

فاحتة عقده هبذه املناسبة، وقال ما قال، فاعتقلوه ووضعوه يف سيارة إسعاف وات

به مباشرة إىل إيرانشهر. ذهبت به إىل منزيل وکان بيننا تعاون فيما مقنا به من نشاط 

يف هذه املدينة.

وأذکر هنا أن الشيخ حجيت قد ُغير منفاه يف أوائل أيام النوروز )قبل جميء الشيخ 

راشد( ونقل من إيرانشهر إىل سنندج حيث اجلو اللطيف البارد. وکان وهو يف سنندج 

يبعث يل برسائل يقول فهيا: حرام عيّل هذا اجلو اللطيف وأنمت تسكنون يف حّر إيرانشهر.

ويف شهر فروردين وهو أول أشهر الربيع ارتفعت حرارة اجلو يف هذه املدينة، والعائلة 

ياريت خالل تلك األيام، وکان ميمث ابن 5-6 أشهر. جاءت لز

يف البداية مل يكن لنا تعامل مع أهل املدينة. کنا جنلس مع رؤويف وأخيه وعدد قليل آخر 

من األفراد ونعقد جلسة مصغرة ونطالع ونتحاور. وبني مدة وأخرى يزورنا أشخاص 

من زاهدان وقم ومشهد. مث بدأت باالتصال الفردي باألشخاص وخاصة الشباب.
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الكسبة  »آتش دست« والده من صغار  إيرانشهر  أول من تعرفت عليه من شباب 

يقه  يد عمره عىل 16 سنة. وعن طر يز ال  ية  الثانو آنذاك طالبا يف  کان  املدينة.  يف 

تواصلت حىت خروجي من  الشباب. وعقدنا معهم جلسة  أمثاله من  تعرفت عىل 

إيرانشهر. وأذکر استطرادا أن آتش دست واصل دراسته ودخل اجلامعة، وجاءين مّرة 

يت صيغة عقد زواجه، مث  الثورة اإلسالمية مع عائلته وخطيبته، وأجر بعد انتصار 

بعد ذلك، اشترك يف جهبات القتال واستشهد رمحه اهلل واليزال والده يتردد عيل.

حاولت أن أوسع دائرة عميل إىل خارج املدينة. جاءت مبادرة من أهايل »بزمان« 

کيلومتر عن إيرانشهر. تبعد 100 

يارتنا للمدينة  ذهبنا إلهيا يف سيارة أحد األصدقاء مع الشيخ حجيت مث تواصلت ز

مث  قصيرا،  خطابا  وألىق  هناك  اجلماعة  أقمي  کنت  أسبوعني.  لكل  مرة  أو  أسبوعيا 

حصلت لدى السلطات املحلية حساسية، فضغطت عىل سائق السيارة، ومل خيبرنا 

صاحب السيارة بذلك، ولكن عرفنا أنه يف موقف حرج فانقطعنا عن بزمان.

کان  کانت إحياء »مسجد آل رسول« فاملسجد  ومن أوىل اهتمامايت يف إيرانشهر، 

من  األوىل  العشرة  يأيت  بل  إيرانشهر  يف  يسكن  مل  بناه  من  أن  ومشكلتة   ،
ً

معّطال

املسجد  يبىق  و يرحل  مث  السالم  عليه  احلسني  ذکر  جملس  فيقمي  سنة  کل  حمرم 

انفصال  ـ  مع األسف ـ   اقتىض  إيرانشهر  الطائيف يف  التقسمي  دون استفادة تذکر. 

مساجد السنة عن مساجد الشيعة. وکان للسنة مساجد صغيرة لكل مهنا نفر من 

السنة!!  طوال  معّطل  وهو  رسول(  آل  )مسجد  واحد  مسجد  وللشيعة  املصلني، 

مع  بالتعاون  فيه  اجلماعة  إقامة  وبدأت  کثيرون،  فأّيدين  املسجد  إحياء  اقترحت 

الشيخ راشد. وبعد الصالة أحتدث إىل الناس مدة 10-15 دقيقة أضّمن حدييث ما 

قل ودل. کانت الصالة واخلطبة القصيرة تبثان من مكبرة الصوت. وکان لذلك دور 
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کان له أثر إجيايب لدى املؤمنني من  کما  هاّم يف إحياء الروح الدينية لدى الشيعة، 

کانوا يرون من التزام بالصالة والقراءة الفصيحة فهيا، وتنوع السور  أهل السنة، ملا 

القرآنية لدى القراءة.

مث اقترحت عىل املؤمنني أن نقمي اجلمعة، فأمقناها، وکان احلضور فهيا جّيًدا حبيث 

کبر مجعة يف إيرانشهر. وکان الشيخ راشد لشدة اهتمامه هبذه الصالة يتصدى  کانت أ

بنفسه لرفع األذان.

خطة  يف  أفكر  ورحت  السنة.  علماء  من  طيبة  عالقات  يج  بالتدر لنا  توّطدت 

عملية إلزالة احلواجز النفسية بني أهل السنة والشيعة يف املدينة من خالل تعاون 

وامسه »املولوي مقر  مع أحد علماء السنة يف إيرانشهر  ديين مشترك. فتحت احلوار 

له: إن املسؤولية اإلسالمية تفرض علينا  النور« وقلت  إمام »مسجد  الدين« وکان 

أن ننظر إىل مستقبل اإلسالم وما يهتدده من أخطار، وما يقف أمامه من عقبات. 

واملسلمون مجيعا يف هذه النظرة املستقبلية يتحّملون مسؤوليات جساما بغض النظر 

کتب األقدمني  عن انتماهئم املذهيب. أما إذا عكفنا عىل نبش املايض والبحث يف 

عن مواضع اخلالف فال يؤدي ذلك إال إىل اشتداد الضغائن وهياج العواطف، وال 

صلتنا  نقطع  أن  اليعين  هذا  أيضا:  له  قلت  واملسلمني.  لإلسالم  ذلك  يف  مصلحة 

باملايض. فوجودنا الفكري والعقائدي مرتبط هبذا املايض، ولكن تعاوننا ينبغي أن 

يكون عىل أساس املستقبل والنظرة املستقبلية.

وهذا يف الواقع حمور حدييث مع کل اإلخوة الذين التقيهتم من علماء السنة، ووجدت 

عند املخلصني مهنم استجابة حسنة هلذه الفكرة.

إقامة مهرجان مشترك  وضعت خطة عملية متواضعة وهي  التصور  هذا  ويف إطار 

الرسول  مولد  يخ  تار وهو  بيع  األول  ر  12 األيام من  والشيعة خالل  السنة  أهل  بني 
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الشيعة.  برواية  يف  الشر املولود  يخ  تار وهو  منه   17 إىل  السنة  أهل  برواية  )ص( 

واتفقنا عىل ذلك.

أعددنا مسجد آل رسول إلقامة املهرجان، وکانت أيام صيف قائظ. وباملناسبة تبلغ 

ية يف الظل،  ية يف الشمس، و54 درجة مئو درجة احلرارة يف إيرانشهر 63 درجة مئو

کانت يف مؤخرة  وکان من أصعب األمور علينا أن نذهب يف الظهر إىل املرافق فقد 

ساحة البيت. وعلينا أن جنتاز 20 مترا للوصول إلهيا. فحرارة الشمس ال تطاق تشوي 

يبىق اجلو ملهتبا طول اليوم. ويف الساعة العاشرة ليال حيس  الوجوه وحترق البشرة. و

لطيفا  اجلو  يصبح  تزداد اخليوط وتتمع و لطيف. مث  رفيع من نسمي  اإلنسان خبيط 

يتاح مهما وضع  منعشا، غير أن األرض تبىق ملهتبة ال يكاد يستطيع أن يرقد علهيا بار

علهيا من وثار.

السماء  يف  تصاعدت سحب  متاما.  خيتلف  اجلو  فكان  املهرجان  يوم  عصر  أما يف 

فحجبت هليب الشمس، مث هّب نسمي لطيف غير معهود يف تلك الساعات تبعهتا 

زخات مطر حفيفة، وتوقعنا أن تكون ليلة املهرجان ليلة ممتعة.

اقترن بطيب اجلو واعتداله وزخات املطر،  يوم املهرجان،  النبوي، و املولد  يوم عيد 

غص  الذي  رسول  آل  مسجد  إىل  وليتوّجهوا  باجلو  ليتمتعوا  أفواجا  الناس  فخرج 

کما ذکرت مفروشة بالسجاد  باملصلني فامتألت املقصورة واإليوان حوهلا. واملقصورة 

الثمني. وقفت لصالة املغرب أؤّم املصلني. ويف الرکعة الثانية من الصالة مسعت صوتا 

يبا يشبه صوت عربة تّر سعًفا کثيًرا ينسحب أطرافه عىل األرض. غير أن صوت  غر

کان عربة ملّرت وانقطع الصوت. بعد حلظات مسعت  اخلشخشة هذا مل ينقطع، ولو 

صوت تالطم املياه فعرفت أنه »سيل«. بعد انهتاء الصالة وجدنا أن السيل قد غمر 

املدينة، وقد طغى املاء حىت وصل إىل إيوان املسجد رغم ارتفاعه مقدار نصف متر 
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عن سطح األرض. رفعت صويت طالبا من الناس أن يواجهوا الكارثة.

يضعوه عىل مكان مرتفع کي ال يتلفه املاء. مث  طلبت أوال أن جيمعوا سجاد املسجد و

طلبت مهنم أن يتخذوا االحتياطات الالزمة حلماية األطفال والنساء. استمر تدفق 

السيول ساعتني أو ثالث، وخالهلا کنا نسمع أصوات اهندام البيوت واحدا بعد آخر، 

کان رهيبا.. الظالم بسبب انقطاع التيار  کل يشء  حىت خشيت أن يهندم املسجد. 

مثل  ويف  الناس.  واستغاثة  البيوت  واهندام  اجلارفة..  ية  اجلار السيول  الكهربايئ.. 

هذه احلالة احلرجة املرعبة جيول ذهن اإلنسان باحثا عن أية وسيلة ملواجهة املوقف. 

کريت ختتزن مسموعة مفادها أن تربة سيد الشهداء احلسني بن عيل عليه  وکانت ذا

السالم ميكن التوسل هبا بإذن اهلل تعاىل لدرئ مثل هذا اخلطر املحدق. أخرجت من 

جييب قطعة أحتفظ هبا من التربة اليت شّرفها اهلل برحيانة رسول اهلل )ص(، فتوکلت 

 وعال، ورميت هبا يف السيول املتدفقة، وما هي إال حلظات حىت توقف 
ّ

عىل اهلل جل

السيل بفضل اهلل ومّنه.

کان باإلمكان  بعد أن توقف السيل بادرت إىل تشكيل جلنة إلغاثة املنكوبني. وما 

القيام بنشاط مهم يف تلك الليلة، فأوکلنا األمر إىل صباح اليوم التايل.

توّجهت إىل البيت. وکان يتكون من بيتني، بيهنما باب مشترك، وأسكن فهيا، أنا 

والشيخ راشد والسيد رحيمي )استشهد فيما بعد يف انفجار مقر احلزب اجلمهوري 

وجدت  سابًقا(.  کرمسار  مدينة  مجعه  )إمام  الشايل  املوسوي  والسيد  اإلسالمي( 

البيت ساملا مل يدخله املاء، بل وصل إىل مقربة منه.

ولكن  کرامة.  لنا  ذلك  وحسبوا  املاء  يدخله  مل  املنفيني  بيت  أن  املدينة  يف  شاع 

أوضحت األمر للناس وقلت هلم: إن عدم دخول املاء إىل بيتنا يعود إىل موقعه يف 

مكان مرتفع مل يرق إليه السيل وليس يف األمر کرامة.
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البيوت  اليوم التايل ذهبت ومعي رحيمي وراشد إىل خارج املدينة لنرى  يف صباح 

البيوت اليت هلا السهم األوىف يف تسبب  اليت جرفها السيل يف وادي املدينة. وهي 

يخ عرضة لألمطار وکانت مياه األمطار تشّق  کانت عىل مّر التار الكارثة. ألن املدينة 

کان  يقها عبر الوادي وتتاز املدينة، وبقيت املدينة ساملة عىل مّر القرون. لذلك  طر

يق املياه وتدفعها  يق هذا »املسيل« ممنوعا ألنه يؤدي إىل سّد طر  بناء عىل طر
ّ

کل

إىل داخل املدينة. غير أن نفرا من الباحثني عن األرض املجانية جيازفون يف بناء 

بيوهتم يف الوادي، وال يزال بعضهم يفعل ذلك يف بعض املدن دون علم منه بأنه ال 

يعرض نفسه للخطر فحسب، بل يعرض املدينة بأمجعها للخطر.

کنا  إذ  أثرا بعد عني. و البيوت املبنية فيه أصبحت  الوادي فوجدنا تلك  ذهبنا إىل 

واقفني هناك رأينا عىل البعد عائلة بلوشية قادمة فهيا نساء ورجل وأطفال. ويف يد 

ينتحنب حني اقتربوا منا عرفنا أن الطفل املحمول  الرجل طفل نامئ، والنساء يبكني و

بيد الرجل ميت. هّدين هذا املنظر من األعماق. ورحت أنتحب عاليا.

أحتمل  أن  إطالقا  أستطيع  ال  والنساء.  لألطفال  بالنسبة  خاصة  حساسية  يل  وأنا 

أية إساءة تنزل بطفل أو بامرأة. ولقد قلت مرارا ألصدقايئ: أنا ال أصلح للقضاء بني 

رجل وامرأه، أليّن أحناز إىل املرأة قطًعا. وهكذا األطفال ال أطيق أن أرى مصيبة تنزل 

هبم حىت املشاهد التمثيلية يف األفالم. لذلك شعرت حبزن شديد حني رأيت الطفل 

امليت يف کارثة السيل، وأجهشت بالبكاء بشدة. فهمت العائلة بكايئ وتأثري، وقال 

کثر مهنم. وانتشر خبر بكايئ بني البلوش. يل راشد: إهنم اندهشوا حني رأوك متأثًرا أ

عدنا إىل املدينة فأخبرتنا جلنة اإلغاثة اليت شكلناها أن 80 باملائة من بيوت املدينة 

کثر بيوت إيرانشهر من  قد اهندمت، واليت مل تهندم دخلها املاء حىت غمرها مجيعا، وأ

طابق واحد.
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خطر يل فجأة أن الناس يف املدينة مل يتناولوا وجبة طعام منذ غداء يوم أمس، والبد 

ين قد أغلقوا حوانيهتم بسبب السيل. املاء دخل املحالت  أهنم جياع. رأيت اخلباز

إن األمر يستمر أياما. فاملدينة يهتددها اجلوع. قلت ألصحايب:  ودخل املستودعات و

يق ممكن.  الطعام بأي طر توفير  ولنعمل عىل  املدينة اجلائعة«  لنرفع شعار: »أنقذوا 

رأيت الناس متفرقني يف الطرقات مهبوتني قد أذهلهتم الكارثة عن اإلحساس باجلوع. 

يق دکان بقالة استطاع أن ينجو من الغرق بسبب ارتفاع حمله،  رأيت يف جانب من الطر

يسارا ال يدري ما يفعل. جئته وقلت له: هل  وصاحبه واقف عند بابه يتلفت ميينا و

يت. قلت: هات ماعندك.  يوجد يف حملك يشء يقتات منه الناس؟ قال: فقط بسكو

کثيرة، ووزعهتا يف نفس املكان عىل  يت ومل تكن  کل صناديق البسكو يت منه  اشتر

الناس املشردين. هذه جرعة مسكنة فقط وموضعية وليس عالجا ملدينة جائعة.

يد. اتصلت هاتفيا بالشيخ الكفعمي الذي مّر ذکره يف زاهدان وهو  ذهبت إىل إدارة البر

العامل الكبير املعروف يف مجيع حمافظة بلوشستان حدثتة عن أبعاد الكارثة. وقلت له: 

إذا أمكن فاجلنب أيضا بأقىص سرعة بقدر املستطاع. وطلبت  حنتاج إىل خبز ومتر، و

اجلميع  خيبر  و وطهران  يتصل مبشهد  وأن  يزد،  الصدويق يف  بالشيخ  يتصل  أن  منه 

بفارغ  أنتظر  أنا  للجميع  قل  عال:  بصوت  مرات  عدة  کررت  الطعام..  إىل  حباجتنا 

الصبر اخلبز والتمر.

حني وضعت مساعة التلفون رأيت الناس خليف يستمعون إىل استغاثيت وشدة اهتمامي 

مندهشني. ينظر بعضهم إىل اآلخر بإعجاب واستغراب. وکان من الطبيعي أن ينتشر 

خبر إقدامي هذا يف املدينة خالل أقل من ساعة. وانشّدت القلوب يف املدينة إىل 

حماواليت ألهّنم کانوا عىل علم بعدم قدرة علماهئم وال املسؤولني الرمسيني عىل اإلغاثة 

ين. ين والرمسيون غير مهتمني.. بل کانوا عاجز العاجلة. فالعلماء غير قادر
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کل األنظار  هت 
ّ

کي يكون مرکزا لإلغاثة. وات ذهبت إىل مسجد آل رسول إلعداده 

إىل املسجد. وماهي إال ساعتني أو ثالثا حىت جاءت شاحنة ضخمة مملوءة باخلبز 

والتمر والبطيخ واجلنب. فتحنا مكبرة املسجد عىل تالوة من القرآن الكرمي. مث أعلنا أن 

إمدادهم مبا ينجهيم من الطعام. قلت  مسجد آل الرسول أصبح مرکزا لدعم الناس و

إذا  کثر. و إذا قال: هذا قليل. أعطوه أ إلخواين: أعطوا الطعام ألي شخص جاءکم، و

قدم عليكم ثانية أعطوه وال تقولوا له: سبق أن أخذت.. 

کنت مطمئنا بأن اإلخوة يف املدن األخرى  حىت نتجنب إثارة حرص الناس. طبعا 

سيدعموننا. وهكذا بدأنا عملية اإلغاثة.

واستفدت  جاد،  تنظمي  عندنا  وأصبح  بدقة،  اإلخوة  بني  بنفيس  األعمال  قسمت 

من تربيت السابقه يف »فردوس« سنة 1347 ه.ش واستمرت العملية 50 يوما. مقنا 

يارة الناس يف البيوت والصرائف واخليام، وعملنا إحصاء لعدد أفراد األسر. خالهلا بز

کانت األرقام اليت تعطى لنا غير دقيقة أحيانا، لكنا کنا حنملها عىل الصحة ومل ندقق. 

ودخلنا يف أعماق مشاعر هؤالء الناس.

کل  تستلم  ين،  متو بطاقات  وعملنا  إحصاء.  من  دّوّناه  ما  حسب  يع  التوز جعلنا 

کبيرة من الفوانيس  عائلة حصهتا حسب البطاقة. ووزعنا خالل هذه املدة أعدادا 

والبطانيات واألواين.

إن کان بسيط  يع وقلد توقيعي علهيا، غير أن توقيعي، و ّيف بطاقة التوز وکان هناك من ز

ييف التوقيع، ولكن ال أجاهرهم بذلك. الظاهر، حيمل رمزا أعرفه أنا. کنت أعرف تز

خالل تلك األيام )أيام اإلغاثة( جاء الشيخ حجيت من سنندج إىل إيرانشهر. فقد 

له،  فسمحوا  کرمان  إىل  للمجيء  إجازة  وطلب  )سنندج(  الثاين  منفاه  يف  مرض 

کان قدومه فرصة جددنا فهيا اللقاء، وسهرنا حىت  يارتنا.  ومهنا جاء إىل إيرانشهر لز
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الصباح. ويف الصباح دعوته للذهاب إىل املدينة والتجّول فهيا بسياريت. أجلسته 

جبانيب وقدت السيارة، فثارت دهشته حني رأى الناس رجاال ونساء وأطفاال يرفعون 

البداية  الناس يف  أن  إلينا حميني حني يرون سيارتنا. استغرب وقال: تتذکر  أيدهيم 

کانوا يبخلون علينا حىت بالسالم؟!

قلت: نعم أتذکر، ولكن هكذا يكون موقع الفرد يف قلوب هؤالء الناس حني يشارکهم 

يف سراهئم وضراهئم.

ويف هناية مخسني يوما من اإلغاثة وبعد تاوز ما أمكن تاوزه من آثار السيول عملنا 

کبيرا، وخطبت فيه، واليزال تسجيل اخلطبة وصور االحتفال موجودة. حفال 

کثر من بقية الشهور. وکان  ت معه فرصة االرتباط بالناس أ
ّ
 شهر رمضان وحل

ّ
حل

کيف يتصرف تاهنا حنن  رئيس الشرطة مستاء جدا من هذه الشعبية، وال يدري 

 شهر 
ّ

اخلبيثة. وحني حل يرته  سر لنا  يبدي  أن  مرات  وحاول  املدينة،  املبعدين يف 

أسبوعني، وجاء  استمرت  إجازة  الشرطة هذا حلسن احلظ يف  رئيس  کان  رمضان 

مكانه ضابط شاب متزن متعقل تشم من حديثه معنا راحئة التودد والتعاطف وکان 

أول لقائنا به يف املسجد وجميء رئيس الشرطة ليلتيق بنا يف املسجد أمر غير عادي.

کنت يف ليلة ماشيا يف الشارع ومعي اثنان من اإلخوة املنفيني وقفت سيارة إىل جانبنا 

ين،  ونزل مهنا الضابط الشاب، وطلب أن خيتيل يب ليسّر يل أمرا. افترقت عن األخو

ومشيت معه قليال، فأخبرين أن املنفيني سيتوزعون عىل ثالث مدن، أحدهم إىل 

کان قد أطلق سراحه  )والرابع  والثالث إىل »اقليد«  والثاين إىل »ايذه«  »جيرفت« 

قبل ذلك(، وطلب حصر اخلبر يف إطار املنفيني، أخبرت اإلخوة باألمر. کان الضابط 

الشاب آنئذ عىل وشك الرحيل من إيرانشهر فقد عاد رئيس الشرطة من اإلجازة. 

يال حىت أخبرنا بضرورة الهتيؤ لالنتقال إىل منىف جديد. وبعدها جاء  ومل ميض طو



مقابلة ▪ 29

الشرطة ليال وطلبوا من السيد رحيمي أن يهتيأ للمغادرة، مث قالوا يل: سوف تغادر 

أنت أيضا بعد ساعتني. حاولنا أن نقنعهم بإرجاء موعد السفر إىل الصباح، ولكن 

ين عىل السفر ليال، وعرفنا سّر األمر. فقد دخلنا املدينة وحنن غرباء  وجدناهم مصر

وها حنن خنرج مهنا ليال ألن السلطة ختىش رّد فعل أهايل املدينة!

ازداد ضغطهم عىل  يستعجلونه وحينما  والشرطة  برزم حقائبه  کان رحيمي مشغوال 

رحيمي انفجر رمحه اهلل أمام الشرطة ورئيسهم وألىق خطابا صغيرا محاسيا التزال کلماتة 

ترن يف أذين، قال هلم: »ال تغتروا هبذه القدرة الزائلة فإهنا سوف تأفل ال حمالة وسوف 

آنذاك  کنا حنسهبا  الكلمات احلماسية اليت  تبزغ قدرة اإلسالم«. واسترسل يف هذه 

کثر. وأنا بدوري شعرت باخلجل من محاس ظننت أنه يف غير حمله. شعارات ال أ

أن  والبّد  فقلت هلم: عندي سيارة،  دوري،  رحيمي، وحان  أخذوا  کل حال،  عىل 

أذهب بسياريت. قالوا: هذا غير ممكن. قلت: إذن أمتنع عن الذهاب وافعلوا ما شئمت. 

فلها قصة  السيارة  امتالکي  وأما قضية  يوافق.  أن  إال  الشرطة  رئيس  أمام  کان  وما 

يفة أقف عندها قليال. طر

کنت قبل النيف أتردد عىل طهران ألداء بعض املهام اليت ترتبط بالعمل اإلسالمي، 

وأحتاج هناك إىل احلرکة املستمرة، والّبد من سيارة شخصية. وللحصول عىل السيارة 

أتصل بصادق إسالمي )استشهد يف انفجار مقّر احلزب اجلمهوري اإلسالمي( وهو 

يان أو ابنه بالسيارة وتبىق حتت تصّريف أسبوعا  يان، فيأتيين قدير يتصل بدوره بقدير

أو أسبوعني، مث حني املغادرة أضع السيارة يف موقف املطار أو موقف حمطة القطار، 

کانت  يأخذ السيارة،  يان فيأيت و وأضع مفتاح السيارة حتت عجلهتا، وأتصل بقدير

السيارة اليت اعتدت عىل قيادهتا يف طهران من نوع بيجو 404 صالون، وهي واحدة 

يان. فالرجل تاجر يف السوق وله سيارات عديدة. وباملناسبة فإنه  من سيارات قدير
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 عمله التجاري وثروته وأصبح يف خدمة أجهزه الثورة والدولة، وهو 
ّ

ق کل
ّ
بعد الثورة طل

ين ممن ترکوا کسب الدنيا ليتاجروا مع اهلل يف خدمة الثورة اإلسالمية  کثير واحد من 

ذ من الثورة دکان کسب ملعاشه.
ّ

بعد انتصارها، وهناك طبعا من اخت

کنت أحتاج إىل السيارة يف إيرانشهر ألتردد عىل أطراف املدينة وألتصل مبطار زاهدان، 

ألنه املطار الوحيد يف املنطقة، وکنت أذهب إليه بالزي البلويش الستقبال من يأيت 

سحنات  مع  يتناسب  البلويش  لبايس  کان  وباملناسبة  واألوالد.  األهل  من  ياريت  لز

وجهي وحلييت، وکان ارتداؤه يف تلك الظروف أفضل من ارتداء لباس علماء الدين 

بسبب اخلطر عىل خروجي من إيرانشهر. وال أزال احتفظ هبذا الزي وأرتديه أحياًنا.

يان وقلت له: إذا کنت تعتبر أمهية إيرانشهر  وبسبب احتياجي للسيارة اتصلت بقدير

فالن؟  أنت  وقال:  شخص  جاءين  أيام  بعد  بسيارة.  يل  فابعث  طهران  کأهيمة 

فأجبته. قال: أتيت لك بسيارة.. وأراين سيارة بيجو 404 ولكن ليست صالون. قلت 

يان من  يان؟ قال: نعم. قلت له: ولكن املعهود أن سيارة قدير له: هل بعث هبا قدير

ف بتسلمي هذه السيارة لك. وکانت سيارة نظيفة 
ّ
نوع صالون. قال: ال أدري، أنا مكل

وجديدة، استعملهتا يف املنىف بإيرانشهر وجيرفت. وبعد النيف أودعت السيارة عند 

يان. وکانت السيارة قد أصاهبا ما أصاهبا آنئذ  أحدهم، وقلت له: اذهب هبا إىل قدير

والوعرة. ولكن بعد مدة من وصويل طهران  املناطق احلارة  من جّراء استعماهلا يف 

يق العودة من املنىف إىل مشهد( جاء شخص وأعاد يل السيارة بعد تعميرها  )يف طر

يان  کاجلديدة. قلت له: ما هذه؟ قال: هذه سيارتك، وقدير وتنظيفها حىت أصبحت 

البداية حىت ال  ملاذا مل خيبرين من  باخلبر، قلت:  البداية لك. فوجئت  منذ  اشتراها 

کلفه التعمير والتنظيف؟! أ

کنت بسبب الظروف األمنية أرکب سيارة  بقيت السيارة عندي، وبعد انتصار الثورة 
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خاصة وضعها احلرس الثوري حتت تصّريف، وما وجدتين أحتاج إىل سياريت، فبعهتا 

ت من بائع ملشتر مخس مرات 
َ
السيارات آنئذ. مث انتقل بثمن خبس لرخص أسعار 

کثر، حىت رآها أحد اإلخوة يف يد أحدهم فاشتراها منه ونظفها وأعادها إيل قبل  أو أ

سنتني أو ثالث، وهي اآلن موجودة حتت تصّريف.

استعمال  عىل  الشرطة  وافق  أن  بعد  اجلديد  املنىف  إىل  االنتقال  حديث  إىل  أعود 

سياريت رکبت خلف املقود، وجلس إىل جانيب أخو زوجيت«حسن خجسته« الذي 

اعتدنا عىل تسميته »حسن آقا« وکان آنئذ قد جاء إىل إيرانشهر ليميض معي أياما، 

إىل  وکان يتردد عىل إيرانشهر لنقل رسائل إىل اإلخوة املنفيني يف املناطق املختلفة و

يأتيين برسائلهم. يزد وشيراز و

وکان يؤدي هذه املهمة معه »بورحممدي« واإلثنان يعمالن اآلن يف اإلذاعة. وجلس 

يف املقعد اخلليف للسيارة مأموران حيمل کل مهنما بندقية کبيرة قدمية. وسارت خلفنا 

أن  الطبيعي  من  وکان  بصعوبة  نفسها  تّر  وشرب،  علهيا  الدهر  کل  أ شرطٍة  سيارة 

أسبق سيارة الشرطة، لذلك طلبوا مين أن أسير خلفهم. وبعد مّده عدلوا عن رأهيم 

کانوا يف حيرة من أمرهم تارة  ووجدوا أن املصلحة تقتيض أن أسير أمامهم. وهكذا 

يتقدمون وتارة يتأخرون. مث حصل يف سياريت عطب أدى إىل غليان ماهئا. فكنت 

واقع  يرون  کانوا  ولكهنم  أواصل،  أن  يصرون عىل  وهم  أتوقف  واألخرى  الفينة  بني 

مألُت  وجيرفت(  إيرانشهر  بني  يق  الطر )يف  مدينة »مب«  نصل  أن  وقبل  املشكلة. 

مستودع السيارة باملاء، وانطلقت بسرعة حنو املدينة، وبدأت سيارة الشرطة خليف 

املوجودان  الشرطيان  التفت  أعبأ هبم. مث  وأنا ال  تلو اإلشارة ألتوّقَف  تعطي اإلشارة 

کترث،  يف السيارة إىل ابتعادي عن سيارة الشرطة، وطلبا مين أن أتوقف ولكن مل أ

کتفيت بالقول: أننا متوّجهون إىل مرکز الشرطة، وسيارة الشرطة سوف تلحق بنا  وا
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يف املرکز. ووصلت إىل املرکز ووصلت بعدنا سيارة الشرطة وأفرادها يلهثون من شدة 

العناء والتعب وحماولة االلتحاق.

يبة من باب املرکز أسّرة من  کان اجلو حارا، وأنا يف غاية التعب. رأيت يف غرفة قر

مب  مدينة  يف  کن  سا يزدي  شاب  )وهو  فالن  إىل  إذهب  حلسن:  فقلت  طابقني، 

مع مجاعة  يزورنا  وکان  املبعدين،  مساعدة  عالية يف  يتمتع هبمة  و وسائق شاحنة 

يف إيرانشهر(..

قلت حلسن: إذهب إليه وأخبره بوجودي يف مرکز الشرطة. وبدون استئذان استلقيت 

عىل أحد هذه األسّرة، واستسلمت لنوم عميق مل يطل، إذ جاء أخونا اليزدي، ورّحب 

کثيرا. بنا 

يق جبيل وعر وضيق  قلت له: سياريت معطوبة، وأمامنا إىل جيرفت 12 فرسخا، والطر

من سيارة واحدة )أصبح يف عهد  کثر  أ مناطقه  متّر يف بعض  أن  حبيث ال تستطيع 

ية اإلسالمية من الطرق اجليدة( اجلمهور

فلو أوصلتنا بسيارتك وجعلت سياريت لدى التعمير. قال: حبا وکرامة، وذهب وجاء 

بسيارته، وکان ميلك سيارة شخصية صغيرة.

من  إثنان  و آقا  وأنا جبانبه، مث جلس حسن  املقود  السيارة خلف  جلس صاحب 

الشرطة يف املقعد اخلليف، وثالثة شرطة تبعونا يف سيارهتم خلفنا. قرب الظهر وصلنا 

إىل مقهى.

واملقهى يقع يف مضيف مجيل مزدان بالبساتني واألشجار الغّناء وجّوه لطيف وماؤه 

ين  يق، ألنه حمل استراحة املسافر عذب، وهو معروف لكل من يتردد عىل هذا الطر

هت إىل املقهى وخليف أصحايب، إثنان من 
ّ

وتناول طعامهم. نزلت من السيارة، وات

املدنيني والباقون شرطة. سألت أوال عن مكان الوضوء فدلوين عىل مكان يقع خلف 
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املقهى. ذهبت إليه فإذا هو بستان مجيل. توضأنا، وقلت ملن معي: دعونا نقم الصالة 

يف هذا املكان.

کان من املفروض أن يعترض الشرطة عىل هذا االقتراح ألنه مكان مكشوف معّرض 

ية املاّرة يف الشارع. لكهنم مل يفطنوا إىل ذلك، وفطنوا إليه فيما بعد. ما إن وقفنا  لرؤ

يون  والقرو عامة،  فالناس  ية.  القر أهل  أنظار  إلينا  انشّدت  حىت  اجلماعة  لصالة 

القامئة  خاصة، حيبون »السادة« و«العلماء« و«املظلومني« و«املعارضني« للسلطة 

الديين  والزي  السوداء  بعماميت  يّف  ملحوظة  کانت  اخلصائص  هذه  وکل  آنذاك، 

يق جمموعة من  کانت عىل قارعة الطر ووجود الشرطة ورايئ. بعد أن انهتت الصالة 

يد  إعجاب. تغدينا، وقلت للشرطة: أر يني قد تمعت وهي تنظر إلينا بدهشة و القرو

. حاولوا أن يقنعوين مبواصلة املسير، فأبيت. وقد اعتادوا أن يتنازلوا 
ً

يح قليال أن أستر

، مث أهنم وجدوا مين عدم تنازل لطلباهتم. رضخوا 
ً

أمام طلبايت ألهنم أِنسوا يب أوال

لألمر فاضطجعت، ووقف الشرطة حويل خشية أن أفلت من قبضهتم. وبعد هجعة 

هنا إىل السيارة رأينا عشرات األفراد حييطون 
ّ

قصيرة هنضت وهتيأنا للمغادرة. حني ات

يرفعون أصواهتم بالصالة عىل حممد وآل حممد. وهو شعار ديين يعّبرون فيه عن  هبا و

التحية والعواطف، لكن الشرطة ذعروا ودهشوا، فعطفت  تعاطفهم. فبادلت هؤالء 

هنا إىل جيرفت، بعد أن 
ّ

السيارة، وات علهيم ملا وقعوا فيه من موقف حرج. ورکبنا 

ترکت فينا هذه الواقعة املعّبرة عن طبيعة األمة أطيب األثر وأحسن الوقع.

وصلنا إىل جيرفت. ومدينة جيرفت بستان کبير.. خييل إليك حني تراها أهنا کانت يف 

األصل بستانا مث بنيت فهيا البيوت وشيدت املحالت ومدت الشوارع. جوها حار 

مثل جو إيرانشهر غير أنه مشبع بالرطوبة ومملوء بألوان احلشرات واهلوام، بينما هواء 

إيرانشهر خفيف ونيق وخال من احلشرات.



34 ▪ يف املنیف

ليسترحيوا يف  املسؤولون  ترکها  خانقة  بناية ضيقة  وکان  الشرطة،  مرکز  إىل  أخذوين 

يثما يعود الشرطة إىل حمل عملهم. قلت: ال أطيق البقاء  بيوهتم. طلب مين أن أجلس ر

يف هذا املكان وأفّضل أن أجلس خارج البناية. فرشت عباءيت جوار الشارع املار أمام 

ييت أمام مرکز الشرطة.  املرکز، وکان خاليا إال من بعض املاّرة الذين کانوا يستغربون لرؤ

أرسلت حسن آقا ليبحث عن بيت الشيخ الرباين األمليش. وکان الشيخ قد نيف قبل 

ين إىل هذه املدينة وأعلم أنه استأجر بيتا فهيا واصطحب أهله. وصويل بشهر

عالقيت بالشيخ الرباين األمليش رمحه اهلل قدمية تعود إىل 1336 ه.ش )1376 ه.ق( 

حني التقيت به ألول مرة يف مدينة کربالء، حيث کان هو والشيخ اهلامشي الرفسنجاين 

هناك. مث توّطدت بيننا عالقات وثيقة أحبين وأحببته واشترکنا يف مباحثة علمية يف 

أحد الدروس ملدة سنتني.

هنا إىل بيت الشيخ الرباين، فلما رآين 
ّ

ية يف مرکز الشرطة ات بعد إجناز األمور اإلدار

سّرَ بشدة، وقال: ما الذي جاء بك إىل هنا؟ قلت: هكذا ُقّدر يل.

کنت املنيّف الثاين بعد الشيخ الرباين إىل هذه املدينة، مث التحق بنا املرحوم »الشيخ 

الرباين الشيرازي« والتحق آخرون بيهنم کسبة حىت بلَغ عددنا تسعة. فقد اقتضت 

کم آنئذ مجع املنفيني يف عدد قليل من املدن کي ال ينتشر نشاطهم  سياسة النظام احلا

وا نشاًطا شعبًيا إسالميا.
ّ
کانوا ميارسون أينما حل يف مناطق عديدة. فاملنفيون 

الشيخ  بيت   يف 
ّ

بأيام قالئل وحل بعدي  املنفيني جاء  کسبة »قم«  أحد  أن  أذکر 

أن  بعد  تفرقنا  مث  فيه  تّمعنا  املنفيني،  کل  مقصد  البيت  هذا  وکان  أيضا.  الرباين 

استأجرنا عدة بيوت. وال أزال أتذکر ساعة وصول هذا الكاسب الذي جاؤوا به من 

کنت نامًئا يف بيت الشيخ الرباين  منفاه األول يف ضواحي خراسان إىل جيرفت. لقد 

إذ مسعت أصواتا عند الباب، هنضت وفتحت الباب فوجدت أن هذا املنيّف وصل 
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کل  کان الرجل قد اصطحب  مع اثنني من شرطة يف سيارة مليئة باألثاث واملتاع. 

ذلك معه إىل منفاه اجلديد. ولفت نظري منذ اللحظة األوىل نشاط الرجل ومّهته 

وشطارته )وهي ظاهرة يتميز هبا أهل قم بشكل عام(، طلب من الشرطيني أن يقفا 

کي يضعها  يبة بيهنما، مث بدأ يناول أحدمها األثاث، وهذا للثاين،  عىل مسافات قر

عند باب البيت. وکان يقوم بذلك بسرعة وِخّفة. وکلما ناول الشرطي قطعة أثاث 

يقول له: »بگو مرگ بر شاه« أي: قل، املوت للشاه! والشرطيان ال يعبآن بكالمه بل 

 أنه استطاع أن جيتذهبما إىل جانبه بشّدة. وبعد ذلك عرفت أنه 
ّ

يضحكان مما يدل

يق من خراسان إىل  طلب من الشرطيني املرافقني أن يعّرجا عىل مدينة »قم« يف الطر

جيرفت، واتفق معهما عىل أن مييض أياما بني أهله، مث يلتيق هبما بعد ذلك ليتوّجهوا 

إىل جيرفت. ومّت له ذلك! والبّد أن أذکر هنا أن أهايل »قم« خبفة دمهم وشطارهتم 

عمرهم يف  من  يال  طو ردحا  أمضوا  الذين  الدين  علماء  کثيرا، حىت  الثورة  خدموا 

کتسبوا هذه الصفة بدرجة وأخرى. اإلقامة هبذه املدينة ا

کان شيخ املنفيني  کتمل عددنا بدأنا بإقامة جلسات يف املسجد اجلامع.  بعد أن ا

سنا الرباين الشيرازي نقّدمه أمامنا ومنيش حنن خلفه. وکان اجلمع يتكون من سبعة 

علماء وکاسبني وذهابنا هبذه الصورة اجلماعية إىل املسجد کان يشكل تظاهرة تلهب 

کلمة تتعاىل خالهلا اهلتافات  يليق  عواطف األهايل. مث يرتيق أحدنا املنبر کل ليلة و

والشعارات. وکان أول هتاف تصاعد يف املسجد من جانب النساء خلف الستار.

 19 يف  »قم«  حادثة  وقعت  فقد  إيرانشهر.  يف  وحنن  وصلتنا  الصورة  أخبار  طالئع 

مبناسبة  و األحداث.  توالت  مث  ه.ق(.  حمرم 1398   29( ية مشسية  هجر  1356 دي 

يز وقعت حادثة  مبناسبة أربعني شهداء تبر يز، و أربعني شهداء قم وقعت حادثة تبر

يزد وحوادث جسام يف مدن أخرى.
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فاجلّو  تصديق.  بعدم  ممزوج  اندهاش  موقف  مهنا  ذنا 
ّ

اخت قم  أخبار  وصلتنا  حني 

أن  املتوّقع  غير  من  مث  مجاهيري.  اجتماعي  بتحرك  ينئب  وال  خانقا  کان  السيايس 

مقدمات تعلنا  الواقعة  يكن هلذه  مل  واالستشهاد.  املجاهبة  إال حّد  املوقف  يصعد 

نصّدق بوقوعها، بل وقعت مفاجئة. کانت يف الواقع حدثا کبيرا حبّد ذاته، ولد فجأة، 

دون سابق إرهاص.

الوقوع. ورحت  أدرکنا أن مثة حادثة عظيمة عىل وشك  تتابعت األحداث  بعد أن 

کل ماحيدث  الشباب من جيعلين يف صورة  وکان هناك من  بدقة.  األحداث  أتابع 

آنئذ يف مقتبل شبابه ونشطا  بتفاصيله. مهنم الشيخ الصاحلي، وهو من قم، وکان 

وفيه خفة حرکة.

يف خضم تلك األحداث بعث يل الشيخ الصدويق من يزد رسالة صغيرة طلب فهيا 

مين أن أراسله بشأن ما حيدث يف البالد. وجدت الفرصة ساحنة ألن أخاطب علماء 

الدين يف البالد من خالل الشيخ الصدويق، وأعطهيم حتليال معمقا عما جيري وعّما 

جيب أن يتخذوه من مواقف وتدابير، ألن علماء الدين دخلوا بالفعل ساحة قيادة 

األمة، وهذه القيادة حتتاج إىل عناصر نضج وعمق وقراءة لألحداث ورسم املستقبل 

ما تتوفر يف العلماء، آنذاك، إذ مل يسبق ألغلهبم 
ّ
واحلذر من املؤامرات، وهي عناصر قل

أن خاضوا غمار قيادة أحداث سياسية، خاصة وأهنا مبثل تلك الضخامة.

ية  کتبت للشيخ الصدويق رسالة يف صفحتني کبيرتني ضمنهتا رأيي يف األحداث اجلار

يد. فكتبت  إسالمي. کتب يل الشيخ ثانية، وشكرين، وطلب املز من منظور سيايس و

له مثاين صفحات کبيرة عن »مسؤولية العلماء تاه الثورة اإلسالمية ومقابل مؤامرات 

يزد ومناطق أخرى. کّراس ووزع بغير اسم يف مشهد و األعداء«، ونشر يف 

حني رأيت اآلثار اإلجيابية ملثل هذه الكتابات وأمهيهتا يف تنضيج املوقف القيادي 
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من األحداث واصلت الكتابة. من ذلك أين اغتنمت فرصة وقوع األحداث اجلسيمة 

يف شيراز فكتبت رسالة يف 4، 5 صفحات إىل »السيد الشهيد دستغيب« خاطبته 

يعتمداري«. وسبب  »السيد شر إىل  رسالة  کتبت  ومن جيرفت  شيراز.  علماء  وکل 

يح له نشر يف الصحف آنذاك أشار فيه إىل من  يعتمداري تصر کتابيت إىل السيد شر

أمساهم »املتطرفني«.

السلطة  يعتمداري أن يطلق تصرحيات حياول فهيا أن يريض  السيد شر وکان دأب 

معا.. والبد أن تكون الكفة الراجحة يف هذه التصرحيات رضا السلطة،  واجلماهير 

أن  فيمكن  اجلماهير  أما  احلازم.  املوقف  مهنا  وتتخذ  التصرحيات  معىن  تفهم  ألهنا 

لو سرى  الكبيرة، ألنه  »املتطرفني« له خطورته  ختدع مبوقف ضعيف مهزوز. وتعبير 

فكتبت  مدانني.  متطرفني  إىل  الثورة  خط  يف  ين  السائر کل  لتحول  األلسن  عىل 

إليه وحذرته من مغبة إصدار مثل هذه التصرحيات. وقلت له: إن مثل هذا الكالم 

سيعطي للسلطة العذر لقتل اجلماهير الثائرة باسم القضاء عىل التطرف، وتتحملون 

کتابة الرسالة ووقعهتا، بلغين ـ  قبل أن أبعهثا ـ  نبأ  وزر کل ذلك. وبعد أن أهنيت 

يور 1357 ه.ش ـ  5 شوال 1398 ه.ق( يف  وقوع جمزرة »اجلمعة السوداء« )17 شهر

ميدان »جاله« )ميدان الشهداء حالًيا( بطهران، فكتبت عىل هامش الرسالة: هذه 

بداية عمليات القضاء عىل املتطرفني!!

کان وصويل إىل جيرفت مقرونا بعزل »مجشيد آموزجار« عن رئاسة احلكومة وجميء 

يف إمامي«. وهي حادثة آذنت باإلسراع يف مسلسل األحداث. فقد عّم التوّتر  »شر

هت األمور إىل االنفالت من يد السلطة، وخفت الضغوط. واالنفالت 
ّ

البالد، وات

هذا عّم املنفيني، مفهنم من ترك جيرفت بدون إذن فنجا بعضهم متاما واعتقل بعضهم 

يف طهران. ومهنم من أىب أن يأيت إىل منفاه اجلديد يف جيرفت مثل الشيخ حممد 
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جواد حجيت کرماين، فقد کان منفيا يف سنندج مث ُنقل إىل جيرفت، وحينما مّر عىل 

طهران أىب أن يواصل سفره، وبيق يف طهران، واعتقل عىل أثر ذلك أليام.

کي اليقال عين أنه فّر أو تعب من املنىف. وما أردت أن  أما أنا فقد بقيت يف جيرفت 

کما أليق القبض عىل بعض اإلخوة، إذا ال يتناسب ذلك مع  يلىق القبض عيل فاًرا 

ال  ذلك  أن  أعلم  وکنت  نفيي بشكل رمسي،  انهتاء  أمر  وبقيت حىت يصدر  شأين، 

يطول. ويف ليلة جاء رئيس الشرطة وقال يل: أنت مطلق السراح.

کثيرا من موقيف.  کتراث به. تعجب  بِد أي تعجب أو سرور، وتلقيت اخلبر دون ا
ُ
مل أ

کثر وألّح عيل أن أغتمن الفرصة وأترك  يد أن أبىق يف جيرفت. استغرب أ مث قلت له: أر

املدينة. قلت له: ال، سوف أبىق. وکان يل هدف من کالمي، ألين احتملت أن يكون 

يق. ولقد مسعت أن بعض املنفيني  يف إطالق سراحي مؤامرة تسهتدف حيايت يف الطر

بواسطة اصطدام مصطنع. استمعت إىل هذا  يق عودهتم  قد متت تصفيهتم يف طر

هذا  وجاء  الشورى.  وقائع جملس  آنذاك  تنقل  کانت  اليت  إذاعة طهران  من  اخلبر 

آنئذ ميوج بفوىض عجيبة،  املجلس  وکان  عىل لسان أحد أعضاء املجلس.  اخلبر 

يني. مث إن إصرار رئيس الشرطة قّوى  ًقا أن يدافعوا عن الثور
َ
حياول بعض نوابه َمل و

هذا االحتمال.

لصاحيب  بعثت  السلطة.  من  علم  دون  جيرفت  من  خروجي  يكون  أن  قررت 

سائق الشاحنة يف »مب« ولشخص آخر يف تلك املدينة من يدعومها إىل املجيء 

قاال:  القصة.  أفّر من جيرفت وحكيت هلم  أن  يد  أر إىل جيرفت. جاءا وقلت هلما: 

سنذهب بك ليال، ولتبق سيارتك وأمتعتك يف جيرفت کي ال تشعر السلطة خبروجك 

کثيرة جاء هبا غالبا األخوان الذين زاروين. أخذت  کان معي يف البيت أمتعة  مهنا. 

املنفيني إىل  األمتعة وقف عىل  وقلت لألخوان: هذه  البايق،  وترکت  الضروري مهنا 
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اهلل  بإذن  اندلعت  فالثورة  أحد،  مهنا  يستفد  مل  احلظ ـ   ـ  حلسن  ولكن  جيرفت. 

تعاىل وانتصرت بفضله ومّنه.

خرجت من جيرفت يف السحر وذهبنا إىل مَب. مث جاء أحدهم بسياريت إىل مب، بقيت 

وکانت  کرمان  مدينة  إىل  هت 
ّ

ات باألهايل، مث  فهيما  التقيت  يومني  املدينة  يف هذه 

من داع  کثر  أ يق ليال، وکان مثة  ينا فهيا الطر يات مجيلة طو سفرة ممتعة مليئة بذکر

ية اإلسالمية، »وصور  ية«، وتصاعد احلرکة اجلماهير لإلحساس بسرور عميق؛ »احلر

يق هبيج. املستقبل املشرق«، هذا إىل جانب متعة السفر اللييل يف طر

لشراء  السوق  توّجهت إىل  الدينية، مث  العلوم  العصا يف مدرسة من مدارس  ألقينا 

کتيف بالنعال العادي يف إيرانشهر وجيرفت دون جورب  کنت أ حذاء وجوارب. ألين 

ال  احلذاء  سعر  وجدت  أين  غير  کرمان.  يناسب  ال  الوضع  وهذا  فهيا،  احلّر  لشّدة 

کتفيت بشراء اجلورب. يتناسب مع ما أملك، فأعرضت عن شرائه وا

کان من املنفيني يف کرمان »الشيخ بورحممدي« وهو من أهايل رفسنجان من أعمال 

کرمان، وکان مبعدا إىل »بندر لنجة« مث نقل بسبب مرضه إىل کرمان للمعاجلة. وکان 

کبير مشّجر ألحد تار کرمان. وملا علم بوجودي يف املدينة دعاين  يسكن يف بيت 

املدينة.  فوافقت، وبقيت يومني يف هذه  فيه،  أقمي  أن  البيت، وأصّر عىل  إىل ذلك 

کرمان، فتوافدوا  يارات واللقاءات، فلقد سبق أن عرفين أهل  وکانت فترة مليئة بالز

عيل، وکنت أستقبل اجلماعات الزائرة القادمة إىل البيت منذ الصباح حىت املساء.

اإلمام  عىل  العرايق  النظام  ضغط  نبأ  بلغنا  کرمان  يف  القصيرة  إقاميت  مدة  وخالل 

اخلميين يف النجف، وحماصرة بيته.

لكلمة  ما  بكل  للمدينة  قائدا  الصدويق  الشيخ  فرأيت  يزد  إىل  کرمان  بعد  ذهبت 

کل األمور النضالية والسياسية  القيادة من معىن. يعني للناس موقفهم وواجهبم يف 
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خيوض املعرکة  کل يشء. يعيش ساحة الثورة بكل جرأة، و يعلمهم  واالقتصادية، و

مع النظام کاألسد اهلصور ال خياف شيئا وال هياب أحدا. يقطع الشوارع والطرقات يف 

يس.  ه إىل بار
ّ

الساعات املتأّخرة من الليل دون حراسة. ويف يزد مسعت أن اإلمام ات

ومن يزد سافرت بالطائرة إىل طهران ومهنا إىل مشهد.



الفصل الثاين





يف 1977 1: اخلر

ين األول 1977، وعىل أثر الرحيل املشبوه  کتوبر / تشر ين من أ يف الثالث والعشر

للسيد مصطىف اخلميين، جنل اإلمام اخلميين املبّرز يف النجف، سادت إيران حالة 

من التوّتر واالضطراب!

عندما وصل اخلبر إىل مشهد ُفجع السيد عيل اخلامنيئ، البالغ من العمر 38 عاًما، 

کثر من غيره، إذ کانت تربط بيهنما عالقة وطيدة ومحيمة: هبذا املصاب أ

»کانت تربطنا بالسيد مصطىف صلة وثيقة.« 1982

»کنت يف مشهد حيث وصلنا اخلبر، واحلق ُيقال إّنه خبٌر مل يصّدقه البعض 

من األصدقاء، وذلك لعظمة احلادثة وفداحهتا.« 1997/9/29

بعد أن اّطلع السيد اخلامنيئ ورفاق دربه عىل نبأ وفاة السيد مصطىف اخلميين املثير 

سبيل  األنشطة يف  مارسوا خمتلف  باالغتيال،  أشبه  هو  والذي  االستفهام  لعالمات 

د  إحياء ذکرى قائد الهنضة اإلسالمية يف أذهان اجلماهير من جديد وترّدُ ميه و تكر

اسم اإلمام اخلميين عىل األلسن.

إقامة  االتصاالت اهلاتفية والبرقيات، و أهايل مشهد عبر  ومن هذه األنشطة إخبار 
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ية إىل النجف األشرف. إرسال برقية تعز جمالس تأبينية، وتعطيل احلوزة العلمية، و

»مساحة آية اهلل العظمى السيد اخلميين مّتع اهلل املسلمني بطول بقائه

إنا إليه راجعون. النجف ـ  العراق.. إنا هلل و

ذلك  عىل  ألوليائه،  قّدرها  اليت  والباليا،  املحن  أشّد  احلكمي  اهلل  أنزل  لقد 

الشبه باحلسني بن عيل عليه  من  الواسع. وهذا بدوره جانب آخر  القلب 

 نفيس عىل ما القته من احلزن واألىس بذکر ما تتسم به 
ّ

سيل
ُ
السالم. إين أ

أن يصون   )من اهلل( 
ً

والتوکل، سائال والصبر  الكبيرة من احللم  الروح  تلك 

ذلك الوجود املبارك.

السيد عيل اخلامنيئ

يدون رقم الدار 14« کي زقاق فروغ زقاق فر شارع خا

کان للسيد عيل اخلامنيئ ملف ضخم يف دائرة السافاك )منظمة األمن واالستخبارات 

الوشاة، والتنّصت عىل املكاملات اهلاتفية، ونصوص  يف إيران(؛ ملف ميلء بأخبار 

وثيقة  مصطىف  السيد  وفاة  ية  تعز برقية  وکانت  االعتقاالت.  وأحكام  املحاضرات، 

جديدة وصلت بيد السافاك وأضافت صفحة جديدة إىل امللف.

فعٍل  ردة  أول  کان  السوابق،  ذوي  ومن  األول  الطراز  من  املجاهدين  اعتقال  إّن 

ية تاه ما جيري من أحداث؛ أولئك الذين کانوا يلعبون دوًرا أساسًيا  للحكومة الهبلو

يف إنارة أفكار الناس.

معّرًضا  اخلامنيئ  السيد  کان  العالية،  اهلمم  بأصحاب   
ً

أوال  
ّ

کان حيل البالء  أّن  مبا  و

کثر من أي وقت مىض، وقد مت اعتقاله بسهولة! العتقال جديد أ

مل يكن االعتقال بواسطة السافاك شيًئا جديًدا، بل کانت تكيف لرجال السافاك أدىن 

 هذا کان اعتقال 14 ديسمبر/ کانون 
ّ

يعتقلوا، ولكن رغم کل يضربوا و يعة لهيجموا و ذر
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ية السيد اخلامنيئ إىل اإلمام اخلميين مبناسبة رحيل السيد مصطىف اخلميين. ين األول 1977، برقية تعز كتوبر/تشر أ
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الثاين يف منتصف الليل أشّد وحشية من سابقاته. وکان من املرارة لدرجة سّطر إحدى 

ية واملقاومة اليت  کرة زوجة السيد اخلامنيئ؛ الزوجة القو يات اليت ال تقلع عن ذا الذکر

کان هلا  کبت زوجها املجاهد يف مسيرته وشاطرته يف أفكاره منذ عام 1963 حيث  وا

يق الصعب. وکان  يب يف هذا الطر هيا الر من العمر سبعة عشر عاًما، دون أن يعتر

باطة جأشها  يكة حياته السيدة خجستة ور السيد عيل اخلامنيئ قد أدرك مقاومة شر

يف املسائل السياسية منذ األيام األوىل من حياهتم الزوجية:

مبا األسابيع األوىل من احلياة الزوجية،  »يف بداية الزواج، ومنذ األيام األوىل أو لر

کنُت أطرح علهيا املسائل السياسية.  أي قبل أن نعيش حتت سقف واحد، 

کثر  مبا کانت تعلم قبل ذلك باهتمامي باملسائل السياسية، إال أهنا تعرفين أ ولر

بصفيت طالب علٍم عاد من قم، وحيضر درس السيد امليالين الذي يعرف 

ـ  وحيظى باهتمام  ـ  فإنه هو الذي أجرى خطبة عقد نكاحنا  الطالب  هذا 

کانت تنظر إيّل هبذه النظرة. ويف األسابيع  هؤالء األساتذة واألعالم وحمبهتم.. 

األوىل من زواجنا مّت نيف اإلمام )اخلميين( إىل ترکيا. ويف اليوم التايل من نيف 

السيد القمي، اجتمع فيه  اإلمام، ُعقد اجتماع هام جًدا يف مشهد ويف دار 

رجال الدين يف مشهد قاطبة. وکان قد طلب السيد القمي مين ومن الشيخ 

ين أن نشارك يف هذا املجلس،  )واعظ( طبيس ومن شخص أو شخصني آخَر

دها، بتحريض علماء مشهد 
ّ
کي نقوم، من خالل احلماس واحلرارة اليت نول

مبا االعتصام  عىل القيام حبرکة عامة، کاإلضراب وعدم املشارکة يف الصالة ولر

يف مسجد کوهرشاد. وکان ذلك اليوم يصادف اليوم الذي غالًبا ما کنُت أذهب 

يات  فيه إىل دارهم )دار والد زوجيت(. فذهبت إىل هناك وأخبرُت زوجيت مبجر

قَتل، أو 
ُ
سَجن، أو أ

ُ
مبا أ احلدث، وقلُت هلا عيّل أن أذهب، ولعيل ال أعود بعد، ولر
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ُيفَعل يب ما ُيفَعل. فوجدهتا ثابتة اجلأش ومستعدة لتقّبل هذه األحداث.« 1982

کلما ازداد إميان السيد عيل بزوجته:  وکلما تقادم الزمن وتتالت األحداث املختلفة، 

کثيرة، فدخلُت السجن لعدة مرات، واختبأُت  »شهدُت بعد ذلك أحداًثا 

يف  نعيش  مشّردين،  لفترٍة  کّنا  طهران  ويف  سنة.  من  کثر  وأل يلة  طو لفترة 

املرة  احلوادث  من  الكثير  حياتنا  فترة  خالل  بنا  ومّرت  وعزلة.  سكوت 

واحللوة، حيث شهدُت الفقر واإلعواز، وکانت حيايت ال تسير عجلهتا يف کثير 

من األوقات، فواجهت هذه السيدة کل هذه األحداث برحابة صدر ورغبة، 

کانت هي  دون أن ُتعرب عن قلقها وتبّرمها من أوضاعنا حلظة واحدة، بل 

کانت ُزمٌر من اجلماعات  املشّجع يل يف قضايا عديدة. ويف بعض األحيان 

دارنا،  عىل  تترّدد  الرفيع،  املستوى  ذات  اهلامة  الشخصيات  ومن  ية  السر

کانت تدرك حساسية هؤالء  علًما بأين ال أخبر زوجيت عن حاهلم، ولكهنا 

عهنم،  تسألين  أن  دون  وأمثاهلا،  ترّددهم  يقة  طر من  وأمهيهتم  األشخاص 

الوقت  بذلك، ويف  فإهنا مل تكن حتاول أن متطرين باألسئلة، إال أهنا تشعر 

ذاته مل تكن ُتبِد أية خمالفة، بل کانت تساعدين أيًضا.« 1982

آمل  الدار،  الليلة عىل  تلك  السافاك يف  لرجال  الوحيش  اهلجوم  فإّن  هذا،   
ّ

کل رغم 

کثيًرا، مع ما تتسم به من روِح مقاومة وصمود منقطع النظير:  السيدة خجستة 

وجة اإلمام اخلامنيئ: »لدّي ذکرى من ديسمبر / کانون الثاين 1977 ال تقلع  ز

عن ذهين أبًدا. هذه هي املرة األخيرة اليت اعُتقل فهيا مساحته. کانوا قد حاصروا 

دارنا منذ الساعة السابعة من الليل. مل يكن السيد اخلامنيئ يف الدار، وجاء 

يف الساعة الثانية عشرة. ويف الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، أدخل رجال 

السافاك أسلحهتم من فوهة الباب وهّددوا السيد، فقاومهم وأغلق الباب. 
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رجال  وصراخ  الباب  زجاج  هتّشم  صوت  عىل  فاستيقظُت  نامئة،  کنُت 

ولدي  ورأيُت  النار«،  أطلقنا  إال  و »ِاستسِلم  يقولون:  کانوا  الذين  السافاك 

يره وهو يقول مذعوًرا: »أماه! قتلوا أيب«. الكبير مصطىف جالًسا عىل سر

فعرفُت عندها ما اخلبر. ومن خلف زجاجة الباب رأيُت رجال السافاك قد 

ًبا، وکان، وهو يف ذلك احلال، يدافع  قّيدوا يديه، واهنال عدد مهنم عليه ضر

عن نفسه.

لبسُت العباءة عىل الفور، فدخل أحد الرجال إىل الفناء الذي کّنا نامئني فيه، 

ووّجه سالحه حنوي ومل يسمح يل باحلرکة. ويف هذا احلال، فزع أخي، الذي 

کان يف دارنا تلك الليلة، من النوم وهرع إىل داخل الفناء وقال: ما اخلبر؟

قلُت له: ال يشء، هذا هو ديدهنم!

فاغتاظ السافاکي من کالمي.

کان ميمث يبكي يف املهد.. 

السافاك  ورجال  السيد  کان  اليت  املكتبة  غرفة  إىل  ذهبت  فترة  ميّض  بعد 

أخرجُت  مرات،  لعدة  ترّددي  وخالل  الكتب.  يف  يفّتشون  وکانوا  فهيا، 

کثيًرا، من الغرفة. األوراق واملدّونات، اليت کان السيد قد تعب علهيا 

 حتت رقابة 
ّ

دخل وقت صالة الصبح. أراد السيد أداء الصالة، فتوّضأ وصىل

کانوا يف نوم،  األوالد الذين  رجال السافاك، مث هتيأ للرحيل. أيقظُت سائر 

أهنم حني شاهدوا  أبوکم عازم عىل سفر. غير  قلُت هلم:  کثيًرا  وا 
ّ
يتأمل ولئال 

رجال السافاك بأسلحهتم عرفوا األمر. وّدعنا السيد اخلامنيئ ورحل مع رجال 

أعرف  أن  دون  األرض  متساقًطا عىل  دًما  رأيُت  الصباح  أسفر  وملا  األمن. 

بأّن  هناك  وعرفُت  اليوم،  ذلك  نفس  مساء  مساحته  التقينا  حىت  السبب، 
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قدمه قد ُجرحت عىل أثر الضرب الذي تلّقاه بواسطة أزالم النظام.«1

دت ذکرى ليلة االعتقال هذه، يف ذهن السيد عيل أيًضا مبرارة:
ّ
لقد ختل

حيلقون حلانا..  يضربوننا و »ذات يوم يف مدينة مشهد هذه، کانوا يعتقلوننا و

من  ومنظٍر  مرأى  عىل  ًبا  ضر عيّل  واهنالوا  الليل،  منتصف  يف  دارنا  دامهوا 

الزجاج.  املشهد من خلف  ينظرون إىل هذه  کانوا  وأوالدي، حيث  زوجيت 

أيًضا  النيف  بعد  بقيت  لدرجة،  سايق  عىل  أحذيهتم  برؤوس  ضربوين  ولقد 

کثر.« 1995/8/17 مبا إىل شهر أو أ جمروحة لر

لعدة مرات طالب رئيس السافاك يف خراسان باملوافقة عىل نيف السيد عيل احلسيين 

اخلامنيئ، إال أّن املرکز کان خمالًفا لذلك. ويف ديسمبر / کانون الثاين من سنة 1977، 

انعكس األمر عىل ما يبدو! حيث عزم السافاك يف خراسان، قبل االعتقال السابع، عىل 

أن يزّج السيد اخلامنيئ يف السجن، ولكن صدر أمٌر من املرکز بنفيه إىل مدينة إيرانشهر!

لرّجح  النظام،  النيف عىل  بتداعيات هذا  کان يعلم  لو  السافاك  ومما ال شك فيه أن 

ية السيد عيل ونشاطه يف مشهد عىل هذه العقوبة. حر

 من مقّر الشرطة ومنظمة األمن. منذ 
ً

احتجزوا السيد اخلامنيئ لعدة أيام يف الدرك بدال

کان السيد اخلامنيئ، وللمرة األوىل، يرى  عام 1963، وعىل مدى سبعة اعتقاالت، 

مبا أّن الدرك مل يكن منظمة استخباراتية ورئيس  خمفر الدرك يف مشهد عن قرب. و

قوات الدرك مل يكن من رجال السافاك، تعامل رئيس املخفر مع السيد عيل باحترام، 

يارته: وُفسح املجال ألصدقائه بز

يدون نفيي إىل نقطة )معينة(.  »مت اعتقايل يف مشهد عام 1977، وکانوا ير

اإلسالمية  اجلمهورية  مع صحيفة  مقابلهتا  إىل  تعود  الكتاب،  اخلامنيئ يف  اإلمام  زوجة  املنقولة عن  األقوال   .1
بتاريخ 1983/6/26.
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کان  لقد  أيام.  لعدة  احتجازي  بغية  الدرك يف مشهد  إىل خمفر  فذهبوا يب 

ياريت. سوى أن  التعامل بادئ األمر يتسم بقليل من الشّدة، مث بدأ الترّدد لز

ياريت، من األصدقاء واملقربني الذين مل يكونوا من عامة  الذين کانوا يأتون لز

کانوا من أهل النبل والفهم يف أوساط املجتمع، مل يكونوا عىل  إمنا  الناس و

 
ّ

. وال يعرفون من الدرك إال
ً

معرفة مبخفر الدرك، وکان بالنسبة هلم شيًئا جمهوال

ذلك األخ الدرکي الذي ُيرى أحياًنا، وهو حيمل أسلحته، يف وسط اجلادة أو 

کانوا يعرفونه عن الدرك. أمام خمفر الدرك.. هذا ما 

يكن  مل  إذ  التشكيالت.  هبذه  بالدرك و معرفة  الناس عىل  يكن  مل  وأساًسا 

عالقة  وال  الناس،  يف  شأن  أيًضا  للدرك  يكن  ومل  الدرك،  يف  شأن  للناس 

ألحدمها باآلخر. کما ومل يكن لألجهزة شأن يربط بيهنا.« 1988/2/18

کان مشهوًدا بالكامل يف قضية اعتقال  وقوله: »مل يكن لألجهزة شأن يربط بيهنا«، 

السيد اخلامنيئ أيًضا. فيف صبيحة اليوم اخلامس عشر من ديسمبر / کانون الثاين، 

استخبارات  دائرة  إىل  وجلبه  فوًرا  العتقاله  عيل  السيد  دار  الشرطة  رجال  قصد 

الشرطة، ولكهنم عرفوا بأن رجال السافاك سبقوهم إىل ذلك، ونالوا هم وسام شرف 

اعتقاله! حيث مسعوا من زوجة السيد اخلامنيئ قوهلا: يف الساعة اخلامسة صباًحا، 

حة واعتقلوه وأخذوه معهم.
ّ
ية مسل هامجت دارنا دور

يارته. لقد مُسح لزوجة السيد وأوالده أيًضا بز

وجة اإلمام اخلامنيئ: »يف عصر نفس ذلك اليوم الذي اعُتقل فيه مساحته،  ز

کنمت  فلو  بالسيد،  الذهاب  يدون  ير قائلني:  الدرك  هاتفًيا من خمفر  اّتصلوا 

األوالد  مع  الدرك  مقر  فقصدنا  هنا.  إىل  للمجيء  أسرعوا  لقائه  ترغبون يف 

کما والتقيناه يف اليوم الثاين أيًضا فقال لنا:  يارته،  وأحد أصدقائه وُوّفقنا لز
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ُحكم عيّلَ بالنيف إىل إيرانشهر ملدة ثالثة أعوام.«

 النظام األخير لكبح نشاطات السيد اخلامنيئ. ستة مرات 
ّ

کان النيف ميثل حل لقد 

من االعتقال والسجن والتحقيق والتعذيب، ال أهنا مل حتّجم من أنشطة السيد، بل 

کان يسّدد أقىس ضرباته   
ٌ

 بكل ما يف الكلمة من معىن؛ مناضل
ً

صنعت منه مناضال

صوب نظام الظلم واجلور، بيد أّن النظام مل يكن يعلم من أين ومن ِقَبل أّي أحد تلىّق 

يقة ال ُيعطي  هذه الضربات. فقد کان مساحته، وبأسلوبه اخلاص، ميارس نضاله بطر

يعة وال ميّكنه من العثور عىل وثيقة وشهادة ضّده، غير أّن هذا ميّثل جانًبا  للنظام ذر

کان واثًقا من أن نشاطات السيد بأسرها  من القضية! واجلانب اآلخر هو أّن النظام 

کانت هّدامة ومناهضة للسلطة، بل وحىت لو اهتّز ماٌء يف املدينة، مفن املحتمل أن 

تكون يده قد المست ذلك املاء! 

بته بالنيف  حني مت اعتقال السيد عيل للمرة السابعة، بادر النظام الطاغويت إىل عقو

 من السجن.. النيف إىل أين؟ إىل منطقة ينىس هذا العامل املجاهد الثوري فهيا 
ً

بدال

م الثورة! إىل منطقٍة أشعة الشمس فهيا أشّد حرقة من 
ُ
يتبّدد يف ذهنه ُحل اجلهاد و

سائر مناطق البلد واحلرارة أساًسا ستحول دون ممارسة نشاطاته.. إىل منطقة غالبية 

أهلها من أبناء السنة، لئال يرّحب أحٌد هبذا العامل الشيعي املنيّف.. النيف إىل مدينة 

إيرانشهر ملدة ثالثة أعوام!

کتب يف أسفل  الدرك وشاهده السيد اخلامنيئ،  النظام إىل خمفر  عندما وصل قرار 

الصفحة: 

»معترض عىل الرأي الصادر«

يخ. مبا للتسجيل يف صحيفة التأر  يف إلغائه، بل لر
ً

ال ختفيًضا يف احلكم أو أمال
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وزارة الداخلية

حمافظة خراسان

بلدية مشهد

السيد عيل اخلامنيئ

االجتماعي  األمن  جلنة  عن  الصادر  للرأي  طبًقا 

مدينة  يف  ية  اجلبر باإلقامة  حمكوٌم  إنك  مشهد،  مدينة  يف 

اعتراض عىل  لديك  کان  فإن  أعوام،  ملدة ثالثة  إيرانشهر 

يخ وملدة عشرة أيام أن  الرأي الصادر، ميكنك من هذا التأر

التحري  وتطلب  اعتراضك ملحمكة حمافظة خراسان  تعلن 

يف األمر.

فرح انكيز باليزبان

رئيس بلدية مدينة مشهد

»معترض عىل الرأي الصادر«

السيد عيل اخلامنيئ

1977 /12/17
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ديسمبر/كانون األول 1977، اعتراض السيد اخلامنيئ املكتوب يف أسفل حكم النيف.
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کان ملفًتا! فإن جلنة األمن االجتماعي يف  الروتني اإلداري لصدور حكم النيف بدوره 

کان ينبغي هلا، وفق القانون، إصدار حكم النيف، إال أّن هذه اللجنة  مشهد هي اليت 

تشّكلت يف الوقت الذي کان قد اعُتقل السيد اخلامنيئ!

السيد  بنيف  أمًرا  طهران  يف  السافاك  أصدر  الثاين،  کانون   / ديسمبر   12 يوم  يف 

عليكم  »يتعنّي  فهيا:  کتب  السافاك يف خراسان  إىل  بعهثا  رسالة  اخلامنيئ، خالل 

فوًرا، عبر تشكيل جلنة صيانة األمن االجتماعي، اختاذ إجراء لنيف رجل الدين املشار 

کان  إليه إىل مدينة سيئة الطقس ملدة ثالثة أعوام.« سوى أّن السافاك يف خراسان 

عىل عجالة باعتقال السيد وتقييده لدرجة بادر إىل اعتقاله قبل تشكيل اللجنة! 

وبعد أن بات شيخان، رئيس السافاك يف خراسان، مطمنئ البال من اعتقال السيد 

الثاين،  کانون   / ديسمبر   14 يوم  من  صباًحا  التاسعة  الساعة  يف  قام  اخلامنيئ، 

بتشكيل جلنة األمن االجتماعي، ليمت عبر اجتماع شكيل وصوري اختاذ القرار يف نيف 

السيد إىل إيرانشهر ملدة ثالثة أعوام.

يف صبيحة يوم 18 ديسمبر / کانون الثاين، أرکبوا السيد اخلامنيئ حافلة حتت رقابة 

بني، قاصدة مدينة زاهدان. ياء املدّرَ عدد من الرجال األقو

احلالوة  من  للسيد عيل بيشء  يتسم  کان  وشّدته  االعتقال  مرارة  رغم  النيف  حكم 

أيًضا. فالنيف ال فيه أثر من حاالت تعذيب السافاك الشديدة، وال أثٌر من االعتقال 

کان  آخر،  ومن جانب  السجن.  من  أسهل  مشقاته  رغم  وهو  االنفرادي،  والسجن 

السيد عىل علم بأن الشيخ حممد جواد حجيت کرماين1، وهو من املناضلني اجلّيدين 

والناشطني ومن الطراز األول يف الهنضة اإلسالمية، قد ُنيف قبله بأسبوع إىل إيرانشهر. 

کانت تربط بني السيد عيل والشيخ حممد جواد عالقة قدمية ومحيمة، وحضور  فقد 

1. قسم امللحقات، اهلامش يف ص189
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الشيخ يف إيرانشهر حيّد من أمل النيف بطبيعة احلال.

يز  قبل وصول السيد اخلامنيئ إىل حمافظة سيستان وبلوشستان، وصلت رسالة برو

کان ثابيت مدير عام دائرة السافاك الثالثة  ية للغاية واملشّفرة إىل هناك.  ثابيت السر

)األمن الداخيل(، وکان عملًيا هو اآلمر والناهي يف منظمة األمن. وهو الذي کان عىل 

معرفة جّيدة بالسيد عيل اخلامنيئ، کتب رسالة إىل أعوانه يف سيستان وبلوشستان، 

يأمرهم فهيا بأن يراقبوا هذا العامل املمتعض واملتطّرف:

يف  واملتطرفني  املمتعضني  الدين  رجال  أحد  اخلامنيئ،  احلسيين  »عيل 

العام،  بالنظم  لإلخالل  األرضية  ومتهيد  الضارة  يضاته  حتر بسبب  مشهد، 

ُحكم عليه، طبًقا لرأي جلنة األمن االجتماعي يف املدينة املذکورة، باإلقامة 

إيفاده إىل تلك املنطقة،  ية يف إيرانشهر ملدة ثالثة أعوام، ومن املقرر  اجلبر

إبالغي بنتائج األمر.« فعليكم مبمارسة الرقابة الالزمة تاهه و

يًبا عىل حمافظة سيستان وبلوشستان. فيف شتاء 1964، قصد  مل يكن السيد عيل غر

ين يوًما. يف ذلك العام،  مدينة زاهدان للتبليغ يف شهر رمضان املبارك، وأقام فهيا عشر

بعة وعشرون عاًما، ضيًفا عىل الشيخ  أر  السيد عيل، وهو طالٌب له من العمر 
ّ

حل

الكفعمي اخلراساين، العامل الكبير يف مدينة زاهدان، وکان يف کل ليلة ُيليق خطاًبا عىل 

الناس يف املسجد اجلامع. وهو الذي کان قد توّجه إىل زاهدان إحياًءا لذکرى واقعة 

إيقاف الناس عىل جرامئ النظام يف ذلك اليوم، مت اعتقاله  15 خرداد )6/5/ 1963( و

إثر خطابه النارّي يف النصف من شهر رمضان، وبعد أيام من االحتجاز والتحقيق يف 

إىل سجن قزل قلعة. زاهدان، ُنقل إىل طهران و

 السيد اخلامنيئ ضيًفا عىل أهايل هذه املحافظة 
ّ

وبعد أربعة عشر عاًما، تقرر ثانية أن حيل

من البلوش، وأن جيالس أهايل مدينة تبعد عن زاهدان 350 کيلومتًرا: إيرانشهر!



56 ▪ يف املنیف

يف يوم اإلثنني 12/19/ 1977 املصادف 8 حمرم، دخل عصًرا مدينة إيرانشهر برفقة 

 مث إىل مقر الشرطة.
ً

رجال األمن، وُذهب به إىل البلدية أوال

کان حيتوي  ملّف السيد اخلامنيئ الذي مت تشكيله قبل عدة أيام يف خمفر الشرطة، 

يف صفحة بياناته عىل نقص. فقام أحد الرجال بسؤال السيد عّما يف هذه الصفحة 

 
ّ

من أسئلة، وأخذ يدّون األجوبة بسرعة. بعد هذا التحقيق وبعد التوقيع يف سجل

احلضور والغياب، ترکوا السيد حلاله کي يفّتش عن مكاٍن له يف إيرانشهر.

»ذهبوا يب إىل مرکز الشرطة، سّجلوا امسي هناك وأخذوا مين توقيًعا وقالوا: 

ِاذهب!

خرجُت من مرکز الشرطة وال أدري إىل أين.« 2000/5/13

کان السيد اخلامنيئ يعرفه يف تلك املدينة  حمسن رؤويف هو الشخص الوحيد الذي 

يبة. الغر

کان السيد اخلامنيئ ُيقيمها يف مشهد لعامة  تعود معرفهتما إىل حلقات الدرس اليت 

يارٍة لرؤويف مدينة مشهد، شارك يف إحدى هذه احللقات، وحتّدث مع  الناس. فيف ز

 بعد اجللسة.
ً

السيد قليال

ينتظر  رآه مغلًقا. بيق  السيد اخلامنيئ عىل دّکان رؤويف، ولكن  بعد االستفسار، عثر 

البعض، ممن شاهد السيد، إىل إخبار رؤويف بأن  کي يلتقيه. فبادر  أطراف الدکان 

سيًدا من رجال الدين يبحث عنك، وهو واقف بانتظارك أمام الدکان.

إذا به وبكل استغراب يرى السيد اخلامنيئ: توّجه رؤويف إىل الدکان مسرًعا، و

کرته اجليدة! مل أعد أصّدُق بتاًتا أنه يتذّکر امسي  يف: »تعّجبُت من ذا حمسن رؤو

منذ  واحدة.  ملرة  بيننا  فيما  والذي مت  جًدا  القصير  اللقاء  ذلك  من خالل 

وکان قد  إيرانشهر،  ا من مهدان إىل  منفّيً کان  والسيد صادق حجازي  عاٍم 
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يارة مشهد. يف ذلك  ه لز
ّ

کنُت يف الصيف غالًبا ما ات نزل عندي مستأجًرا. 

العام وعىل أبواب السفر، أعطاين السيد صادق عنوان أخيه السيد جواد کي 

يقه  أزوره. فقصدته وکان موّظًفا يف )شرکة( االتصاالت يف مشهد، وعن طر

کان  شارکُت يف جلسات السيد اخلامنيئ. عندما جاء السيد إىل إيرانشهر، 

ياضية. وکان عصر اليوم الثامن من حمرم. فانطلقُت مسرًعا  لدّي حمل أدوات ر
حنو الدکان، وحني اقتربُت منه، رأيت السيد يف الشارع واقًفا أطراف دّکاين.«1

يف  املغرب  صالة  ألداء  مًعا  ها 
ّ

ات مث  نفيه،  بقضية  رؤويف  اخلامنيئ  السيد  أخبر 

مبا أن تعب السفر مازال  الفاطمية، وکانت خالية من اجلمهور. بعد أداء الصالة، و

 
ً

قليال يستليق  کي  الفاطمية  يف  املؤن  حجرة  إىل  السيد  ذهب  جسده،  عىل  عالًقا 

يح. وکانت ليلهتا ليلة التاسع من حمرم. يستر و

دخل مدير دائرة االستخبارات يف إيرانشهر إىل الفاطمية، ووجد السيد اخلامنيئ يف 

حجرة املؤن، فعرف أن حمسن رؤويف هو الذي جاء به إىل هذا املكان، إذ مل يكن 

ه حنو رؤويف وقال 
ّ

ين. فات فيه سوى رؤويف والسيد اخلامنيئ وبضعة أشخاص آخر

: من هو هذا السيد املستليق هنا؟ قال رؤويف: ال أعلم! رجل ديٍن دخل لتّوه! 
ً

متسائال

ومل يرتِق املنبر بعد حىت نعرف من هو.

رفع السافاکي صوته غاضًبا وقال: منبر؟! ال تفكر هبذا األمر أبًدا! إنه منيّف وال حيّق 

له ارتقاء املنبر!

مّرت ساعة.. استيقظ السيد اخلامنيئ، فرأى الناس شيًئا فشيًئا بدأت تتجّمع يف 

ية صديقه احلممي  ت عيناه برؤ الفاطمية إلقامة مراسم العزاء. وبني اجلموع الوافدة، ُقّرَ

 / کتوبر  أ يف  معه  يناها  أجر مقابالت  إىل  تعود  الكتاب،  يف  رؤويف  حمسن  السيد  عن  املنقولة  األقوال    .1
ين األول 2016. تشر
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ه الستقباله بكل شوق وتوق وعانقه.
ّ

الشيخ حممد جواد حجيت کرماين. فات

کتف، يف املنىف ويف )أيام( النضال ويف تليّق  کتًفا إىل  »ثالثون عاًما وحنن 

کان من  الصفعات. وصداقتنا مع الشيخ حممد جواد حجيت صداقة قدمية. 

وفاءه  أثبت  وقد  الهنضة.  )سنوات(  مدى  عىل  ورادهتم  املجاهدين  خيرة 

 قىض أحد عشر عاًما يف السجن، وهو 
ٌ

لإلمام )اخلميين( عىل الدوام. رجل

يني املخضرمني القدامى، قاىس من أمل التعذيب وأدى  من املناضلني الثور

ما عليه من امتحان.« 1989/5/26

إهنا لتجربة جديدة أن يرى السيد اخلامنيئ حضور أبناء السنة يف الفاطمية ورثاءهم 

کان قد مسع عن حمبهتم ألهل  وبكاءهم يف عزاء اإلمام احلسني عليه السالم، حيث 

البيت، ولكنه مل ير ذلك رأي العني.

رأيت  لقد  حمرم...  شهر  يف  العزاء  يقيمون  إيرانشهر،  يف  السنة  أبناء  »کان 

من  الشيعة  کانوا حيضرون يف حسينية  الذين  البلوش  السنة  أبناء  بنفيس 

يذرفون  و املأمت،  الستماع  جيلسون  و آخرها،  إىل  )األوىل(  العشرة  بداية 

الدموع أحياًنا.« 1983/11/10

داره  إىل  ني  املنفّيَ ني  العاِلَ هذين  رؤويف  حمسن  أخذ  العزاء،  مراسم  انهتاء  بعد 

کرماين  يلتيق حجيت  اليت  األوىل  املرة  إسداء اخلدمة هلم. وهذه هي  الستضافهتم و

فهيا رؤويف، وهو الذي کان قد ُنيف إىل إيرانشهر قبل السيد اخلامنيئ بأيام.

يزدي،  حمصل  السيد  استقبلين  إيرانشهر،  وصلُت  »حني  كرماين:  حجي 

وهو عامل مقمي يف هذه املدينة، ومن اإلخوة والطلبة الناشطني يف حوزة قم 

العلمية. مكثُت يف داره بضعة أيام. مث ُنيف آية اهلل السيد اخلامنيئ أيًضا إىل 

إيرانشهر. کانت تربطين بالسيد اخلامنيئ عالقة وصداقة منذ أن کنُت طالًبا 
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کّن له 
ُ
کثيًرا، وکنُت وال أزال أ کان مساحته واليزال يتلّطف عيّلَ  يف قم. فقد 

کنُت وال أزال صديًقا ورفيًقا محيًما له. حًبا وافًرا، وأفتخر أين 

ذات ليلة، وحني مشارکيت جملس عزاء يف إيرانشهر، رأيت السيد فانقلبت 

أحوايل! وشعرُت بأّن اهلل قد وهب يل الدنيا. فتعانقنا بكل حرارة، واحلاضرون 

کانوا يشهدون هذا اللقاء احلاّر. يف املجلس ورجال احلكومة 

بعد جملس العزاء ذهبنا مًعا إىل دار السيد رؤويف. وحتّدث مساحته يل کيف 

 عىل حني غرة وهّشموا الباب والزجاج، 
ً

أن رجال السافاك دامهوا دارهم ليال
وکيف وّجهوا أسلحهتم حنوه وضربوه و....«1

وبالطبع حىت لو مل حيّدث السيد عيل أحًدا مبا جرى يف تلك الليلة، فإن حالة مشيه 

تبديل  إىل  درجة حتتاج  بلغت  أوضاع ساقيه  إّن  ذلك  کل يشء!  تنئب عن  بذاهتا 

الضماد باستمرار.

يف: »عندما ذهبنا مع السيد إىل الدار، عرفُت بأّن قدميه قد ُجرحتا  ؤو حمسن ر

بشدة عىل أثر التعذيب والضرب. وحني ألقيُت نظرة عىل قدميه وجدت کال 

باًطا )طبًيا( وضمادة  يُت له ر الدم فهيما. فاشتر القدمني مدماة، وقد ختّثر 

کل يوم.  نظيفة والسًقا ليقوم بتضميد قدميه يف احلمام وتبديل الضماد يف 

فقد فعل رجال السافاك األنذال بقدمي السيد اخلامنيئ ِفعلة، مل يعد يتمّكن 

ين.« من امليش الطبيعي ما يقرب من شهر

)العشق  و تالش«  کتاب »عشق  اقتباسها من  الكتاب، مت  کرماين يف  الشيخ حجيت  املنقولة عن  األقوال   .1
واجلهاد( )مذکرات حجة اإلسالم حممد جواد حجيت کرماين(. 
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يف، قد استضاف  ين من فصل اخلر کان حمسن رؤويف1، وباإلضافة إىل اليومني األخير

السيد اخلامنيئ والشيخ حجيت کرماين يف األيام األوىل من الشتاء لعام 1977 أيًضا. 

عاًما،  وعشرون  مخسة  العمر  من  له  ية،  واحليو النشاط  غاية  يف  صديق  له  وکان 

ُيدعى حممدحسني کرمي بور. فرأى أنه ليس من اإلنصاف، عىل مدى هذه الضيافة، 

اليوم  هاتفًيا عصر  به  اّتصل  اخلامنيئ.  السيد  باستضافة  تشّرف  قد  بأنه   خيبره 
ّ

أال

موّظًفا  کرمي بور  کان  اليت  زاهدان،  التجارة يف  دائرة  تعطيل  وقبل  الشتاء  من  األول 

فهيا، وأخبره مبجيء السيد اخلامنيئ إىل مدينة إيرانشهر. فور مساع هذا اخلبر، ترك 

حممدحسني عمله وخرج مسرًعا للبحث عن سيارة توصله إىل إيرانشهر. ويف منتصف 

الليل، وصل إىل دار رؤويف. فأخذ يسترق النظر ليرى هل أهل الدار نيام أم َيِقظون؟ 

املنفّيني.  عند  ضيًفا   
ّ

وحل الباب  طرق  وّهاجة،  الدار  مصابيح  بعض  وجد  حني 

کرمي بور  فأضحى هذا اللقاء اللييل طليعة لعالقة محيمة ومتواصلة بني حممدحسني 

والسيد عيل اخلامنيئ؛ عالقة بقيت قامئة دون انقطاع حىت استشهاد کرمي بور.

1. قسم امللحقات، الصور يف ص 205 و206.
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»التعّرف عىل الشهيد کرمي بور، حدث خالل نفيي يف مدينة إيرانشهر. حيث 

تعّرفُت عليه يف األيام األوىل من نزويل يف تلك املنطقة. فيف ليلة من الليايل، 

هتّيأنا  قد  معي ـ   ا  منفّيً کان  ـ  الذي  کرماين  حجيت  والشيخ  أنا  کنت  إذ 

للخلود إىل النوم والراحة يف وقت متأّخر من الليل، مسعنا باب الدار ُتطَرق، 

الوّد  بإظهار  باَدَرنا  ا  شاّبً نرى  بنا  إذا  و الباب،  لفتح  حجيت  الشيخ  فبادر 

کن أعرفه، کما مل يكن يعرفه الشيخ حجيت  واملحبة حبرارة بالغة. بيد أين مل أ

دائرة  يف  يعمل  الدار،  صاحب  أقرباء  من  أنه  وتبنّي  نفسه،  فعّرف  أيًضا. 

يّتسم بإحساٍس ُمرهف. التجارة يف زاهدان. وهو شاّبٌ ُيبدي اهتماًما وافًرا و

ني ضيًفا عىل دار 
ّ
کّنا حال يف تلك األيام اليت تعّرفنا فهيا عىل السيد کرمي بور، 

الدار  وکان صاحب  إيرانشهر.  املجاهدين يف مدينة  الصاحلني  اإلخوة  أحد 

قد شّكلوا جمموعة،  وأقربائه،  أصدقائه  من  وعدد  إخوته  إىل جانب  هذا، 

کم(، وکانوا يتمّتعون  کانت تربطهم باملنفيني صلة حسنة رغم اجلهاز )احلا

يعّدون يف بيئة إيرانشهر يومذاك من املجاهدين. بوعي سيايس، و

بأين  للغاية  يز  العز الشاّب  هذا  أبلغ  الذي  هو  دارنا  أن صاحب  تبنّي  وقد 

ضيفه ومنيّفٌ يف إيرانشهر. فترك )الشاّب( مدينة زاهدان، قاطًعا هذه املسافة 

يلة، وجاء إىل إيرانشهر بغية أن يراين. الطو

ًيا جّذاًبا ودوًدا جًدا ومستعًدا ملمارسة  وبالتايل تعّرفنا عليه ووجدناه شاًبا حيو

مبا أّن اللقاءات األوىل، بطبيعة احلال، قلما ُتساق إىل اخلوض  النشاطات. و

من  وقليل  بالتعارف  األوىل  اجللسة  مّرت  ية،  والثور السياسية  املباحث  يف 

األحاديث الطبيعية. غير أنه مل يترك االتصال بنا، ورغم سكناه يف زاهدان، کان 

بني احلني واآلخر يأيت إىل إيرانشهر للقائنا واالستفسار عن بعض املسائل.
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کّنا حنّدث به الشباب  أخذت ثقتنا به تزداد شيًئا فشيًئا، وبدأنا حنّدثه مبا 

إيرانشهر  والناشطني يف  اجلّيدين  اإلخوة  ألن جيمع  وهّيأناه  األيام،  تلك  يف 

کان هذا يف عام 1978، حيث  النشاطات.  وزاهدان ملمارسة سلسلة من 

واملدن  يزد  و يز  وتبر قم  وأحداث  بعد،  ينطلق  مل  العام  اجلماهيري  النضال 

األخرى مل حتدث.

ية  مقنا حبّث السيد کرمي بور عىل مزاولة األنشطة اإلعالمية واإلسالمية والثور

يف زاهدان؛ األنشطة اليت کانت لتّوها قد شاعت تلك األيام يف بعض املدن 

کان يؤدي عمله، وفق اخلطة اليت رمسناها،  مهنا. وهو بدوره  أو يف الكثير 

والتوادد  والنقاء  والشجاعة  اإلميان  منهتى  يف  شاًبا  کان  فقد  وجودة.  بدقة 

ية وجاذبية کبيرة وطيب لسان وقدرة  واإلخالص. ومِلا کان يتمتع به من حيو

عىل إقامة الصداقة، سرعان ما استطاع أن يقمي عالقات وثيقة مع املرحوم 

)األخير(  يومذاك، حبيث جعل  زاهدان  يف  الشهير  العامل  الكفعمي،  الشيخ 

کبير  مسجده مقًرا لإلعالم الثوري. وکان العمل هذا يف زاهدان آنذاك يعّد 

األمهية. حيث عمدوا إىل دعوة خطيب أو خطباء، وتبلورت أحداث زاهدان 

يف احلقيقة عىل يد هذا األخ ويف مقّر مسجد زاهدان اجلامع؛ مسجد املرحوم 

الثورة،  األخيرة من  ية يف األشهر  الدمو الكفعمي، حىت آلت إىل األحداث 

املدن،  کسائر  ية،  الثور تياراهتا  أي  زاهدان،  أحداث  قوبلت  فقد  وبالطبع 

لة  مَحَ فإن  املواجهات.  واندلعت بعض  الشديدة،  کم(  )احلا اجلهاز  مبقاومة 

اهلراوات التابعني للجهاز من جانب، وأزالم النظام الرمسيني من جانب آخر، 

أرضية  اليت هتّيأت،  األرضية  أن  بيد  الناس،  الضغوط عىل  يفرضون  کانوا 

ين  بالطبع عدد من الشباب اجليدين اآلخر کان هنالك  مالمئة جًدا. ولقد 



64 ▪ يف املنیف

يف زاهدان أيًضا، سواء يف بيئات الكسب والتجارة، أو يف البيئات الطالبية 

وسرعان  اجلّيدة جًدا،  العناصر  من  کانوا  وبدورهم  واجلامعات،  للمدارس 

کل هذه األوساط  کرمي بور أن يقمي عالقات وطيدة مع  ما استطاع املرحوم 

املسلمة واملناضلة. فانطلقت يف زاهدان حرکة، يسعين القول بأن املؤسس 

کرمي بور، الذي عمد جبهوده إىل حّث  والرائد األول هلذه احلرکة هو املرحوم 

ية إىل  ية، عىل جّر األنشطة الثور کانوا ميارسون أنشطة سر ين، الذين  اآلخر

ساحة النضال السافر.

ال  ولعيل  اخلدمة.  إلسداء  الثورة  بعد  نفسه  نذر  بأنه  القول  من  يل  والبد 

أستطيع استعراض قامئة من خدمات هذا الشهيد ألنه کان يعيش يف مدينة 

)أخرى( وکانت تري فهيا قضايا جزئية قد ال نكون عىل اطالع هبا بشكل 

دقيق. وهو أيًضا مل يكن من أهل التظاهر حىت يبوح هبا. وکانت حياته متّر 

مبنهتى الفقر والبساطة والقناعة، وکان قد انقطع خلدمة الثورة. ولذا يصعب 

عىل املرء حًقا أن يستعرض خدمات مثل هذا الشخص الذي نذر حياته 

للخدمة، واحدة تلو األخرى. سوى أين أعلم أّن أًيا من اجلاه واملنصب أو 

الثورة مل تتمكن من االستحواذ  بعد  املالية  أو املسائل  ية(  )العسكر القيادة 

کانت له صلته مبحافظة بلوشستان، بل وحىت  عىل قلبه. وأميا عمٍل لدينا 

کان الشهيد  قبل الثورة حيث مقنا بتشكيل جلنة إغاثة للمنكوبني بالسيول، 

کرمي بور يف مجيع هذه املهام اليت أنا عىل اطالع هبا، يعّد أحد العناصر الفاعلة 

واملفصلية واملؤثرة للغاية.

أن  وهو  مرة  ذات  قلته  ملا  التامة  املصاديق  أحد  يز  العز الشهيد  هذا  ميّثل 

خيمت هذه احلياة  الشهادة أجٌر مينحه اهلل سبحانه وتعاىل جلهاد املخلصني، و
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هذه  مبثل  ية  الثور ية  واحليو واهلياج  باإلخالص  والعامرة  واملشرقة  املنيرة 

الهناية املبارکة وهذه العاقبة الزاخرة بالفخر واالعتزاز، أال وهي الشهادة، وقد 

غمره اهلل بلطفه حىت فاز بالشهادة.«1 1988/3/3

کان أّول من أقام عالقات  أيًضا،  ومن بني الشباب واملراهقني من أهايل إيرانشهر 

ية يدعى أمحد آتش دست. وکان مراهًقا  محيمة مع السيد اخلامنيئ، طالٌب يف الثانو

ًيا، وبعد تعّرفه عىل السيد عيل، حتّول إىل ثوري فاعل  عطوًفا نشيًطا شجاًعا حيو

بكل معىن الكلمة.

بيق آتش دست مالزًما للسيد اخلامنيئ منذ أن رآه يف اللقاء األول واجنذب إليه، حبيث 

يعة ملء  مل ميِض يوًما إال وکان يزوره يف داره. فيف البداية کان يصل خبدمة السيد بذر

الفانوس بالنفط، ولكنه بعد فترة وجيزة أخذ يترّدد عليه لتليّق الدروس واملعارف.

استعداد  من  آتش دست  أمحد  به  يتسم  ما  اخلامنيئ  السيد  شاهد  عندما  وبدوره 

 هذا الشاب لدى مساحته مكانة مرموقة، 
ّ

وموهبة، حسب له حساًبا خاًصا. فاحتل

يزدهر. وراح حتت تربيته يسير يف مسير الريّق والتعايل والمكال و

بعد مدة قصيرة مجع أمحد عدًدا من أهايل إيرانشهر الشباب وشّكل جمموعة. فأخذت 

هذه املجموعة تقمي اجللسات تلو اجللسات مع السيد اخلامنيئ وتأخذ الدروس عىل 

ذلك  نفس  يف  الشباب  هؤالء  عىل  مساحته  تأثير  مظاهر  أوىل  ت 
ّ
تل ولقد  يديه. 

يادة أمحد آتش دست، يف ليلة  الشتاء لعام 1978. حيث بادر شباب املجموعة بر

من الليايل، إىل کتابة الشعارات عىل الكثير من معابر املدينة. احلدث الذي کان من 

يني وحسب، بل لسّكان املدينة أيًضا. الصعب تصديقه ال للعسكر

1. قسم امللحقات، الصورة يف ص 209.
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يًدا إىل أن تصطبغ جمالس العزاء حىت بصبغة أخرى وتتحّول  يًدا رو حىت آل األمر رو

يتمتع بصوٍت  کان  آتش دست، حيث  ُيلقهيا  کان  اليت  ية  الثور اللطميات  أثر  عىل 

رائٍع جًدا. 

ُيطالعها  إضافة إىل أنه، ويف برنامٍج متواصٍل، کان يأخذ الكتب من السيد اخلامنيئ و

يتحدث إىل املستمعني  بدقة. وکان يف أغلب األوقات يشارك يف جلسات خمتلفة، و

ُيليق علهيم حماضرة مقتبسة من موضوعات الكتب اليت طالعها1. و

کتاٌب للشيخ  کتاب صلح اإلمام احلسن ـ  وهو  ذات مرة أهدى السيد اخلامنيئ له 

الصفحة األوىل منه:  الفارسية ـ  وکتب يف  آل ياسني قد ترمجه مساحته إىل  رايض 

يز أمحد آتش دست. أقّدمه لقّرة عيين العز

فغدا هذا الكتاب بالنسبة له کالكنز الذي ال ُيثّمن. وأخذ ال يفارقه عن نفسه، وکلما 

کيف  انظر   :
ً

قائال بالدموع  عيناه  واغرورقت  بعبرته  اختنق  اإلهداء ألحٍد  قراءة  أراد 

خاطبين السيد اخلامنيئ...

يف صيف 1978، ُقِبل أمحد آتش دست يف فرع الطبية جبامعة أصفهان. حىت ذلك 

احلني مل يسبق أن ُيقبل أحٌد من أهايل إيرانشهر يف اجلامعة، وذلك يف فرع الطبية، 

إال ما ُيعّد باألصابع.

کثيًرا وأهداه مبلًغا ال يسهتان به  عندما أبلغ أمحد السيد اخلامنيئ بقبوله، فرح السيد 

من املال کجائزة ومنحة دراسية.

احلال  هو  کما  أيًضا،  الثورة  بعد  اخلامنيئ  بالسيد  صلته  عىل  آتش دست  حافظ 

زواج أمحد  يعود إىل حفلة  بيهنما،  الذي مجع  األخير  واللقاء  کرمي بور.  بالنسبة إىل 

ية. اليت أقيمت بالضبط قبل أربعني يوًما من شهادته يف سرداب مبىن رئاسة اجلمهور

1. قسم امللحقات، الصور يف ص 210 و210.
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 أيامه ولياليه يف اجلهبات منذ اندالع نيراهنا، استشهد يف 
ّ

آتش دست الذي قىض ُجل

التاسع من فبراير / شباط 1982، يف منطقة عمليات فكة، وکان له من العمر اثنان 

وعشرون عاًما.

ًبا نابًعا من  ية، مكتو کان رئيًسا للجمهور کتب السيد اخلامنيئ، الذي  بعد عروجه 

قلبه، حول هذا الشهيد ويف حال متأثر:

»بسم اهلل الرمحن الرحمي

کل أولئك املراهقني واألطفال، مل يكن إال شخًصا واحًدا  يف إيرانشهر وبني 

حيمل روح اجلهاد والنضال، وهو أمحد آتش دست، وقد عقدُت أميل عىل 

املسجد حبضورهم  حُييي  األطفال و کان جيمع  الذي  الواحد  الشخص  هذا 

ُيليق املحاضرات. انتقل  يوّزعه و احليوّي الفاعل. وکان يأخذ الكتاب مين و

إيرانشهر  يف  البقاء  يوّد  کان  أنه  إال  بيرجند،  إىل  السيل  بعد  املكّرم  والده 

إنه کان املمّثل الوحيد عن جيله املتصف بروح اجلهاد يف  واالستزادة مين. و

تلك املدينة. ومل يقطع صلته يب بعد ذلك أبًدا. مسعُت بأنه غدا شاًبا وطالًبا 

جامعًيا، وشكرت اهلل عىل أنه بيق ثابًتا عىل نزعته الوالئية، وکان حيترق قليب 

أن أرى هذه الثمرة الوحيدة يف املدينة قد افتقدناها، واهلل عىل هذا أشكر 

أننا مل نفتقده أبًدا...

عروجه..  خببر  واليوم مسعُت  قرانه  عقد  يُت خطبة  أجر أشهر  بضعة  قبل 

يا رّب الشهداء! ِارحم قلب أبيه وأمه وآباء مجيع الشهداء، واحُشر هذا 

واملتأّمل  الشهداء  مجيع  أقدام  تراب  العظام!  اإلسالم  شهداء  مع  يز  العز

مقامهم.« بلوغ 

التوقيع  
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وج الشهيد أمحد آتش دست كتبه اإلمام اخلامنيئ يف فبراير / شباط 1982 مبناسبة عر املكتوب الذي 
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يف  داًرا  يستأجر  أن  عىل  اخلامنيئ  السيد  قّرر  الشديد،  رؤويف  حمسن  إصرار  رغم 

إيرانشهر، ووافقه الشيخ حجيت کرماين عىل ذلك. علًما بأن الشيخ کان ميّهد السبيل 

ما  مىت  منفصلة  داًرا  يستأجر  أن  عىل  عزم  قد  وکان  إيرانشهر،  إىل  زوجته  ملجيء 

وصلت زوجته. 

يز  برو إىل  تعود  وهي  وساحة،  غرف  بعة  أر ذات  واسعة  داًرا  کانت  اجلديدة  الدار 

الشيخ  اجلديدة، وصل  الدار  إىل  االنتقال  معمعة  إيرانشهر. يف  أهايل  أحد  فاضيل 

حممد معني الغرباء مبعية أربعني شخًصا من الشباب املؤمن. وهو أحد رجال الدين 

بعون عاًما ونّيف. قبل سنوات هاجر إىل مدينة  من أهايل نيشابور وله من العمر أر

إيرانشهر، شّكل  السيد اخلامنيئ إىل  بنبأ نيف  للتبليغ وأقام فهيا. وحني مسع  زاهدان 

عىل الفور قافلة وانطلق هبا حنو هذه املدينة. 

کرماين قد هتّيئا  کان السيد اخلامنيئ والشيخ حجيت  فوصل إىل دار رؤويف يف وقٍت 

کرماين  حجيت  بني  للتعارف  طليعة  اللقاء  هذا  وکان  اجلديد.  املنزل  إىل  لالنتقال 

ومعني الغرباء.

ني ضيًفا يف أحد املنازل، وما أن 
ّ
كرماين: »کّنا أنا والسيد اخلامنيئ حال حجي 

ية  عزمنا عىل استئجار دار جديدة حىت زارنا أحد رجال الدين املتسمني باحليو

کان  والنشاط، وهو الشيخ معني الغرباء مع عدد من األشخاص. ورغم أنه 

يديه  يقة وکأنه من مر کان يتصرف بطر ا من السيد اخلامنيئ، ولكنه  کبر سّنً أ

القدامى. جاؤوا وساعدونا عىل البحث عن املكان وتنظيف الدار واالنتقال.«

منبر  رّواد  من  وکان  مشقدري1،  عيل  احلاج  زارهم  اجلديد،  املنزل  يف  االستقرار  بعد 

ية. السيد اخلامنيئ لسنوات طوال يف مشهد، ومن مالزميه يف األنشطة الثور

1. قسم امللحقات، الصور يف ص 214 و215.
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يعّد دوًما من أمنائه  احلاج عيل مشقدري الذي کان يكبر السيد عيل مخس سنوات، و

يارة السيد اخلامنيئ من مشهد، وذلك بعد تّشم  کان أّول من بادر إىل ز ومالزميه، 

کبيرة! عناء ومشقة 

عيل مشقدري: »عندما مسعت خببر نيف السيد، انطلقُت عىل الفور واستعرُت 

ه إىل إيرانشهر مع صديق 
ّ

يا، الت سيارة أحد أصدقايئ، وکانت من نوع آر

يارة السيد من جانب، والذهاب  يل ُيدعى السيد ضيافيت. وکانت غايتنا ز

إىل تلك املنطقة من أجل توفير إمكانيات العيش لسماحته من جانب آخر. 

کّنا نعلم أن النظام إذا ما أراد نيف أحد إىل مدينة، سيترکه فهيا حلاله  حيث 

يد أن يصنع.  کل وما الذي ير وال شأن له به أين يبيت وماذا يأ

کالبطانية وما شابه، وانطلقنا  ية  وضعنا يف السيارة بعض املتطلبات الضرور

يق  کناباد، أصبح الطر من مشهد يف الصباح املبّكر. بعد أن تاوزنا مدينة 

يًبا وصلنا مدينة بيرجند، فبقينا فهيا تلك  ترابًيا. عند حلول أذان املغرب تقر

کما  الليلة يف مكاٍن متسٍخ للغاية، وکان قد استوىل علينا اخلوف والرعب. 

يون فيه، مما يتبنّي أّن مثة أحداث  وقصدنا فهيا مسجًدا کان قد اجتمع الثور

کانت تري هناك أيًضا. 

مث  ًطا. 
ّ
مبل يق  الطر کان  بعد  مفا  ومهنا  زاهدان،  مدينة  باتاه  حتّرکنا صباًحا 

وصلنا عند املغرب إىل مدينة خاش، وهي تبعد عن إيرانشهر ساعتني. ولقد 

يق من مشهد إىل زاهدان  کبيًرا حىت وصولنا إىل خاش. فالطر واجهنا أذًى 

کبني   جًدا. وکانت سيارتنا عالية، وحنن أيًضا را
ً

يال إيرانشهر کان طو وخاش و

کثيًرا!  کّنا هنتّز  يف األمام حبيث 

يق خاش إىل إيرانشهر، ويف ظلمة تلك الليلة، أرکبنا اثنني أو ثالثة من  يف طر
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کانوا من  يني، ولكهنم  الشّبان، وخالل احلديث معهم عرفنا أهنم من الثور

يني أيًضا! وصلنا إيرانشهر يف وقٍت متأّخٍر من الليل،  أبناء السنة ومن اليسار

کان أبوهم وأمهم من أهايل  ونزلنا ضيوًفا يف دار نفس هؤالء الشّبان الذين 

وبقينا  بالضيافة،  کرمونا  أ أهنم  إال  املتواضعة جًدا،  ورغم حياهتم  إيرانشهر. 

عندهم تلك الليلة.

ه ضيافيت إىل أهايل املدينة. إذ 
ّ

الشرطة وات توّجهُت يف الصباح إىل مرکز 

يوّقع  کنُت قد مسعُت بأّن عىل کل شخص منيّف أن يذهب إىل مرکز الشرطة و

الشرطة من بعيد، ومىت ما  کل صباح. فقلُت )يف نفيس( ألراقب مرکز  يف 

الناس،  أن يقوم ضيافيت باستفسار  ه إليه. وکان من املقّرر 
ّ

يأيت السيد أت

ه يعثر عىل عنوان دار السيد. مكثُت ساعة يف أطراف مرکز الشرطة حىت 
ّ
عل

کيف؟ قال: بينما أنا أسير  جاء ضيافيت وقال: عثرُت عىل السيد. قلُت له: 

يق، رأيت رجل دين، فسألته عن السيد، فقال: امِش خليف. رکبنا  يف الطر

کثيًرا وقال: أنت  يارة السيد للمرة األوىل، ففرح  السيارة مجيًعا وذهبنا إىل ز

أول من زارين من مشهد.

إقامته قبل  األيام األوىل من  والسيد يف  ملدة أسبوع.  السفر  مكثنا يف هذا 

الطيب.  غاية  يف  کانوا  وعائلته  وهو  رؤويف.  دار  يف  نزل  قد  کان  وصولنا 

واحلاصل أننا خالل ذلك األسبوع أعددنا للسيد بايق األدوات من إيرانشهر، 
مث رجعنا إىل مشهد.«1

يارة السيد اخلامنيئ يف شتاء 1978 هو الشيخ  ومن األشخاص الذين بادروا إىل ز

1. مقابلة مرکز وثائق الثورة اإلسالمية مع السيد عيل مشقدري.
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کان أحد املجاهدين من الطراز األول يف الهنضة اإلسالمية،  حممدجواد باهنر الذي 

حيث توّجه إىل مساحته مبلء يديه.

ية اإلسالم الكونية مبعية مجع  أن ندّون رؤ کان من املقرر  »يف عام 1977، 

من األصدقاء. ولكن بعد نفيي إىل إيرانشهر و)نيف واعتقال( عدد آخر من 

هذه  إجناز  عىل  العزم  عقدنا  أننا  بيد  يًبا.  تقر اجلمع  هذا  تبّدد  األصدقاء، 

املهمة. وکان املرحوم الشهيد باهنر أحد أفراد هذه املجموعة.« 2004/7/5 

کرماين يف إيرانشهر إذ َقِدم الشيخ باهنر إىل  کّنا أنا والشيخ حجيت  »بينما 

هناك ووضع أمامنا نظاًما أساسًيا وقال: هذا ما حنن أعددناه، وبإمكانمكا أن 

برانا باألمر. وکان ينطوي عىل مشروع بشأن احلكم 
ُ

ُتدِليا برأيمكا حوله، وخت

يع أخرى ال أتذکرها. وضعها يف متناول أيدينا وقال  يف اإلسالم وبضعة مشار

کبيرة، فتداولوا هذا املشروع فكًرا  أنمت اآلن يف فراغ، وقد أتيحت لكم فرصة 

وحبًثا ودراسة، مث ابعثوا به إىل طهران فهو ميّثل رأيكم من جانب وتكونوا قد 

قطعمت بعملنا خطوة إىل األمام من جانب آخر. فانبعثت احلياة فينا حًقا، إذ 

شعرنا بأن العمل بدأ يواصل مسيره من جديد.« 1981/12/15 

»زارين الشيخ باهنر وقّدم يل کهديٍة عدة أجزاء من کتب التعليمات الدينية 

الشهيد  يومئٍذ  تأليفها   
ّ

توىل کتٌب  آنذاك. وهي  لتوها  کانت قد ظهرت  اليت 

فاريس  الدين  جالل  والسيد  علهيما(  اهلل  )رمحة  هبشيت  والشهيد  باهنر 

کان عىل املرحوم السيد هبشيت التخطيط والتصنيف  وأمثاهلم. ويف احلقيقة 

ين والتأليف.  وعىل املرحوم باهنر والسيد فاريس من بعده التدو

والسهم األوفر کان عىل عاتق املرحوم الدکتور باهنر. إنه جاء هبذه الكتب 

نقّدمه  اليت  املعارف  مستوى  متّثل  فهي  طالعها،  وقال  يدّي  بني  ووضعها 
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أنَت أن تقّدم شيًئا، فالبد أن يكون أرىق من  أردَت  ية. ولو  الثانو لطالب 

هذا املستوى.« 1992/3/3

بعد حضور السيد اخلامنيئ يف إيرانشهر، تضاعف الترّدد إىل تلك املدينة. مل ميِض 

يستفسر أهالهيا عن دار السيد عيل. وبسبب  يوًما إال وکان مسافٌر يفد إىل املدينة و

ميكثون عنده  کان أغلب الضيوف يشعرون يف داره بالراحة و استضافة السيد وکرمه 

عدة أيام.

عن قلقه تاه هذا  مبكاتبة سافاك سيستان وبلوشستان وعّبر  إيرانشهر  قام سافاك 

ين يزداد يف کل يوم، ومن الصعب مراقبة هؤالء األشخاص.«  املوضوع: »بات عدد الزائر

الذي رفعه إىل املسؤول األعىل، أن  ير  ، عبر هذا التقر
ً

متأمال کان سافاك إيرانشهر 

أّن األمر الذي مت إبالغه من ِقَبل رضواين،  اللقاء باملنفيني، غير  م أمر حظر 
ّ
يتسل

رئيس السافاك يف سيستان وبلوشستان هو کما ييل: 

العاديني  واألشخاص  الدينية  العلوم  وطلبة  الدين  رجال  من  عدًدا  أن  إىل  »نظًرا 

املتعصبني مذهبًيا الساکنني يف خمتلف أحناء البالد والسيما يف مشهد وقم، يدخلون 

ية لتلك املنظمة باستمرار يف سبيل اللقاء برجال الدين املحكوم  إىل احلدود اإلدار

وکتب  ونشرات  وبيانات  رسائل سيئة  معهم  وقد حيملون  ية،  اجلبر باإلقامة  علهيم 

ما  للمراقبة  وتصرفاهتم  أعماهلم  ولتخضع  خفّية  بصورة  کتشافهم  ا فليمت  لذا  ضارة، 

مراقبة  أن  البدهيي  ومن  مورد.  کل  يف  بالنتيجة  املنظمة  هذه  إبالغ  وليمت  أمكن، 

املحكوم علهيم أنفسهم، تقع يف الدرجة األوىل من األمهية.«

بناًءا عىل األمر الصادر من السلطات العليا، ضاعفت منظمة األمن والشرطة حساسيهتم 

يخ  ين وِمَههنم، وتار کثر من ذي قبل. حيث قاموا بإعداد الحئة دقيقة من أمساء الزائر أ

يخ لقاهئم بالسيد اخلامنيئ، ورقم سياراهتم،  دخوهلم إىل املدينة وخروجهم مهنا، وتار
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إرسال هذه اللوائح إىل رضواين، رئيس السافاك يف سيستان وبلوشستان، وبدوره  و

کان رضواين يرسلها إىل ثابيت، مدير عام دائرة االستخبارات الثالثة.

باملنفّيني، بل  يلتقون  الذين  مل يكتِف بتسجيل معلومات  إيرانشهر  بيد أن سافاك 

زاهدان  زائر. مفطار  أّي  العيون واجلواسيس يف أماکن خمتلفة، لئال يفوته  کان يضع 

وسّواق  السافاك.  رجال  ملراقبة  دوًما  اخلاضعة  األماکن  من  کان  املثال  سبيل  عىل 

منظمة  عّمال  من  معظمهم  کان  إيرانشهر،  إىل  زاهدان  مطار  يق  طر يف  السيارات 

االستخبارات، وکانوا ُينزلون رّکاهبم أمام خمفر الشرطة يف إيرانشهر! ويف خمفر الشرطة، 

ين بالذهاب إىل لقاء السيد اخلامنيئ.  وبعد التحقيق واالستجواب، ُيسَمح للمسافر

الزائرون إىل لقاء املنفيني  النحو دامًئا حبيث يذهب  وبالطبع مل تِر األمور عىل هذا 

األمر  کان  من األحيان  کثير  يعودون إىل ُمدهنم وديارهم بسهولة. بل يف  بسهولة و

يؤول إىل االعتقال واملالحقة والفرار.

السيد إبراهمي رئييس: »يف فترة دراستنا للعلوم الدينية يف خراسان، ورغم اإلعواز 

کي يتسىن لنا، مبعية األصدقاء من طلبة  کّنا جنمع األموال  وضنك العيش، 

العلوم الدينية، تقدمي املساعدات للمنفيني. وأحياًنا ما کّنا نشّد الرحال للقاء 

يارة املنفيني. هبم. ويف إحدى املرات خرجنا من خراسان قاصدين إيرانشهر لز

منتصف  يف  الدين.  رجال  بزّي  ّيون  يتز کانوا  منا  واثنان  طلبة  بعة  أر کّنا 

َمني من ِقَبل الشرطة، ولكهنم غفلوا عنا أنا وصدييق  يق مت اعتقال املعّمَ الطر

ا عاّدًيا فهربنا. واستطعنا )بالتايل( الوصول إىل دار السيد  ّيً کّنا نرتدي ز إذ 

اخلامنيئ، ومكثنا عنده يوًما. ويف اليوم التايل من الليلة اليت وصلنا فهيا إىل 

داره، قال السيد لنا: منذ ليلة أمس وحىت هذه اللحظة جاء رجال السافاك 

يٍق ميّر  نا عىل طر
ّ
لعدة مرات حبًثا عنكم وهم يفّتشون عنكم بكل جّد! مث دل
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من خلف الدار للهروب، فهربنا وُعدنا إىل زاهدان ومهنا إىل مشهد.«1

کثير من  کان الزقاق، الذي فيه دار السيد اخلامنيئ، حتت رقابة رجال الشرطة. فيف 

کثر من أجل رصد الذهاب واإلياب وأحياًنا عدم  کان يقف فيه شرطي أو أ األحيان 

يارة املنفيني. السماح لكل أحد بز

يارة السيد ـ  وأغلهبم  کانوا يفدون من املدن لز يف: »أولئك الذين  حمسن رؤو

األمر  بادئ  کانوا  السياسيني ـ   الناشطني  من  أو  اجلامعات  من طالب  إما 

يأتون إىل دّکاين. وکان يل يف تلك األيام ولدان، أحدمها له من العمر سبع 

سنوات واآلخر عشر سنوات. وکانت هلما دّراجة هوائية. فكنُت أطلب من 

کثيًرا  أحدمها أن يذهب ليرى هل يوجد أحد يف أطراف دار السيد أم ال. إذ 

األيام  بعض  کانوا يف  الشرطة. حيث  من  واحد  هناك  يكون  أن  ما حيدث 

يترّددون عىل الزقاق عدة مرات، ويف کثير من األوقات يستقرون هناك ملراقبة 

الزقاق  ُيليق نظرة إىل داخل  کان ولدي يذهب و حاالت الذهاب واإلياب. 

يعود. فإن قال ال يوجد أحد، أرشدُت الضيوف إىل دار السيد اخلامنيئ.« و

ماعدا مراقبة حاالت الترّدد، کان رجال الشرطة أحياًنا يقفون خلف نوافذ دار املنفيني 

الكبيرة يف سبيل التنّصت ملا جيري يف داخل الغرف من حديث، إال أّن هذا التنّصت 

يارة السيد  مل يستدم کثيًرا. فإن األستاذ عبداحلسني برونيس الذي جاء من مشهد لز

معمار  برونيس  احلسني  عبد  أرجلهم!  من حتت  البساط  هذا  رفع  ما  سرعان  عيل، 

يقول: الكل يعلم بأنين  کادح متدين جماهد يعتبر نفسه من تالمذة السيد اخلامنيئ و

منذ ذلك اليوم الذي تعّرفُت فيه عىل حبييب السيد اخلامنيئ، عرفُت الدين جيًدا.

»کان هؤالء )الشهيد برونيس ورفاقه( يأتون إىل مسجد اإلمام احلسن... مث 

يل / نيسان 2017. 1. مذکرات حجة اإلسالم السيد إبراهمي رئييس يف أبر
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جاؤوا إىل إيرانشهر. ويف إيرانشهر، کانت غرف الدار اليت نسكهنا ذات ثالث 

 ضوضاء 
ً

أوال فكان  الزقاق.  ة عىل 
ّ
مطل نافذة  کل غرفة  نوافذ، ويف  بع  أر أو 

الضيوف  مع  إذا حتدثنا  کّنا  وثانًيا  النافذة،  هذه  من خلف  يتسّرب  الزقاق 

يتنّصت رجال الشرطة من خلف النافذة لسماع حديثنا.1 وعندما جاء هؤالء 

السادة قلنا هلم البد من إغالق هذه النافذة. فقالوا: اآلن! مث انطلقوا وأعّدوا 

غلقت 
ُ
أ حىت  الغرفة  يف  جداًرا  رفعوا  قصيرة  فترة  وخالل  واجلص،  اآلجر 

الداخل  من  ُبين جدار  ولكن  الزقاق،  جهة  من  موجودة  النافذة  بسهولة! 

بسمك 30 سنتيمتر.

مل ميارس الشهيد برونيس دراساته إال يف مرحلة االبتدائية. غير أّن من رآه يف 

کان لكالمه من التأثير  اجلهبات يقول بأنه إذا قام خطيًبا بني املجاهدين، 

يني بنفوذ کلمته. ومن مجلة  ما يفوق کالم الدارسني بكثير، وکان يهبر التعبو

هؤالء السيد حسن خجسته الذي کان قد شاهد الشهيد برونيس يف اجلهبة. 

يترك  کان  فإنه  الشهيد.  هذا  خيطب  کان  کيف  أجابكم  مرة  سألتموه  فإن 

کان حيمل  وکأنه  لدرجة  واالستدالل  باملنطق  وکان حيّفه  األثر  من  بكالمه 

دراسات عليا. حيث کانت املسألة تري من ذهنه عىل لسانه کاملاء اجلاري 

فيبّيهنا ألولئك الشباب. نسأل اهلل أن يرفع درجاته.

أظّن أن السيد حسن، نقل عن الشهيد برونيس أنه )ذات مرة( أخذ يف اجلهبة 

کنُت أنا يف   :
ً

يني عن مقام التوکل عىل اهلل قائال يتحدث مع الشباب التعبو

اجلهبة وأطفايل الصغار والكبار يف البيت، مث أخذُت إجازة، ويف يوم وصويل 

)إىل الدار( مبشهد، سقط أحد األطفال الصغار وُکِسرت يده. فقلُت هذا درس 

1. قسم امللحقات، الصور يف ص 217 و218.
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منا اهلل إياه. أي إنك إن مل تكن موجوًدا حنن حنافظ عىل أطفالك، واليوم 
ّ
عل

حيث أتيَت ُکسرت يده! فإن وجودك ال يترك أي أثر عىل حفظ هؤالء األطفال.
الحظوا! هذا هو البيان القوي الذي يفهمه اجلميع.«1

يارة السيد اخلامنيئ، نقلوا له مستجّدات األنباء.  کان األصدقاء والرفاق إذا جاؤوا لز

انتفاضة أهايل قم يف 1/9/ 1978 للمرة األوىل من  ولكن رغم هذا، فإنه مسع خببر 

لسان سائق شاحنة عابر.

»يف تلك األيام حيث کنُت يف إيرانشهر، دخل املدينة سائق شاحنة حيمل فهيا 

البضائع. فرآين معمًما وعرف أين منيّفٌ هنا، وأين عىل غير اطالع باألحداث، وهو 

يات الناس؟  کذلك. فقال: لقد حدث يف قم کذا وکذا. قلت: کيف هي معنو

قال: الناس يف سرور.. أولئك الذين يضّحون بأنفسهم يف هبجة وسرور.« 1983/1/9

کان  الذي  الهبلوي  امللكي  النظام  ية يف 1/9/ 1978 ضّد  الدمو انتفاضة أهايل قم 

يف ذروة سطوته الشيطانية، مل تكن للسيد اخلامنيئ باحلدث الذي ميكن تصديقه.

»عندما جاء اخلبر بأن قم قد انتفضت ونزل الناس إىل الشوارع وُقتل عدد 

األنباء  تواترت  ولكن  ذلك!  أفهل ميكن  نقول  وکنا  باألمر.  نصّدق  مل  مهنم، 

لدرجة أوصلتنا إىل اليقني. مث جاء أصدقاؤنا من قم وحّدثونا بالقضية.. لقد 

کانت حادثة عظيمة.« 1988/8/11

يف 2/1/ 1978، دخل الشيخ عباس واعظ طبيس والسيد عبدالكرمي هامشي جناد2 

هذين  للقاء  وکان  اخلامنيئ.  بالسيد  والتقوا  ين  آخر أشخاص  عدة  مبعية  إيرانشهر 

1. لدى لقائه عائلة الشهيد عبداحلسني برونيس يف مشهد املقدسة، 1996/3/24.

2. قسم امللحقات، اهلامش يف ص 187 و189.
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هم  کانوا  إذ  السافاك.  منظار  من  مبكان  األمهية  من  اخلامنيئ  بالسيد  الشخصني 

املخططون الرئيسيون للحرکة النضالية يف مشهد وهم املسّيرون عجلة احلراك الثوري 

فهيا عبر تبادل اآلراء واألفكار. ومن هنا فإن منظمة األمن يف مشهد، أخبرت سافاك 

طهران وسافاك سيستان وبلوشستان حبرکة طبيس وهامشي جناد منذ حلظة انطالقهم 

من مشهد طالبة مراقبهتم بشكل خاص: 

»عبدالكرمي هامشي جناد وعباس واعظ طبيس، من رجال الدين املتطّرفني يف مشهد، 

يدان اللقاء  سافرا يف 30 يناير / کانون الثاين بالطائرة إىل زاهدان ومهنا إىل إيرانشهر، ير

بالسيد عيل اخلامنيئ الذي مت نفيه إىل إيرانشهر. فاطلبوا أن جيعلوا أعمال وتصرفات 

املشار إلهيما خالل مدة اإلقامة يف تلك املنطقة حتت الرقابة وأن يبلغونا بالنتيجة.«

الليلة األوىل  السيد اخلامنيئ. ويف  أيام عند  السادة هامشي جناد وطبيس بضعة  بيق 

کرماين أيًضا بالضيوف. فإنه منذ عدة أسابيع  من وصوهلما، التحق الشيخ حجيت 

کان قد استأجر داًرا منفصلة بسبب جميء زوجته. ويف الوقت الذي ترك داره للقاء 

کياسة  وبسبب  ولكهنم  داره،  مبدامهة  املجهولني  بعض  هّم  وطبيس،  هامشي جناد 

زوجته فشلوا يف األمر.

کانت زوجيت  املدينة.  ما يف  آخر  يعّد  دارنا يف مكان  كرماين: »تقع  حجي 

تلك الليلة وحيدة يف الدار. حاول بعض األشخاص مدامهة الدار، فأغلقت 

رجال  من  کانوا  أهنم  حُيتمل  اخللف.  من  وأقفلهتا  بوجههم  الباب  زوجيت 

دارنا يف وقت  إىل  اخلامنيئ  السيد  اللصوص. عندما جاء  أو من  السافاك 

جيب  متأّخر من تلك الليلة وعرف باألمر، قال: ال ينبغي لكم البقاء هنا بعد، و

عليكم الرحيل من الدار يف هذه الليلة، فإهنا مل تعد مكاًنا آمًنا لكم. والبد أن 

نفّتش عن دار لكم يف مرکز املدينة. 
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بيق عدد من األصدقاء يف منزلنا تلك الليلة. ويف اليوم التايل عثر مساحته 

عىل دار جيدة وسيعة لنا يف مرکز املدينة. فجمعنا أثاث املنزل وانتقلنا إىل 

منا  واحد  کل  فأخذ  للغاية.  ومّتسخة  بة  متِر کانت  ولكهنا  اجلديدة،  الدار 

راح  السيد اخلامنيئ  أن  جّيًدا  وأتذّکر  الدار.  ِمكنسة لكنس جزء من  بيده 

يكنس املطبخ، واعتلت الغبرة رأسه ووجهه لدرجة أصحبت حليته السوداء 

متاًما رمادية اللون.

ياريت  لز يفدون  الذين  الضيوف  استضافة  تقع  کانت  األحيان  من  کثير  يف 

يارة السيد اخلامنيئ عىل عاتق زوجيت. فقد کان يأيت للقائنا يف تلك األيام  وز

يزد ومدن أخرى. وکان السيد اخلامنيئ  کبير من مشهد وقم وکرمان و عدد 

يقول: املنيف احلقييق ال أنا وال أنت! املنيّف احلقييق هي زوجتك اليت تستضيف 

الطبخ،  يد 
ُ

زوجيت ت کانت  لقد  کذلك حًقا.  وهو  ومساًءا.  ضيوفنا صباًحا 

وتطبخ مرق السبيناغ بشكل لذيذ جًدا حبيث مازال السيد اخلامنيئ يذکره.«

يارة املنفيني. ومن مجلهتم  يف الفترة ما بني 2/20 و3/20، جاء عدد کبير من الضيوف لز

واحلاج  سررشته دار  احلاج  مشهد..  اخلامنيئ يف  للسيد  املقّربني  األصدقاء  من  مجٌع 

 
ً

غنيان واحلاج حيدر رحمي بور وآخرون. وکان الرفاق املشهديون قد جلبوا معهم أمواال

يق النضال، ولكنه امتنع  کثيرة بغية أن يقّدموها للسيد اخلامنيئ من أجل إنفاقها يف طر

عن ذلك وقال: ال حاجة لنا هبا هنا، أوصلوا األموال إىل املنفيني يف املدن األخرى.

 من املال. فوضعه 
ً

أما احلاج حيدر رحمي بور، فكان قد جلب معه ُحيّل زوجته بدال

يف  لصرفه  هذا  وأرسلت  سالمها  أبلغت  »زوجيت   :
ً

قائال اخلامنيئ  السيد  يدي  بني 

يق النضال مبا ترونه مناسًبا.« وکان وزن احليّل اليت هي من الذهب القدمي يصل  طر

يًبا! لقد کان السيد اخلامنيئ عىل معرفة جيدة باحلاج حيدر وزوجته  إىل کيلوغرام تقر
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کبار املجاهدين يف مشهد. کانا من  فاطمة فكور حييايئ، حيث 

شكر  رسالة  الورقة  عىل  يسّطر  وجعلته  عيل  السيد  أهبجت  حييايئ  السيدة  حرکة 

بيد رجال  تقع  يقة ذکية دون اإلشارة إىل امسها، خمافة أن  کتهبا بطر وتقدير. ولكنه 

السافاك وتتسّبب يف مضايقهتا.

أيهتا  لكم  اجلديرة  يكايت  وتبر حتيايت  أقّدم  أن  أتشّرف  مية!  الكر »األخت 

سبيل  يف  قيمًة  خطوًة  احلكيمة  مببادرتكم  قطعمت  حيث  املسلمة،  السيدة 

کثر. کثر فأ العمل بتعالمي اإلسالم والتشّبه بقادة الدين احلقيقيني أ

يف الوقت الذي جند فيه سفاسف احلياة واألفراح الصغيرة واألتراح احلقيرة 

 فضاء اإلدراك والشعور والفكر والعمل لدى نساء ورجال 
ّ

ت ُجل
ّ
قد احتل

جمتمعنا املستضعف، وذهبت أسس احلياة وأصوهلا، عىل أثر التربية السيئة 

واإلرشاد  والتدبير  اإلدارة  کريّس  عىل  املترّبعني  من  الصادر  والتحميق 

باملظاهر  واالهتمام  والطمع  احلرص   
ّ

وحل النسيان،  غياهب  يف  للمجتمع، 

إىل  املبادرة  تعتبر  الصادقة،  والرغبات  النوايا   
ّ

واألرستقراطية حمل والتجّمل 

إبعاد احُليّل الفارغة والتافهة مادًيا مبادرة حكيمة وشجاعة حًقا.

ّين الوجه املثايل واملشرق  احللية احلقيقية للمرأة، هي ذلك اليشء الذي ز

النيب  بنت  أمثال  من  عظيمة  شخصيات  وجعل  اإلسالم  صدر  يف  للمرأة 

وأخت احلسني تيضء کاجلوهرة املتألقة يف أفق اإلنسانية.

عبر  المكال  إىل  اخلطوة  هذه  توصلوا  أن  أمل  عىل  ثانية  حتيايت  لكم  أقّدم 

يق وأن تأخذوا يف  خطوات أعىل تقطعوهنا يف نفس هذا االتاه وهذا الطر

کثر. کثر فأ هذا السبيل بأيدي سائر األخوات املسلمات أ

التوقيع          3/1/ 1978«  
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يق النضال مارس / آذار 1978، رسالة شكر السيد اخلامنيئ للسيدة حييايئ عىل إهداهئا ُحلّيا يف طر
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إذا بآية اهلل الشيخ حممد صدويق1 من يزد  مل تبق إال أيام قالئل حىت وصول الربيع، و

وعدد من األشخاص يدخلون إيرانشهر.

أخينا  »يف أواخر عام 1356 )الفاريس(. ذهبُت غروب أحد األيام إىل دار 

الشيخ حممدجواد حجيت کرماين ألداء الصالة. فوجدُت الشيخ صدويق مع 

الشيخ راشد يزدي قد وقفوا للصالة،  يزد املكّرمني ومهنم  عدد من علماء 

األمر،  عن  استفسرُت  مهنا  الفراغ  وبعد  الصالة.  أداء  يف  هبم  فالتحقُت 

کانت  اليت  واخلناق  الكبت  حالة  ورغم  سّنه  ِکَبر  رغم  مساحته  أّن  فتبنّي 

يارة املنفيني کافة، وجاء إىل إيرانشهر أيًضا.  سائدة آنذاك، انطلق من يزد لز

يق صعب، واحلياة يف إيرانشهر ملثل  يق إيرانشهر طر وأنمت تعلمون بأّن طر

مساحته، حىت ولو لليلة أو ليلتني، عسيرة. ولكنه جاء إىل هنا ومكث فهيا 

کانوا قد  يارة بعض األشخاص الذين  ه إىل جاهبار، لز
ّ

ليلة أو ليلتني، مث ات

ُنفوا إلهيا. وعاد ثانية إىل إيرانشهر، وبيق فهيا أيًضا يوًما أو يومني.« 1982/7/3 

کبيًرا  روحًيا  اليوم دعًما  لنا يف ذلك  بالنسبة  ميّثل  کان  »إن جميء مساحته 

جًدا.« 1982/7/2

کان مرافًقا آلية اهلل صدويق يف هذا السفر، ورغم  کاظم راشد يزدي2 الذي  الشيخ 

انشداده إىل السيد اخلامنيئ ومتّنيه بأن ُينىف يوًما إىل إيرانشهر، إال أنه انهبر مبا وجده 

ٍه وَشَغٍف لدى الشيخ صدويق تاه السيد!
َ
من َول

أيًضا قد مت  السيد عيل اخلامنيئ  بأن  الشيخ صدويق  راشد يزدي: »أخبروا 

نفيه. کان الشيخ عىل معرفة جيدة بآية اهلل السيد جواد اخلامنيئ والد السيد 

1. قسم امللحقات، اهلامش يف ص 187.

2. قسم امللحقات، اهلامش يف ص 190.
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اخلامنيئ، وکان يكّن له الوّد واحلب. وقد زاره يف مشهد مرة أو مرتني. ولكن 

مل يكن يعرف السيد عيل اخلامنيئ کما ينبغي.

يارته. سأل الشيخ صدويق: أين هو السيد اخلامنيئ؟ لنذهب إىل ز

انطلقنا إىل مب ومهنا إىل إيرانشهر، ووصلنا عند الغروب. فنزلنا يف دار الشيخ 

مث  صدويق.  اهلل  آية  بإمامة  والعشاء  املغرب  صاليت  وأمقنا  کرماين  حجيت 

جلس السيد اخلامنيئ وأخذ يتباحث مع الشيخ صدويق. فقلنا مبا أّن السادة 

قد شرعا بالبحث، لنذهب إىل السوق، إذ ُيقال إن البضائع هنا ُتسَتورد من 

عامرة،  سوق  املدينة(  هذه  )يف  أّن  فوجدنا  انطلقنا  رخيصة.  وهي  اخلارج 

السوق  عملنا يف  أن  رأينا  عندما  واحلاصل  أيًضا.  الطيب  غاية  وأناس يف 

قد يطول، بعثنا برسالة إىل الدار أنه لو أراد الشيخ صدويق أن يتناول طعام 

العشاء فليتناول مع السيد اخلامنيئ وليضعوا )مقداًرا منه( لنا!

الشيخ  بأن  فوجدنا  والنصف.  عشرة  احلادية  الساعة  يف  الدار  إىل  ُعدنا 

مازاال  املغرب،  بعد صالة  باحلديث  الَذين شرعا  اخلامنيئ  والسيد  صدويق 

يتحادثان.

أتذکر أننا عندما وقفنا عىل باب الغرفة، قام الشيخ صدويق ليذهب إىل بيت 

اخلالء، وحينما وصل إيّل قال: ما شاء اهلل، ما شاء اهلل، ما شاء اهلل! السيد 

کنُت أعرف! کنُت أعرف، ما  يل الباع، ما  عيل هذا طو

املتعلقة  القضايا  من  املوضوعات،  خمتلف  حول  بيهنما  البحث  دار  ولقد 

بالثورة إىل املسائل العلمية. والشيخ صدويق عندما عرف أن السيد اخلامنيئ 

کبير، َوِله به وانشّد إليه! عامل 

مكارم  ناصر  الشيخ  يارة  لز هنا صوب جاهبار 
ّ

ات التايل،  اليوم  يف صبيحة 
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يق يبعد ستني فرسًخا، أي  کان قد ُنيف إلهيا. رکبنا السيارة وکان الطر الذي 

يق ما انفّك الشيخ صدويق ُيثين عىل  ما يقرب من ثالمثئة کيلومتر. ويف الطر

کان  بالنسبة يل  السيد عينيه، وهذا  به! فقد مأل  ُيشيد  السيد اخلامنيئ و

بالغ  يصّب  مّمن  يكن  مل  الشيخ صدويق  أن  أعرف  کنت  ! ألين 
ً

مذهال أمًرا 

اهتمامه بشخص. 

بعد جاهبار، قال الشيخ صدويق: »البد لنا أن ننطلق من هنا باتاه إيرانشهر. 

اخلامنيئ  السيد  أخذ  کيف  فانظروا  عيل!«  السيد  يارة  لز أذهب  أن  يد  أر

مبجامع قلب الشيخ صدويق! وصلنا إىل إيرانشهر. ويف تلك الليلة، استغرق 

کاملة. وبعد هذا اللقاء، تبّدل الشيخ صدويق  بع ساعات  البحث بيهنما أر

ًيا کذلك، ولكنه وببرکة أنفاس  إىل شخص آخر. فقد کان آنذاك جمهتًدا وثور

السيد اخلامنيئ حتّول فجأة. فأصبح ال إمام يزد وحسب، بل إمام املنطقة 

وترك أثره يف أصفهان وکرمان وبندرعباس ومناطق أخرى.

إعراض مساحته عن  تنا عىل 
ّ
دل ملفتة  بالسيد حدثت حادثة  لقائنا  خالل 

يارة املنفيني يف ذلك الوقت غالًبا ما  کان الذين يفدون لز حطام الدنيا. إذ 

الشيخ  کان  وبدوره  املنيف.  للشخص  کهدية  املال  من  مبلًغا  معهم  جيلبون 

 باهًظا. بيد 
ً

کان ماال  طائلة، واحلق يقال إنه 
ً

صدويق قد جلب معه أمواال

دون  ولكن  إحلاًحا شديًدا  عليه  فأحلحنا  اهلدية،  تلك  يتقّبل  مل  السيد  أن 

جدوى. وبعد ذلك حينما ُنفيت أنا أيًضا إىل إيرانشهر ونزلُت يف دار السيد، 

وجدته يرفض األموال اليت يقّدمها له کل من يصل خبدمته کهدية شخصية. 

واهلل يشهد عىل أنه مل يأخذ مهنا حىت فلًسا واحًدا. ذات مرة قلُت له ممازًحا: 

 أستلم أنا أيًضا. وبذلك فإننا نتجّرع 
ّ

»سيدنا! عدم استالمك يؤدي إىل أال
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عجبُت شيًئا فشيًئا هبذا 
ُ
املرارة من أجلكم!« ولكن بعد ميض فترة قصيرة، أ

األمر. فكنُت أمتنع )عن تقايض األموال( وألتّذ جّراء ذلك.«1

َقِدمت جمموعة أخرى من مدينة يزد أيًضا، فآل قدومها إىل دهشة السيد اخلامنيئ 

ياته؛ جمموعة يتزّعمها آية اهلل السيد روح اهلل خامتي2  يز معنو هبجته وتعز وخجله و

البالغ من العمر سبعني عاًما.

يارته بعض األشخاص، ألنه وحيد  کثيًرا يف أن يأيت لز »يوّد اإلنسان املنيّف 

مبا يف األشهر األوىل َقِدم  وال يوجد لديه أحد يف منفاه. ولقد جاء البعض، ولر

کبير جيتاز کل هذا  کثيًرا وشعرت خبجل بليغ.. شيخ  السيد خامتي، فُذهلت 

ًيا. وأساًسا مل  يًقا جّو يق هذا مل يكن طر يق من أردکان! وتعلمون أن الطر الطر

يكن يف إيرانشهر يومذاك مطار، بل مل تكن إمكانيته متاحة. فال يوجد فهيا 

إمنا انطلق من يزد وأردکان بالسيارة مع عدد  مطار وال طائرة حىت يأيت هبا. و

ياريت. مفكثوا عدة ساعات مث عادوا. وال أعلم أساًسا  من أصدقائه وجاء لز

الليل  باتوا يف  ذلك، أحتمل أهنم  الليل هناك أم ال؟ ال أتذکر  باتوا يف  هل 

ياتنا وأهبجنا لدرجة ال  مث عادوا. إن قدوم مساحته قد أنعشنا وعّزز من معنو

يًبا(  ية الواقعة يف هناية البلد وهي بلوشستان، مكاًنا )غر نعتبر بعُد تلك الزاو

کية ألحباء عظاٍم من أمثال مساحته کانت  ال نعرف فيه أحًدا، فإن القلوب الزا

تذکرنا.« 1988/11/27

يارة أتباع آية  ومن األحداث األخرى اليت حدثت يف أواخر سنة 1356 )الفارسية(، ز

1. األقوال املنقولة عن حجة اإلسالم راشد يزدي يف الكتاب، تعود إىل مقابلته مع مرکز وثائق الثورة اإلسالمية. 

2. قسم امللحقات، اهلامش يف ص 188. 
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يعتمداري هو أحد العلماء املعروفني  يعتمداري للمنفيني. آية اهلل شر اهلل السيد شر

يف قم الذي احنرف عن خّط اإلمام اخلميين يف مسيرة الهنضة اإلسالمية. وأتباعه 

اخلامنيئ يف  السيد  املنفيني، مسعوا من  استقطاب  بغية  إيرانشهر  إىل  الذين دخلوا 

وا أدبارهم ومل يعودوا إليه بعد.
ّ
ِقبال طلهبم، رًدا قاطًعا حامًسا حبيث ول

يعتمداري آنذاك يسعى وراء إجنازها بكل جّد،  کان السيد شر »املهمة اليت 

من  أتباعه  من  عدد  جاء  إذ  إيرانشهر،  يف  کّنا  حنن  حزب.  تأسيس  هي 

يد  يعتمداري ير رجال الدين ـ  وأتذّکر أمساء بعضهم ـ  وقالوا بأن السيد شر

کّنا منفّيني  کرماين حيث  تأسيس حزب، طالبني منا ـ  أنا والشيخ حجيت 

يف إيرانشهر ـ  أن نتعاون معهم. 

 :
ً

قائال هناك  إلهيم  فتحّدثُت  )الفارسية(.   1356 سنة  أواخر  يف  ذلك  کان 

)تأسيس( حزٍب باسم رجال الدين جّيد، ولكن البد أن يقوم احلزب عىل 

إنه  اجلهاد.  أهل  من  هم  أناٍس  بيد  يقع  وأن  اجلهاز،  هذا  مقارعة  أساس 

من  بعة  أر جيمع  أن  وأما  السبيل.  هو  فهذا  جادة  مهمة  إجناز  حًقا  أراد  لو 

رجال الدين املحيطني به والواضحة مقاصدهم للهنوض بعمل يقوم عىل 

ال  هذا  فإن  ًيا،  ير تنو طابًعا  اذها 
ّ

واخت لألحداث  الدميقراطية  إضفاء  أساس 

يعودوا  کي  هؤالء  ذهب  مث  نفًعا.  جُيدي  وال  ينبثق  وال  اجلاد  بالعمل  يعّد 

إلخبارنا باألمر! ولكهنم مل يعودوا باخلبر أبًدا. وهذا هو الذي ظهر فيما بعد 

عىل حنو )حزب( اخللق املسلم1.« 1982

الفوارق  استغالل  أذربيجان عبر  يعتمداري، وکانت غايته تأجيج فتنة يف حمافظة  آية اهلل شر ية  هذا احلزب مبحور تبلور   .1

يني وبصيرهتم.  القومية. ولكن تبّددت هذه الفتنة بفطنة أهايل املنطقة الثور
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عاًما.  املنىف حداًدا  اخلميين من  اإلمام  أعلنه  الذي  الربيع  لعام 1978؛  الربيع   
ّ

حل

وکان سبب مقاطعة عيد الربيع من ِقَبل اإلمام يعود إىل ما ارتكبه النظام من جمزرة 
يز.1 مرّوعة يف مدينيت قم وتبر

يف طليعة حلول الربيع، قصد أزالم النظام الهبلوي دار املنفيني يف إيرانشهر إلبالغهم 

حبكم جديد. وکان احلكم بشأن الشيخ حممدجواد حجيت کرماين: تغيير مكان النيف 

من إيرانشهر إىل سنندج.

كرماين: »أبلغوين بأنين ُنِقلُت إىل سنندج. ولعل هذا االنتقال يعود  حجي 

إيرانشهر، ما أدى إىل أن يترّدد  يبة بني مدينيت کرمان و سببه إىل املسافة القر

عيّل أصدقايئ وأقربايئ. 

ين من مارس / آذار 1978، هتّيأُت للرحيل  يف صباح اليوم السادس والعشر

إىل منفاي اجلديد. وقد ساعدنا السيد اخلامنيئ يف مّل األثاث. وترکُت بعض 

يدها أو ال ميكنين أخذها للمنفيني اجُلُدد. وأرسلُت زوجيت  األغراض اليت ال أر

يز بعد أربعني يوًما يف 1978/2/18. 1. جمزرة أهايل قم يف 1978/1/9 وجمزرة أهايل تبر
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يًنا مكتئًبا لفراق السيد اخلامنيئ، وبعد  کرمان. وکنُت حز مبعية أقرباهئا إىل 

زاهدان.  صوب  هنا 
ّ

وات ضابطني  مع  السيارة  رکبُت  بالدموع،  مقرون  وداٍع 

 منا أنا والسيد اخلامنيئ قد اعتاله احلزن والغم، حيث کان مصيرنا 
ٌّ

وکان کل

وَقِلٌق عىل  يٌن عىل اآلخر،   واحد منا حز
ّ

کل کان  الفراق  . ويف حلظة 
ً

جمهوال

مصير اآلخر.«

يف آخر الشهر الثالث من عام 1978، شاءت يد التقدير أن تأيت بالشيخ کاظم راشد 

يزدي ثانية إىل إيرانشهر، ولكن يف هذه املرة قهًرا وقسًرا! فقد اقتضت احلمكة اإلهلية 

الشيخ  ذهب  حيث  أيام،  بضعة  إال  جليس  دون  وحيًدا  اخلامنيئ  السيد  يبىق   
ّ

أال

حجيت کرماين وجاء الشيخ راشد يزدي.

يارة السيد اخلامنيئ مبعية آية اهلل الشيخ  کان الشيخ راشد، وللمرة األوىل، قد جاء لز

إىل  السفر  هذا  انشّد يف  وقد  عام 1978.  من  الثالث  الشهر  بدايات  صدويق يف 

کون صاحًبا  نىف أنا أيًضا إىل إيرانشهر، يف سبيل أن أ
ُ
السيد حبيث قال له: أمتىن أن أ

وجليًسا لكم!

ومل ميِض شهٌر واحٌد حىت حقق النظام الطاغويت أمنية الشيخ، ويف احلادي والثالثني 

من مارس / آذار 1978 نفاه إىل إيرانشهر. والسبب من وراء اعتقاله ونفيه يعود إىل 

کان أهايل يزد  اخلطاب الناري الذي ألقاه يف 3/30/ 1978. فيف ذلك اليوم، حيث 

يز، ألىق الشيخ راشد  بعينية ذکرى شهداء تبر قد تمهروا يف مسجد حظيرة إحياًءا ألر

يزدي ـ  وکان ممنوًعا من ارتقاء املنبر آنذاك ـ  خطاًبا قال فيه:

يز حىت أجابوهم بالرصاصات احلارة؟! وأّي  يد أهايل تبر »يا ُترى ماذا کان ير

يدون؟ کانوا يطالبون  ماٍل طالبوا به حىت حصدوهم بالرّشاش؟ ماذا کانوا ير
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کانوا يطالبون بتطبيق القوانني الواردة يف دستورکم! حنن هنا ويف  ية!  باحلر

يده مرجعنا  يد ما ير يز، ونر هذا املكان املقدس نطالب مبا طالب به أهل تبر
الواعي والبصير، مساحة آية اهلل العظمى اخلميين.«1

النظام  مواجهة  إىل  آلت  حاشدة  مظاهرة  يف  يزد  أهايل  شارك  املراسم،  انهتاء  بعد 

لساعته،  يزدي  راشد  اإلسالم  حجة  اعتقال  مت  وقد  هذا  بالدماء.  الناس  وتضّرج 

رسل فوًرا إىل 
ُ
ية يف إيرانشهر ملدة ثالثة أعوام، وأ وُحكم عليه بالنيف واإلقامة اجلبر

إيرانشهر بأول سيارة حكومية عثروا علهيا، وکانت سيارة إسعاف.

وقد أضحى نيف الشيخ راشد إىل إيرانشهر طليعة لتعّرف السيد اخلامنيئ عىل أهايل 

يزد عن کثب:

يوًما  ين  بعد عشر أي  إيرانشهر.  إىل  راشد  الشيخ  نيف  قصيرة مت  فترة  »بعد 

يارتنا، وعىل أثر أحداث يزد  ـ  عىل ما أظن ـ  من ذلك السفر الذي جاء فيه لز

واملجزرة اليت ارُتكبت يف مارس / آذار، حيث کان اخلطيب يف ذلك االجتماع 

املهم بيزد والذي آل إىل تلك األحداث الكبرى هو الشيخ راشد يزدي؛ الشيخ 

احلاج حممدکاظم راشد يزدي، قاموا باعتقاله ونفيه إىل إيرانشهر. فتسبب نفيه 

إىل هذه املدينة يف أن يترّدد علهيا أهايل يزد کثيًرا.« 1982/7/4

کان الشيخ  کثب. حيث  »کانت إيرانشهر طليعة لتعّرفنا عىل أهايل يزد عن 

کل  کملكة النحل أينما يضعوها جيتمع النحل حوهلا من  راشد، بال تشبيه، 

حدب وصوب، إذ کان قد ُنيف معنا إىل إيرانشهر. والشباب اليزدّيون بدورهم 

نتعّرف  أن  إىل  أدى  ما  إيرانشهر،  عىل  دوًما  يترّددون  شوق،  وبكل  کانوا، 

يز وسائر  ين للمالحم يف قم وتبر يز و ديگر شهدای ايران« )هنضة املسّطر ينان قم و تبر باره قيام محاسه آفر  عن کتاب »در
ً

1. نقال

ية يف إيران. شهداء إيران( منشورات هنضة احلر
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يات طيبة جًدا.« 1987/11/29 إّن يل مع هؤالء الشباب اليزديني ذکر علهيم. و

کان  يارته من خمتلف املدن،  کانوا يفدون إىل ز لقاء السيد اخلامنيئ بالشباب الذين 

له من التأثير ما أدى إىل التحّول والتغيير.

کان مساحته  يارة هلؤالء اليزديني بغية اللقاء بالسيد،  کل ز راشد يزدي: »يف 

کانوا يتشّبعون بصورة مذهلة  ُيقمي هلم درًسا، وبعد االستماع إىل أحاديثه، 

من  لغيرهم  يقام  کان  بل  باليزديني،  خيتص  ال  هذا  والبرنامج  يعودون.  و

إن أغلب الذين دخلوا بعد ذلك يف عداد  الوافدين من خمتلف املدن أيًضا. و

إرشاداته.« کثيًرا من نصائح السيد و کانوا قد انتفعوا  يني،  الثور

يل / نيسان، وصلت رسالة من يزد باسم آية اهلل الشيخ صدويق  يف الثامن من أبر

کان قد طلب يف رسالته من السيد اخلامنيئ أن يكاتبه فيما خيص  وعنوانه. حيث 

 بشأن قضايا 
ً

قضايا الثورة. فاغتمن السيد هذه الفرصة وقّدم للشيخ يف رسالٍة حتليال

البلد والثورة. بيد أّن الرسالة هذه مل تصل إىل آية اهلل صدويق وحسب، بل وصلت 

کانت تربطهم صلة بالشيخ  أيًضا إىل الكثير من طلبة العلوم الدينية والعلماء الذين 

الذين  اجلامعات  معظم طالب  أّن  إىل  مضاًفا  هذا  البلد.  أقطار  صدويق يف مجيع 

جاؤوا إىل إيرانشهر، أخذوا نسخة من هذه الرسالة إىل مدهنم ووّزعوها عىل نطاق 

کز السافاك مبكاتبة السافاك املرکزي  واسع. حىت آل املطاف إىل أن يقوم عدد من مرا

يعها  الرسالة وتوز واالقتراح عليه باعتقال السيد اخلامنيئ والذين سامهوا يف تكثير 

ية. إحالهتم إىل املحمكة العسكر يًعا و سر

 رسالة السيد اخلامنيئ األدبية والبسيطة يف الوقت ذاته إىل آية اهلل 
ّ

جاء يف مسهتل

الشيخ صدويق:
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»بامسه تعاىل

مساحة املستطاب آية اهلل احلاج الشيخ حممد صدويق دامت برکاته 

والرجال  الشرطة  مارسه  الذي  والعنف  الشدة  أن  بلغنا  األىس  مبنهتى 

املجهولون ـ  الذين يعتبرون أنفسهم خّداًما للناس ـ  يف يزد، آل إىل قتل 

جبسد   
ّ

حل الذي  بالدم  املشحون  العميق  اجلراح  وأّن  املسلمني،  وجرح 

ية بتسديد ضربة أخرى يف  يز، ازداد عمًقا ودمو الشعب إثر فاجعيت قم وتبر

يزد وجهرم وبضعة مدن أخرى. وحقيٌق بنا أن نتقّدم بالتعازي لسماحتكم 

مي األخالق واإلنسانية، 
ّ
ولكافة العلماء امللتزمني الذين يدخلون يف زمرة معل

ية. عىل هذه اهلمجية املأساو

أربعني  بفواصل  وقعت  اليت  املذکورة  األحداث  أن  ال خيىف عىل مساحتكم 

يوًما وبصورة متواصلة ومتتابعة وأخذت شيًئا فشيًئا تنتشر يف مجيع أرجاء 

البلد وتتخذ أبعاًدا أوسع، تكشف عن موضوعني أساسيني ومتيط اللثام عن 

ين حامسني: قرار

املوضوع األول سخط احلكومة اإليرانية من وعي أبناء الشعب وعزمه عىل 

إدراك املوقف.  مقع الناس وسيما العناصر اليت تساعدهم عىل هذا الوعي و

واملوضوع الثاين سخط الشعب من هذا اجلهاز املتجبر واجلائر وعزمه عىل 

يضغط  فيصلة أمره وقطع احلبل الذي بات يف کل حلظة يشتّد عىل رقبته و

اليت  املواجهات  کل  حال  هو  ـ  کما  املواجهة  هذه  يف  واحلق  کثر.  أ عنقه 

کمة يف موقف  تندلع بني احلّكام وبني الشعوب ـ  مع الشعب، والقوة احلا

البطالن والغطرسة....«
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ية اليت أدخلت يف قلبه الهبجة  م الشيخ صدويق هذه الرسالة الغنية والثر
ّ
بعد أن تسل

ية. مية وحيو والسرور، أرسل إىل إيرانشهر رسالة ثانية أدت إىل أن يزداد السيد عيل عز

يف هذه الرسالة الثانية، وبعد أن عّبر آية اهلل صدويق عن شكره الوافر عىل إجابة 

السيد  فلىّب  التفصيل.  من  يد  املز کتابة  منه  األوىل، طلب  لرسالته  اخلامنيئ  السيد 

 حتت عنوان »مسؤولية العلماء 
ً

کثر تفصيال ُسؤله وکتب له يف الرسالة الثانية جواًبا أ

ذکر  دون  املرة  هذه  فانتشرت  األعداء«،  خمططات  ومواجهة  اإلسالمية  الثورة  تاه 

اسم الكاتب:

»إن للناس ثقهتم برجال الدين. ولذا فإن حضور رجال الدين يف کل حرکة 

يعين حضور الشعب قاطبة، وعدم حضور رجال الدين يعين عدم حضور 

يتسمون  کانوا  احلرکة  وتلك  الهنضة  تلك  زعماء  أن  ولو  قاطبة.  الشعب 

بسياسة وحنكة فائقة، لكان مبقدورهم جّر فئة من الناس معهم عىل أعىل 

التقادير، ال أبناء الشعب برمهتم. ويف تلك املواطن اليت يتواجد فهيا رجال 

إىل  احلال  بطبيعة  قاطبة، ستؤول حرکهتم وهنضهتم  الشعب  وأبناء  الدين 

النصر  وکان  إال  بصورة مجاعية  الناس  فهيا  يتواجد  ما من حرکة  إذ  النصر، 

، وال استثناء يف ذلك.«
ً

 أم آجال
ً

حليفها عاجال

هبذا ُفتحت باٌب جديدة من العالقة بني الشيخ صدويق وبني اخلامنيئ الشاب.  و

وماعدا املكاتبات بالطبع، کانت تتبادل بيهنم رسائل شفهية أيًضا.

»بعد أن ترك مساحته إيرانشهر، کتب يل رسالة بنّي فهيا بعض ما جرى من 

أحداث يف يزد. فكتبُت له يف اجلواب رسالة ُمسَهبة مفّصلة تنطوي عىل 

املناضلة  اجلماعات  وأوضاع  الثورة  وأوضاع  إيران  أوضاع  واسع من  حتليل 

وُوّزعت  الوقت  ذلك  يف  الرسالة  تلك  ُطبعت  وقد  الدين،  رجال  وأوضاع 
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العلماء وحتّسس  کما وبّينُت فهيا دور  بمكية عشرات اآلالف من النسخ. 

ية مهنم. واستشهاده خير شاهد عىل صحة املوضوعات  األجهزة االستكبار

اليت ُذکرت يف تلك الرسالة.« 1982/7/2

»کان اليزدّيون يترّددون عىل إيرانشهر کثيًرا، وکانوا دوًما ما يأتون من ِقَبل 

الشيخ صدويق بنداء ومكتوب ورسالة شفهية، وکنُت أجيب علهيا.« 1982/7/4

إىل  اخلامنيئ  السيد  رسائل  وصول  يف  راغبة  وأتباعها  ية  اليسار التيارات  تكن  مل 

التيارات تويل اهتماًما  کانت  يقارعوهنا.  کانوا  کشف فهيا عن حقائق  الناس، فقد 

يعها!  توز للحّد من  الناس، وختّطط  السيد اخلامنيئ إىل  بعدم وصول رسائل  بليًغا 

فقد کان أعضاء التيارات يقصدون مدينة إيرانشهر بصفهتم أتباع الهنضة اإلسالمية 

يعّرفون أنفسهم عىل أهنم من حميب اإلمام اخلميين، مث يأخذون الرسائل اليت کتهبا  و

يعها يف مدهنم. يتعّهدون بتكثيرها وتوز السيد اخلامنيئ، و

کان  اليت  التيارات  بواسطة  الرسالة يومذاك ومقاطعهتا  هذه  »لقد مت حظر 

يني.  هلا، يف مجيع أرجاء البلد، نفوذها امليسء يف صفوف املجاهدين والثور

وحالوا دون )انتشارها(. وأينما وجدوها أخذوها وتكّتموا علهيا. وأنا بنفيس 

يعها يف مكان ما، فعرفُت بعد مدة  کي يقوم بتوز ا  مُت تلك الرسالة شاّبً
ّ
سل

أنه مّزق تلك الورقة أساًسا ونبذها، وتبنّي أنه من أتباع التيارات. حيث کان 

للتيارات حتّسسها املستمر تاه هذه القضية.« 1987/12/2

وباجلملة فإن األيديولوجية بالنسبة هلذه التيارات تتسم بأمهية فائقة. حيث کانوا من 

األيديولوجية اإلسالمية الصحيحة،  جانب يولون اهتمامهم باحليلولة دون انتشار 

يج أيديولوجيهتم. ومن جانب آخر حياولون ترو
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»کانت هنالك يف هذه اجلامعة )جامعة زاهدان( قبل الثورة دوافع خمتلفة مناوئة 

لإلسالم ومعادية للثورة يف األعم األغلب. حيث کان يأيت بعض األيديولوجيني 

يس! فيف أيام  ية من طهران إىل هذه اجلامعة للتدر ين لألفكار اليسار واملنّظر

النيف، کان بعض الشباب املتدينني الوالئيني القالئل واملعدودين جًدا جًدا، 

يأتون هبا إىل إيرانشهر ألرى ماذا يدّرسون. حيث  کراسات هؤالء و جيمعون 

يس هذه املسائل!« 1986/4/30 کانوا يأتون من طهران إىل هنا لتدر

العلماء من املنىف، جند  کان السيد اخلامنيئ يكتهبا لبعض  الرسائل اليت  إن أغلب 

فهيا الترکيز عىل موضوع احلكومة اإلسالمية وتدّخل العلماء يف الشؤون السياسية 

إدارة البلد. و

»عقدنا يف مشهد جلسة مع املرحوم العالمة الطباطبايئ )رضوان اهلل تعاىل 

وکان  يًبا.  تقر يومني  ملدة  استمرت  أو 1968،  سنة 1967  عليه( يف حدود 

يف  آنذاك  کان  الذي  اجلليل  )اخلميين(  اإلمام  وحرکة  النضال  موضوعها 

النجف. وقد دارت بيننا وبني املرحوم العالمة خالل هذين اليومني مسائل 

بنفيس،  دّونهتا  نقطة  إىل  مساحته  أشار  البحث،  من  مرحلة  ويف  متنوعة. 

وأودعهتا حىت يف الرسائل اليت أرسلهتا إىل بعض األماکن يوم کنت يف املنىف 

سنة 1977 و1978، دون ذکر اسم العالمة املبارك. وهذه النقطة اليت ذکرها 

کبير،  تقصير  هنالك  أن  يف  شّك  ال  هي:  البحث  من  يلة  طو ساعات  بعد 

االجتماعي  النظام  وقضية  البالد  إدارة  و السياسة  شؤون  عن   
ّ

التخيل وهو 

واحلكومة وغيرها.« 1997/3/8

يد يف نوعه، ولكنه  فر کبير مجيل  أنه مسجد  إيرانشهر، رغم  الرسول يف  مسجد آل 



بيع 1978 ▪ 95 3: الر

د هذا املسجد يف أواخر حياة آية  يًبا ومل حيظ بإقبال األهايل کما ينبغي. ُشّيِ متروك تقر

اهلل البروجردي، بدعٍم من مساحته وحتت إشراف الشيخ أمحد حمصل يزدي بصفته 

کان يسكن مدينة يزد، أصبح متولًيا عىل  البروجردي، وهو الذي   عن السيد 
ً

ممثال

هذا املسجد. 

العشرة  يف  إال  نشاط  فيه  يوجد  وال  مجاعة،  إمام  فيه  ليس   
ً

معّطال املسجد  کان 

ُيليق فيه  کان الشيخ حمصل يزدي يأيت إىل إيرانشهر و األوىل من شهر حمرم، حيث 

السيد  املحّبذ لدى  باألمر  الرسول مل يكن  آل  تعطيل مسجد  أن  مبا  املحاضرات. و

ف األمر.
ّ
کل إنعاشه مهما  اخلامنيئ، قّرر عىل إحيائه و

إلهيا  أضيف  مث  يق،  الطر هذا  يف  األوىل  اخلطوة  متثل  کانت  اجلماعة  صالة  إقامة 

عن  ني 
ّ
املصل عدد  تاوز  قليلة،  فترة  وبعد  دقائق.  عشر  ملدة  قصيرة  حماضرات 

. حىت آل 
ّ

ين والثالثني واخلمسني واملئة ووصل إىل ما يربو عىل مئيت مصيل العشر

األمر إىل أن حيضر أبناء السنة أيًضا يف حماضراته. فإن اهتمام السيد بإقامة صالة 

مكّبرات  من  خيرج  کان  الذي  والنافذ  اجلميل  صوته  ودوّي  جانب،  من  اجلماعة 

العربية من جانب آخر،  باللهجة  الصالة  وأذکار  السور  قراءة  أثناء  صوت املسجد 

أدى بأبناء السنة بعد إقامة الصالة يف مساجدهم، إىل أن ينطلقوا حنو مسجد آل 

الرسول يف سبيل االستماع إىل کلمة السيد اخلامنيئ.

وبقيُت فهيا عدة أشهر.  بلوشستان،  يف )حمافظة(  إيرانشهر  »ذهبوا يب إىل 

فتعّرفُت هناك عىل الناس، وأِنسُت هبم. وکنُت أذهب إىل املسجد إلقامة 

إلقاء املحاضرات عىل الناس. علًما بأن إخواننا من أهل الشيعة  الصالة و

کانوا يشارکون يف الصالة، وأما يف املحاضرات فكان إخواننا من أبناء السنة 

يعّبرون عن ُحهّبم.« 1981/11/11 أيًضا والسيما شّباهنم حيضرون و
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کان ملحاضرات السيد اخلامنيئ يف مسجد آل الرسول من الصراحة واحلسم ما  لقد 

ُيبدوا ردة فعٍل تاهها.  أثارت السافاك يف املنطقة لئال يقفوا مكتويف األيدي، وأن 

يل / نيسان: کاملحاضرة اليت ألقاها يف الرابع عشر من أبر

ميوت  الدين  يف  إخوانكم  من  البعض  النوم!  إىل  ختلدوا  ال  الناس!  »أهيا 

هذا  عىل  األوضاع  تسير  ملاذا  الِبطنة!  من  ُمتَخٌم  اآلخر  والبعض  جوًعا، 

املنوال؟ ملاذا؟ ألسنا مسلمني؟ مِلَ ال تتكلمون؟ مهما توّغل املرء يف الشدة 

 يندم عىل عمله أبًدا.«
ّ

والُعسر، عليه أن يدافع عن أخيه يف اإلنسانية وأال

يًرا إىل املرکز ملعرفة ما جيب أداؤه. ذه السافاك، إرساله تقر
ّ

أول إجراء اخت

يًرا، عن  فيف أواسط الشهر الرابع، أعّد السافاك يف حمافظة سيستان وبلوشستان تقر

ية  إحدى صلوات اجلماعة اليت يقيمها السيد اخلامنيئ يف مسجد آل الرسول، ملدير

االستخبارات الثالثة يف طهران. جاء فيه:

آل  مسجد  يف  الصالة  يقمي  اخلامنيئ،  احلسيين  عيل  املنيف  الدين  »رجل 

يأمّت خلفه حنو 150 إىل 200 شخص، وبعد الفراغ من الصالة يقّدم  الرسول، و

يل / نيسان،  النصائح للمشارکني يف املسائل الدينية. يف السابع عشر من أبر

فة حول الصالة بني املشارکني.«
َّ
يع عدد من الكتب املؤل قام املشار إليه بتوز

ين يف مسجد آل الرسول يزداد يوًما بعد  ير أيًضا: »عدد احلاضر وجاء يف تتمة التقر

يوم، والبعض يزوره يف داره کذلك.«

ير املبعوث: ا عىل التقر يز ثابيت، رّدً بعد عدة أيام، وصل أمٌر من طهران ومن ِقَبل برو

إليه  املشار  أعمال  مبراقبة  األمر  يرجى  أعاله،  املبعوث  ير  التقر إىل  »نظًرا 

وتصرفاته مبا هو املقتىض، ومعرفة األشخاص الذين يذهبون للقائه ومراقبهتم 

ية العامة بالنتيجة.« إعالم املدير مبا ينبغي، و
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يل / نيسان رسالة إىل منظمة  ويف هذا املضمار، أرسل شيخان يف التاسع عشر من أبر

األمن واالستخبارات يف زاهدان. شيخان الذي کان رئيًسا للسافاك يف خراسان وعىل 

معرفة جيدة بالسيد اخلامنيئ، کتب يف رسالته:

يز مكانة السيد عيل اخلامنيئ يف املنىف! واألصلح  »ليس من املصلحة تعز

بالنظر إىل األوامر الصادرة فرض بعض القيود عليه.«

ية واألمنية يف إيرانشهر، کانت  رغم التوصيات واألوامر الصادرة إىل القيادات العسكر

إلقاء  و إقامة صالة اجلماعة  فبعد  آخر.  بعد  يوًما  تتوّسع  السيد اخلامنيئ  نشاطات 

املحاضرات اليومية، وصل الدور إىل إقامة صالة اجلمعة أيًضا.

عام 1977 وقسًطا  أواخر  ما بني  إيرانشهر  الثورة يف  »بقيُت قبل )انتصار( 

من عام 1978. وکان يبلغ أبناء السنة من أهالهيا مخسني إىل ستني باملئة. 

وکانت هلم صلوات مجع متعددة؛ ذلك إهنم ال يذهبون إىل إقامة صالة مجعة 

أقيمت عشرة صلوات مجع.  کانت يف مدينٍة عشرة مساجد،  فإن  واحدة. 

مسجد  أّن  ورأينا  وهناك.  هنا  اجلمعة  صالة  يقيمون  کانوا  إيرانشهر(  )ويف 

الشيعة خالًيا من صالة اجلمعة ومثة ضرورة إلقامهتا، فبادرنا إىل ذلك. 

حشوًدا  اليوم  ذلك  يف  ورأيُت  مجعة،  صالة  أول  يف  املسجد  إىل  ذهبُت 

کان  حيث  تشييده.  من  عاًما  ين  عشر منذ  هلا  نظيًرا  املسجد  يشهد  مل 

کثر من نصفه جبمهور املصلني.  کتّظ نصفه أو أ کبير، وقد ا للمسجد رواق 

يبة النائية من العامل، مل يشهد قّط مثل  ية الغر واملسجد هذا، ويف هذه الزاو

هذه اجلماهير.

کانوا يستمعون إلهيا بالبكاء. حيث  شرعُت بأداء اخلطبة، فأجهش الذين 

املسلمني صالة  إذ يرون أن لسائر  بالنسبة هلم عظيًما وُمهّيًجا،  کان األمر 
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مجعة، دون أن يكون هلم ذلك. ولذا اهنمرت دموعهم بكاًءا عىل هذه النعمة 

نعمت علهيم.« 1983/8/16
ُ
اليت أ

جاذبّيهتا  هلا  کانت  الناس  إىل  بالنسبة  اجلمعة  اخلامنيئ يف خطب  السيد  کلمات 

وحالوهتا  خمتصاهتا  بالطبع  خطبة  ولكل  وبصيرة.  معرفة  يدهم  تز وکانت  الكبيرة، 

يغّير بذلك  اخلاصة. فيف اخلطبة األوىل عىل سبيل املثال کان يتناول قضية التقوى، و

کانت مصحوبة بالتقوى الفردية وهي مبعىن اخلوف  فهيا نظرة الناس اليت غالًبا ما 

من اهلل:

»سألوا أحد األعالم ـ  ولعله حديٌث ـ  ما هي التقوى؟ فأجاب: إذا مررَت 

أرض  يف  مييش  مفن  التقوى.  معىن  وتدرك  تفهم  أن  ميكنك  شائكة  بأرض 

شائكة عليه أن يراقب ثوبه وقدمه يف کل خطوة خيطوها. ولو قطع خطوة غير 

مدروسة، ستجرح األشواك قدمه أو متّزق ثوبه. واحلياة هي األرض الشائكة 

ية واحليوانية، وأشواك  ذاهتا. فأشواك األهواء النفسانية، وأشواك امليول البشر

إن أغلب أولئك الذين احنرفوا   قدمه. و
ّ

الرغبات القلبية، ترح اإلنسان وتشل

عن سبيل اهلل وُحرموا من إدراك فضيلة اجلهاد يف سبيل اهلل والسعي واجلّد 

ب عىل رغباهتم النفسانية.
ّ
يف سبيل اهلل، هم الذين مل يتمّكنوا من التغل

ب عىل نزواته النفسانية؟
ّ
کيف يتأىت للمرء أن يتغل

املستمرة  والتويق  واحلذر  احليطة  حالة  فيه  وتكون  بالتقوى،   
ّ

يتحىل حني 

يق، بل يكون  کالغافل الذي أطبق عينيه وهو يسير يف طر حية، وال يكون 

کالبصير الذي حيتمل يف کل خطوة وجود بئر أو حجر أو شوك. فاألشواك يف 

إن أهواءنا النفسية وحّبنا  يق تارتنا ويف مجيع جهودنا کثيرة. و حياتنا ويف طر

 أقدامنا وأعمالنا. فلنراجع حياتنا لنجد کم 
ّ

للجاه واملال والسلطة واللذة تشل
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هي الذنوب اليت جنترحها، سواء تلك الذنوب اليت ختتص بأبداننا، أو تلك 

الذنوب اليت ترتبط بعقولنا، أو تلك الذنوب اليت تتعلق حبيثيتنا وشخصيتنا، 

يتسىن للتقوى أن تلعبه يف هدايتنا.  کبير  إذا ما راقبناها، سنرى أي دور  و

اّتقوا، أي احذروا وحتّسسوا، وانظروا إىل العمل  املؤمنني للناس  يقول أمير 

ئوا أنفسكم، وال تكونوا  الذي متارسونه بعني دقيقة ثاقبة ونظرة ناقدة، وخّطِ

ين وعهنا راضني أبًدا.. هذه هي تقوى الفرد، وهنالك تقوى  کر ألنفسكم شا

يق،  الطر يتيه يف   
ّ

أال أراد  ما  إذا  اإلنسان  أن  أيًضا. فمكا  دائرة االجتماع  يف 

إذا  املجتمع  کذلك  الطرق،  وقّطاع  واملعرقلني  العقبات  أمام  يقف  أن  عليه 

ع سبيل اهلل، أو أن يعثر عليه إذا ضّيعه، عليه أن يكون َحِذًرا   ُيضّيِ
ّ

أراد أال

حّساًسا، وأن يعرف األعداء وحاالت الِعداء.

کثيًرا ما تقع يف العامل أحداٌث هلا صلهتا مبجتمع ما، دون أن يّطلع علهيا أفراد 

ية من زوايا العامل تندلع حرب، ويف بقعة من بقاع العامل  ذلك املجتمع. فيف زاو

أ أشخاص من ِقبل  خُيّطَ ُتبَرم اتفاقية، ويف منطقة من املناطق ُتنجز معاملة، و

کله ال ميّت  ُيعاَقب أناس بواسطة املتغطرسني، وحنن نزعم أن هذا  العتاة، و

 بالتقوى االجتماعية يستنبط 
ّ

إلينا بصلة، بيد أّن اإلنسان الواعي واملتحيل

ُيدرك موقًفا. فإن من الواجبات  کل واحدة من هذه األحداث قضية و من 

يات األحداث املعاصرة.  کل مسلم هي الوقوف عىل جمر اليت تقع يف عنق 

يته الثاقبة،  ولو أن جمتمًعا تابع مجيع حوادث العامل ووقائعه بعني معرفته ورؤ

ق به، وراح 
ّ
وَعِلم أن احلدث الذي حيدث يف نقطة نائية من العامل قد يتعل

يفّتش عن عالقة ذلك احلدث به ومبجتمعه وحبياته ومبصيره، ال مراء يف أّن 

 واهلالك.
ّ

املجتمع هذا سوف ال يشهد الذل
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ماذا  يعلمون  و واليقظة،  بالوعي  يتمّتعون  املسلمون  کان  اليت  احلقبة  فيف 

أسياًدا  کانوا  العامل،  يات  واجهبم تاه جمر هو  ما  يعرفون  و الدنيا،  جيري يف 
مرفوعي الرأس....«1

مل  اليت  واملعاصرة  احلديثة  السياسية  باملسائل  زاخرة  کانت  بدورها  الثانية  واخلطبة 

أيًضا. والسيد اخلامنيئ بكالمه وأسلوبه  العاصمة  ُنزالء  يكن عىل اطالع هبا حىت 

کان يكشف للناس عن الكثير من احلقائق املعاصرة يف  يح وخطابه النارّي،  الصر

أحداث يف  من  ما جيري  باملسؤولية تاه  يشعرون  کيف  مهم 
ّ
يعل و والعامل،  املجتمع 

کنافه. أطراف العامل وأ

قد  کان  اليت  اجلمعة  نفس صالة  الثانية من  اخلطبة  يقول يف  املثال،  وعىل سبيل 

حتّدث يف خطبهتا األوىل عن التقوى الفردية واالجتماعية:

»إن اهلل تعاىل يدعو الناس إىل الشعور باملسؤولية واليقظة والتقوى الفردية 

واالجتماعية.

... َمَثل املؤمنني واإلخوة املسلمني کَمَثل البنيان الذي حيافظ بعض أجزائه 

واحلديد حيفظ  بعًضا،  بعضه  حيفظ  القصر  يف  فاآلجر  اآلخر.  البعض  عىل 

اآلجر، واألعمدة حتفضها مجيًعا، والكل حيفظ بعضه بعًضا.

بعقة  أي  يف  املقدس،  اإلسالم  دين  اعتنقوا  الذين  واملسلمون  واملؤمنون 

کذلك،  أهنم  مبا  و الواحد.  البنيان  أجزاء  ميّثلون  کانوا،  العامل  بقاع  من 

جسد  يف  عضًوا  يعّد  العامل،  بلدان  من  بلد  أي  يف  يعيش  الذي  فاملسلم 

عىل  يّطلعوا  أن  املسلمني  عىل  جيب  ولذا  املقدس.  اإلسالمي  املجتمع 

أحوال بعضهم اآلخر.

يخ الدقيق لصالة اجلمعة جمهول لألسف. يط صويت، ولكن التأر ين اخلطبة من عىل شر 1. مت تدو
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ال حيق يل أن أفّكر مبصاحلي الشخصية دون أن أّطلع عىل مصالح املسلمني..

ال حيق يل أن أتاهل مصير جاري..

 يأهبوا مبصير املسلمني يف املدن األخرى..
ّ

ال حيق ألهل مدينٍة أال

 يكترثوا مبصير املسلمني يف البلدان األخرى..
ّ

ال حيق ألهل بلٍد إسالمي أال

والبلدان  اإلسالمي  وباملجتمع  املسلمني«  بأمور  هيمّت  ومل  أصبح  »من 

اإلسالمية »فليس مبسلم«.

لو واظبنا عىل الصالة والصيام وأداء احلقوق املالية الواجبة، وارتدعنا عن 

املحرمات  عن  امتناعنا  رغم  ولكن  الناس،  أموال  کل  وأ والغيبة  الكذب 

الشرعية وأدائنا للواجبات الشرعية، مل نقف عىل أحوال املسلمني ومل نعبأ 

مل  فالنيب  وفق هذا احلديث.  علينا  املسلم  اسم  مبصيرهم، ال ميكن إطالق 

املسلمني  بأمور  هيمّت  ومل  أصبح  »من  ُيبالغ!  ومل  جماًزا،  يتحدث  ومل  ميزح، 

فليس مبسلم«.

جيب عىل اجلميع أن يكون هلم اهتمامهم ونشاطهم تاه مصير املسلمني يف 

اك ضّدهم من مؤامرات. أي جيب علينا 
ُ

العامل وحيال ما جيري علهيم وما حت

اليوم، وحنن جالسون يف إيرانشهر، أن نفّكر مبصير املسلمني يف لبنان؛ أولئك 

ين  واملستعمر العامليني  ين  للمتآمر واجلور  الظلم  يد  )ُيظلمون( عىل  الذين 

ُيسحقون حتت وطأة اجلالدين الصهاينة، وأن  الدوليني يف الشرق والغرب، و

نتحّسر علهيم، وأن نعلم بأّن قضيهتم ال تنفصل عن قضيتنا.«

خطيًبا  األمة  إمام  وحبكم  يوًما  أصبح  مجعة،  خطيب  يومذاك  إيرانشهر  شهدت 

للجمعة يف أم القرى اإلسالمية، وأثبت للعامل مفهوم إمام اجلمعة احلقييق الذي يرىق 

إىل مستوى احلكومة اإلسالمية.
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أبوالقاسم صّدييق، سائق شاحنة من مدينة مب، هو اآلخر الذي توّجه يف شهر مارس 

عجب بالسيد اخلامنيئ وأحكم عالقته به شيًئا فشيًئا.
ُ
/ آذار إىل إيرانشهر وأ

أبوالقاسم صّدييق: »يف أوائل سنة 1978، مت نيف رجٍل ُيدعى السيد جواديان 

السيد  استشهاد(  )ذکرى  بعينية  أر مراسم  إلقامته  وذلك  مب،  مدينة  إىل 

واملحبني  األصدقاء  من  ونفر  أنا  وکنُت  مهاباد.  مصطىف اخلميين يف مدينة 

لإلمام )اخلميين( خبدمته. ويف عيد الربيع، أخبرنا جواديان بأن أحد العلماء 

بالثناء  وأخذ  إيرانشهر،  إىل  نفيه  مت  قد  اخلامنيئ،  السيد  وامسه  يني،  الثور

ين من مارس  ين أو اخلامس والعشر عليه، فرغبنا يف لقائه. ويف الرابع والعشر

السيد  يارة  لز إيرانشهر  إىل  اإلخوة،  ثالثة من  أو  اثنني  مع  توّجهنا،  آذار   /

کان الناس حيتاطون يف  اخلامنيئ. وبعد االستفسار عثرنا عىل داره، حيث 

إعطاء العنوان. تشّرفنا هناك خبدمة السيد وکان الشيخ راشد موجوًدا أيًضا. 

ال  ما  اجلاذبية  من  للسيد  کان  ولقد  لسماحته.  ياريت  ز أوىل  هذه  وکانت 

املسافة  أن  ورغم  مفارقته.  مبقدوري  يعد  ومل  أبًدا،  يته  رؤ من  أشبع  تذرين 

إيرانشهر حنو 350 کيلومتًرا ترابًيا، کنُت يف کل أسبوع أذهب  الفاصلة بني مب و
يارة السيد وأبىق عنده يوًما أو يومني.«1 لز

من  منوذًجا  يعتبره  و صّدييق2،  أباالقاسم  حيّب  أيًضا  اخلامنيئ  السيد  کان  وبدوره 

يق احلق؛ اخلواص الذين ال حيملون يف الظاهر علًما مًجا، ولكهنم يفهمون  خواص فر

کثير من العلماء الدارسني. کثر وأفضل من  أ

إحدى  يف  وکان  إيرانشهر،  يف  منفًيا  کنت  الثورة  انتصار  قبل  ما  فترة  »يف 

يناها معه يف سبتمبر / أيلول 2016. 1. األقوال املنقولة عن السيد أيب القاسم صّدييق يف هذا الكتاب، تعود إىل مقابالت أجر

2. قسم امللحقات، الصور يف ص 212 و213.
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بيهنم  ومن  سائق  بيهنم  من  نعرفهم  أشخاص  عّدة  مهنا  يبة  القر املدن 

صاحب عمل حّر، ومل يكن هؤالء بالتايل من ذوي الثقافة واملعرفة مبعناها 

کانوا من  العوام، ولكهنم رغم ذلك  ًيا يف صنف  فون ظاهر ُيصّنَ و اخلاص، 

يتحدثون عن  بشكل منتظم، و إيرانشهر  للقائنا يف  يأتون  اخلواص. وکانوا 

أنه يدخل يف   
ّ

إال  طّيًبا 
ً

وکان رجال الدين يف مدينهتم،  حواٍر هلم مع رجل 

عداد العوام. التفتوا! سائق الشاحنة من اخلواص، بينما ذلك العامل املبّجل 

کان يقول عىل سبيل املثال: ملاذا حني يذکر  إمام اجلماعة من العوام! إذ  و

ون عليه مّرة واحدة، يف حني إذا ذکر اسم اإلمام )اخلميين( 
ّ
اسم النيب تصل

ون عىل النيب ثالث مّرات؟! 
ّ
تصل

مل يكن ليفهم ذلك. وکان السائق يرد عليه بالقول: يوم نفرغ من املواجهة، 

ثالًثا  الصالة  َنَدع  ال  حنن  الثورة،  وتنتصر  األرجاء،   
ّ

کل اإلسالم  يسود  و

وحسب، بل َنَدعها مرة واحدة کذلك! فإن هذه الصلوات الثالث تعّد اليوم 

مواجهة! السائق يفهم ورجل الدين ال يفهم!« 1996/6/9

مل تكن أنشطة السيد اخلامنيئ قد تلّخصت يف إيرانشهر، بل کان أحياًنا ما يترك هذه 

املدينة قاصًدا املدن األخرى مىت ما أتيحت له الفرصة. وکان غالًبا ما يسافر إىل سائر 

مدن املحافظة بالسيارة اليت اشتراها له بعض رفاقه وأرسلوها إىل إيرانشهر.

يان1، وهو أحد أصدقاء السيد اخلامنيئ  أبوالقاسم صّدييق: »احلاج أمحد قدير

يف طهران، اشترى له سيارة بيجو 404 بيضاء2، وأرسلها إىل إيرانشهر. حيث 

1. قسم امللحقات، اهلامش يف ص 190.

2. قسم امللحقات، الصورة يف ص 198.



104 ▪ يف املنیف

ا من 
ً
کان شاّق کثيًرا ما يترّدد إىل أطراف املدينة، وهذا بالنسبة له  کان السيد 

کان حاذًقا يف السياقة، ما  کانت رائعة، والسيد بدوره  دون سيارة.. السيارة 

تسّبب هذان األمران يف ارتياحه.1«

کان السيد  کيلومتر ـ  هي من املدن اليت  مدينة َبزمان ـ  اليت تبعد عن إيرانشهر مئة 

اخلامنيئ يترّدد علهيا کثيًرا. وکان يف األغلب يذهب إلهيا يف أيام اإلثنني إللقاء حماضرة 

عىل أهل املدينة. وقد بدأ السيد برحلته إلهيا منذ عام 1977 وبدعوة من أهالهيا.

مبعية السيد إىل بزمان وکان  كرماين: »أتذکر يوًما سافرُت مع زوجيت و حجي 

هو السائق. أمقنا هناك صالة اجلماعة، مث ألىق السيد حماضرة. وکان شيعة 

عىل  حافظوا  ولقد  ضيافتنا.  ُيكرمون  السجادية،  السادة  من  وهم  بزمان، 

صلهتم يب وبآية اهلل اخلامنيئ أيًضا.

ويف اللقاء الذي مجعنا معهم أخيًرا، ذّکرونا قائلني: هل تتذکر يف تلك السفرة 

 مّنا کان ُيذّکر اآلخر باملنيّس مهنا؟«
ٌّ

کّنا نتلو آياٍت من القرآن قد حفظناها، وکل

 من السادة رودين بامري والسيد موىس سجادي والسيد 
ٌّ

ويف هذا البني، فقد أقام کل

السيد  مع  ووثيقة  بزمان، عالقة محيمة  مدينة  کبار  عبدالرمحن سجادي، وهم من 

ليذهب بالسيد عيل  کان أحدهم يأيت إىل إيرانشهر  اخلامنيئ. ويف أغلب األوقات 

ُيعيده، وهذا ما جّرهم أحياًنا إىل خمفر الشرطة واالستجواب واالعتقال.  إىل بزمان و

ا عىل سؤال: ما هو سبب االرتباط بالسيد  ويف إحدى استجوابات خمفر الشرطة، ورّدً

اخلامنيئ، قال السيد عبدالرمحن: إنه رجل ديننا! حنن نطرح عليه أسئلتنا، واحترامه 

واجٌب علينا.

کتاب »مؤمن انقالىب )املؤمن  1. فيما خيص العالقة احلميمة بني السيد أيب القاسم صدييق وبني مساحة اإلمام القائد، راجع 

الثوري( ـ  أبوالقاسم صدييق« من جمموعة صهــبا.
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وقال رودين بامري للسيد عيل أيًضا: لو أحلق هؤالء الشرطة األذى بك، ُمرين حىت 

أقتل  أيًضا  أنا  املقابل  يف  رودين:  أجاب  يقتلوك.  إهنم  السيد:  له  فقال  أواجههم. 

رجلني مهنم!

السيد  کان  وبدوره  االقتصادية،  الناحية  من  ُعسر  يف  يعيشون  بزمان  أهايل  کان 

اخلامنيئ يسعى ألن يعمل عىل حتسني أوضاع معاشهم.

يف: »کان يف بزمان مسجد مصنوع من التنب والطني، ويف وسطه  ؤو حمسن ر

املسجد  أتذّکر  املسجد،  هذا  أشاهد  يقول: حني  السيد  وکان  خنيل.  عدة 

النبوي يف املدينة.

کان السيد يقوم به يف بزمان، إهداؤه عنًزا باکستانية ـ  وهي  ومن أمجل ما 

يقول هلم: لو حافظمت عىل هذه العنز إىل  عنز حلوب ـ  للعوائل املستضعفة و

السنة القادمة حىت تلد وتتكاثر، ستستلمون هدية أخرى. والنقطة )اهلامة( 

ممّثل  وهو  اخلامنيئ،  السيد  قّدمه  ما  هذا  بأن  بزمان  أهايل  قول  يف  تمكن 

اإلمام اخلميين. فإن الترّدد العائيل والقبائيل يف تلك املنطقة کثير. وحني يأيت 

إذا ما  يشاهدون العنز، يسألون: من أين هذا ومن الذي أعطاه؟ و األقرباء و

حافظوا علهيا سنة، تلد هلم مرتني، ويف کل مرة توأم! وهذا العمل من جانب 

يل الفقر املدقع يف بزمان، ومن جانب آخر يؤدي إىل انتشار اسم اإلمام  ُيز

اخلميين املبارك.

کان يساعد  علًما بأن مساعدات السيد املالية ال ختتص بأهايل بزمان، بل 

کانت تصل  يسّد حاجاهتم. حيث  أيًضا و الكثير من العوائل يف إيرانشهر 

 کثيرة إلنفاقها يف خدمة الناس. واجلهاز أيًضا مل يكن 
ٌ

إليه يف إيرانشهر أموال

کان يرى أّن التردد هذا إمنا هو يف سبيل املساعدات املالية وال  ليتشّدد، إذ 
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يارته  وز وتلّطفه  منيّفٍ  وبالطبع فإن مساعدة رجل ديٍن  بالسياسة.  له  شأن 

للعوائل الضعيفة إىل جانب عدم اهتمام النظام الهبلوي والساللة امللكية 

 يف إقبال الناس عىل الثورة.«
ٌ

کتراهثم بالناس، کم کان له دوٌر مذهل وعدم ا

والشيعة  کرد  السيد اخلامنيئ اسم مدينة بشا للمرة األوىل مسامع  بزمان، طرق  ويف 

املظلومني واملخلصني يف تلك املنطقة املحرومة:

کرد منذ عام 1978 ومنذ ما قبل انتصار الثورة.  »کنت أعرف اإلخوان يف بشا

والسبب يف ذلك يعود إىل أن اإلخوة يف بزمان ودلكان الذين کانت ترتبطهم 

عن  معنا  يتحدثون  کانوا  ما  کثيًرا  علهيا،  يترددون  وکانوا  کرد  ببشا صلة 

السنني،  تلك  املناطق يف  تلك  إىل  يوًما  الذهاب  أرغب يف  وکنُت  أهالهيا. 

کنُت أذهب  کنُت منفًيا يف إيرانشهر. علًما بأين  ولكنه مل يكن ميسوًرا ألين 

إىل بزمان، ولكن مل يكن مبقدورنا الذهاب إىل ما بعد بزمان، وکان حًقا عمل 

کانوا حيولون دون ذلك.« 1985/10/12 عسير، ألهنم 

يف  کّنا  يوم  َبشَكرد.  تعبيرهم  حّد  وعىل  أيًضا،  املنطقة  أعرف  »کنُت 

کرد وميناب  إيرانشهر، کان بعض أصدقائنا ومعارفنا من مناطق دلكان وبشا

يق ميناب ـ   کرد إيرانشهر، والثالثة يف طر يق بشا ـ  حيث تقع دلكان يف طر

کانوا  ما  وأحياًنا  يارتنا،  لز يل  والطو الصعب  يق  الطر هذا  عناء  يتجّشمون 

کبير قد  قاء بنا. وذات يوم جاء من تلك املنطقة شيخ 
ّ
کرد لل يأتون من بشا

ّيا بزّي رجال الدين ـ  مل يكن من أهل العلم ولكنه کان قد لّف عىل رأسه  تز

أهايل تلك  امسه. جاء وشكى من فقر  أتذکر  قطعة من مقاش أبيض ـ  ال 

بعد  أتذّکرها  مازلُت  ولذلك  کثيًرا  راقت يف عيين  عبارة  واستخدم  املنطقة، 

يل لشّحة املاء! يح لكثرة اخلبز وو ميّض ثالثني عاًما ونّيف، حيث قال: و
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فاملاء کثير يف أطراف دلكان، ولكن ال أرض فهيا وبالتايل ال خبز فهيا. وکأّن 

تلك املناطق مل يكن هلا وجود خارجي قبل الثورة! أي إن األجهزة احلكومية 

مل تكن تكترث هبا أبًدا.« 2012/5/29

استمّرت رحالت السيد اخلامنيئ إىل بزمان1، حىت طالب السافاك يف املنطقة مرکز 

ينهّبهم بشدة،  الشرطة أن حيول دون خروج رجال الدين املنفيني، وأن يستدعهيم و

املسائل الضارة، ستمي وفق القانون  إظهار  إذا ما واصلوا بّث السموم يف األذهان و

شاهد  إذا  أنه  أيًضا  الدرك  ملخفر  السافاك  وأعلن  کما  حّدة!  أشد  إجراءات  اختاذ 

ذ 
ّ

اخت الشرطة.  ملرکز  وتسليمهم  اعتقاهلم  إىل  يبادر  أن  إيرانشهر،  خارج  املنفيني يف 

اإلثنني،  يوم  بزمان،  اخلامنيئ يف  للسيد  تواجٍد  آخر  بعد  اإلجراءات  هذه  السافاك 

يل / نيسان. ين من أبر الرابع والعشر

واألسواق،  األزقة  يف  العاديني  الناس  جُيالس  ما  دوًما  اخلامنيئ  عيل  السيد  کان 

کان هو وعائلته من نفس هذه الطبقات ال من  جيلس عىل مائدهتم اخلالية، بل  و

ومرات،  مرات  أرغمته  درجة،  إىل  وبعائلته  به  الفقر  وصل  وقد  واألغنياء.  ياء  األثر

يف أيام الطفولة واملراهقة والشباب، عىل أن يضع رأسه عىل الوسادة جائًعا للضيق 

واإلعواز. ولكن رغم کل هذا ويف فترة نفيه إىل إيرانشهر، ازدادت معرفته بآالم الناس 

کثر، ورأى يف إيرانشهر من الفقر ما ال رأته فيما مىض عيناه وال  کثر فأ ىص أ
ُ

اليت ال حت

مسعت به أذناه.

مية السيد عىل مقارعة حكومة الطاغوت  الم الناس وحمهنم، زادت من عز مشاهدة آ

واستئصال شأفهتا إنقاًذا للناس:

1. قسم امللحقات، الصورة يف ص 203.
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دقيق  من  ُيصَنع  خبز  عن  عبارة  حينذاك  الناس  من  الكثير  طعام  »کان 

مطحون من نواة التمر املسحوق! أساًسا من ذا الذي يصّدق أن يسحقوا 

ما  هذا  کلوه؟!  يأ و واخلبر  الدقيق  منه  يصنعوا  و بلوشستان  يف  التمر  نواة 

شاهدناه يف فترة النيف.« 1997/12/29

»ال أنىس يف إيرانشهر ذلك اليوم الذي نزلُت فيه إىل الشارع، فرأيت مشهًدا 

من امرأة مع أطفاهلا، وبقيت )حائًرا( ماذا أصنع يف الشارع، لشدة ما أّدى إىل 

کّنا يف  اعتصار قليب. علًما بأن الفقر باإلمكان أن ُيرى يف کل مكان، وحني 

کان بوسعك أن ترى الفقر. ولكين رأيت يف إيرانشهر أوضاًعا، زادت  مشهد، 

إراديت عىل ضرورة اقتالع جذور هذا اجلهاز  ية من عزمي و نفس هذه الرؤ

إين حًقا لو کنت  يقة کانت. و الذي تسّبب يف نشوب هذه األوضاع بأي طر

يًعا إثر حرکة أنطلق هبا، ملا توانيت   يب سر
ّ

أفترض هناك أن املوت سيحل

عن هذه احلرکة أبًدا، حيث کنُت أمحل مثل هذا الدافع واملحّفز.« 1982/5/7

ال فقر أهايل املنطقة وحسب، بل اجلهل والفساد والرّقّية واألّمية والبطالة وعشرات 

رق قلب السيد عيل:
ُ

املظامل األخرى اليت فرضهتا احلكومة عىل البلوش، کلها کانت حت

»لقد فرض النظام امللكي اجلائر عىل شعبنا اجلهل والفساد والرّقّية والفقر مع 

بعض. وکان هذا هو الوضع السائد يف کل مكان، دون أن خيتص ب )حمافظة( 

ُيسيل  کان حيرق القلوب و سيستان وبلوشستان. بيد أّن ذلك املكان الذي 

تلّمسُته بنفيس؛ مرة يف  الدموع، هو هذه األرض احلارة واحلارقة، وهذا ما 

الناس ال  زاهدان، حيث شاهدُت مشاهد من فقر  سنة 1963 ويف مدينة 

)ومرة يف   ،1 و 1968  ومرة يف سنيت 1967  النسيان،  بقعة  رمهيا يف  يسعين 

يارته لتلك املناطق جراء الزلزال الذي ضرب مدينة فرودس عام 1968. 1. إشارة إىل ز
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سنيت( 1977 و1978 ويف فترة نفيي إىل إيرانشهر. فقد رأيت هذه املشاهد 

ذلك  فرضه  الذي  البالء  وذلك  الناس  هؤالء  حياة  وشاهدت  کثب،  عن 

النظام عىل هذا الشعب. وهذا ما أحسسته وتلّمسته، وجالسُت أهايل هذه 

مشاهدة  خالل  ومن  بعد،  عن  ال  قرب  عن  المهم  آ و)شاهدُت(  املنطقة، 

يق کتاب أو جملة أو ما ينقله اآلخرون، بل مسعته وشعرت  حياهتم، ال عن طر

کان  أوضاٌع  وهذه  قلهبم.  لسان  ومن  حاهلم  لسان  ومن  لساهنم  من  به 

النظام امللكي اجلائر قد فرضها عىل أبناء الشعب اإليراين برمته وعىل هذه 

املنطقة.« 1986/4/28

»إيرانشهر اليت شاهدهتا يف سنوات الكبت وتضييق اخلناق، مل تكن لتعاين 

کان قد فرض عىل أهايل هذه املدينة  من الفقر وحسب، بل ماعدا الفقر، 

 مبجتمٍع ما.« 1986/4/29
ّ

کل املشاکل اليت ميكن تصّورها أن حتل

 رأسه عىل الوسادة وهو 
ٌ

السيد عيل اخلامنيئ؛ الرجل الذي ال يطيق أن يضع طفل

جائع، أحياًنا ما کان جيهش بالبكاء حني يشاهد بعض املشاهد اليت ال تطاق:

ملشاهدته، وکانت هناك  املنىف، قصدُت سّد مببور  کنُت يف  »ال أنىس يوم 

فترة اخلوانني  تعود إىل  اآلن مواصفاهتا، وهي  أتذّکر  قلعة، ال  يبدو  ما  عىل 

البلوش،  املراهقني  من  ثالثة  أو  اثنني  أرى  إذا  و أنظر،  أنا  وبينما  السابقة. 

حنوهم  توّجهُت  إلهيم.  أحتّدث  أن  فرغبُت  عاطلني،  هناك  ميشون  کانوا 

يذهبون  أهنم  باحلديث معهم، وسألهتم عن وضع حياهتم، وعن  وشرعُت 

يدرسون أم ال، وعن أحاسيسهم اإلسالمية، وعن أمور  إىل املدرسة أم ال، و

کثيرة أخرى، ومسعت أجوبة مهنم.

فخمّي احلزن عىل قليب، وذلك ألين رأيُت شباًبا ومراهقني يف منهتى الذکاء، 



110 ▪ يف املنیف

وال  مدرسة  ال  اإلهلي.  الرصيد  هذا  استثمار  إمكانية  تتوافر  أن  دون  ولكن 

يدرس، ولكن ال ميتلك أي واحدة من  يد أن يعمل و حياة مناسبة.. إنسان ير

يات ذهين حىت اللحظة، وسيبىق   ذکر
ّ

مواهب احلياة، فُنِحَت هذا يف سجل

کوًخا يف )منطقة( حممدآباد، فوجدت  منحوًتا إىل األبد. ذات يوم دخلُت 

لبًنا وال أمه  کانت تعاين من وضع مأساوّي فضيع، ال رضيعها ميلك  عائلة 

إرادة.  بال  أنظارهم  أمام  بالبكاء  وأجهشُت  احلزن،  فهاج يب  الطعام.  متلك 

البلوش  فرأيُت حاهلم حال مئات اآلالف من  وبدأُت أسأل عن وضعهم، 

ين يف هذه املنطقة، يرزحون حتت وطأة وغيظ وجور اجلهاز الهبلوي  اآلخر

املتجبر وأياديه يف املنطقة.« 1986/5/4

 الشهر الثاين من السنة الفارسية )4/21/ 1978-5/20/ 1978(، بلغ عدد 
ّ

عندما حل

رجال الدين املنفيني إىل إيرانشهر أربعة أشخاص. السيد فخرالدين رحيمي1 من خرم 

آباد، والسيد حممدعيل موسوي2 من کرمسار، دخال إىل هذه املدينة يف هذا الشهر. وقد 

ُحكم عىل رحيمي ثالثة سنوات وعىل موسوى سنة واحدة بالنيف يف إيرانشهر.

يف نفس هذا الشهر، رّکز السيد اخلامنيئ خالل خطابه أمام املصلني يف مسجد آل 

بعينة شهداء يزد ـ  يف العاشر من مايو  ت أر
ّ
الرسول عىل موضوع النبوة. وعندما حل

 کالمه بواقعة الثالثني من مارس / آذار يف يزد:
ّ

/ أيار ـ  خّص السيد مسهتل

»بسم اهلل الرمحن الرحمي

قبل البدء باحلديث، ليقرأ اجلميع الفاحتة عىل روح إخواننا املسلمني الذين 

1. قسم امللحقات، اهلامش يف ص 187.

2. قسم امللحقات، اهلامش يف ص 190.
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اسُتشهدوا قبل أربعني يوًما يف يزد.

مع  يق احلق  إخواننا وکل شهداء طر مجيع  وآل حممد، احشر  إهلنا! مبحمد 

أوليائك.

إهلنا! مبحمد وآل حممد، تقّبل منا نوايانا القاصرة وأعمالنا الناقصة بفضلك 

وکرمك.

إهلنا! مبحمد وآل حممد، اجعل موتنا شهادة يف سبيلك.

إهلنا! مبحمد وآل حممد، اجعل موتنا ـ  الذي يعّد حدًثا طبيعًيا ال مفر منه، 

وال يتأىت ألحد أن يكون يف مأمن منه ـ  عىل يد أقوى أعدائك. وطلب موٍت 

کهذا يف احلقيقة طلب التجار!

ويف بضع  نتكلم باختصار  بنا أن  وحيث وصل احلديث إىل املوت، حرّي 

کلمات هبذا الشأن، ومن امللفت أنه حديث ليس ببعيد عن حبث النبوة. 

يتني، بل بني ثالث رؤى وثالث عقائد  إنين غالًبا ما أقارن يف ذهين بني رؤ

هبا الذين أخلدوا إلهيا بشدة. 
ّ

يف باب املوت. األوىل عقيدة عّباد الدنيا وطال

فاملوت يف نظر هؤالء مصيٌر مبنهتى املرارة. قد يكون اإلنسان متدّيًنا مؤمًنا 

يفّر منه بشدة. وهذا الكره والفرار ال ينتجان  يف الظاهر، ولكنه يكره املوت و

املادية.  العقيدة  عن  ينبعان  إمنا  و کيد،  بالتأ والدينية  اإلميانية  العقيدة  عن 

فاإلنسان املادي هو الذي البد وأن حيمل تاه املوت کل هذا الكره والنفرة. 

إّن من ال يؤمن بالعامل اآلخر، وال يعتقد بنشأٍة بعد هذه النشأة، يكون املوت 

ية. يف نظره هنايًة لكل يشء، فإن مات املرء، ينهتي معه کل يشء! هذه رؤ

ية  رؤ وهي  العصبية.  عن  نامجة  ولكهنا  مادية،  ليست  أخرى  ية  رؤ وهناك 

)أمثال الشاعر( نظامي کنجوي. ولقد مسعمت بيته املعروف:
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لو عّمرَت يوًما أو مائة عام

بة
ّ

البد من الرحيل عن هذه األرض اخلال

حيث جيب بالتايل الرحيل.. حيث ال مفّر بالتايل من الرحيل، هلّموا لنعّمر 

نرحل  أن  املقّرر  أن  مبا  البيت ـ   هذا  تتمة  توصيات يف  ـ  وله  احلياة  هذه 

کل  نترك  أن  املقرر  أن  مبا  فهيا..  نبىق   
ّ

أال املقرر  أن  مبا  األرض..  هذه  عن 

هذه املحاسن واملناظر اجلميلة، تعالوا لُنحسن العيش يف هذه الدنيا. هذا 

أسلوب قامئ عىل احلمكة.. هذا أسلوب احلكمي نظامي کنجوي.. هذا أسلوب 

مجيع عقالء العامل؛ أسلوٌب ال ينظر إىل املوت عىل أنه أمٌر حمبوب، ولكنه يف 

ية  ب علهيا نتيجة. هذه هي الرؤ ُيرّتِ الوقت ذاته يتقّبل حقيقة حتمية املوت و

ية ال يرفضها الدين. ية عاقلة حكيمة، وهي رؤ الثانية، وأنا أمّسهيا: رؤ

 
ّ

کل تفوق  وهي  واألنبياء،  والعرفاء  العّشاق  ية  رؤ فهي  الثالثة،  ية  الرؤ أما 

ية أمير املؤمنني )صلوات اهلل وسالمه عليه(، فإنه حني ينظر  الرؤى. إهنا رؤ

إىل املوت ال هيابه أبًدا، وال خيتلف األمر لديه. »واهلل البن أيب طالب آنس 

باملوت من الطفل بثدي أمه«. يقول عيل إين أحّب املوت. املوت يف سبيل 

الراحة.  إىل  به  ينهتي  إمنا  و األىس،  عىل  يبعث  حدًثا  ليس  عيل  عند  اهلل 

يد من المكال والزاد،  والدنيا عنده دار کمال، لو طلهبا فإنه يطلهبا لنيل املز

کثر  ولكن املوت عنده لقاء اهلل. قالوا له ابَق يف هذا املتجر وتزّود منه بل وأ

من حتصيل الزاد، فإنك سترحل للقاء املحبوب.. تزّود ما استطعَت، وامأل 

األجربة واجليوب، واشدد األمتعة بقوة، فالسفر سفر عاشٍق حنو املعشوق.

صحيح أنه يبذل اجلهود يف هذا املتجر.. صحيح أنه يعرف قدر کل ساعة 

کثر، ولكنه حلظة  فأ کثر  ليمأل األجربة واألمتعة أ وکل حلظة يف هذا املتجر 
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يقولون له: لنرحل، تكون بداية هبجته وسروره، ألنه رحيل صوب  يأتونه و

ية  ية شهداء اإلسالم.. هذه هي رؤ املحبوب وصوب املعشوق.. هذه هي رؤ

األنبياء العظام.. هذا هو منطق من يرّحب باملوت....«

أخرى  مرة  اخلامنيئ  السيد  تطّرق  أيار،   / مايو  من  عشر  الثاين  اجلمعة،  يوم  ويف 

بعينية شهداء أهايل يزد يف اخلطبة الثانية من صالة اجلمعة، ولكنه يف هذه املرة  ألر

أرعد وأبرق وأنزل سوط کالمه عىل جسد حكومة الطاغوت لدرجة، أذهلت الناس 

وانهبروا بشجاعته.

»إن جمتمعنا ومملكتنا وبيئتنا ـ  حنن الذين نّدعي بأننا شيعٌة وأتباُع عيل ـ  

ر،  ية؟ کم حيق لإلنسان املفّكر الواعي أن ُيفّكِ يبة من األحكام العلو کم هي قر

وهل ُيسمح له بأن يتكلم؟ هذا ما يقوله اليوم علماؤنا الكبار ومراجعنا العظام 

يف داخل إيران وخارجها، وهذا هو قوهلم اليوم أمام الطغمة احلاکمة يف إيران.

لقد مسعمت باألحداث األخيرة.. إهنا أحداٌث البد وأن ُتطرح يف صالة اجلمعة، 

ينبغي له إطالع الرأي  وهي من الفرائض اليت جيب عىل اخلطيب تبياهنا، و

 جديًدا يف هذا الشأن، وال خبًرا جديًدا مل تسمعوا 
ً

العام علهيا. ال أمحل قوال

به. والذي أعلمه هو نفسه الذي تعلمونه مجيًعا: ضوضاء، واحتاد، وکالم عن 

سخط الناس واحتجاجاهتم وأقواهلم. وعىل املسلمني کافة إن مل يكونوا من 

يد أن نعلم ماذا يقول املحتجون؟  املحتجني أن يعلموا ماذا يقولون؟ حنن نر

کيد أن أطرح هنا نقطتني، وعليكم أهيا املسلمون من اإلخوة  جيب عيّل بالتأ

واألخوات أن تستمعوا.

ـ  عىل  البلد  أرجاء  مجيع  عّمت  االحتجاجات  هذه  أن  هي  األوىل  النقطة 

خالف ما تنشره الصحف ووسائل اإلعالم العامة اليت تعّد بأسرها مأجورة 
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حرکة  أميا  ية.  کثر األ يشّكلون  بل  أقلية  يشكلون  ال  واملحتجون  لألسف ـ  

الناس. فإن علماء الشيعة هم مظهر  يتبعها  العلماء  يادة  بر إيران  تنطلق يف 

توّجهات الناس ومطاليهبم وحمفزاهتم. وأنمت الذين تعيشون يف هذه املدينة 

دون، حالكم حال سائر املسلمني يف هذه اململكة البالغ تعدادهم مخسة  ِ
ّ
تقل

وثالثون مليون نسمة. ولكن ماذا يعين التقليد؟ يعين اّتباع عامل دين. وهذا 

يعيش  اإليراين ال  فاإلنسان  اإليراين.  الفرد  بنية حياة  الوقوف عىل  ُيثبته  ما 

د املهندس 
ّ
د املتنّور الفالين؟ أم يقل

ّ
د؟ هل يقل ِ

ّ
من دون تقليد، ولكنه من يقل

ورجل  ومرجًعا  عاًلا  د 
ّ
يقل إنه  أبًدا..  الفالين؟  السيايّس  د 

ّ
يقل أم  الفالين؟ 

دين. مفن أراد أن يعرف أن هذه احلرکة وهذه الهنضة وهذا االحتجاج وهذا 

السكوت، وأي يشء )آخر(، وأي حادثة تشّب يف إيران، هل تعود إىل األقلية 

ية؟ عليه أن يرى هل العلماء رّواد هذه احلرکة أم ال؟ فإن أية حرکة  کثر أم األ

ية الناس. والسبب يف ذلك هو أهنم مىت  کثر يادة العلماء تعود إىل أ تنطلق بر

ما صّدروا بياًنا أو نداًءا أو وّجهوا دعوة، زحفت مجاهير کبيرة من الناس تلبية 

لنداهئم واستجابة هلم. ما هذا الكالم الذي يقوله البعض وتكّرره الصحف أّن 

کذب وافتراء.  هؤالء يشكلون أقلية يبلغ عددهم عدة آالف شخص؟! هذا 

ية مليونية.. إهنم مسلمو هذه اململكة وشيعهتا. أية أقلية؟!  کثر إهنم يشكلون أ

أولئك الذين خيالفوهنم هم األقلية.. أولئك الذين ال يطيقوهنم وال يطيقون 

ية.. هذه هي النقطة األوىل. کثر کالمهم هم األقلية. وهؤالء أ

والنقطة الثانية هي أنه ما هو الباعث عىل هذه احلرکات، وهذه املظاهرات، 

لرجال الدين والفضالء واملدّرسني واملراجع  وهذه التجّمعات، وهذه املنابر 

والعلماء الكبار وخطاباهتم وبياناهتم وأقواهلم؟ ما هو الدافع لكل هذه األمور؟ 
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لوا هم عنه. ولقد أوضحوا لنا هذا يف نداءاهتم وشعاراهتم 
َ
هذا ما جيب أن ُيسأ

وکلماهتم وخطاباهتم وحماضراهتم. إهنم يقولون: جيب أن يسود اإلسالم يف 

هذه اململكة. جيب أن حيكم القرآن يف هذه اململكة. جيب أن ُيسَمح للناس 

يف هذه اململكة أن يكونوا مسلمني.. هذا هو الباعث. ال ُيسَمح ألحٍد بأن 

والفساد  القسري  والفحشاء  )احلياة(  هبارج  و فاإلعالم  إسالمه!  عىل  يبىق 

يده اإلسالم. أخذوا يسوقون  اإلجباري ال تسمح بأن يبىق الناس عىل ما ير

يونية قنوات  فتياتنا وفتياننا حنو الغرق يف مستنقع الفساد. هذه القنوات التلفز

رة، وهذا  فساد يف قعر دارنا. هذه الروايات املثيرة، وهذه الصحف امللّونة واُلنِفّ

اليت تدخل إىل  التجميل  المكالية وأدوات  الوسائل  ّيف، وهذه  املز اإلعالم 

کالسيل، وهذه املوضات اليت ُتفرض عىل أوالدنا وبناتنا بكل  هذه اململكة 

کثر من اليوم السابق، وهذه  ق کل يوم أ
َ
ية، وهذه األلسن امِلهذارة اليت ُتطل حر

کلها ال تسمح لإلنسان أن  کاملاء بسهولة، هذه  يل الكاذبة اليت ُتشاع  األقاو

ت الِفَيلة«، وها هم 
ّ
يبىق مسلًما. )وعىل حّد قول الشاعر:( »إذا زاد الطني زل

 عن الشباب!
ً

يتسّببون يف زلة الشيوخ والِفَيلة واألبطال، فضال

يقوله الشعب املسلم. يقولون:   قولنا، وهذا ما يقوله العلماء، و
ّ

کل هذا هو 

يف هذا املجتمع ويف هذه اململكة اليت وضعت اسم اإلسالم علهيا، البد وأن 

تتوافر  أن  والبد  اإلسالم،  قوانني  ُتطّبق  أن  والبد  مسلمني،  الناس  يعيش 

القول  من  »کثير  الشاعر:(  )يقول  هًيا.  نز االقتصاد  يكون  أن  والبد  ية،  احلر

الفارغ.  اإلعالم  ينفع  ال  االّدعاء.  جيدي  ال  العمل«.  من   
ً

قليال يضاهي  ال 

هذه  يف  سيروا  ال؟  أم  جوع  يوجد  هل  وانظروا  الشوارع  يف  وامشوا  هلّموا 

األرايض اليابسة يف کافة أحناء إيران وانظروا هل توجد زراعة أم ال؟ امشوا يف 
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کلوه وامللبس الذي تلبسوه والوسائل  األسواق وانظروا هل الطعام الذي تأ

يكم ويف أراضيكم  اليت تستخدموها، ُتصَنع هنا أم ال؟ فإن مل تدوا يف صحار

زراعة، وشاهدمت منتوجاتكم کلها أجنبية، والسواد األعظم من أبناء شعبكم 

جياع، صّدقوا أنه ال وجود لإلصالحات.

أن  جيب  ملاذا  مستوى؟  أي  إىل  الهبرجة  حّد؟  أي  إىل  الكاذب  اإلعالم 

کذًبا؟ هذا هو کالم  خُيَدع الناس باستمرار؟ ملاذا جيب دوًما أن يقال للناس 

العلماء، وهذا ما قالوه وبّينوه للناس. والناس بدورهم حتدثوا وطالبوا بنفس 

هذا األمر.

اجتمع الناس يف جملس ويف مسجد، وهتفوا باسم عامل ومرجع مت استدعاؤه. 

بالرصاصة! والناس حيال احلق الذي طالبوا به والقول الذي  فُرّدَ الشعار 

مِلَ  قائلني:  العلماء  اعترض  مث  أرواحهم،  عىل  يأمنوا  مل  به  اإلفصاح  أرادوا 

تقتلون الناس؟! وهكذا استمر األمر إىل يومنا هذا.

»جئمت  ليست  القضية  شغب،  أعمال  ليست  القضية  القضية..  هي  هذه 

املسلم يف  الشعب  کالم  هو  أقلية، هذا  لست  القضية  إيران«،  من خارج 

هذه اململكة.

الشاّب والشيخ والسويق واجلامعي ورجل الدين والطالب والواعظ واجلميع، 

يون وغيرهم، سايروا هذا املطلب العام  حىت املوظفون احلكوميون والعسكر

کل من يصيل، وکل من  اجلميع خلف العلماء.  البلد. وسار  کل أرجاء  يف 

د، واکب العلماء وسايرهم يف هذا املسير 
ّ
يصوم، وکل من حيج، وکل من يقل

وشاطرهم اهلدف. علًما بأن البعض بادر )عملًيا( والبعض اآلخر مل يبادر، إال 

هبم مع العلماء. ولذا ال توجد هنا أقلية.. أّي أقلية؟!« أن قلو
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واملنفيني، ومكثوا يف  الوالد  للقاء  يزدي مع خاهلما  راشد  کاظم  الشيخ  بنتا  جاءت 

البنتني  أعاد  راشد،  للشيخ  الثالثة  البنت  والدة  خبر  أن  إال  أيام.  لبضعة  إيرانشهر 

واخلال إىل يزد.

ويف بداية الربيع أيًضا وللمرة الثانية، دخل إيرانشهر أوالد السيد اخلامنيئ، مصطىف 

أشهر،  ستة  ابن  ميمث  أصغرهم  وکان  وخاهلم،  والدهتم  مع  وميمث،  ومسعود  وجمتىب 

کبرهم مصطىف ابن ثالثة عشرة سنة1. ويف هذا البني، کان مصطىف وجمتىب قد جاءا  وأ

کان خالًيا جًدا يف هذه  الوالد. بيد أن مكان والَدي السيد  لقاء  للمرة األوىل بغية 

کانت تربط بيهنما صلة وثيقة، ولكّن الكهولة حالت دون إمكانية  اللقاءات، حيث 

السفر إىل إيرانشهر وتديد اللقاء.

الثاين،  کانون   / يناير  شهر  يف  مرة  السيد  عائلة  »جاءت  يف:  ؤو ر حمسن 

کانا  دون أن يلتحق هبم السيد مصطىف والسيد جمتىب يف هذا السفر، ألهنما 

يذهبان إىل املدرسة. وجاؤوا مرة مع کل األوالد عند حلول عيد الربيع أيًضا.«

مبا يتسم به من طبيعة هزلية، اغتمن فرصة تواجد بناته  حجة اإلسالم راشد يزدي، و

يف إيرانشهر، وراح ـ  ما بني اهلزل واجلّد ـ  يتباهى ببناته أمام السيد اخلامنيئ الذي 

بعة کلهم ذکوًرا! کان أوالده األر

أجبته:  ملاذا؟!  قال:  األوالد!  بلذة  تشعر  إنك مل  للسيد  راشد يزدي: »قلُت 

مبا تعّجب  ألنه ليس لديك بنت. أنا أستشعر لذة األوالد ألن لدّي بنت. ولر

مساحته من قويل هذا! بعد سنوات من هذا الكالم، ويف عام 1982 حيث 

األيام  تلك  التقاين يف  بنًتا. وحني  رزقه اهلل  ية،  للجمهور رئيًسا  السيد  کان 

رزق 
ُ
أ أن  إيرانشهر! قبل  تذّکرُت قولك يف  تقول!  فيما  قال: راشد! صدقت 

1. قسم امللحقات، الصورة يف ص 196.
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درك لذة األوالد حًقا! واليوم أتلّمس حالوة ذلك.«
ُ
کنُت أ بنًتا، ما 

طبيعته  وکانت  واهلزل،  واالبتسامة  النشاط  دامئ  املنيف  يف  يزدي  راشد  الشيخ  کان 

يا  األعالم:  أحد  سأله  مرة  ذات  الصعاب.  وُتسّهل حتّمل  النيف  أمل  من  حتّد  اهلزلية 

يتك! شيخ! يبدو أنك تعّرضت للضرب، ولكن دون أن تتأمل لشدة نشاطك وحيو

فأجابه الشيخ: حنن نكتب التبعيد )النيف بالفارسية( عىل شكل »طبعيد« بالطاء، 

کي ينسجم مع طبيعتنا وال يشّد علينا.

قت به 
ّ
اشترى الشيخ راشد يف املنىف سخلة مجيلة وکان هيمت هبا أميا اهتمام حىت تعل

کانت دار املنفيني قد استقبلت عدًدا من الضيوف،  ًقا عجيًبا. ذات يوم وبينما 
ّ
تعل

کان  دخلت السخلة إىل الغرفة لتبحث عن أنيسها؛ مىت؟ بالضبط يف الوقت الذي 

اجلميع مؤمّتني لصالة اجلماعة. دخلت السخلة بصوهتا تبحث بني صفوف املصلني 

يقطعوا صالهتم. غير  عن صاحهبا، ما أدى هذا املشهد إىل أن يضحك احلاضرون و

کان إماًما للجماعة، مل تتعّثر صالته رغم أن السخلة قد  أن السيد اخلامنيئ الذي 

مّرت من أمامه لعدة مرات. وحني بّينوا له بعد الصالة ماذا جرى، قال بأنه مل يلتفت 

إىل حضور السخلة وضحك املصلني وبطالن صالهتم أبًدا.

نشاط السيد اخلامنيئ املتزايد واملؤثر يف إيرانشهر، أوصل األمر إىل أن تشعر القيادات 

. ويف هذا اخلضم، قام 
ّ

يٍق للحل ية واألمنية يف املدينة باخلطر وتبحث عن طر العسكر

العامة  ية  املدير رضواين، رئيس منظمة االستخبارات واألمن يف املحافظة، مبكاتبة 

للدائرة الثالثة، وقال:

إقامة  وبعد  الليايل  أغلب  يف  املنيف،  الدين  رجل  اخلامنيئ،  عيل  »السيد 

يضية، من  ين يف مسجد آل الرسول مسائل حتر الصالة، يطرح عىل احلاضر
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قبيل: »االعتراض عىل الدراسة املختلطة بني البنني والبنات يف اجلامعات«، 

ظلًما  إبادهتم  و املسلمني  عىل  بالقضاء  واملشرکني  الكفرة  من  عدد  »قيام 

وأمثاهلا.  ية«  بكلمة احلق ألبادوه«، »فقدان احلر وجوًرا«، »لو صدح عامل 

إليه يسعى جلمع  ين يف املسجد يزداد يومًيا، واملشار  مبا أن عدد احلاضر و

جلنة  تشكيل  عبر  يقوموا،  بأن  الشرطة  مرکز  إبالغ  مت  ين،  ومناصر أتباع 

التنسيق، باختاذ اإلجراءات الالزمة يف هذا الشأن.«

يف السادس عشر من مايو / أيار، عقد رؤساء الدرك والسافاك والشرطة اجتماًعا 

أنشطة  دون  احليلولة  کيفية  فيه  تداولوا  املدينة«،  التنسيق يف  عنوان »جلنة  حتت 

الشرطة،  قائد  قال  االجتماع،  هذا  ويف  اخلامنيئ.  عيل  السيد  املنيف،  الدين  رجل 

العقيد مهدي زاده: »رجل الدين املنيف، السيد عيل احلسيين اخلامنيئ، وحتت مظلة 

يضية.  إقامة الصالة يف املسجد، يطرح عىل املشارکني يف صالة اجلماعة مسائل حتر

وليس من املصلحة استمرار هذا الوضع.«

مدينة  يف  واألمنية  ية  العسكر القيادات  توّصلت  والبحث،  النقاش  من  مدة  بعد 

الذي  اخلطير  الوضع  من  ص 
ّ
للتخل وحلول  طرق  ثالثة  طرق؛  ثالثة  إىل  إيرانشهر 

تسّببه السيد اخلامنيئ يف إيرانشهر:

ه املشار إليه عىل أن ميتنع من الذهاب إىل املسجد. 1ـ  تقرر أن ُينّبَ

إمام  يزدي،  حمصل  احلاج  غياب  ويف  هذا،  الدين  رجل  أن  إىل  2ـ  نظًرا 

يضية، البد من  الشيعة يف مسجد آل الرسول، قد بادر إىل طرح مسائل حتر

استدعاء الشخص املذکور وتنبهيه عىل أن حيضر يف املسجد باستمرار وأن 

حيول دون إقامهتا بواسطة رجل الدين املنيف  يتوىل إقامة الصالة بنفسه و

املذکور لدى غيابه.
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3ـ  مبا أن عدًدا کبيًرا من خمتلف األشخاص املجهولني ومن املدن )األخرى( 

حيملون  يراجعون دار رجل الدين هذا باستمرار وعىل مدار الليل والهنار و

ب، وترّدد هؤالء األفراد يف تزايد، جيب طبًقا لألوامر 
َ
معهم أحياًنا بعض الُعل

يد من الرقابة عىل  الصادرة وضع حارٍس يف أطراف داره السكنية، لفرض مز

املراجعني وما حيملونه من علب، يف سبيل أن يمت عند مراجعهتم، إرساهلم 

مع ما لدهيم من وسائل إىل خمفر الشرطة، وبعد التحقيق والتفتيش ُيسَمح 

هلم باللقاء.

بيد أّن قرارات جلنة التنسيق بقيت حبًرا عىل ورق. فإنه ال احلاج حمصل يزدي عاد 

إىل إيرانشهر، وال استطاع أحد أن مينع السيد عيل من احلضور يف مسجد آل الرسول. 

بل وحىت تصّور أن مبقدر رجال األمن صّد السيد اخلامنيئ دون اشتباك مع الناس، 

تصّور باطل.

الرسول،  فيما بني منزله وبني مسجد آل  السيد يسير  يف: »کان  ؤو حمسن ر

من  وعدد  حنن  وکنا  إياًبا.  و ذهاًبا  األقدام  عىل  مشًيا  السادة،  سائر  برفقة 

نواکب  آتش دست،  أمثال  واملراهقني من  الشباب  إليه، ومجع من  املقّربني 

السيد يف هذه املسيرة. وقد تبّدلت هذه احلرکة إىل مظاهرة صامتة! وکانت 

تتسم هبيبة مذهلة وُتدخل الرعب يف قلوب رجال الشرطة والسافاك.«

ذهتا جلنة التنسيق، وضعوا فقط حارًسا أمام الدار 
ّ

من بني القرارات الثالثة اليت اخت

لفترة. وهذا أيًضا واجه اعتراضات السيد اخلامنيئ املتكررة.

مرکز  السيد رسالة إىل  أيار، وّجه  ين من مايو /  والعشر السابع  بادئ ذي بدء ويف 

والتحقيق  »التفتيش  فهيا:  کتب  بعة،  األر املنفيني   
ّ

کل توقيع  ذيلها  ويف  الشرطة، 

إيرانشهر، يعد خمالًفا  للوصول إىل  کيلومتر  ألف  الذين يقطعون أحياًنا  ين  الزائر من 
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للقانون. واحلراس حىت مينعون العمال الذين حنتاج إلهيم لبعض اخلدمات يف داخل 

املنزل کالتصليح وغيره. ويف حال االستمرار عىل هذا العمل، سنقوم من خالل تقدمي 

يضة شكوى بإبالغ األمر لألطراف املعنية يف البلد والسلطات الدولية أيًضا.« عر

مل حتمل الشرطة هذه الرسالة، وکذلك الرسالة اليت کتهبا بعد بضعة أيام يف األول من 

يران، عىل حممل اجلد ومل تكترث هبا. وَزَعم رئيس الشرطة أن السيد يقرع  يونيو / حز

ُکتبت الرسالة الثالثة، شاهد  ًيا! ولكن حيث   خاو
ً

هبذه املكاتبات والهتديدات طبال

ًيا کما کان يزعم! أن هذا الطبل، مل يكن خاو

کاألوىل والثانية سائر املنفيني أيًضا ـ  يف الثالث  ُکتبت الرسالة الثالثة ـ  اليت وّقعها 

ية  احلر للدفاع عن  اإليرانية  »اللجنة  املرة  وهي ختاطب هذه  يران،  يونيو / حز من 

وحقوق اإلنسان«؛ اللجنة اليت متارس نشاطها حتت إشراف منظمة األمم املتحدة، 

وکانت هلا مراسالهتا مع تلك املنظمة.

»بامسه تعاىل

دامت  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  اإليرانية  اللجنة  يف  الكرام  املسؤولون 

توفيقاهتم

يل مع التحية واالحترام والشكر اجلز

يدة والفّذة اليت أتيحت يف أجواء إيران اخلانقة وامللّبدة  إن هذه الفرصة الفر

يفة والشجاعة، وّفرت املجال لنا کي نطرح واحدة  بإبداع تلك العناصر الشر

من عشرات التصرفات غير القانونية لرجال احلكومة يف فترة نفينا الالقانوين 

کيلومتر عن  إىل مدينة إيرانشهر الواقعة يف قلب بلوشستان واليت تبعد 2000 

طهران. طالبني طرح هذه املسألة ومتابعهتا ضمن إطار أنشطة تلك اللجنة 

ير بعينه عىل السلطات  يف داخل البلد. کما ونطالب بإصرار عرض هذا التقر
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واألطراف املعنية يف العامل من قبيل مجعية احلقوقيني الدولية وجلنة الدفاع 

نقطة  إيقافهم عىل  و للصليب األمحر،  الدولية  واللجنة  اإلنسان  عن حقوق 

للهيئة  الالقانونية  التصرفات  کبيرة املعىن من  الوقت ذاته  صغيرة جًدا ويف 

کمة يف إيران مع املحتجني واملعارضني. احلا

خمفر  بادر  شفهي،  إنذار  أثر  وعىل  أسابيع  ثالثة  منذ  املوضوع:  أصل  وأما 

اليت نسكهنا. وهذا  الدار  أمام  مراقبة  نقطة  إىل وضع  إيرانشهر  الشرطة يف 

بأن  ف 
ّ
مكل والهنار،  الليل  ساعات  مجيع  يف  املراقبة  عىل  العاکف  احلارس 

من  املدينة  هذه  يقصدون  الذين  ين  والزائر ين  املسافر کل   
ً

أوال يستجوب 

ية الشخصية  يطلب مهنم اهلو املدن )األخرى( ومن کل أحناء إيران للقاء بنا و

م عىل دائرة الشرطة. وبلغنا 
ّ
يسّجل بياناهتم، ويف األغلب يأخذهم أو يدهل و

ين  يف بعض املوارد أيًضا بأن احلارس املذکور قد حال دون دخول بعض الزائر

عبر التفّوه بكلمات هتديدية. جدير بالذکر أن املمارسات املشار إلهيا ختتلف 

حبسب اختالف األخالق واألحاسيس الشخصية للحراس الذين يتبّدلون 

ون املهمة املذکورة بالتسلسل، وأحياًنا ما تقترن هذه 
ّ
يتول بع ساعات و کل أر

إمتاًما  املمارسات بعنف غير الئق. حنن مقنا مرة يف 5/27/ 1978 وأخرى و

للمنطق  املنايف  العمل  هذا  کتبًيا عىل  باالعتراض   1978 /6/1 للحجة يف 

واملخالف للدستور واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وقّدمناه ملرکز الشرطة 

يف املنطقة، وحيث مل نلمس أّي تغيير يف عمل املسؤولني عىل هذا املرکز، 

ارتأينا أن نضع تلك اللجنة املوّقرة يف الصورة.

)الرسالة هذه( مرفقة بنسخة من الرسالة االحتجاجية الثانية

والسالم عليكم وعىل عباد اهلل الصاحلني«   
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السادس، جاء عامل مدينة رفسنجان الفذ، احلاج الشيخ عباس  يف أواسط الشهر 

بورحممدي، للقاء بالسيد اخلامنيئ، وکانت تربط بيهنما صلة وطيدة، فكالمها من 

مدينة  رفسنجان  من  عباس  الشيخ  صنع  وقد  يني.  الثور املجاهدين  الدين  رجال 

ية. فيف عقد  قلما يوجد هلا مثيل بني املدن اإليرانية األخرى يف النضال والنزعة الثور

مية، وضع الشيخ  الستينات عىل سبيل املثال حيث کان إطالق اسم اإلمام اخلميين جر

کبر مسجد يف رفسنجان ـ  وکان هو إمام مجاعته ـ  مسجد اإلمام اخلميين! اسم أ

هذا وقد ذهب السيد اخلامنيئ قبل النيف إىل مدينة رفسنجان لعدة مرات تلبية لدعوة 

ية السائدة يف  مبا أن األجواء الثور الشيخ عباس وإللقاء املحاضرات عىل أهالهيا. و

کانت خطابات السيد بدورها تتخذ يف  کانت ختتلف عن املدن األخرى،  رفسنجان 

هذه املدينة طابًعا آخر!

البلد  أرجاء  وفتواه يف مجيع  وذکره  العظمي  )اخلميين(  اإلمام  اسم  کان  »يوم 

أهايل  عمد  اخلانق،  الطاغويت  البولييس  اجلهاز  فرضه  مبا  وجرًما  حمظوًرا 

رفسنجان يف هذه املدينة الباسلة واملتحررة إىل تسمية مسجٍد باسم اإلمام 

يشيعون هنجه. وخالل  اجلليل، وکانوا يتحدثون باسم هذا الرجل العظمي و

کان يتأىت يل يف هذه املدينة بيان مسائل  رحاليت املتعددة إىل رفسنجان، 

نقطة أخرى  أية  لنا يف  اإلمكانية  هذه  تتوافر  أن  املنابر، دون  بالعلن وعىل 

کان الناس هنا يتسمون بالوعي واليقظة، وکانوا عىل أهبة  من البلد. حيث 

االستعداد واملرابطة.« 2005/5/8

کان هو اآلخر منفًيا کذلك  يارة السيد اخلامنيئ يف الوقت الذي  جاء الشيخ عباس لز

يف مدينة سراوان! وقد اعُتقل أيًضا کالسيد اخلامنيئ يف سنة 1977 وُحكم عليه بالنيف.

لقد أمىض احلاج الشيخ عباس األشهر األوىل من النيف يف مدينة زابل، ولكن بسبب 
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ية يف هذه املدينة، اضطر النظام إىل تغيير منفاه من زابل إىل سراوان.  نشاطاته الثور

يلة  الطو للمسافة  بالسيد اخلامنيئ، وذلك  اللقاء  إمكانية  زابل  للشيخ يف  تتوافر  مل 

يًبا سبع إىل مثان ساعات. ولكن ما إن انتقل إىل سراوان  بني املدينتني اليت تبلغ تقر

ّيا بزي  بع ساعات ـ  تز يف أوائل الشهر السادس ـ  سروان اليت تبعد عن إيرانشهر أر
البلوش وأسرع مبادًرا للقاء بالسيد اخلامنيئ.1

عيل أصغر بورحممدي: »خالل مدة إقامة مساحة السيد يف إيرانشهر، تشّرفت 

يارة مساحة  کما أّن والدي يف هذه األيام أيًضا، جاء لز خبدمته لعدة مرات. 

السيد مرتني. يف املرة األوىل کان قد ُنيف إىل سراوان، وکّنا حنن أيًضا برفقته. 

ولكنه ويف سبيل  املدينة،  اخلروج من  له  منفًيا، مل يكن حيق  کان  أنه  مبا  و

يارة السيد، ارتدى الثوب البلويش وخرج من املدينة بصفته أحد أبناء تلك  ز

والدي  السيد  يعرف  مل  إيرانشهر،  السيد يف  دار  إىل  املنطقة. وحني وصلنا 

بادئ األمر، ولكنه قال بعد حلظات: أنت يا شيخ عباس؟!

کانت  إيرانشهر،  يف  املحاضرات  إلقاء  و املسجد  يف  الصالة  إقامة  ماعدا 

للسيد جلسات يف داره أيًضا. فيف أيام مكوثنا مبعية الوالد يف إيرانشهر، أتذّکر 

يني: إن مما  أنه قال يف إحدى تلك اجللسات اخلاصة وأمام مجع من الثور

يب فيه أّن جهادنا سيبلغ النصر وأن النظام الهبلوي سيسقط.  ال شك وال ر

ولكن علينا من اآلن أن نفّكر فيما بعد االنتصار.. علينا من اآلن أن خنطط 
ونعّد الكوادر ملا بعد انتصار الثورة اإلسالمية.«2

انقالىب  کتاب »مؤمن  القائد، راجع  الشيخ عباس بورحممدي وبني مساحة اإلمام  الوثيقة بني احلاج  العالقة  1. فيما خيص 

)املؤمن الثوري( ـ  الشيخ عباس بورحممدي« من جمموعة صهــبا.

ين األول 2016. کتوبر/ تشر يناها معه يف أ 2. األقوال املنقولة عن السيد عيل أصغر بورحممدي يف هذا الكتاب، تعود إىل مقابالت أجر
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احلّر.. احلّر.. احلّر..!

إيرانشهر، تسعة أشهر من السنة حاّرة، ويف الصيف الهبة حارقة!

»يف وسط الصيف، کانت تبلغ درجة احلرارة يف الظل 54 درجة وحتت أشعة 

الشمس 63 درجة.« 2000/11/18

االنتفاع  املرء  يعد مبقدور  لدرجة مل  واألرض حارقة  اجلّو الهًبا جًدا،  »کان 

أو  وفراش  بساط  من  اإلنسان  يضع  ومهما  حًقا!  املنصهر  کالنحاس  مهنا. 

يرّش املاء، ليس مثة فائدة، حىت متيض من الليل مخس إىل ست ساعات 

فتبرد األرض شيًئا فشيًئا وتكون صاحلة لالنتفاع.« 1998/5/20

يق باملاء ونضعه يف  کنا منأل اإلبر ًبا للغليان.  راشد يزدي: »کان املاء حًقا مقار

نواجه مثل  کنا  بعد عدة ساعات صاحًلا لالستعمال!  ليكون  لة 
َّ
غرفة مظل

اخلالء!  بيت  مكان حىت يف  کل  تفارقنا يف  ال  ة 
َ
امِلَهّف وکانت  احلرارة!  هذه 

کان  کان السيد دؤوًبا يف عمله، هذا يف الوقت الذي  يف مثل هذه الظروف 

کان من شّدة ضعفه إذا خلد إىل  کذلك.   
ً

کان قليال ضعيًفا للغاية، وطعامه 
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يد من  کانت تز النوم، أقول )يف نفيس( نوٌم ال يقظة بعده! وحرارة اجلّو أيًضا 

يتحّمل هذه احلرارة الالهبة.« حالة ضعفه، ولكنه کان يقاوم و

کما ومل يكن أثر من الكهرباء أيًضا. إذ کان الكهرباء خمتًصا بطبقة اخلوانني واألشراف! 

ويف اجلملة کان اخلوانني يف إيرانشهر يعيشون برغٍد ورفاهيٍة عاليٍة مهما بلغت الظروف! 

بلوشستان  بنفيس يف  فقد شاهدُت  ين من اخلان.  األمّر الناس  »لقد ذاق 

حالة ال ميكن وصفها حًقا. أي إذا قام أحٌد بوصفها ال تصّدقونه. ويف هذا 

داللة عىل البون الشاسع بيهنا وبني األوضاع الراهنة.

فقد کان هناك يف إيرانشهر مجاعة تعيش يف منهتى الراحة والنعمة من مجيع 

ة1 ويف تلك  إسَبّكِ کما تعيش طبقة األعيان يف طهران! فيف فّنوج و اجلهات، 

اصطبغت حياة  قد  کانت  العاديون،  الناس  يطأها  ال  اليت  النائية  املناطق 

هؤالء بصبغة أرستقراطية! بينما کان يف نفس تلك املدن أناٌس مل تتوافر هلم 

أوليات احلياة، وکان الفقر مبعناه املّر األسود، هو الطاغي يف تلك املناطق.. ال 

يد يف الصيف.. کان الناس هناك  يق، وال ماء، وال کهرباء، وال وسيلة للتبر طر

يعيشون يف مثل هذا احلرمان.

أن جيد  احلياة، عليه  يد  ير کان  العيش. مفن  يقة  الناس طر وقد عرف  هذا 

عليه  احلياة،  أراد  إذا  الدين  رجل  وحىت  بل  اخلان.  إىل  للوصول  منفًذا 

تربطهم  کانت  هناك  الدين  رجال  من  الكثير  جند  ولذا  باخلان،  يرتبط  أن 

يقة )أو  کانت متّر حياهتم بطر صلة باخلوانني وکانوا يأنسون هبم، و)بالتايل( 

والناس هناك  بلوشستان،  کانت سائدة يف  اليت  بأخرى(. هذه هي احلالة 

کانوا يعانون مبثل هذه املعاناة.« 1991/11/18

1. مدينتان يف جنوب غريب حمافظة سيستان وبلوشستان.
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کان يتصل أحياًنا، وکان  علًما بأن التيار الكهربايئ مل يكن مقطوًعا عىل الدوام، بل 

کان منوًطا باألوقات اليت يسهتلك رجال احلكومة  الناس يتمّتعون به. بيد أن هذا 

والشرطة فهيا حجًما أقل من الكهرباء، وهذا ما مل يكن يتحقق يف الصيف!

إمنا  کّنا يف إيرانشهر، مل تكن هذه املدينة تتمتع بتيار کهربايئ جّيد، و »يوم 

 
ً

قليال الكهرباء  اسهتالك  نسبة  ارتفعت  فإن  مذبذب.  فهيا  الكهرباء  کان 

کان يستخدمها املختار  ـ  وارتفاع النسبة يعود إىل املبّردات الضخمة اليت 

 املصيبة 
ّ

ورئيس الدرك ورجال احلكومة آنذاك ـ  ينقطع التيار الكهربايئ وحتل

حًقا! أما املاء يف إيرانشهر، فكان من حيث الطعم والعذوبة واخِلّفة واجلودة 

کانوا يعانون من شحة اإلمكانيات يف  يضاهي ماء طهران، غير أن الناس 

کانوا يأخذون املاء من  کانت قليلة، والناس  استعمال املاء. فأنابيب املاء 

اجلدول. ال الوضع الصحي کان مناسًبا، وال الناس کانت تتوافر هلم إمكانية 

يعيشون يف  کواخ  األ الناس يف  کان  لقد  أوضاعه.  والكهرباء هذه  العيش، 

حالة ُيرىث هلا حًقا.« 1995/5/29

کانت ليايل الصيف القصيرة يف إيرانشهر صافية وبعيدة عن الرطوبة، وعىل خالف 

مرض  انتشار  إمكانية  املدينة هذه رغم  يل، خالبة وممتعة. وامللفت أن  الطو هنارها 

يد من حالوهتا وطراوهتا. يا فهيا، إال أن ليالهيا خالية من البعوض متاًما، وهذا ما يز املالر

مبا أهنا کانت تعود إىل اجلهاز  يا، و مونا يف إيرانشهر أقراًصا مضاّدة للمالر
ّ
»سل

الهبلوي، کنا ننظر إلهيا بادئ األمر نظرة متشامئة جًدا، وأعرضنا عن تناوهلا، 

مونا إياه؟
ّ
قائلني ما هذا الذي سل

 يف غاية السوء حًقا. 
ً

کانوا رجاال کنا نعتبر کل يشء يعود إلهيم سّيًئا، ألهنم 

إذا  نرفضه.  کنا  أنه جيد،  يثبت يشء  وما مل  السوء.  األساس فهيم هو  بل 
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إن ساء  کان األساس فيه هو الصالح، إال إذا ثبت أنه سئي. و صلح املرکز، 

کان األساس فيه هو السوء، إال إذا ثبت صالحه. فتبنّي فيما بعد أن  املرکز، 

تلك األقراص جّيدة، عىل حّد قوهلم، وبدأنا بتناوهلا. 

کما وکانوا يقومون برّش السموم عبر املروحيات، ما أدى إىل أن يكون اجلّو يف 

ليايل إيرانشهر، عىل خالف هنارها اليسء والالهب جًدا، نقًيا لطيًفا يابًسا ال 

رطوبة فيه، وخالًيا من البعوض أيًضا، وهذا ما کان جيبر حرارة الهنار.« 1998/5/20

مناخ إيرانشهر کان عىل النقيض متاًما من مناخ مشهد. وقد ُنيف السيد عيل إىل هذه 

يكّف  املنطقة ليواجه من الشدائد ما يؤدي به إىل أن تتعّدى لديه حدود الصبر و

عن النضال. بيد أن هذه املسائل مل تكن لتتسبب يف أن يطفح به الكيل، والقضايا 

اليت کانت تبعث عىل أذى هذا العامل املشهدي املجاهد يف املنىف هي من منط آخر.

ية(. علًما بأين  »ذهبُت إىل إيرانشهر وکانت درجة حرارهتا تبلغ 55 درجة )مئو

کنا نطيق هذه املسألة،  من أهايل مشهد اليت تتمتع بطقس مجيل. ولكننا 

ًعا من اجلميع، 
َ
ومكثنا هناك رغم املشاق اليت کنا نتحّملها، ومل يكن هذا متوّق

کبة الظامل. فإن بعض العلماء ـ  شيعة وسنة ـ  مل  ع عدم موا
َ
کان املتوّق ولكن 

يكونوا متنهّبني هلذه القضية. فيف نفس إيرانشهر کان هنالك من علماء الشيعة 

وعلماء السنة أيًضا من مل يعارض، بل وکانوا يدعمون أحياًنا! وهذا ناتج من 

عدم االلتفات إىل األوضاع. ولكن بعد أن بدأنا بالتحدث إىل الناس، أخذوا 

ليق املحاضرات هناك، فكانت احلقائق 
ُ
أ کنُت  يلتفتون إىل احلقيقة. حيث 

 وصغاًرا وکباًرا.« 1985/9/7
ً

اليت ميّر البلد هبا تثير دهشة الناس نساًءا ورجاال

ومن األمور األخرى اليت کانت تلحق األذى بالسيد اخلامنيئ يف إيرانشهر، هي أوضاع 

الزارعة يف املنطقة وعدم اهتمام املسؤولني بالزراعة واملزارعني.
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ت، فقلنا سنصّدر   الربيع يف إيرانشهر، ظهرت هذه العناقيد وَنَ
ّ

»عندما حل

إىل األصدقاء، ولكن رأينا  إىل قم و هذا العام کًما کبيًرا من التمر إىل مشهد و

يتضرر بعضه  يتلف بعضه، و عملًيا خالف ذلك! حيث راح يسقط بعضه، و

اآلخر وال ميكن تناوله أساًسا.« 1984/6/23 

يكه بود. ال أدري هل أنمت أهايل  »هناك منطقة بالقرب من إيرانشهر تسمى ر

املنطقة؟ إهنا منطقة عامرة جًدا. فيف تلك  تقع هذه  أين  تعلمون  إيرانشهر 

يكه بود منطقة خضراء نضرة خالبة. ذات  الصحراء القاحلة الالهبة، جند ر

يكه بود، وهذا  مرة قلُت بأن علينا أن نصنع من مجيع )مناطق( بلوشستان ر

يرة املياه وصاحلة للزراعة.« 1985/9/7 ما ميكن القيام به، ألهنا غز

»لقد جادت الطبيعة ملنطقة بلوشستان. فلو حفرَت سبعة أمتار يف بلوشستان 

واخلالية من  اجلرداء  األرض  تلك  املاء عن  يبعد  املاء. حيث  لوصلَت إىل 

أي زرع وماء سبعة أمتار. ولو زرعت يف بلوشستان، ألمكنك احلصاد مرتني 

يف السنة حصاًدا تاًما. ولكهنا متّر مبثل هذه األوضاع. مفن الذي فعل ذلك 

وکانوا  هبم.  مآر يدون حتقيق  ير کانوا  الذين  املجرمون  أولئك  فعله  ترى؟  يا 

يقّدمون الُرىش للخوانني واملتعسفني واملتغطرسني املحليني، وکانوا يسلبون 

يهنبون ما حيلو هلم، وال يعبأون بالناس حىت لو ماتوا جوًعا.« 1980/3/31 و

اجلفاء الذي مارسه النظام الهبلوي حبق أهايل بلوشستان، کان يزرع األىس يف قلب 

وتعّرف علهيم  والشباب  الناس  بينه وبني  العالقة  توّطدت  وکلما  السيد اخلامنيئ. 

أي  يوِل  مل  أنه  کما  الطاغويت  فالنظام  کثر.  أ للبلوش  احلكومة  آملته ظالمات  کثر،  أ

املستعدين  ألهالهيا  أمهية  أية  يعير  ال  کان  املنطقة،  يف  اخلصبة  باألرايض  اهتمام 

واملوهوبني أيًضا.
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وفرض  بلوشستان  منطقة  جفا  قد  البائد  النظام  بأن  أحٌد  اّدعى  لو  »حًقا 

کالمه  کان  ما  البلد،  يف  أخرى  نقطة  أي  من  کثر  أ مادًيا  علهيا  الضغوط 

والشمالية  ية  املرکز املناطق  هذه  سواء  مناطقها،  بني  فارٍق  دومنا  اعتباًطا. 

فقد  کثر.  أ حرماٍن  من  تعاين  اليت  والشرقية  اجلنوبية  املناطق  أو  والغربية، 

شهدت بلوشستان بكل أرجاهئا أقل ما ميكن من العمل يف الفترة الغابرة، 

حالفين  فقد  طبيعية.  مواهب  من  املحافظة  هذه  به  تتسم  مما  الرغم  عىل 

التوفيق أن ألتيق الناس والعوائل والشباب خالل مدة إقاميت يف إيرانشهر، 

وأجالسهم وأحتدث إلهيم عن قرب. وکنُت أمحل هذه الصورة دوًما وهي أن 

ية، تعتبر منطقة خصبة  تلك املنطقة من حيث املواهب يف الطاقات البشر

خصبة  أرًضا  تعتبر  بلوشستان،  أرض  أن  فمكا  الطبيعية.  کاملواهب  جًدا، 

صاحلة للزراعة، ورغم ذلك مل يمت أي عمل علهيا يف املرحلة السالفة، کذلك 

أهايل بلوشستان يتسمون باملوهبة الكبيرة واالستعداد واجلدارة للنمو املادي 

واملعنوي حًقا.

يّتصفون  فوجدهتم شباًبا  إلهيم،  وأحتدث  البلوش  الشباب  إىل  أنظر  کنُت 

کل  کانت بعيدة  بالذکاء واليقظة واملوهبة، وعىل الرغم من أن تلك املنطقة 

کانوا يف الوقت  البعد عن املعارف السياسية والتيارات السياسية يومذاك، 

ذاته يتمّتعون حباالت من الوعي اليت کانت قّيمة للغاية.« 1985/12/4

کّنا نّطلع عىل مجيع األخبار واملعلومات واألرقام،  »سنة مكوثنا يف إيرانشهر، 

الذي  ما  ونعلم  املنطقة،  وأبناء  يني  ير التنو بالعلماء وبعض  وکنا عىل صلة 

يّتكئوا  کي  فهيا  للناس  املجال  فسحوا  اليت  املساحة  هي  وما  فهيا،  جيري 

السوء حًقا. فيف مجيع  آنذاك يف منهتى  األوضاع  کانت  لقد  عىل مواههبم. 
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کانت نفوسها يومذاك زهاء مثامنئة ألف  أرجاء حمافظٍة هبذه السعة ـ  حيث 

نسمة ـ  استطاع ثالثة من أهالهيا ـ  عىل ما أظّن ـ  أن حيصلوا عىل شهادة 

کانوا  دبلوم!  أن حيصلوا عىل شهادة  مهنم  واستطاع عشرات  يوس،  بكلور

ية.« 2000/11/6 يعيشون حالة سيئة مأساو

الدين  ورجال  الرؤساء  أّن  بيد  حقيقة.  ولكهنا  أبًدا،  تصديقها  ميكن  »ال 

يقولون: أنمت عىل اطالٍع هبذه األرقام  کانوا يصّدقون هبا و واملثقفني البلوش 

أفضل منا.« 1994/8/30

منذ األيام األوىل من النيف، واجه السيد اخلامنيئ تياًرا مهّمته العزف عىل وتر النعرات 

إىل  تؤدي  ميارسون ممارسات  و األموال  يتقاضون  کانوا  املنطقة. حيث  الطائفية يف 

التنافر بني الشيعة والسنة.

»کنا نعرف أشخاًصا يتقاضون األموال من األجهزة، يف سبيل جرح الناس 

إثارة احلساسية فهيم تاه أبناء السنة بنحو  بالنيل من عقائدهم الشيعية و

يف  رسالة  کتابة  إىل  يبادر  البعض  کان  اآلخر  اجلانب  ومن  األحناء.  من 

أموًرا تدفع املجتمع احلنيف املتعّصب  ينشر  کبلوشستان، و األوساط السنية 

هبذه  للقيام  األموال  ُتنفق  وکانت  الشيعة.  من  النفرة  إىل  بدينه  امللتزم 

کانوا حيولون دون التناحر بيهنم بالعيّص واهلراوات  املمارسات. علًما بأهنم 

نيران  يّؤججون  کانوا  ولكهنم  بذلك،  هلم  يسمحون  وال  والبنادق  واألعواد 

احلقد واخلصومة فيما بيهنم.« 1985/9/12

يف سبيل الوقوف أمام دسائس الذين يبّثون بذور التفرقة، انهتج السيد بادئ األمر هنج 

ية. ية يف املنطقة رسالة وحدو الصداقة مع علماء السنة يف املحافظة، وأرسل إىل املولو
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علماء  مع  وّدية  عالقات  وأمقُت  بلوشستان،  يف  الزمن  من  فترة  »مكثُت 

بلوشستان وعلماء إيرانشهر وعلماء سراوان. وکنُت أقول هلم: تعالوا ننىس 

واجباهتم  أداء  حياولون  فهيا  يقني  الفر علماء  کان  اليت  الغابرة  الفترة  تلك 

ـ  حبسب زعمهم ـ  من خالل سّب ولعن اآلخر ورمي وطرد اآلخر.« 1982/8/29

کنُت  يوم  السنة،  إخواننا  من  ين  املوّقر العلم  أهل  لبعض  رسالة  »وّجهُت 

من  اإلخوة  يبادر  أن  بضرورة  حًقا  نؤمن  کّنا  لو  هلم:  وقلُت  إيرانشهر،  يف 

آراهئم، فالسبيل إىل ذلك  کلمهتم والتقارب يف  الشيعة والسنة إىل توحيد 

أن ننأى بأنفسنا عن ماضينا فيما يرتبط بالعصبية الشيعية والسنية، فارفعوا 

إال لو أعرضمت عن هذا العمل، فإن ماضينا  املقّص وقّصوا )هذا املايض(، و

مشحون باالختالفات واخلصومات واملعارضات املدّونة والعلمية والشفهية 

واإلشكال عىل  اآلخر  بعضنا  بقدح  والكتب مألى  ية،  والتفسير واحلديثية 

بعضنا اآلخر.« 1983/12/28

وأنفسكم عن  أنفسنا  نقطع  تعالوا  نقول،  فيما  کنا صادقني  إن  »قلُت هلم: 

 نكرر اسم املايض کل هذا التكرار.« 1980/12/23
ّ

ة، وأال
ّ
الفترات الغابرة اململ

يبادلونه  بدورهم  وهم  ية،  املولو يزور  وبدأ  واملكاتبة،  املراسلة  السيد حّد  مث تاوز 

کلمات  يف  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد  آثاره  تتجىل  أخذت  الذي  األمر  يارة.  الز

علماء السنة يف تلك املنطقة.

وکنُت عىل معرفة  وسراوان،  إيرانشهر  و زاهدان  »کّنا أصدقاء مع بعض يف 

ية والشخصيات املعروفة ـ  يف خاش وجاهبار، وهم أيًضا  هبم مجيًعا ـ  املولو

الشاي.  وشربنا  وحتادثنا  بعض  مع  جلسنا  فقد  کثب.  عن  يعرفونين  کانوا 

کثيًرا أن ُيعلن أولئك اإلخوة، يف املحاضرات واللقاءات واملنابر اليت  واّتفق 
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ية اإلسالمية والثورة اإلسالمية  يعتلوها بني الناس، إخالصهم تاه اجلمهور

جهاًرا وبصوت عاٍل.« 1983/8/19 

واخلطوة األخرى اليت قطعها السيد اخلامنيئ، تطبيق مقترٍح وحدّوّيٍ بكٍر يف سبيل 

إقامة االحتفاالت  إزالة االختالفات؛ مقترح تسمية أسبوٍع باسم »أسبوع الوحدة«، و

کرم )ص(. مبناسبة مولد النيب األ

»أسبوع الوحدة املتداول حالًيا، أطلقناه للمرة األوىل قبل الثورة يف إيرانشهر. 

مسجد صدييق  وهو  النور،  مسجد  قصدُت  األول،  ربيع  أيام  ت 
ّ
حل عندما 

القدمي الشيخ مولوي مقرالدين وقلُت له: روايتكم يف اليوم الثاين عشر وروايتنا 

يف اليوم السابع عشر، واملسافة فيما بيهنما قصيرة.. تعالوا نقمي االحتفاالت 

بنفيس،  وسأبادر  السابع عشر،  باليوم  وانهتاًءا  الثاين عشر  اليوم  من  بدًءا 

کبادرة خير، إىل إقامة االحتفال يوم الثاين عشر يف مسجد آل الرسول، وهذا 

ما أجنزته بالفعل.« 2000/11/6  

جنزت يف 
ُ
إقامة االحتفال املشترك يف عيد املبعث، هي األخرى من املبادرات اليت أ

سبيل رّص الصفوف بني الشيعة والسنة يف املنطقة. 

من  ين  والعشر السابع  ليلة  يصادف  کان  الصيف،  من  عشر  احلادي  اليوم  غروب 

کرم )ص(. وکان من املقرر أن يقام احتفال کبير يف مسجد  رجب؛ ليلة مبعث النيب األ

کانوا يتدّفقون صوب املسجد. آل الرسول، والناس برمهتم 

لطيفة  نسمة  وهبوب  اجلميع،  دهشة  أثار  ما  وبرودته  اجلّو  بطيب  هذا  اليوم  اقترن 

يًدا، مث أخذت  يًدا رو منحت الناس نشاًطا مضاعًفا. وبدأت قطرات املطر تنزل رو

شيًئا فشيًئا تزداد سرعة وشدة.
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وقف السيد اخلامنيئ يؤم املصلني لصالة املغرب، وکان املسجد يعّج بالناس، حىت 

امتألت أروقة املسجد املحيطة به والصحن اخلارجي رغم هطول األمطار. ويف وسط 

ني، دون أن يكترث هبا أحد 
ّ
يبة بلغت مسامع املصل ية غر الصالة تعالت أصواٌت مدّو

أو أن يتوّقع أحد بأن األصوات هذه قد تشير إىل دوّي سيٍل جارف!

الفراغ من الصالة،  ق، ولكن بعد  أمٌر ال ُيصّدَ إيرانشهر؟!  سيل؟! يف الصيف؟! يف 

السيول  تدّفقت  حيث  ق!  ُيصّدَ ال  الذي  احلدث  ذلك  أعيهنم  بأّم  اجلميع  شاهد 

يقها،  کل يشء اعترض طر کلمح البصر، وهدمت  اجلارفة وضربت باملدينة وغمرهتا 

ودّمرت بيوت الناس وحياهتم!

والسيد اخلامنيئ الذي کان صاحب تربة يف هذه األوضاع، وکان قد سبقت له إدارة 

مثل هذه األزمات، سرعان ما أمسك بزمام األمور.

اخلطوة األوىل تشكيل جلنة إغاثة يف مسجد آل الرسول.

يزد وکرمان. وکان آية  واخلطوة الثانية طلب املعونة من األصدقاء يف زاهدان ومشهد و

اهلل الشيخ صدويق قد بادر إىل تلبية نداء السيد، وفاَق التوّقعات يف إغاثة أهايل 

إيرانشهر املظلومني.

باملائة  مثانني  دّمر  عارٌم   
ٌ

سيل املدينة  ضرب  إيرانشهر،  يف  کنُت  »حني 

مهنا.« 1986/4/30 

املنفيني  مع  بدورنا،  وحنن  النخيل.  مزارع  وتلفت  البيوت  کثر  أ »ُهدمت 

کنا منارس عملية اإلغاثة ملدة من الزمن.« 2012/8/16  املتواجدين، 

وکرمان  ومشهد  زاهدان  فهيا  مبا  خمتلفة،  بأماکن  األول  اليوم  منذ  »اّتصلُت 

زهاء  الناس  إىل  املساعدات  بإيصال  األصدقاء،  من  مع مجٍع  ومقنا،  يزد.  و

مخسني يوًما.
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يزد  )مدينة(  ِقَبل  من  إيرانشهر  أهايل  إىل  وصلت  اليت  البرکات  أن  بيد 

وشخص آية اهلل املرحوم الشهيد صدويق مل تصل من أّي مكان آخر، أي 

کانت تأيت دون انقطاع. إذ مبجّرد أن أخبرُت مساحته، انطلقت سلسلة  إهنا 

بني  يلة  طو کانت  املسافة  أن  رغم  بسرعة،  الالمتناهية  املبارکة  خدماته 

إيرانشهر.« 2002/6/10 )مدينيت( يزد و

کثرها وأسرعها من ِقَبل الشيخ صدويق، واستمّر  »وصلت أوىل املساعدات وأ

يوًما،  أربعني إىل مخسني  اليت استغرقت  فترة اإلغاثة  الهناية. أي إن  حىت 

هناك،  الناس  إغاثة  وأردنا خالهلا  أشهر  ستة  املثال  سبيل  طالت عىل  لو 

األموال  إلينا  ُيرسل  و باملساعدات  ميّدنا  الدوام  عىل  صدويق  الشيخ  لكان 

 يف ممارسة النشاط وأعمال اخلير.« 1982/7/4 
ً

واألدوات. فقد کان إنساًنا مذهال

أحد  مع  البيوت  يارة  بز مهنم  واحد  کل  يقوم  بأن  جمموعة  فت  ِ
ّ
ُکل األول،  اليوم  منذ 

ية. يدهم باحلاجيات الضرور املنفيني، وتزو

ورفسنجان،  يزد  إلينا من  رسل 
ُ
أ الذي  بورحممدي: »الدقيق هو  عيل أصغر 

وهو أول مساعدة قّدمناها للناس. 

وأنا  بالسيل.  املنكوبني  يتفّقد   )404 )بيجو  بسيارته  السيد  کان مساحة  لقد 

ترافقه.  کانت  اليت  املجموعة  بني  قيادة  رخصة  أمحل  کنُت  الذي  الوحيد 

وهلذا السبب کنُت أقود السيارة يف املواقع اليت مل يبِغ السيد قيادهتا أو مل يكن 

موجوًدا. کما قال مساحته ال حيق ألحد غيري قيادة السيارة.

هبا السيل. وکان بيننا دليل حميل. فكّنا  يف اليوم األول، تفّقدنا البيوت اليت ضر

کم عدد أهايل هذه الدار؟ وحبسب نسبة  کواخ نسأل باللغة البلوشية  يف األ

يخ علهيا.  يكتب التأر ينية کان السيد بنفسه يوّقع و األشخاص نعطهيم بطاقة متو
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ويف اليوم األول، مارس السيد شخصًيا هذه العملية. وتقّرر أن أواصل عمله 

أنا من اليوم الثاين. فكّنا مبعية الشيخ راشد يزدي أو السيد رحيمي خرم آبادي 

ننطلق منذ طلوع الشمس حتديًدا، ونتابع العمل حىت الساعة احلادية عشرة 

يًبا. وکنا نذهب يومًيا مع أحد رجال الدين لتقدمي املساعدات، يف  مساًءا تقر

سبيل أن نقول بأن املساعدات هذه هي من ِقَبل رجال الدين.

کواخهم،  أ البلوش يف  بأن السيد خالل حديثه مع أهل السنة من  وأتذکر 

کان يؤکد عىل أننا من رجال الدين املجاهدين ومن أتباع آية اهلل اخلميين.«

حّذر رجال الشرطة السيد اخلامنيئ قائلني: »ال حيق لكم وألصدقائكم تقسمي املؤن 

حني  ولكن  احلكومة!«  يق  طر عن  املساعدات  يع  توز يمت  أن  جيب  األهايل.  بني 

شاهدوا بأّن السيد أعار هلذه الكلمات والتحذيرات أذًنا صّماء، تراجعوا ومل يتدّخلوا 

يٍر له  کتب رضواين، رئيس السافاك يف سيستان وبلوشستان، ضمن تقر يف عمله. 

ية االستخبارات الثالثة، يف السبب عن تراجع رجال الشرطة: إىل مدير

»قد تواجه مبادرة مرکز الشرطة يف املنطقة ردة فعل الوّعاظ املنفيني وعىل 

البرقية إىل خمتلف  إرسال  قبيل  السيد عيل احلسيين اخلامنيئ، من  رأسهم 

اآليات واملراجع.«

يٍر آخٍر له، بعثه بعد بضعة أيام إىل طهران: وکتب يف تقر

احلسيين  السيد عيل  بقيادة  إيرانشهر  املقيمون يف  املنفيون  الدين  »رجال 

يعّدون الدقيق واألرز واخلبز  اخلامنيئ، يتصلون بأهايل مدٍن کيزد وزاهدان، و

ينية مكتوب علهيا: »مسجد آل الرسول ـ  جلنة  مينحون بطاقة متو وغيرها، و

يوّزعون املواد املذکورة بني  إغاثة علماء اإلسالم ـ  السيد عيل اخلامنيئ«، و

املنكوبني بالسيل.«
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يف  اإلغاثة  جلنة  عمل  ذ 
ّ

اخت املدن،  خمتلف  من  املساعدات  شاحنات  وصول  عبر 

کثر جّدية. وأخذ الناس يتوافدون عىل املسجد زرافات  مسجد آل الرسول طابًعا أ

يأخذون من جلنة اإلغاثة ما حيتاجون إليه.  زرافات، و

بعد يومني أو ثالثة أيام من السيل، دخل إيرانشهر أبوالقاسم صّدييق، صديق السيد 

من أهايل مب.

ثليث  غمر  إيرانشهر،  ضرب  الذي  العارم  السيل  »ذلك  صّدييق:  أبوالقاسم 

کان يبلغ عدد سكاهنا  فادحة.. املدينة اليت  يًبا وکّبدها خسائر  املدينة تقر

يزد  عشرات اآلالف. بدوره أرسل السيد اخلامنيئ برقية إىل علماء مشهد و

يزد  من  الناس  بعدها مساعدات  فتدّفقت  ما حدث.  وطهران شارًحا هلم 

 
ً

کبيًرا ومجيال کان  الذي  الرسول  آل  إيرانشهر. ومسجد  إىل  ومشهد وطهران 

البضائع  من  يأيت  ما  کل  إلنزال  ومكاًنا  اإلغاثة،  للجنة  مقًرا  أضحى  للغاية 

مثانية  تأيت  کانت  يومًيا  هناك.  مستقًرا  اخلامنيئ  السيد  کان  کما  والسلع، 

أدوات  إليه من  الناس  مبا حيتاج  مليئة  کبيرة وصغيرة  إىل عشرة شاحنات 

الذين  اجلامعات  طالب  قام  وقد  هذا  و....  يت  والز واألرز  کالبطانيات 

بني  يعها  وتوز املساعدات  هذه  بتعليب  وغيرهم  السيد  يارة  لز يفدون  کانوا 

املنكوبني بالسيل.

وأنا بدوري شحنُت سيارًة بالدقيق وُعلب الكومبوت وأمثال ذلك وأفرغهتا 

هناك وبقيُت مخسة إىل ستة أيام للمساعدة. 

وستة  أشخاص  مخسة  ذات  ينية  متو بطاقات  ذلك  بعد  السيد  أصدر  مث 

أشخاص وسبعة أشخاص بتعداد أفراد العوائل، وأعطاها بعد التوقيع علهيا 

هلم، فكانوا من خالهلا يستلمون املؤن اليت حيتاجون إلهيا يومًيا. واحلكومة 
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بدورها مل تفعل أي يشء إليرانشهر، ألهنا کانت مشغولة باالضطرابات، رغم 

أهنا جاءت وشاهدت األوضاع من بعيد. ويف هذه الفترة مل تكن إال املدينة 

کانوا ال يعيرون أية أمهية ال باملحافظ وال باملختار وال بأي  والسيد. والناس 

املسؤولني  ُذعر  أثار  ما  السيد. وهذا  کالم  الكالم  کان  إمنا  و آخر،  شخص 

هناك کثيًرا، ألهنم شاهدوا بأن ذلك الرجل املنيف الذي مل يكن جيرأ أحد من 

اليوم هو اآلمر  وا أحًدا عىل داره، أصبح 
ّ
يدل ألن  العاديني قبل شهر  الناس 

والناهي يف البلد.«

ًيا! وحسبه وکأنه 
ّ
أما النظام الهبلوي فقد أمهل قضية السيل الذي ضرب إيرانشهر کل

نسمة خفيفة هّبت وأمطاًرا طفيفة هطلت. غاية األمر أنه أرسل عدة مسؤولني من 

يات متدنية إىل زاهدان ليستفسروا من أهالهيا عن أوضاع إيرانشهر، وانهتى! مستو

املسؤولني  بأن  السيل،  قضية  قبل  حىت  اخلامنيئ،  السيد  لدى  واضًحا  کان  لقد 

ميرح  احلكوميني مل يقصدوا ولن يقصدوا إيرانشهر! ألهنا مل تعد مكاًنا مناسًبا يسرح و

فيه رجال احلكومة.

هذه  حلد  أهالهيا:  يقول  کان  إيرانشهر،  يف  منفًيا  الثورة  قبل  کنُت  »حينما 

ية  اللحظة مل يسافر إىل هذه املدينة حىت معاون حمافظ! مل تكن إيرانشهر قر

آنذاك.  اإلمهال  من  املستوى  هذا  إىل  تعّرضت  ولكهنا  مدينة،  کانت  إمنا  و

حتقق  وأن  هبم  جيو متأل  أن  بوسعها  اليت  املناطق  إىل  يسافرون  کانوا  إهنم 

راحهتم ومتعهتم، وال شأن هلم بإيرانشهر وخاش وجاهبار.« 2003/2/25

منذ  فهيا  املعهود  اخلمر  وشرب  اجِلمال  لرکوب  بيرجند  يقصدون  »کانوا 

ال  ولكهنم  االستمتاع.  بغية  مطاًرا  فهيا  أهنم شّيدوا  السنني، حىت  عشرات 

يقصدون بلوشستان ألهنا ال تتوافر فهيا وسيلة للدعارة واملجون. بل وأي 
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بينما  مهملة.  کانت  غيرها ـ   أو  بلوشستان  ـ  سواء  البلد  يف  حمرومة  نقطة 

فهيا.. هكذا  يستمتعوا  و إلهيا  يسافروا  أن  أجل  من  مازندران جيدة،  کانت 

کان النظام البائد. وأقول لكم شيًئا ملفًتا: يوجد يف مازندران مخسة مطارات 

متبقية منذ النظام السابق.« 2003/2/24

وامللفت أن األمور بقيت عىل ما کانت عليه حىت بعد السيل، ومل ُيشاَهد من حضور 

املسؤولني يف إيرانشهر أي أثر!

کنُت حيهنا يف  »ال أنىس بأن إيرانشهر قد تعّرضت للسيل قبل الثورة، وأنا 

هذه املدينة. ولكن مل يأِت من مسؤويل البالد يومذاك إال نفر مهنم وذلك 

والرابعة!  الثالثة  الدرجة  من  مسؤولني  وکانوا  إيرانشهر،  إىل  ال  زاهدان  إىل 

مثانون باملئة من بيوت إيرانشهر هتّدمت، والناس تشّردوا، ووسائلهم تلفت، 

دون أن يكترث هبم أي أحد.« 1984/2/10

بتقدمي  ومقنا  کثب(.  )عن  ورأيهتا  برمهتا  املدينة  مناطق  بنفيس  »تفّقدُت 

بارز  واحد  يأِت حىت رجل  ولكن مل  يوًما،  واإلغاثة ملدة مخسني  املساعدة 

عن  مستفسًرا  إيرانشهر  إىل  العاصمة ـ   عن   
ً

ـ  فضال زاهدان  من  ه  موّجَ

أوضاعها! )نعم( أرسلوا بالظاهر هدايا من ِقَبل »األسد والشمس«1، ولكهنا 

 إن کانت تصل بيد الناس، فهي ال تشكل ُعشر ما حيتاجون إليه وُعشر 
ً

أوال

ما وّفرناه حنن املنفيون هلم، وثانًيا هذا املقدار أيًضا مل يكن ليصل بيد الناس، 

کلهم!« 2003/2/25 کانوا يأخذون من هذه اهلدايا احلقيرة ما حيتاجون إليه ملأ إذ 

إىل  يومًيا  کن،  األما خمتلف  من  السيد  طلهبا  اليت  املساعدات،  تصل  کانت 

فترة  وبعد  يهنا،  ختز إىل  املطاف  آل  حىت  فشيًئا  شيًئا  تزداد  وأخذت  إيرانشهر. 

ين« شعاٌر للجمعية اليت تسمى اليوم مجعية اهلالل األمحر. 1. »األسد والشمس« هو شعار إيران قبل الثورة، و»األسد والشمس األمحر
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مل  الذين  املدينة  فقراء  اإلغاثة حىت مشلت  دائرة مساعدات جلنة  توّسعت  وجيزة 

أيًضا. بالسيل  يتضرروا 

املساعدات  إيصال  عىل  أيام  عدة  ميّض  »بعد  بورحممدي:  أصغر  عيل 

کثيرة من يزد بواسطة  للمنكوبني بالسيل يف إيرانشهر، ووصول مساعدات 

من  کثر  أ الكلبايكاين  العظمى  اهلل  آية  بواسطة  قم  ومن  صدويق،  اهلل  آية 

کرمان ورفسنجان إىل إيرانشهر، ارتفع حجم املساعدات لدرجة  غيره، ومن 

يت والشاي. وهلذا السبب قلنا للسيد: امسحوا  ين الدقيق والز تسّبب يف ختز

أوصلنا  أيام،  امتداد عشرة  فوافق مساحته. وعىل  الفقراء،  کل  لنا مبساعدة 

املساعدات، وفق اإلحصائيات املتوافرة، إىل کل إيرانشهر. بل وحىت وصلت 

املساعدات إىل بعض املدن األخرى اليت تضم الكثير من الفقراء.«

املنكوبني  ِخمَي  تفّقد  إىل  بنفسه  السيد عيل  بادر  املساعدات،  إيصال  يف غضون 

ازدادت  أيًضا،  السيل  وبعد  کثب.  الناس عن  أوضاع حياة  وتعّرف عىل  بالسيل، 

کثر. کثر فأ معرفة السيد بالناس، والناس بالسيد أ

أن  إىل  أدى  حيث  اخلفية،  اهلل  ألطاف  من  کان  السيل  ذلك  بأن  »علًما 

والبيوت  کواخ  األ يف  دخلنا  فقد  کثر.  أ الناس  حياة  أوضاع  عىل  نتعّرف 

کنا قبل السيل مقيمني  کثب. حيث  وشاهدنا أوضاع الناس املعيشية عن 

کّنا نعرف الناس وال  کّنا نرى ظاهر األمر، وما  لعدة أشهر يف إيرانشهر، ولكننا 

الناس تعرفنا. ولكن بعد أن ضرب السيل )املدينة(، حنن تعّرفنا عىل الناس، 

والناس أيًضا تعّرفت علينا إىل حّد ما.« 1989/12/29

الشيخ عباس بورحممدي، هو اآلخر الذي توّجه إىل إيرانشهر ملساعدة أهالهيا.

السيد  أخبر  إيرانشهر،  ضرب  الذي  السيل  »إثر  بورحممدي:  أصغر  عيل 
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واألدوات  األموال  إىل  احلاجة  بأمّس  بأننا  والدي ـ   ـ  ومهنم  أصدقائه 

ية ملساعدة املنكوبني بالسيل. بدوره قام والدي بإبالغ معارفه يف  الضرور

کثيرة. وبعد وصولنا مبعية الوالد إىل إيرانشهر،   
ً

رفنسجان، فأعدوا له أمواال

بالسيل،  ين  املتضرر إيصال املساعدات إىل  يقة  ُعقدت جلسة ملداولة طر

کل واحد مهنم ما مجعه من  وعندما آن األوان إىل مجع املساعدات، قّدم 

أمواٍل للمساعدة، وکان والدي آخر من قّدم أمواله يف تلك اجللسة. فقد بلغ 

کانت تبلغ  قبله کل ما جاء به اآلخرون من أموال ثالثون ألف تومان، بينما 

األموال اليت جئنا هبا مخسمائة ألف تومان!

: کان السيد يف إيرانشهر 
ً

هكذا کان والدي يشير دوًما إىل فترة نيف السيد قائال

منطقة  إىل  نفته  قد  احلكومة  جند  بينما  اإلطالق.  عىل  مالًكا  وبلوشستان 

سنية سيئة الطقس، ليكون حمبوًسا ومعّرًضا للضغوط من مجيع اجلهات. قام 

مساحته يف تلك الظروف مبا أدى إىل أن يعرف حىت رعاة اجلمال واألغنام 

يات األحداث،  وسّكان البوادي، الذين کانوا قبل ذلك غير مطلعني عىل جمر

أن يعرفوا ماذا يصنع الشاه يف هذه اململكة!«

بعد بضعة أسابيع من وقوع السيل، دخل الشيخ حممدجواد حجيت کرماين إيرانشهر 

ين ساعة.. هو الذي کان قد ذهب من سنندج إىل کرمان للمشارکة  بعة وعشر ملدة أر

يف حفلة زواج أخته، زار مدينة إيرانشهر حني عودته إىل منفاه، ورأى من املشاهد 

ما مل يكد يصّدقها!

ـ  أنا  أشهر  عدة  هناك  أمقنا  فقد  تامة.  غربة  يف  نعيش  إيرانشهر  يف  »کنا 

م علينا أحد، إال 
ّ
والشيخ حجيت وآخرون ـ  ولكن دون أن يآلفنا أحد أو يسل

هم.
ّ
کل نفٌر من الشيعة الذين صادقونا.. بعضهم بالطبع ال 
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حينما جرف السيل املدينة، عكفنا عىل تقدمي اخلدمات. ودخلُت بنفيس 

کواخهم وحتّدثُت إلهيم. وکانوا ينقلون لنا نفس ما ُيقال  إىل ِخمَي الناس وأ

هنا1: ال يوجد عندنا هذا اليشء.. حنتاج إىل هذا اليشء.. ال يعطوننا هذا 

اليشء.. کانت السلع واألدوات تأتينا من خمتلف املحافظات واملدن، وبدورنا 

ين مل يقّدم إىل الناس  يعها. علًما بأن األسد والشمس األمحر کنا نقوم بتوز

يًبا! ومساعداتنا  تقر أية معونة، وقد بلغت مساعدهتم حّد الصفر  يومذاك 

اليوم لكم من مساعدات، بل وال  م  ُيقّدَ ما  کانت ضئيلة جًدا تاه  بالطبع 

نقّدم  وبقينا  نبذل قصارى جهدنا.  کّنا  أساًسا، ولكن  بيهنما  املقارنة  ميكن 

إذا  کنُت  لدرجة  ووددهتم  بالناس  أنسُت  ولقد  ين.  الشهر قرابة  اخلدمات 

م عيّل حارس املاء يف البلدية مشيًرا بيده، أو 
ّ
مررُت بسياريت من شارٍع يسل

يرفع أبناء املدرسة أيدهيم حّميني.

کانوا قد رّحلوا الشيخ حجيت من عندنا. ويف أواسط الصيف، وبعد وقوع 

کرمان. مث انهتز الفرصة وجاء  السيل، أخذ من الشرطة إجازة للذهاب إىل 

مهنا إىل إيرانشهر. وأخذ مع أصدقائنا يتجّول ملدة يف أرجاء املدينة. مث قال 

يل فيما بعد: ما الذي فعلَت هبؤالء الناس حىت آلفوك وأنسوا بك إىل هذه 

الدرجة؟ فقلت له: هذا ما فعله اهلل بواسطة السيل!« 2004/1/16

مل يعد نظام الطاغوت ومرکز االستخبارات واألمن ليطيق ما ناله السيد اخلامنيئ من 

شعبية متزايدة بني أهايل إيرانشهر. حىت آل املطاف بالناس إىل أن يطالبوا املسؤولني 

ين من أمثال السيد  ينيف عدًدا من رجال الدين اآلخر بأن ُيمِتّ النظام لطفه علهيم و

اخلامنيئ إىل إيرانشهر!

ين بالزلزال. 1. يف مجع أهايل مب املتضرر
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البلد،  يٍر ُرفع إىل رئيس منظمة االستخبارات واألمن يف  يف يوليو / متوز، ضمن تقر

جاء عن لسان أحد رؤساء األحياء يف إيرانشهر:

مالية  أضراًرا  الناس  تكّبد  فترة،  قبل  إيرانشهر  ضربت  سيٍل  حادثة  »إثر 

جسيمة، وتدهورت أوضاعهم املعيشية. فبادر أحد رجال الدين املنفيني، 

يدعى الشيخ خامنيئـ   وهو قد )ُنيف( من إحدى مدن إيران بسبب زعزعة  و

النظم واألمن وکذلك إطالق هتافات مناهضة للوطن ـ  حيث کان مقيًما يف 

إيرانشهر، إىل مساعدة أهايل املدينة املذکورة، بتقدمي األموال والِسلع )من 

قبيل البطانيات واملؤن جبميع أقسامها(، فتسببت مساعداته يف إزالة الشدة 

تلّطفت احلكومة ونفت إىل مدينة  لو  يقولون  الناس  واملحنة عهنم. وبات 

کافًيا  إيرانشهر اثنني أو ثالثة من هؤالء الشيوخ ورجال الدين، لكان ذلك 

يض اخلسائر مبساعدهتم.« لتعو

يف احلادي والثالثني من يوليو / متوز، قبل مخسة أيام من حلول شهر رمضان املبارك 

ية للغاية«،  ية وسر يز ثابيت، يف رسالة »فور وبعد شهر من وقوع السيل، أصدر برو

أمًرا بتغيير منىف السيد عيل اخلامنيئ من إيرانشهر إىل جيرفت.

استغرق تنفيذ أمر رئيس دائرة السافاك الثالثة يف کل البلد عدة أيام.

وحمبتنا هلم.  بالناس  معرفتنا  ازدياد  تسببت يف  األخرى  اإلغاثة هي  »جلنة 

أيًضا،  هناك  هبم  وآنس  الناس  آلف  بدأت  بأنين  کم(  )احلا اجلهاز  فرأى 

فنقلين من تلك املنطقة إىل جيرفت.«  1981/10/11

 يبىق أحد من املنفيني يف إيرانشهر، 
ّ

تزامًنا مع نيف السيد اخلامنيئ إىل جيرفت، تقّرر أال

والسيد  إقليد.  إىل  رحيمي  فخرالدين  والسيد  إيذة  إىل  يزدي  راشد  الشيخ  فُنيف 

حممدعيل موسوي، الذي ُحكم عليه بالبراءة، ترك إيرانشهر وعاد إىل مدينته.
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کان قد تّمع ثالمثئة طالب من  مت تغيير منىف السيد عيل اخلامنيئ يف الوقت الذي 

نيف  أمام املحمكة يف خراسان، حمتجني عىل استمرار  العلمية  طلبة حوزات مشهد 

السيد، وطالبني عودته إىل مشهد؛ التجّمع الذي أفىض إىل تدّخل رجال الشرطة.

ترُك إيرانشهر وأهالهيا مل يكن باألمر اهلنّي بالنسبة إىل السيد اخلامنيئ.

: »إذا جاءين املوت وأنا يف 
ً

ا يف إيرانشهر، أوصيُت قائال کنُت منفّيً »حينما 

تنقلوين مهنا.« لشدة  املنىف، ادفنوين يف نفس هذه املدينة، وال أرىض أن 

فإن  أيًضا.  أخرى  أسباٌب  وهنالك  الناس.  وألولئك  األجواء  لتلك  حيب 

بالغ  موقع  وهلا  الصالح،  غاية  يف  وأهالهيا  جًدا،  جّيدة  مدينة  إيرانشهر، 

السيايس  وقلهبا  اجلغرايف  قلهبا  بلوشستان..  قلب  متثل  فهي  احلساسية. 

کل مكان، بيد أن  کذلك. علًما بأن األشخاص الطاحلني قد يتواجدون يف 

بالصالح  يتسمون  املدينة ـ   أهل  الذين هم من  ـ  أولئك  إيرانشهر  أهايل 

کل  بالكامل  تلّمسُت  وأنا خالل معاشريت هلم،  والوفاء،  والنزاهة والصدق 

هذه اخلصائص.« 1995/5/29

والسيما  إيرانشهر،  يف  قضيهتا  اليت  الطيبة  األيام  تلك  أبًدا  أنىس  ال  »أنا 

املنكوبة  العوائل  التقينا  املدينة، حيث  فهيا  السيل  اليت ضرب  األيام  تلك 

کواخ والبيوت،  بالسيل وأهايل املدينة واملناطق املحيطة هبا، يف اخلمي واأل

والشباب واألطفال عن  والشيوخ  والنساء  الرجال  نتبادل احلديث مع  وکّنا 

يات قيمة.« 1985/12/4 کلهم. وستبىق هذه يف خاطري دوًما کذکر مشا

يف الثالث عشر من أغسطس / آب، ويف الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، 

حلكم  تنفيًذا  اخلامنيئ  السيد  دار  برجاله  إيرانشهر  يف  الشرطة  مرکز  رئيس  داهم 

»تغيير املنىف«. 
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هكذا کتب النظام امللكي، يف کتبه الرمسية، سبب تغيير املنىف من إيرانشهر إىل جيرفت:

»ألن السيد عيل احلسيين اخلامنيئ، ابن جواد، قد مجع حوله يف إيرانشهر 

عدًدا من املتطرفني املتدينني، وراح ميارس نشاطه وتبليغه خالًفا للمصالح 

األمنية يف البلد. وفق قرار عمدة املدينة ورأي جلنة صيانة األمن االجتماعي، 

ية للشخص املذکور من إيرانشهر إىل جيرفت.« مت تغيير مكان اإلقامة اجلبر

ومخسة  أشهر  بالنيف إىل جيرفت ملدة تسعة  السيد عيل  املرة، ُحكم عىل  يف هذه 

عشر يوًما.

طالب السيد اخلامنيئ بإرجاء تنفيذ احلكم إىل صباح يوم غد، بيد أن رئيس الشرطة 

کان خياف من مغبة وداع الناس معه وردود فعلهم املحتملة، مل يوافق عىل  الذي 

 عىل مغادرة إيرانشهر بعد مثانية أشهر. 
ً

ذلك وأجبر السيد ليال

ه الناس إىل املسجد إلقامة صالة الصبح، مل جيدوا أثًرا من 
ّ

حني أسفر الصباح  وات

السيد اخلامنيئ. وبعد االستفسار من خادم املسجد، عرفوا بأنه غادر إيرانشهر قسًرا 

مع طاقم من رجال الشرطة منفًيا إىل جيرفت.

السيد  زوجة  )أخو  خجستة  حسن  کان  آب،   / أغسطس  من  عشر  الثالث  ليلة 

اخلامنيئ( يف إيرانشهر. ذلك أنه بني احلني واآلخر کان يأيت إىل إيرانشهر عىل مدى 

هذه األشهر الثمانية املاضية ملساعدة السيد اخلامنيئ يف متشية أموره، فرافق السيد 

يف تلك الليلة حىت وصوله إىل جيرفت. 

حسن خجستة: »حني آن األوان ملغادرة إيرانشهر والتوّجه إىل جيرفت، قال 

الشرطة  رجال  يوافق  مل   .)404 )بيجو  معي،  آخذ سياريت  أن  السيد: جيب 

بادئ ذي بدء وکانوا قلقني حيال ذلك، ولكهنم اضطروا بالتايل إىل املوافقة.

حان من قوات الدرك يف مؤخرة السيارة، وجلسُت أنا 
ّ
جلس رجالن مسل
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کان الوقت يف  کانت تسير خلفنا أيًضا.  والسيد يف مقدمهتا، وسيارة أخرى 

کبيًرا  کان قد مىض شطًرا  منتصف الليل، وال أذکر الساعة بالتحديد، ولكن 

 
ً

من الليل. جلس السيد خلف املقود وأنا جبانبه، ولكن ما إن حتّرکنا قليال

کنا بالطبع عىل علٍم بأن  باتاه جيرفت حىت ارتفعت حرارة السيارة. ولقد 

کامل.  السيارة فهيا نقص، غير أن النقص هذا مل يظهر يف املدينة بشكل 

عىل  املاء  أرّش  أن  وهي  جديدة!  مهمة  إيّل  نيطت 
ُ
أ السيارة،  َعَطل  بعد 

کيلومتًرا عىل سبيل  ين  کل عشر املشعاع )الرديتر( ضمن مسافات حمددة، 

کنا نتوقف عن املسير، ونرّش املاء عىل املشعاع، مث  املثال. وهلذا دوًما ما 

ننطلق من جديد. 

يق شيًئا مطروًحا،  بدأت تنقشع الظلمة. أتذکر أين شاهدت يف وسط الطر

يق هذا مل  وحني توّقفت السيارة، رأيت أنه جسد لولٍد شاّب! بيد أّن الطر

 للترّدد والذهاب واإلياب. قال رجال الدرك توّقفوا جانًبا، 
ً

يكن حيهنا حمال

الشرطة  مبخفر  الالسلكي  عبر  اّتصلوا  يق.  الطر حافة  عىل  ملدة  فتوّقفنا 

کان خلفنا  إلخبارهم بأن هناك جسًدا مطروًحا يف الشارع. والدرکي الذي 

کان يف مؤخرة السيارة، مث سقط مهنا. طالت مدة وقوفنا  أنه  قال: حيتمل 

يكه حىت  هناك حىت مت إخبار خمفر الشرطة. وحنن أيًضا ما کان ينبغي لنا حتر

مُتاَرس عليه املمارسات القانونية.

يد من السرعة للوصول  انطلقنا ثانية باتاه )مدينة( مب. وأخذ السيد يقود مبز

يف  الفرار  يد  نر أننا  وتصّورا  معنا  کانوا  الذين  الدرك  رجال  فتوّجس  أسرع. 

الشرطة،  مب، ولكن ما إن وصلنا إىل املدينة، توّجه السيد مباشرة إىل خمفر 

يح! وأنا بدوري ذهبُت ألفّتش  فاستقّر باهلم. دخل السيد إىل املخفر ليستر
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 جّذاًبا 
ً

عن السيد صّدييق وهو أحد أصدقاء السيد من أهايل مب، وکان رجال

ين أعثر عليه، ألخبره بقضية نيف السيد 
ّ
للغاية. فبدأُت أجوب شوارع مب عل

إىل جيرفت، وأقول له بأن السيارة قد عطلت وال ميكهنا إيصالنا إىل جيرفت.«1 

أخذ حسن خجستة يتمىش يف شوارع مدينة مب دون أي عنوان، وفجأة مسع صوت 

منّبه سيارة من خلفه ورأى السائق يرمش له باملصباح.

يًبا  کيلومترات تقر يق إىل جيرفت، وقبل عشرة  أبوالقاسم صّدييق: »يف الطر

من مب، عطبت سيارة السيد وغال ماؤها بشدة. قال رجال الدرك للسيد: ُمّر 

يق الدائري وال تدخل يف داخل املدينة، ولكنه دخل املدينة دون  عىل الطر

أن يكترث )بقوهلم( متجًها حنو خمفر الشرطة. مث قال السيد حلسن خجستة: 

ِاذهب واحبث عن صّدييق وقل له سيارتنا عاطلة، فليأِت بسيارة لنذهب 

هبا إىل جيرفت.

کان موجوًدا عندهم، سوى أهنم  آنذاك، وال عنواين  متوافًرا  کان  ال هاتف 

سيارة  أرى  بأن  اإلهلية  اإلرادة  شاءت  ولكن  مب.  يف  أعيش  بأين  يعرفون 

الزقاق!  أمام هذا  متّر من  الزقاق، وهي  بسياريت من  السيد، حني خروجي 

واقتربُت مهنا، وضربُت عىل  أثرها  فاقتفيُت  متاًما.  السيارة  أعرف  کنُت  وأنا 

املنّبه ورمشُت باملصباح، فتوّقف حسن خجستة. قلُت له: ماذا تصنع هنا؟

السيد  عىل  مُت 
ّ
سل املخفر.  صوب  مسرعني  هنا 

ّ
فات باألمر،  أخبرين 

کثيًرا، مث انطلقُت إىل الدار واضًعا سيارة  واستفسرُت عن حاله ورّحبُت به 

السيد يف فناهئا وأخذُت سياريت )بيكان( وقفلُت راجًعا إىل خمفر الشرطة، 

حىت مهمنا باحلرکة. وعند االنطالق، أسرعُت أمام السيد وفتحُت له باب 

1. مقتبس من مقابلة للسيد حسن خجستة مع مرکز وثائق الثورة اإلسالمية.
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غلق الباب له بنفيس، فقال: صّدييق، ال 
ُ
السيارة، مث صبرُت حىت يرکب، أل

تفعل ذلك! أجبته: سيدنا! أفعل هذا أمام هؤالء عن عمد لُيدرکوا ما هي 

منزلتكم وأّي أنصار لديكم! فعلهيم أن حيسبوا لذلك ألف حساب!

أرکبُت السيد السيارة، وجلسُت أنا خلف املقود والسيد يف األمام، وخجستة 

الدرك  لقوات  سيارة  ورائنا  ومن  اخللف،  يف  الدرك  رجال  من  رجلني  مع 

 عدة من رجاهلا، وانطلقنا باتاه جيرفت.
ّ

تستقل

يق  تبلغ املسافة بني مب وجيرفت مئة إىل مئة وعشر کيلومترات، ولكن الطر

کانت هنالك بني  کان ترابًيا آنذاك، وتطول )الرحلة( قرابة ثالث ساعات. 

يفية ُتدعى ده بكري؛ جّوها بارد لطيف وتبلغ حرارهتا يف  مب وجيرفت منطقة ر

الصيف 20 درجة. کان حينذاك شهر رمضان، ولكين أفطرُت لكوين مسافًرا. 

کان قد جاء من  الذي  والسيد  الغذاء.  لتناول وجبة  فتوّقفُت يف ده بكري 

إيرانشهر اليت تبلغ حرارهتا 60 درجة، عندما وصل إىل هذه املنطقة انشرح 

صدره! کان هناك مقهى، فأوصيهتم بإعداد الطعام، مث أمقنا الصالة مجاعة، 

يح  ومن بعدها تناولنا وجبة الغذاء مع رجال الدرك. عزم السيد عىل أن يستر

، مث ننطلق.«
ً

قليال

بادئ األمر مل يوافق رجال الدرك عىل االستراحة، ولكن بعد أن قال هلم کبيرهم: »ال 

حيدث يشء باستراحٍة ملدة نصف ساعة«، النوا ووافقوا عىل استراحة قصيرة.

»أتذکر ذلك اليوم الذي جاؤوا يب إىل جيرفت، وقد رافقين عدٌد من رجال 

يق  الدرك. حيث انطلقنا بسيارتني من مب إىل جيرفت. وکان يف وسط الطر

عىل اليسار مقهى، امسه ده بكري، فدخلنا فيه. وحني رآين صاحب املقهى 

ومن حوله بأين رجل دين وقد رافقين عدد من رجال الدرك، عرفوا بأنين 
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رجل دين منيف ـ  حيث کانت جيرفت آنذاك تستورد املنفيني! ـ  فأرشدونا 

ية )من املقهى(. إىل زاو

ية من هذا البستان وشربنا  وکان فهيا بستان کبير، فتناولنا وجبة الغذاء يف زاو

الشاي دون أن يرنا أحد، أو أن يلتفت إلينا أحد عىل ما يبدو.

 يف منتصفه، 
ً

، وتوّقفنا قليال
ً

کنُت مرهًقا للغاية، حيث انطلقنا من إيرانشهر ليال

. ورجال الدرك تلّطفوا وقالوا: 
ً

وقد استوىل عيّل تعٌب شديد. فقلُت ألنام قليال

ال بأس. فاستلقيُت وخلدُت إىل النوم ملدة نصف ساعة.

قد  والنساء  الرجال  من  وجدُت حشوًدا  املقهى،  باب  من  خرجُت  عندما 

مل  فالناس  ملاذا؟  بالصلوات،  أصواهتم  رفعوا  رأوين  إن  وما  هناك،  تمهروا 

تكن لتعرفين، ولكهنم کانوا عىل علٍم بأن هذه حرکة دينية، وهذا رجل دين. 

الغربة وهذا النيف وهؤالء الرجال املسلحني  کان فإنه قد حتّمل هذه  ومهما 

يف سبيل الدين.

رفع الناس أصواهتم بالصلوات، فهّب رجال الدرك وأمسكوا بيدي، مث رکبنا 

السيارة وقالوا: لنذهب من هنا بسرعة. والسبب يف ذلك هم الناس واخلوف 

يات اليت يتسمون هبا.« 1985/7/22 مهنم ومن هذه املعنو

يق مب ـ  جيرفت القدمي واليسء جًدا، تسّبب يف أن تطول املسافة، البالغة مئة  طر

کثر من احلد املألوف. کيلومتر بني املدينتني، أ

تضطر  کانت  يومذاك. حبيث  للغاية  يقها يسء  وطر نائية،  منطقة  »جيرفت 

السيارة يف بعض األماکن أن تتوقف من هذا اجلانب، لتمّر السيارة األخرى، 

يق سيًئا. مث تنطلق هذه. إىل هذا املستوى کان الطر

يًبا عىل  کيلومتر تقر ورغم أن املسافة بيهنا وبني مفترق مب، ال تتجاوز املئة 
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فانظروا  الساعتني.  يفوق  وقًتا  تستغرق  املسافة  هذه  أن  غير  ما يف ظين، 

کان  يق، بذلك اجلّو الرطب احلار، وذلك البعوض الذي  إىل مثل هذا الطر

 من ثقوب شبكة النوافذ أيًضا.« 1985/7/22
ً

ل إىل الداخل ليال
ّ
يتسل

يف يوم األحد 13 أغسطس / آب، وهو أحد أشّد أيام الصيف حرارة، دخل السيد 

الرقابة.  حتت  جيرفت  خجستة ـ   وحسن  صّدييق  ـ  أبوالقاسم  ومرافقوه  اخلامنيئ 

وکثير  والرطوبة  احلرارة  شديد   
ٌ

سهل الصحراء؛  وسط  يف  خصيب  سهل  وجيرفت 

احلشرات واهلوام!

أبوالقاسم صّدييق: »وصلنا إىل جيرفت يف حدود الساعة الرابعة ويف ذروة احلّر! 

کيد! فإن مناخ جيرفت إن مل يكن أسوء من إيرانشهر، ليس بأفضل منه بالتأ

ملدٍة  احلّر  حتّملنا  التكييف.  حتت  نامًئا  الفوقانية  الطبقة  يف  املختار  کان 

جالسني حىت استيقظ املختار! إذ من املفترض أن تمت عملية نقل السيد إىل 

م السيد إىل الشرطة. عندذاك 
ّ
الشرطة حبضوره. )وبالتايل( جاء وسل خمفر 

عاد رجال الدرك إىل إيرانشهر. بقينا ننتظر رئيس الشرطة، ألنه هو اآلخر مل 

إىل حني وصوله،  يح. و يكن موجوًدا يف املقر، وکان قد ذهب إىل الدار ليستر

کان  انطلق السيد حسن خجستة للبحث عن الشيخ رباين أمليش الذي 

قد ُنيف إىل جيرفت قبل السيد. حينما وصل رئيس الشرطة، أخذ ـ  عىل 

( ال تشتبك مع الشاه وال تعمل ضّده وضد 
ً

حّد زعمه ـ  ينصح السيد )قائال

اململكة وما شاکل. مث جاء ولد الشيخ رباين أمليش إىل مقر الشرطة والوقت 

باين  ر الشيخ  دار  صوب  متجهني  فانطلقنا  الغروب.  عىل  شارف  قد  کان 

أمليش. وکان ذلك يف الوقت الذي مل تأِت عائلته بعُد للسكىن يف جيرفت.«
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باين أمليش1 رجل الدين األول الذي ُنيف إىل جيرفت. فإنه تزامًنا  کان الشيخ مهدي ر

کرماين إىل إيرانشهر، ُنيف إىل مدينة بابك. فقام يف  مع نيف الشيخ حممدجواد حجيت 

کتابة الشعارات عىل أبواب  هذه املدينة بإنارة األفكار لدرجة، آل األمر بالناس إىل 

املدينة وجدراهنا وهتشمي زجاج مبىن حزب البعث! ما أدى إىل تغيير منىف الشيخ يف 

ية يف جيرفت. يران واحلكم عليه باإلقامة اجلبر التاسع من شهر يونيو / حز

کثيًرا،  أمليش  رباين  مهدي  الشيخ  أفرح  إىل جيرفت،  اخلامنيئ  السيد عيل  دخول 

ين عاًما. حيث کانت بيهنما عالقة وطيدة وصداقة متتّد إىل عشر

الفقيد املبّجل،  يز  »وبعد أن ذهبُت إىل تلك املنطقة.. رحم اهلل أخينا العز

کان قد ُنيف إلهيا. بعد وصويل أخذُت  باين أمليش، الذي  املرحوم آية اهلل ر

عنوان داره، وکانت تربطنا به صلة قدمية. فذهبُت إىل داره، وجلسنا نتبادل 

احلديث، وأخبرته بأهنم نقلوين من إيرانشهر إىل هذه املدينة.

أو  شهر  قبل  جيرفت  إىل  بابك  مدينة  من  نقلوه  قد  کانوا  أيًضا  اآلخر  وهو 

ين، وقد حصل عىل  ين. إي إنه کان قد دخل جيرفت قبلنا بشهر أو شهر شهر

 الغروب قال: سيأتون إىل هنا إلقامة الصالة! 
ّ

داٍر للسكن فهيا. وعندما حل

وفجأة رأيت الشباب يتوافدون، وامتألت غرفته بالناس مبقدار ما فهيا من 

ورغم  واألخالق.  التفسير  يف  کلمة  ألىق  بعدها  ومن  الصالة  فأقام  مّتَسع. 

مراقبة  األجهزة  کانت  حيث  مضايقات،  دون  يعد  مل  ولقاؤه  منفًيا  کان  أنه 

کان الناس  وحساسة للغاية، وعىل أي حال فالعمل هذا ال خيلو من خطر، 

يتحّملون هذا اخلطر.« 1985/7/22

السيد  استأجر  أمليش،  رباين  الشيخ مهدي  دار  مكوثه يف  يومني من  أو  يوم  بعد 

1. قسم امللحقات، اهلامش يف ص 188.
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يسكهنا،  أمليش  باين  ر الشيخ  کان  اليت  الدار  فهيا.  واستقر  لنفسه  داًرا  اخلامنيئ 

اليت استأجرها السيد  احلاج جنف أفشارمنش، أحد تار جيرفت، والدار  هي دار 

اخلامنيئ، هي دار تعود إىل السيد باقرزادة. 

بعد بضعة أيام دخل الشيخ عبدالرحمي رباين شيرازي1 جيرفت بعد أن کان منفًيا يف 

سردشت، ليقيض ما تبىّق من مدة نفيه يف هذه املدينة. وفور وصوله، عندما عرف أن 

 ضيًفا عنده. وبعد أيام 
ّ

السيد اخلامنيئ أيًضا منيّف يف جيرفت، انطلق إىل داره وحل

ين إىل جيرفت أيًضا ليصل  من تغيير منىف رباين شيرازي، ُنيِف ستة أشخاص آخر

عدد املنفيني إىل تسعة أشخاص، فتبّدلت هذه املدنية إىل مدينة املنفيني األوىل يف 

الهنضة اإلسالمية.

وآلفوهم  املنفيني  وسائر  اخلامنيئ  بالسيد  جيرفت  أهايل  ِنس 
َ
أ وجيزة،  فترة  خالل 

لدرجة، شعر السيد بأنه يعيش يف وسط مدينته وبني أقربائه وأحبائه.

»قبل أعوام، ويف أحد أيام الصيف احلاّرة، دخلُت مدينة جيرفت مبعية عدد 

رجال  ذهب يب  البدء،  ويف  أحًدا.  فهيا  أعرف  أن  دون  الدرك،  رجال  من 

الدرك إىل مقر شرطة املدينة.. هكذا دخلت إىل جيرفت. ولكن مل متِض عىل 

إخواين  دخويل إىل هذه املدينة أيام حىت شعرُت بأين أعيش بني أقربايئ و

وأحبايئ. فقد فتح أهايل جيرفت ذراعي حمبهتم ومودهتم هلذا العبد الضعيف 

ولسائر األشخاص الذين مت نفهيم إىل هذه املدينة يومذاك بواسطة نظام 

کانوا  الذين  أولئك  تاه  کبة  واملوا والتعاطف  بالدعم  وقاموا  الطاغوت، 

مل  آنذاك  جيرفت  مدينة  بأن  علًما  واحلقيقة.  احلق  يق  طر جنود  يعتبروهنم 

إمنا کانت مدينة صغيرة بشوارع معدودة، ولكن  تكن هبذه السعة واجلمال، و

1. قسم امللحقات، اهلامش يف ص 189.
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کانت متوج فهيا حباٌر من احلّب والوّد واإلخاء.« 2005/5/9

اليت  اجللسات  انتقلت  جيرفت،  إىل  املنفيني  وسائر  اخلامنيئ  السيد  جميء  بعد 

وحظيت  املدينة  يف  اجلامع  املسجد  إىل  أمليش  باين  ر الشيخ  دار  يف  ُتقام  کانت 

کرماين  مصحيف  مهدي  الشيخ  ِقَبل  ومن  جيرفت  أهايل  ِقَبل  من  واسٍع  بترحيٍب 

إمام املسجد اجلامع.

ية اليت يتسم هبا أهايل جيرفت. هذا وقد انهبر السيد اخلامنيئ بالنزعة الثور

ين أو  »لقد کانت مدة إقامتنا يف جيرفت قصيرة، حيث بقينا فهيا حوايل شهر

يات الناس والسيما الشباب  أقل بقليل، وقد أثارت دهشيت الكثير من معنو

يق، وبتلك  ين. حيث رأيُت بأن هذه املنطقة بذلك الطر خالل هذين الشهر

للناس  يبنّي  أحٌد  فهيا  يكن  مل  أنه  مبا  و املرکز،  عن  البعد  وبذلك  املسافة، 

قضايا الثورة، ولكن مع ذلك فقد کانت القلوب مستعدة!

کّنا نقصد املسجد اجلامع جبيرفت يف ليايل شهر رمضان  حبيث إننا حينما 

کنا نشهد  ونلتيق بالناس وأحياًنا نتحدث إلهيم ـ  إما أنا أو سائر املنفيني ـ  

کّن  کيف أن هؤالء الشباب، بل وحىت الفتيات والسيدات الشابات الاليت 

جيلسن وراء الستار، يعّبرون عن أحاسيسهم اجلّياشة تاه الهنضة والنضال، 

وهذا کان نامًجا عن إميان الناس وخلوصهم. 

اليت  األيام  رمضان جنتمع يف املسجد، وتلك  کنا يف شهر  اليت  الليايل  تلك 

کان بعض الشباب  کنا نتحدث فهيا إىل إخواننا من أهل جيرفت ـ  حيث 

واملسائل  السياسية  القضايا  حول  ونتكلم  معهم  ونتباحث  يقصدنا ـ  

اإلسالمية، کانت أياًما بّناءة وقّيمة للغاية.« 1987/5/29

لقد برزت شجاعة نساء جيرفت ووعهيّن يف نظر السيد اخلامنيئ. فإن أوىل الشعارات 
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کانت قد انطلقت من القسم  اليت تعالت يف املسجد اجلامع ضد نظام الطاغوت، 

النسايئ! وهذا ما أثار إعجاب السيد.

قد  والكثير  خالية،  کانت  املدينة  أن  ورغم  الالهب،  الصيف  وسط  »يف 

جهدهم  قصارى  بذلوا  املدينة،  يف  الباقني  أولئك  أّن  بيد  مهنا،  خرج 

أوىل  فإن  األخوات.  والسيما  جبيرفت،  اجلامع  املسجد  يف  ملساعدتنا 

جيرفت  أخوات  هبا  هتف  قد  جيرفت،  يف  للسلطنة  املناهضة  الشعارات 

بينما  بيهنم،  النظام  أزالم  وجود  يراعون  کانوا  فاإلخوة  الستار.  وراء  من 

يف  ما  ـ  عىل  األخوات  بعض  أن  حىت  رادع.  دون  هيتفن  کّن  األخوات 

ظين ـ  قد تعّرضن للمالحقة واالعتقال.« 1985/7/22

بنفس  عالية  وبأصوات  مسجدهم  يف  يومذاك  جيرفت  نساء  هتف  »لقد 

يًبا.  ية تقر الشعارات اليت کان هيتف هبا أهايل قم وطهران وسائر املدن املرکز

والوالية  بالدين  يؤمنون  و والوفاء  باإلميان  يتسمون  املنطقة  هذه  أهل  فإن 

إمياًنا راسًخا.« 2005/5/9

آبادان،  مبدينة  »رکس«  سينما  يف  يق  حر شّب  املبارك،  رمضان  شهر  أواسط  يف 

اخلامنيئ  السيد  فعقد  األشخاص.  من  املئات  احتراق  يف  الفاجعة  هذه  وتسببت 

ردود  تكون  أن  ينبغي  کيف  ليروا  احلادثة، جلسات  هذه  أثر  املنفيني، عىل  وسائر 

کذلك حىت وصلهم نداء اإلمام اخلميين؛ النداء الذي يعتبر  فعلهم حياهلا، وبينا هم 

يه مسعة الثورة: »هذه  اإلمام فيه هذه احلادثة واحدة من إجنازات الشاه الكبرى لتشو

املصيبة املرّوعة بالنسبة إىل الشاه )ليست سوى( إجناز کبير بغية أن يقوم يف الداخل 

يف  والنفعية  الداخل  يف  العميلة  والصحف  األبواق  يأمر  و واسعة  بدعاية  واخلارج 
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يه عىل الناس، ونسبهتا إىل الشعب  للتمو کثر  کثر فأ مية أ اخلارج بإشاعة هذه اجلر
اإليراين املحروم املظلوم.«1

کنُت منفًيا يف جيرفت حني اندالع حادثة سينما »رکس«..  »ال أنىس بأين 

رباين  والشيخ  عليه(  اهلل  )رمحة  شيرازي  رباين  املرحوم  والشيخ  أنا  کنُت 

أمليش، وعدد من األصدقاء.

عىل  واّتفقنا  وتشاورنا  جلسنا  »رکس«،  سينما  حادثة  )نبأ(  بلغنا  عندما 

إرساله إىل قم وغيرها  ع ـ  عىل ما يف ظين ـ  و
َ
موّق نداء سّري غير  إصدار 

يات احلدث.  الناس عىل جمر يّطلع   لطباعته يف سبيل أن 
ً

بتوقيع عام مثال

إشكال  هنا  يوجد   
ً

مثال قالوا  إذ  النداء،  إعداد  يف  اآلراء  وتبادلنا  فجلسنا 

يوجد هنا نقص فأزلناه. فأصلحناه، و

فاستغرق األمر يوًما أو يومني. وحيث عزمنا عىل طباعة النداء واستنساخه، 

وصل إلينا نداء اإلمام! إىل أين؟ إىل جيرفت. وهذا يعين أن اإلمام کان حاضًرا 

بعد أربعة أو مخسة أيام من احلادثة؛ حاضًرا )حىت( يف جيرفت! وهذا ما کان 

قامًئا حًقا طيلة فترة النضال ويف کل مكان! إهنا حلقيقة ُمذهلة.«2 1982/5/7

کثيرة بشأن  ير  التواجد يف املنىف اجلديد، ُرفعت تقار خالل األسبوعني األّولني من 

حماضرات السيد اخلامنيئ من جيرفت إىل طهران. بل وقلما متّر ليلة خيطب السيد 

ير کالمه عىل الفور إىل طهران. حىت آل املطاف إىل  فهيا يف املسجد، وال ُيرفع تقر

االقتراح بإعادة النظر يف »تغيير منفاه من إيرانشهر إىل جيرفت«!

1. جانب من نداء اإلمام اخلميين عىل أثر حادثة إحراق سينما »رکس« يف آبادان، 1978/8/21.

کتاب »عبد  القائد، راجع  يد من املعلومات بشأن حياة اإلمام اخلميين وسيرته اجلهادية عىل لسان اإلمام  کتساب املز 2. ال

صالح خدا« )العبد الصالح هلل( من جمموعة صهــبا.
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»اخلطيب املنيف، السيد عيل احلسيين اخلامنيئ، ُيديل خلف مكّبرة الصوت مبسائل 

عقائده،  اّتباع  عىل  يرّغهبم  و الشباب  حيّث  و اململكة،  ملصالح  مناهضة  يضية  حتر

أصواهتم  املجلس  يف  احلاضرون  فيرفع  کلمته  خالل  اخلميين  اهلل  لروح  يدعو  و

بالصلوات. إضافة إىل أن اخلطيب املنيف املشار إليه ال يعبأ بتنبهيات الشرطة.«

ا مكبرة الصوت وال  »املشار إليه منذ إقامته يف هذه املدينة، يستخدم يف املسجد ليلّيً

يعيد النظر يف أسلوبه رغم التنبهيات.«

األخيرة  اآلونة  رسلت يف 
ُ
أ وقد  املمتعضني،  املنفيني  اخلطباء  أحد  هو  إليه  »املشار 

درًءا  فاألصلح،  املدينة.  هذه  إىل  املضرة  البيانات  من  جمموعة  أياديه  بواسطة 

ية للمشار إليه.« يضية، إعادة النظر يف تغيير مكان اإلقامة اجلبر ملمارساته التحر

ما هي إال أيام مضت من انقضاء شهر رمضان حىت وصل، يف السابع من سبتمبر / 

يعتمداري املناهضة للثورة وللمجاهدين  کاظم شر أيلول، خبر مواقف آية اهلل السيد 

يعتمداري الذي کان  يني، ما أدى إىل استياء السيد اخلامنيئ وأذاه. آية اهلل شر الثور

ذ يف هذه 
ّ

دوًما ما حياول استرضاء عامة الناس والنظام امللكي أيًضا يف بياناته، اخت

يني باملتطرفني. املرة موقًفا مغايًرا نعت فيه الثور

إىل  رسالة  فكتب  املوقف.  هذا  الصمت حيال  التزام  اخلامنيئ  السيد  بوسع  يعد  مل 

يعتمداري مبّيًنا فهيا بأّن األمر قد انطىل عليه، وأنه هبذا املوقف قد منح  السيد شر

يب أن تنّبؤ السيد  عملًيا لنظام الطاغوت مسّوًغا شرعًيا يف سفك دماء الناس. والغر

يعتمداري ستفيض إىل نتائج مرّوعة، حتّقق يف  وحتليله الدقيق القائل بأن مواقف شر

اليوم التايل، أي يف الثامن من سبتمبر / أيلول )يوم اجلمعة السوداء(، ويف ساحة 

جالة بطهران.
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»هنالك ذکرى عالقة يف ذهين من يوم الثامن من سبتمبر / أيلول 1978. 

امللكي  النظام  سياسة  کانت  طهران،  يف  الدامية  املجزرة  تلك  وقوع  قبل 

اجلائر قامئة عىل تصنيف املجاهدين، وبتبعهم الشعب اإليراين، إىل متشدد 

ومتباطئ، ومتطّرف ومعتدل. وهذه نقطة ُملفتة جًدا، وهي اليوم کاملرآة ُتلهمنا 

يقرأ تصرحيات املسؤولني يف  کان يطالع الصحف آنذاك و الِعبر بأسرها. مفن 

أمامهم  تقف  اليت  الصفوف  يق  متز غايهتم  بأن  ُيدرك  اجلائر،  امللكي  النظام 

الذين  املخلصني  وأعوانه  اإلمام  أنصار  من  هي  اليت  فالطائفة  وتناضلهم. 

يعّبرون عن هنج اإلمام جهاًرا، َيِسموهنم بالتشّدد والتطّرف والتعّصب، ويف 

بصورة  الهنج  هذا  تنهتج  ال  ولكن  اجلهاد  حتّب  اليت  الطائفة  تلك  مقابلهم 

کان يتصّور أهنا ال تتمتع  کم(  کانت جاّدة، ولكن اجلهاز )احلا جاّدة، أو أهنا 

والتحاور  التفاوض  باإلمكان  وأنه  املعتدلني  من  بأهنم  يصفوهنم  باجلّدية، 

معهم. فشعرُت يف ذلك اليوم باخلطر.« 1997/9/10

فرائيص،  أرعد  قرأُت يف صحيفٍة شيًئا  أيلول،   / يوٍم من 8 سبتمبر  »قبل 

کبار  أحد  مع  يت  جر
ُ
أ مقابلة  شاهدُت  إذ  جيرفت.  يف  منفًيا  حيهنا  وکنُت 

 حتّسسُت اخلطر )عىل أثره(. والقول هو 
ٌ

العلماء، وُنقل عنه يف الصحيفة قول

ضرورة القضاء عىل العناصر املتطرفة.. العناصر املتطرفة!

لقد شعرُت أهنم خدعوا السيد ـ  وهذه بالطبع هي نظريت املتفائلة ـ  أو أنه 

العناصر  کان متواطًئا معهم وکان يتحّدث مبا جياري رغبهتم، حيث صّنف 

اجلهاز  سيجد  وبذلك  متطرفة.  غير  وأخرى  متطرفة  عناصر  صنفني:  إىل 

اجلبار اجلالد اجلزار مسّوًغا لقمع أّي أحد بصفته متطرًفا، فالسيد قد أصدر 

فتوى ذلك!
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السيد  ذلك  إىل  رسالة  بكتابة  وشرعُت  ورقة،  الساعة  تلك  يف  أخذُت 

للجهاز  أعطيت  تدري  ال  حيث  من  بأنك  فهيا  وکتبُت  قم.  إىل  )إلرساهلا( 

مِلَ  التطّرف.  عنوان  أو مجاعة حتت  أحد  أي  لقمع  شرعًيا  مسّوًغا  کم(  )احلا

فعلَت ذلك؟ ماذا يعين التطّرف؟ من هو املتطّرف بني املجاهدين؟

ينهتج هنجه. ذلك إهنم  اإلمام و املتطّرف بزعمهم هو ذلك الذي يقتيف أثر 

کان اإلمام يقول: جيب أن  کانوا يقولون حيهنا لنشارك يف االنتخابات. بينما 

کان يقبل بذلك يعّد  السلطنة. ومن  يرحل الشاه.. جيب أن يسقط جهاز 

متطرًفا. واملؤامرة عىل ما يبدو هي أن يقوموا بفقأ عني هذا الهنج يف إيران 

واستئصال شأفة هذا النضال. فكتبُت له بأنك صّنفت الشعب اإليراين إىل 

يد حتت مظلة التطّرف. صنفني ومسحت للجهاز أن يقمع أّي من ير

کان هنالك البعض من طلبة العلوم الدينية الذين يذهبون إىل قم، فأردُت 

الرسالة بيد أحدهم، ولكنه اتفق أن مل يأِت ذلك الطالب الذي  أن أبعث 

واندلعت يف  الليل،  وانقىض  ُخفية،  الرسالة  ليأخذ  يأيت  أن  املقرر  کان من 

صباح اليوم الثامن من سبتمبر / أيلول تلك املجزرة الدامية اليت مسعنا بنبأها 

بعد وقوعها بقليل. فكتبُت يف هامش تلك الرسالة:

يا حضرة السيد! ترّقب حىت الصباح، فهذه مازالت من نتائج السحر.« 1983/9/8 

أقام السيد  أيلول بطهران،   / الثامن من سبتمبر  جمزرة اجلمعة السوداء يف  أثر  عىل 

 تأبينًيا عظيًما يف 
ً

اخلامنيئ عصر يوم اخلميس املصادف 14 سبتمبر / أيلول، حفال

الشيخ  اجلامع،  املسجد  إمام  قام  وبدوره  احلادثة.  هذه  أرواح شهداء  جيرفت عىل 

إرساهلا إىل املنازل. وأثناء إقامة املراسم،  مهدي مصحيف بتنظمي دعوة هلذه املراسم و
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يع البيانات اليت جلبهنا معهّن يف املسجد. وقبل ليلة من احلفل  بادرت السيدات بتوز

الواقعة. فكتب  باحلديث عن هذه  املسجد  اخلامنيئ يف  السيد  قام  أيًضا،  التأبيين 

يًرا عن »حماضرة اخلطيب املنيف اخلامنيئ« يف تلك الليلة، جاء فهيا: السافاك تقر

»يف الليلة اليت تصادف 9/13/ 1978، حضر اخلطيب املنيف، اخلامنيئ مع 

سائر اخلطباء املنفيني، يف املسجد اجلامع جبيرفت، وأدىل مبسائل وکلمات 

يضية، مث قال ُمعلًنا: سيقام عصر يوم اخلميس املصادف 9/14/ 1978،  حتر

البالغ عددهم اآلالف  تأبينًيا عىل شهداء اجلمعة الدامية يف طهران،   
ً

حفال

جبابرة  يد  عىل  بدماهئم  تضّرجوا  والذين  الصحيحة،  اإلحصائيات  وفق 

الزمان.« 

إلهيا،  النيف  إّبان  املدينة  مقتصرة عىل هذه  تكن  مل  إيرانشهر  النشاطات يف  أن  کما 

ياف املحيطة  کذلك احلال يف جيرفت حيث بادر السيد إىل السفر حنو املدن واألر

کانت  وبلوك وعنبرآباد وساغري،  کهنوج  فإّن  الديار.  تلك  أهايل  بني  هبا واحلضور 

من املدن والقرى اليت قصدها السيد اخلامنيئ. وکما هو احلال يف إيرانشهر، فقد کان 

احلرمان هو الطاغي عىل هذه املناطق.

»رغم أن جيرفت مدينة نضرة وخالبة للغاية، ولكننا يف سنة 1978 شاهدنا 

کهنوج واملناطق املحيطة هبا، ورأينا عن  أهايل تلك املدينة والسيما أهايل 

کثب ما هي أوضاعهم وأي حرمان يتكّبدونه.« 1987/5/29

السيد  يقوم  أن  بوّدهم  وکان  يهتم،  قر بناء مسجد يف  ية ساغري  قر أهايل  يروم  کان 

اخلامنيئ بوضع حجر األساس لبناء هذا املسجد، فطلبوا منه ذلك ولىّب هو رغبهتم 

ية. ه مبعية عدد من شباب جيرفت باتاه هذه القر
ّ

مث ات
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أبوالقاسم صّدييق: »نقل يل ابن احلاج أفشارمنش ـ  وکان من تار جيرفت 

يارة  املتدينني وقد استأجر داره للشيخ رباين أمليش ـ  بأننا ذهبنا مع السيد لز

ووضع حجر  أهلها  تفّقد  سبيل  ية ساغري ـ  يف  ـ  قر قرى جيرفت  إحدى 

األساس لبناء مسجد. فبدأ السيد هناك يستفسر عن أحواهلم وأوضاعهم، 

إذا برجل من األهايل، وکان قد زعم بأن االستفسار هذا  کذلك، و وبينا هو 

شكيل! ألن السيد قد جاء للحديث ضد الشاه، ولكنه خياف من ذلك! قال 

له: يا سيدنا! ال ختف! قل ما حيلو لك! وحني آن األوان ملحاضرة السيد، 

أشار يف بادئ کالمه إىل هذا القول وقال مبتسًما: أنا آسٌف من جانب وَفِرٌح 

من جانب آخر.. فرٌح ألنكم أنمت الناس حاضرون يف الساحة، وآسٌف ألن 

إمنا هذا النظام هو اخلائف!  کلمة اخلوف. حنن ال خنف، و البعض يستخدم 

حنن أينما حللنا اجتمع األصدقاء حولنا.«

ير له حول حضور السيد اخلامنيئ يف کهنوج وبلوك، کتب السافاك: ويف تقر

»اخلطيبان املنفيان، السيد عيل اخلامنيئ وعبدالرحمي رباين شيرازي، سافرا 

کهنوج وبلوك من توابع مدينة جيرفت، وقد مت  ييت  يف 9/20/ 1978 إىل قر

هذا السفر بدعوة ُمسبقة. هذا وقد التقيا بعض األشخاص لقاًءا خاًصا مث 

عادا عصر يوم 9/21/ 1978 إىل جيرفت.«

إطالق  النيف عن املنفيني و بإلغاء حكم  اقترنت  أيلول،   / سبتمبر  أيام شهر  أواخر 

کان قد تسمّن منصب رئاسة الوزراء  يف إمامي الذي  سراح السجناء. فإن جعفر شر

يون منه بادرة اخلير هذه، وأن ُيثبت بأن حكومته  يف هذا الشهر، أراد أن يشهد الثور

يف إمامي حلكومته؛  هي حكومة املصاحلة الوطنية. املصاحلة الوطنية اسٌم انتخبه شر
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االسم الذي واجه ردود فعٍل صرحية من ِقَبل اإلمام اخلميين: »نتصالح وهندر دماء 

کيف يتسىن  أحبائنا؟ نتصالح ونطأطئ رؤوسنا أمام النظام الهبلوي الغاشم املجرم؟ 

م هبا وهنٍب 
َّ
النظام من تعطيٍل ألحكام اإلسالم املسل الدين، بعد ما قام به  لرجال 

يعة قوله حنن حنترم رجال الدين،  لثروات البلد ومذابح مهجية، أن يتصاحلوا معه بذر

يخ؟« يسّجلوا ألنفسهم هذه الوصمة األبدية عبر التأر و

أثٌر من املنفيني التسعة يف جيرفت. فاألغلبية إما أهنم  يف مل يبَق  ُقبيل حلول اخلر

السراح  إطالق  حكم  موا 
ّ
تسل أهنم  إما  و سراحهم  إطالق  حكم  جميء  قبل  هربوا 

إطالق  يقبل حبكم  أن  ودون  أن هيرب  دون  بيق  فقد  اخلامنيئ  السيد  أما  ورحلوا. 

سراحه! حيث جاءه النقيب فالح، رئيس الشرطةـ   الذي مل يتنّفس الصعداء حلظة 

واحدة خالل تواجد السيد اخلامنيئ وسائر املنفيني يف جيرفت ـ  وقال له قد أطلقنا 

يد البقاء يف جيرفت! : أر
ً

سراحك فاذهب! فأجابه السيد قائال

»ذات ليلة جاء إىل منزلنا رئيس شرطة جيرفت وقال: »انقضت فترة نفيك 

 وال أروم الذهاب.« 
ً

وعليك بالرحيل.« فقلُت له: »کال! أنا لسُت مستعجال

حيث کان يتصّور أنه مبجّرد قوله: انقضت فترة نفيك، سأطير فرًحا وسأبادر 

 
ً

فوًرا إىل شكره وآخذ سيارة وأنطلق. ولكين قلُت له: »کال! لسُت مستعجال

إهنم  ذلك  اخلوف!  من  يشء  وانتابه  کثيًرا  فاستغرب  هنا.«  البقاء  يد  وأر

کانوا ضعفاء. فالقلب املجّرد عن اإلميان ضعيف وخائف للغاية.. هكذا هي 

القوى املادية.

کانوا  إهنم  شيًئا.  منلك  ال  وحنن  يشء،  کل  ميتلكون  الظاهر  يف  کانوا  إهنم 

من  يعتقلون  والسلطة،  واملال  والِعّدة  السالح  لدهيم  الشرطة،  قوات  من 

يزّجون يف السجن )من يشاؤون(، وهم  ينفون من يشاؤون، و يشاؤون، و
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اليدين ظاهًرا، نعيش يف  الظاهر، وحنن صفر  السلطة يف  بزمام  املمسكون 

انعداٍم تاٍم لألمن، ال منلك اخِلَيرة يف انتخاب حمل سكنانا، أينما أرادوا ذهبوا 

بنا، وحيثما أرادوا أسكنونا، وکيفما أرادوا تصّرفوا معنا عىل حّد زعمهم. ولكن 

وهم  خنف  ال  الذين  حنن  الضعفاء،  وهم  ياء  األقو حنن  املواجهة  غمار  يف 

اخلائفون، حنن الذين نستشعر القوة وهم الذين يستشعرون الضعف. رغم 

استغرب هذا  فقد  العكس من ذلك.  يكون عىل  وأن  البد  األمر  أن ظاهر 

الرئيس البائس! وبقيُت لعدة أيام.« 1987/5/29

يغادر املدينة  ح يف اإلصرار عىل السيد اخلامنيئ بأن ينهتز الفرصة و
ّ

کثر النقيب فال أ

عازًما  کان  إطالق سراحه  بعد وصول حكم  السيد  بأن  علًما  دون جدوى.  ولكن 

يّطلع عىل خروجه أحٌد من  ا حبيث ال  الرحيل سّرً أراد  عىل مغادرة جيرفت، ولكنه 

رجال الشرطة واألمن. حيث طرق مسامعه بأن رجال السافاك خالل هذه األيام قد 

يق عودهتم إىل مدهنم عبر  يني املنفيني يف طر عمدوا إىل تصفية بعض العلماء والثور

اصطدامات مصطنعة.

يف  اخلامنيئ  السيد  حضور  من  األخير  اليوم  هو  کان  الصيف،  أيام  من  يوم  آخر 

عىل  کلمة  مساحته  ألىق  املسجد،  يف  والعشاء  املغرب  صاليت  إقامة  بعد  جيرفت. 

طال  الذي  ختاٍم حلضوره  مبنزلة حسن  کانت  اليت  الكلمة  الساعة؛  قرابة  املصلني 

مبثابة وداٍع ألهايل املدينة. ويف هناية کلمته طلب من الناس  أربعني يوًما يف جيرفت و

مجلة من الطلبات.

»أوّد أن أطلب من اإلخوة واألخوات بضعة طلبات. ألن هذه الليلة عىل ما 

يبدو هي الليلة األخيرة اليت أحتدث فهيا إليكم. وبعد هذه الليلة سأرحل، 

وسوف ال أشارك يف هذا املجلس إللقاء املحاضرات. وسرعان ما سأغادر 
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ليس  فاألمر  بالضبط،  أعلم  ال  ثالثة؛  أو  يومني  أو  يوم  بعد  أيضا؛  جيرفت 

معّيًنا عىل وجه التحديد. ولدّي من اإلخوة واألخوات عدة طلبات، عىل 

أمل أن حتظى بالعناية واالهتمام. 

ية  يد من النشاط واحليو : واظبوا عىل جلسات تعلمي اإلسالم والقرآن مبز
ً

أوال

الوقت  برمهتا يف  القوى  ية لكم مجيًعا. فقد استنفرت  واملتابعة. وهي ضرور

إبعاده عنكم. وال أقصد هذه املدينة  الراهن إلقصاء اإلسالم عن أذهانكم و

العامل  أقطار  مجيع  يف  اخلطة  هذه  ميارسون  باتوا  إمنا  و املنطقة،  هذه  وال 

ية، ألهنم أدرکوا بأن اإلسالم اليوم  يالية ـ  استعمار اإلسالمي. إهنا خطة إمبر

ني والناهبني يف العامل، فال ينبغي 
ّ
هو العدّو األلّد الذي بوسعه هتديد املحتل

وأنمت  عاملية.  مؤامرة  والعقول. هذه هي  األذهان  عالًقا يف  اإلسالم  يبىق  أن 

کثر،  فأ کثر  العاملية حاولوا أن تفهموا اإلسالم أ الرغم من هذه املؤامرة  عىل 

ومن السبل إىل ذلك، بل من أفضل السبل إىل ذلك، هي املشارکة يف هذه 

يقة  املجالس واملحافل. فاعرفوا قدر هذه املجالس، وهّيئوا األرضية بالطر

ن اخلطباء اجليدين، من ذوي البصائر والذين بوسعهم أن يكونوا  اليت مُتّكِ

لكم معلمني خملصني وصادقني، من املجيء )إىل هنا(. ومن دواعي احلمد 

إّن من  اليوم توافر الكثير من أمثال هؤالء األشخاص يف احلوزات العلمية. و

الِنَعم اليت أنعمها اهلل عىل هذه املدينة حضور عامل مقتدر خملص راغٍب يف 

يز( أفكارها الدينية. وهذه فرصة ال تتوافر  إسداء اخلدمة هلذه املدينة و)تعز

يف کل مكان، وأينما توافرت، جيب تثميهنا واغتنامها.

إنين أويص الشباب وأطلب مهنم أن يطرحوا متطلباهتم الدينية عىل مساحة 

ال  ومما  احتياجاهتم.  صورة  يف  يضعوه  وأن  يطالبوه،  وأن  مصحيف،  الشيخ 
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شّك فيه أنه سيليّب ُسؤلكم. وباليقني أقطع أنكم لو عّبرمت عن استعدادکم 

يب.  ر بال  لكم  سيستجيبون  اجليدين،  اخلطباء  حضور  يف  رغبتكم  وعن 

ًما ألذهان 
ّ
الشباب، يستطيع أن يكون معل الذي ينسجم مع  فإن اخلطيب 

إن  يروي غليل أذهاهنم وعقوهلم. و ُيبّصرهم و الشباب اجلّوالة، وأن ُيقنعهم و

يدعوهم، ليأتون إىل هنا إن شاء اهلل وتكون  مساحته سيطلب أمثال هؤالء و

کيد. هلم جلساهتم مع الشباب. إذن فواظبوا عىل هذه اجللسات بكل تأ

لوا  والطلب الثاين يرتبط باملكتبة، وهذا ما قلته وذکرته مراًرا، وأعيده ثانية: َفّعِ

موضوعات  وخّلصوا  مهنا،  الكتاب  واستعيروا  رّوادها،  من  وکونوا  املكتبة، 

 وقوموا بتلخيص مضمونه ثانًيا.
ً

الكتب اليت تقرأوهنا. فاقرؤوا الكتاب أوال

ميكنكم بالطبع احلصول عىل قامئة من الكتب اجليدة عبر االستفسار من  و

وُتصرف  أوقاتكم،  تضيع  لئال  والواعني  والصاحلني  املؤهلني  األشخاص 

القراءة  هذه  ومارسوا  باستمرار  الكتب  ِاقرؤوا  القيمة.  الكتب  غضون  يف 

وليقرأوا  بعض  مع  منكم  والثالث  االثنني  فليجلس  املطالعة.  جلسات  يف 

ية. ُيبرجموا للكتب سو يطالعوا و و

والطلب الثالث هو أّن جمتمعنا اليوم يقف يف نقطة بالغة احلساسية. ال مراء 

يف أننا نقف اليوم من حيث احلياة السياسية يف منعطف خطير کبير األمهية. 

تذرف  أن  القادمة  األجيال  فعىل  املنعطف،  هذا  اجتياز  من  نتمّكن  مل  ولو 

الدموع علينا.

والشعور  واليقظة  بالوعي  التحيل  اململكة  هذه  أبناء  کافة  عىل  اليوم  جيب 

املجاالت  هذه  يف  کتٌب  مثة  الشباب.  عىل  والسيما  السيايس،  واإلدراك 

تستعرض لنا قضايا مشاهبه )حدثت( يف بلدان أخرى؛ کتٌب متعلقة بالشرق 



4: الصيف 1978 ▪ 165

صلهتا  هلا  وکتٌب  يقيا،  بأفر خمتصة  وکتٌب  باهلند،  مرتبطة  وکتٌب  األوسط، 

کتهبم وطالعوها، فإن مصير الشعوب ُملِهٌم للِعَبر.  يكا الالتينية. فخذوا  بأمر

وهذا ما هو ضروري لكم يف املرحلة الراهنة.

السيايس  والشعور  والفهم  اإلدراك  هذا  حتقيق  من  تتمّكنوا  أن  سبيل  ويف 

يات  الالزم، وباملستوى املطلوب، يف أنفسكم، ينبغي لكم أن تقفوا عىل جمر

کيد. مما يؤسف له أن وسائلنا اإلعالمية العامة فاقدة للقيمة  األحداث بكل تأ

يل علهيا. فإن من باليا هذا الشعب هي أنه ال توجد  ًيا، وال ميكن التعو
ّ
کل

يوين ال عالقة له باألجهزة  بّث إذاعي أو تلفز يف بلده حمطة إذاعية وجهاز 

احلكومية، وکل ما هو موجود له صلته بأجهزة احلكومة، واألجهزة هذه مهما 

کيف ستصّرح! ستكون تصرحياهتا هبذا املستوى  صّرحت، مفن الواضح أهنا 

وهو أنه ال يّدعي أحد بأين جمرم، وال يّدعي أحد بأين لّص، وال يعترف أحد 

أمام املأل بأين عدّو وخصٌم للناس، بل ألّد األعداء أيًضا يقول بأين صديق. 

ولو أراد أن ميارس عداءه بشكل صحيح عليه أن يقول بأين صديق. 

الرجال  أو  املذهبيني  املثقفني  أو  الدين  رجال  بيد  إرسال  جهاز  يوجد  ال 

الناس من االستماع إىل احلقائق من خالله.  يتمّكن  أن  بغية  السياسيني 

وهذه هي واحدة من صعوبات العمل، ولوجود هذه الصعوبة، جيب عليكم 

حيث  فاليوم  بدقة.  الصحيحة  األحداث  يات  جمر عىل  لالطالع  السعي 

 نعرف، جيب علينا السعي ألن نعرف.
ّ

يدون لنا أال ير

»العامل بزمانه ال هتجم عليه اللوابس«.. العامل بزمانه ال يتعرض لغارة ليلية 

وال ُيؤخذ عىل حني غرة وال ُيطعن باخلنجر من اخللف. فإن معظم األخطاء 

تقع عىل أثر اجلهل باألوضاع والظروف واألجواء االجتماعية.
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عبر  وامللهتبة  والصاخبة  العظيمة  األجواء  هذه  عىل  تّطلعوا  أن  حاولوا 

يق آخر،  البيانات واألشرطة واألحاديث واملفاوضات والرحالت وعبر أي طر

الباردة  وأنوارها ما استطعمت للضّخ يف أجوائكم وبيئتكم  واستثمروا حرارهتا 

والكئيبة.. هذه هي توصييت األخرى.

ية عالقتكم  کثيرة. مهنا تقو يل، والتوصيات والطلبات  علًما بأن الكالم طو

يز صلتكم باحلوزات العلمية. فعىل الشباب أن حياولوا ربط  مع بعض وتعز

اإلخوة واألخوات باحلوزات العلمية، وأن يتواصلوا دوًما مع العلماء األفاضل 

ية يف احلوزات العلمية،  والثقاة الذين بوسعهم بّث األفكار اإلسالمية التوعو

واإلشكاالت  للشهبات  يسمحوا   
ّ

وأال اإلسالمية،  القضايا  عن  يبتعدوا   
ّ

وأال

والشكوك أن تدّب وتعشعش يف صدورهم.

عىل أّي حال حيدونا األمل إن شاء اهلل أن حيظى ما قلناه وما مسعناه بالتطبيق 

واالهتمام من ِقَبلنا مجيًعا. 

وأرى من الضروري أن أشكر کافة اإلخوة واألخوات واألحباء الذين أفاضوا 

باللطف  يًبا،  تقر ونصف  شهًرا  طالت  واليت  هنا،  إقاميت  مدة  خالل  عيّل 

ية والودية. وأمتىن أن  ية واألخو واملحبة، وعّبروا عن خالص ألطافهم املعنو

أزورکم ثانية إن شاء اهلل يف جمالس أخرى إما هنا أو يف مشهد، وأسأل اهلل 

أن ميّن عيل بتوفيق لقائكم، وأن نتمّكن مرة أخرى من مشاهدة مثار أعمال 

بعضنا اآلخر.

التعارف  يد من  للمز إهلنا! مبحمد وآل حممد، سّدد قلوب اإلخوة املسلمني 

والتعاطف مع بعض.

إهلنا! مبحمد وآل حممد، وّفق وأّيد إخواننا املسلمني وأخواتنا املسلمات يف 
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هذا البلد.

إهلنا! أسِبغ خيرك وفضلك ولطفك ورمحتك عىل هذا اجلمع کله.

يق نضالنا وجهادنا. إهلنا! ِاجعل فيما قلناه رحًبا وفائدة ألرزاقنا ومواصلة لطر

واجعل حياتنا وقولنا وفكرنا وأداءنا وحصيلة عملنا لك ويف سبيلك، وتقّبل 

مّنا بفضلك وکرمك.

مينا الصادقني.
ّ
فنا عىل أصدقائنا واملخلصني لنا ومعل إهلنا! عّرِ

ء، والسيما قائدنا العظمي ورائدنا 
ّ

إهلنا! وّفق وأّيد وانصر قادتنا الكبار األجال

اجلليل مساحة آية اهلل العظمى اإلمام اخلميين.

يق احلسني. يقنا طر إهلنا! ِاجعل طر

يقنا وأعداء مجهورنا املسلم مبا  ف املسلمني عىل أعدائنا وأعداء طر إهلنا! عّرِ

ينبغي.

إهلنا! ِاقطع دابرهم.

إهلنا! أحِبط مؤامراهتم.

إهلنا! ُرّد کيدهم إىل حنورهم.

وتفّضل علينا مجيًعا حنن املسلمني بقوة اجلّد واجلهد والسعي والعمل.«

اليت  الفترة  النيف؛  فترة  بهناية  أيلول،   / سبتمبر  من  والعشرون  الثالث  اليوم  اقترن 

ية، واحللوة يف نفس الوقت، يف مدينيت  انقضت بعد ميض 285 يوًما من اإلقامة اجلبر

إيرانشهر وجيرفت.

فيف غرة صباح هذا اليوم من سنة 1978، غادر السيد اخلامنيئ مدينة جيرفت، مبعية 

صديقه الويّف، أيب القاسم صّدييق.





يف 1978 5: اخلر

 
ً

ونزوال أيلول،   / ين من سبتمبر  والعشر الثاين  اليوم  أبوالقاسم صّدييق: »يف 

وکان  جيرفت.  إىل  ُخفية  أصدقايئ  أحد  مبعية  هُت 
ّ

ات السيد،  طلب  عند 

ا، أن يأيت صدييق بسيارة  من املقّرر، بعد خروجنا أنا والسيد من جيرفت ِسّرً

السيد إىل مب. فذهب هو إىل دار أخته وأنا إىل دار السيد. وکانت األمور کلها 

تري هناك بصورة طبيعية، والناس أيًضا، کما هو ديدهنم املستمر، يترددون 

عىل داره، رغم أهنم کانوا عىل معرفة بانقضاء فترة نفيه. وعند حلول الساعة 

العاشرة )مساًءا( غادر اجلميع، وبقيت أنا والسيد. فأغلقنا باب الدار، وبدأنا 

أثاث رجل ديٍن  يفوق  السيد اخلامنيئ  أثاث  وکان  واألمتعة.  األثاث  جبمع 

کان ُيكّنه الناس من حمبة ومودة تاهه. فإن أغلب  منيّف بكثير، وذلك ملا 

کانوا جيلبون معهم  کانوا يزورون السيد يف جيرفت خالل فترة نفيه،  الذين 

 ألمر معاشه.
ً

اهلدايا تسهيال

ية ووضعناه  مجعنا ما کان ميكن محله يف )سيارة( البيكان من األمتعة الضرور

يف السيارة. فسألت السيد: ماذا نصنع مبا بيق من األمتعة؟
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قال: دعها تبىق هنا لسائر املنفيني إىل جيرفت.

مجعنا ما تبىّق من األثاث واألمتعة يف غرفة ووضعنا عليه حصيرة، مث خلدنا 

إىل النوم. ويف الساعة الثالثة بعد منتصف الليل استيقظنا لالنطالق إىل مب 

ومهنا إىل کرمان. وکنُت أنا والسيد کذلك عىل علٍم بأننا قد نتعّرض ملحاولة 

: يراودين هاجسان، األول أهنم قد 
ً

اغتيال. قبل الرکوب خاطبُت السيد قائال

أنه قد حيدث حدٌث فيقولون بأين  الليلة، والثاين  بالتايل يف هذه  يقتلوننا 

فابتسم  منكم!  للنيل  )بني صفوفكم(  وتغلغلُت  السافاك،  رجال  من  کنُت 

السيد لكالمي هذا.

ووعًرا  ترابًيا  ـ  مب  جيرفت  يق  طر وکان  السيارة.  ورکبنا  الشهادتني  نطقنا 

راقب اخللف وأراقب األمام أيًضا لئال تأيت 
ُ
کنُت حني السياقة َحِذًرا أ جًدا. 

يًبا وصلنا إىل نفس )منطقة( ده بكري،  السيارات دون إنارة. بعد ساعتني تقر

إىل  هنا 
ّ

وات الصباح  ُقبيل  مب  إىل  وصلنا  حىت  ثانية.  وانطلقنا  فهيا  ينا 
ّ
فصل

داري يف تلك املدينة.

ية من البيت، وأنا أيًضا أتيُت  کانت يف زاو السيد يف غرفة منفصلة  استقر 

إليه بفطوٍر مشتمٍل عىل حليب وعسل، حيث أوصاه األطباء بتناول احلليب 

والعسل ملا يعانيه من قرحة املعدة.

مدينتنا  يف  الدين  برجل  إليه  آيت  أن  االستراحة،  بعد  السيد  استأذنُت 

الدين  ورجل  ذلك.  عىل  السيد  وافق  هيتدي!  ه 
ّ
عل  

ً
قليال إليه  ليتحدث 

اإلمام  اسم  جميء  بعد  ثالًثا  الصلوات  رفع  قضية  صاحب  نفسه  هو  هذا 

من  کان  إن  و العوام  زمرة  يف  يدخل  بأنه  السيد  نعته  والذي  )اخلميين(، 

العلماء ورجال الدين.
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السيد  فعّرفته عىل  الدين هذا،  رجل  بساعة جاء  الظهر  أذان  قبل حلول 

رجل  انهتى حديهثم وغادر  إال نصف ساعة حىت  الغرفة. مل متِض  وترکت 

الدين املكان. بعد مغادرته، دعاين السيد وقال: صّدييق! ال تبذلوا جهدکم 

يف سبيل هذا الرجل، فإنه ال يدري أساًسا ما الذي جيري يف إيران!«

 من جيرفت والدخول إىل مدينة مب، أقام السيد اخلامنيئ يف هذه 
ً

بعد اخلروج ليال

هذه  فالتىق خالل  لياٍل.  وثالثة  يومني  القاسم صّدييق  أيب  السيد  دار  ويف  املدينة 

الفترة باألهايل وَرَصد أوضاع املدينة جيًدا، وعند املغادرة قال لصّدييق: مل تضعف 

کما هو احلال يف قم وطهران  ية  احلكومة بعُد يف مدينة مب ومل تعد األغلبية فهيا ثور

وغيرمها، واألوضاع هنا مازالت بنَي بنَي!

ين من سبتمبر / أيلول، ترك السيد مدينة مب مبعية  يف منتصف الليلة اخلامسة والعشر

أيب القاسم صّدييق قاصًدا مدينة کرمان.

ا خاًصا، حيث  وصل السيد اخلامنيئ إىل مدينة کرمان؛ إىل املدينة اليت کان حيهّبا حّبً

يات مجيلة من أهالهيا، وکان له فهيا أناٌس تربطهم به صلة  کان حيمل يف ذهنه ذکر
وثيقة ومحيمة، مهنم الشيخ حممدجواد حجيت کرماين.1

کرمان بضعة ساعات حىت جاءه أحد أوالد الشيخ  مل متِض عىل وصول السيد إىل 

عباس بورحممدي.

والدي  أيلول، أصيب   / سبتمبر  أواسط شهر  بورحممدي: »يف  عيل أصغر 

مبرٍض حاٍد وهو يف املنىف، وکان حيتاج إىل عملية جراحية. ومل يكن باملقدور 

فيه.  منفًيا  والدي  کان  الذي  املكان  لنجة؛  ميناء  يف  العملية  هذه  إجراء 

1. قسم امللحقات، الصورة يف ص 208.
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وهلل  العملية.  إلجراء  کرمان  إىل  به  وجئنا  املدينة  هذه  من  سًرا  فأخرجناه 

بالنجاح. وحيث  لت 
ّ
وتكل کرمان  العملية اجلراحية يف  يت  جر

ُ
أ فقد  احلمد 

اخلامنيئ  السيد  بدخول  إخباره  مت  حىت  النقاهة  فترة  مُييض  والدي  کان 

رسالة  أن وصلت  بعد  إليه.  وأرسل  فرٍح  أميا  اخلبر  ففرح هبذا  کرمان،  إىل 

 
ّ

حمل وکان  الوالد.  إقامة  حمل  يارة  ز إىل  مساحته  بادر  السيد،  إىل  الوالد 

قد  باألشجار،  ميلء  نضر  فناء  ذات  کبيرة  داًرا  کرمان  يف  يومذاك  إقامتنا 

وضعها أحد تار کرمان بني أيدينا. عندما دخل مساحة السيد إىل الغرفة، 

إثر  الوالد  انتعش  وقد  واعتنقه!  فراشه  من  هنض  والدي  رؤاه  أن  مبجّرد  و

يره لدرجة مل يكن ليصّدق املرء أنه ولتّوه خضع  ية السيد وانفرجت أسار رؤ

لعملية جراحية!«

اخلامنيئ يف  السيد  بيق  إصراره،  و بورحممدي  الشيخ عباس  احلاج  رغبة   عند 
ً

نزوال

يارات  بالز متاًما  انقضت  اليت  الفترة  يومني.  عباس  الشيخ  إقامة  حمل  ويف  کرمان 

واللقاءات منذ الصباح وحىت املساء. فإن أهايل کرمان الذين کانوا عىل معرفة سابقة 

يارته. بالسيد، انهتزوا فرصة هذين اليومني وتوافدوا لز

 ضيًفا عند آية اهلل الشيخ صدويق. 
ّ

کرمان إىل يزد وحل ه السيد اخلامنيئ من 
ّ

مث ات

وبعد أن شاهد نشاطات الشيخ عن کثب، ازدادت عالقته به أضعاًفا مضاعفة.

يق، حللُت ضيًفا عند مساحته  يق العودة من املنىف، ويف وسط الطر »يف طر

ونشاطه عن  هناك جهده  وشاهدُت  أيام.  لعدة  الشيخ صدويق(  اهلل  )آية 

کثيًرا. حيث کان مساحته قد مجع بني الشجاعة والدقة  کثب، فراقين وضعه 

والعمل الدؤوب والسعي احلثيث، وکان ميارس دور قائٍد حقييٍق يف املدينة. 
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حيهّثم عىل احلرکة، وبذلك يف احلقيقة کان حيافظ  إذ کان حًقا يرشد الناس و

يكن جهده  ومل  البلد.  بقاع هذا  بقعة من  والنضال يف  الكفاح  أجواء  عىل 

دامئية  واستشارة  مستمر  تواصٍل  عىل  کان  بل  يزد،  )مدينة(  عىل  ليقتصر 

مع أصفهان وشيراز وکرمان وخراسان وطهران وقم. فكان عبر اهلاتف يقّدم 

الدوام.1  يتواصل معهم عىل  ين( و يأخذ رأي )اآلخر برأيه و ُيديل  مقترحه و

 نشيًطا دؤوًبا.« 1983/4/23
ً

وخالصة األمر أنه کان رجال

اخلانقة  األجواء  نطاق  عن  خارج  وکأنه  وجدُت  مسجده  رأيُت  »عندما 

ذات  بيانات  وهي  مسجده،  يف  ُتلصق  البيانات  کانت  حيث  البلد!  يف 

سبيل  عىل  وأتذّکر  يقرؤها.  و يأيت  اجلميع  وکان  للغاية،  يضية  حتر مضامني 

واملعدات  والطائرات  الدبابات  کلفة  بني  فهيا  جرت  اليت  املقارنة  املثال 

جيّندها ضّدهم، وبني  ية اليت کان اجلهاز يدفعها من أموال الناس و العسكر

الناس  أموال  من  دفعها  ميكن  اليت  وحنومها  واملستشفيات  املدراس  کلفة 

ُکتبت عىل  کانت قد  وتوظيفها لصاحلهم کيشء نافع وناجع. هذه )مقارنة( 

بدورهم  والناس  املسجد،  رواق  زجاجة  عىل  لصقت 
ُ
وأ جًدا  کبيرة  لوحة 

املثال  أو عىل سبيل  بيهنم بشأهنا.  فيما  يتداولون احلديث  و يقرأوهنا  کانوا 

النظام!  أزالم  ملواجهة  ية  اليدو الرمانة  أو  مولوتوف  کوکتيل  صناعة  يقة  طر

کانوا قد ألصقوها خلف زجاجة الرواق، والناس تأيت وتقرؤها بكل  وهي ما 

سهولة، دون أن جيرأ أحد من رجال الدرك والشرطة عىل الدخول إىل هذا 

املسجد واقتالعها. 

الثورة اإلسالمية،  وثائق  عن مرکز  يتألف من جزأين امسه »گفت و شنود« )مكاملات( صادر  کتاب ضخم   .1
يتضمن التنّصت عىل املكاملات اهلاتفية اليت جرت يف دار الشهيد آية اهلل صدويق، وهي تنئب جيًدا عن احلجم 

الكبير التصاالته.
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املتوافدة  احلشود  ُيرشد  و املنبر  يرتيق  ا  ليلّيً کان  بنفسه  الشيخ  ومساحة 

وللقيادات  کم(  )احلا للجهاز  مناهضة  مبسائل  ُيديل  و حظيرة  مسجد  إىل 

ية و... بكل صراحة.« 1982/8/2 العسكر

بكل  للناس  إماًما  و قائًدا  وکان  )اخلميين(،  اإلمام   عن 
ً

»کان مساحته ممثال

تري  يزد  أوضاع  رأيُت  وأساًسا  حتديًدا.  الناس  يقود  وکان  الكلمة،  معىن 

يقوده الشيخ صدويق،  يقة أخرى. وشاهدُت هنا بلًدا آخر.. بلٌد حيمكه و بطر

وهو الذي ُيدير شؤون الناس برمهتا. علًما بأن خمفر الشرطة ومقر املحافظة 

کانت طاغوتية هناك! واجلميع مايزال موجوًدا، بيد أّن  وعمدة املدينة و... 

وجودهم قد فقد معناه ومفهومه أساًسا إىل جانب وجود الشيخ صدويق! 

کانوا ال شأن هلم باألمور، وکانت مقاليد املدينة بيد الشيخ. ورأيُت هناك  إذ 

کانت مسائل الناس  معىن القيادة ومفهومها الذي قد تّسد عملًيا. حيث 

کل مسألة ُيديل برأيه احلاسم  ال إليه، وکان مساحته يف 
ُ

وشؤوهنم بأسرها حت

الذي ينير أفكار الناس. وما من قضية متّر بالشّك والترّدد والصمت وقول ال 

أعلم. فقد کان يتسم بسمة القيادة.«1 1982/7/4

کنُت قد حللُت فهيا ضيًفا عند مساحته،  »خالل تلك األيام القالئل اليت 

واحد  والشباب:  الناس  لترّدد   
ً

حمال کانت  ما  دوًما  ضيوفه  غرفة  وجدُت 

ورابع  بياًنا،  يد  ير وثالث  بأذنه،  احلديث  هيمس  واآلخر  معه،  شغل  له 

کل  يدير  کان  والشيخ  ما.  مكان  من  له خببر  جاء  وخامس  لديه سؤال، 

تندلع مشكلة يف مدينة من مدن  واألناة. وأحياًنا  الصبر  ببالغ  املوارد  هذه 

يد من املعلومات بشأن آية اهلل الشيخ صدويق ودوره يف الثورة اإلسالمية، راجع کتاب »انقالب  کتساب املز 1. ال
اسالمى در يزد« )الثورة اإلسالمية يف يزد( الصادر عن منشورات مرکز وثائق الثورة اإلسالمية.
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اليت  األيام  خالل  شاهدته  ما  هذا  بتدبيره..  املشكلة  فيعالج  املحافظة 

أمضيهتا يف يزد.« 2002/6/10

يف آخر يوم من تواجد السيد اخلامنيئ يف يزد، قصد مدينة أردکان لتجديد اللقاء بآية 

مبعية  ه إىل هذه املدينة بسيارته البيجو 404 و
ّ

اهلل السيد روح اهلل خامتي. حيث ات

أيب القاسم صّدييق، فوصل إلهيا ظهًرا ونزل ضيًفا عند آية اهلل خامتي حىت الساعة 

التاسعة مساًءا.

فقد وصلُت خبدمته  السيد خامتي )رضوان اهلل عليه(.  املرحوم  »رحم اهلل 

ناهز  قد  آنذاك  کان  حيث  املنىف.  من  العودة  يق  طر يف  وأنا   ،1978 عام 

السبعني من عمره. وکان يقول: »أنا ال أشعر بنفيس، حيث أقول باللسان 

إمنا أرى نفيس وکأين  کبيًرا، ولكين ال أستشعر ذلك، و إين أصبحُت شيًخا 

ابن ثالثني أو مخس وثالثني عاًما.« فالتقيُته بعد سنوات وقلُت له: »ذات 

يوٍم حتّدثَت إيّل عن هذه املسألة، فهل حتمل اليوم نفس ذلك الشعور؟ قال: 

نعم، أمحل نفس ذلك الشعور«« 2004/11/10

اهلل  آية  دار  وبات يف  يزد  إىل  اخلامنيئ  السيد  عاد  اهلل خامتي،  بآية  التىق  أن  بعد 

کثيًرا بعد إطالق سراحه وانهتاء فترة النيف أن يسافر ثانية  . وکان يرغب 
ً

صدويق ليال

أن  اللقاء باملدينة وبأصحابه ورفاقه من أهايل إيرانشهر، غير  جيّدد  إىل إيرانشهر، و

يف  املتكررة  املشهديني  أصدقائه  واتصاالت  جانب،  من  املكّثفة  ولقاءاته  براجمه 

يارة إيرانشهر  اإلسراع بالعودة إىل مشهد من جانب آخر، حالت دون ذهاب السيد لز

إيرانشهر؛ رسالة  الليلة رسالة إىل أحد أصدقائه يف  وأهالهيا. فكتب يف نفس تلك 

مفعمة بالوّد واملحبة.
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»بامسه تعاىل

اإلخوة األعزاء والرمحاء! أسأل اهلل اجلليل أن ميّن عليكم أنمت األحبة بالهبجة 

 لطف اهلل وهدايته أن تتمّكنوا من 
ّ

حيدوين األمل يف ظل والتوفيق والعزة، و

يق احلق وسلوکه عىل الدوام، وأن حتالفكم وتساعدکم عىل ذلك  ية طر رؤ

إرادتكم ورغبتكم. األجسام واألوضاع واألحوال مبا جياري شوقكم و

ية يف  اجلبر اإلقامة  فترة  انهتاء  اليت مسعُت فهيا خببر  األوىل  الساعات  منذ 

أقرب  يف  بكم  واللقاء  إيرانشهر  إىل  للسفر  املبادرة  عىل  عزمت  جيرفت، 

االطالع  وبغية  مية،  والكر الوافرة  األعزة  أولئك  ألطاف  بذلك  جمّدًدا  فرصة، 

احلسن  القرض  وصندوق  املكتبة  خصوص  يف  ومساعيكم  جهودکم  عىل 

واليوم لألسف حيث مييض عىل خروجي من  بالسيل،  املنكوبني  وقروض 

من أسبوع، تتالت عيّل اّتصاالت رفايق من مشهد حتّثين عىل  کثر  املنىف أ

يق ولقاءايت  اإلسراع يف الذهاب إىل تلك املدينة، وکثرت مشاغيل يف الطر

يزد، حبيث حالت بيين وبني املجيء إىل  باألحبة يف مب وکرمان ورفسنجان و

يارة  إيرانشهر. علًما بأين عقدُت العزم عىل أن أنهتز أدىن فرصة وأن أبادر لز

تلك الديار واللقاء باألحبة يف املستقبل غير البعيد. وهذا هو اليوم الثالث 

ه باتاه طهران.
ّ

وأنا يف يزد، ومن املقّرر بعد بضع ساعات أن أت

حالًيا أجّدد سالمي احلاّر لكم وإلخواين األعزاء السادة نارويئ وترايب ونبوي 

ين دوًما يف ذهين وقليب،  وحبييب وزهرايئ وميرأوليايئ وسائر األحباء احلاضر

وکذلك لعوائلهم وأوالدهم األعزاء، وأخمت الرسالة عىل أمل اللقاء.

التوقيع

يدون ـ  الرقم 14« مشهد ـ  سرشور  زقاق فر
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ين األول 1978، رسالة السيد اخلامنيئ إىل رفاقه يف إيرانشهر بعد إطالق سراحه من النيف  كتوبر / تشر أ
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يف صبيحة اليوم الذي کان من املقرر أن يغادر السيد فيه يزد للذهاب إىل طهران، طلب 

مها بيد صاحهبا الرئييس.
ّ
يسل من أيب القاسم صّدييق أن يأخذ بسيارة البيجو إىل طهران و

أبوالقاسم صّدييق: »أوکل السيد أمر السيارة يل يف سبيل أن أعيدها إىل صاحهبا 

يان کان قد اشترى السيارة  يان. علًما بأن احلاج قدير الرئييس، احلاج أمحد قدير

باسم السيد، بيد أّن السيد حينذاك مل يكن مّطلًعا عىل هذا املوضوع.

کما وتقّرر أن ينطلق السيد من يزد إىل طهران بالطائرة، لكي يعود مهنا إىل 

مشهد. وعندما حان وداع السيد، اختنقُت بعبريت وأجهشُت بالبكاء. ألّن 

السيد يف املنىف، کان مكانه حمّدًدا وکان مبقدوري لقاؤه بسهولة، ولكين عند 

الوداع ظننُت أّن العثور عليه سوف لن يكون هبذه البساطة، وهذا هو حال 

الكثير ممن صاَدَق مساحة السيد وراَفَقه يف فترة النيف.«

نزل السيد اخلامنيئ بادئ ذي بدء يف طهران ضيًفا عند احلاج حممدرضا اعتماديان، 

کما  وهو يزدّي األصل، وکان من التجار املتدينني واملناضلني والناشطني يف طهران، 

 / نومفبر  يف  أنه  حىت  ومحيمة،  وثيقة  صلة  صدويق  الشيخ  اهلل  بآية  تربطه  وکانت 

يارة اإلمام اخلميين. يس لز ين الثاين 1978، رافق الشيخ يف رحلته إىل بار تشر

ه صوب يزد. 
ّ

طلق سراح آية اهلل اخلامنيئ من املنىف وات
ُ
حممدرضا اعتماديان: »أ

مبا  يد املجيء إىل طهران ولر فاّتصل يب السيد دستماجليان وقال بأن السيد ير

مكث فهيا عدة أيام. فاذهب الستقباله وهّيء له مكاًنا للمكوث فيه مث وّفر له 

وسيلة الذهاب إىل مشهد، فُسررُت کثيًرا. وبادرت إىل استقباله مبنهتى الشوق 

 وبقينا يف خدمته. مث راودتين فكرة وهي 
ً

والرغبة، وجئُت بسماحته إىل دارنا ليال

الطلب من مساحته ألن ندعو األصدقاء واألقرباء ونعقد جلسة. فقلت له: حنن 
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جمموعة نعقد اجللسات، فلو مسحمت مبجيهئم إىل هنا لالستماع إىل حديثكم.

رّحب مساحته بذلك وقال: إن مل يتسّبب هذا األمر يف مضايقتكم فال إشكال 

املسائل.  وطرح  الفرص  اغتنام  يف  يرغب  أنه  الواضح  من  وکان  ذلك.  يف 

فدعوُت عدًدا حمدوًدا من األصدقاء الذين مل يبلغ عددهم مخسني شخًصا 

يًبا، وجاؤوا إىل املنزل. تقر

ية  کلمة توعو أدىل مساحته بكلمة رائعة عىل ذلك اجلمع املحدود، وکانت 

 حديثه هبذه الكلمات: 
ّ

کاشفة للحقائق بكل معىن الكلمة. وأتذّکر أنه اسهتل

ملاذا  بالنيف؟  عيّل  ُحِكم  ملاذا  نقول؟  ماذا  الرحمي.. حنن  الرمحن  اهلل  »بسم 

يشء  أي  عىل  جيرفت؟  إىل  مدة  وکذا  إيرانشهر  إىل  أشهر  مثانية  نفيُت 

لذلك اجلمع هدف  بنّي  )احلاکم(؟« مث  بيننا وبني اجلهاز  يقوم االختالف 

املجاهدين يف هذه الهنضة اإلسالمية بكل جالء ووضوح.

وأولئك الذين جاؤوا إىل دارنا، حني أرادوا اخلروج من املنزل شعروا وکأهنم 
کانوا عليه حني املجيء.«1 أشخاص آخرون، خيتلفون عّما 

يارة صديقه احلممي ورفيقه يف الدرب آية اهلل  ذهب السيد اخلامنيئ يف طهران إىل ز

ذا القرار عىل أن جيمعوا بعد أعوام أعضاء 
ّ

السيد حممد هبشيت. ويف هذا اللقاء اخت

ين املنشور اإلسالمي مرة أخرى وأن يعقدوا اجتماًعا يف هذا املضمار. جلسة تدو

هامشي  کبر  أ وعىل  مطهري،  ومرتىض  باهنر،  وحممدجواد  طالقاين،  حممود  السيد 

کانو يشّكلون عدًدا من أعضاء  رفسنجاين، ومهدي بازرکان، وجالل الدين فاريس، 

ين املنشور اإلسالمي، وقد ُعقد أّول اجتماع هلم يف طهران عام 1969.  جلسة تدو

1. مقتبسة من مقابلة احلاج حممدرضا اعتماديان مع مرکز وثائق الثورة اإلسالمية.
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وکانت هتدف هذه االجتماعات إىل دراسة وتقدمي مشروع إسالمي موسوم باملنشور 

اإلسالمي يف قبال البيان الرئييس للشيوعية.

ين األول، قال السيد اخلامنيئ خماطًبا أعضاء  کتوبر / تشر وحيث ُعقد االجتماع يف أ

يهنا ويف طور إعداٍد وتنظمٍي  ية الكونية اإلسالمية وتدو اجللسة: »حنن نتحدث عن الرؤ

أن  يتناسب مع األحداث واالضطرابات احلالية. فالبد  والعمل هذا ال  املدى.  بعيد 

تتناغم إجراءاتنا مع الهنضة االجتماعية القادمة.« فرّحب مجيع األعضاء هبذا املقترح.

ين األول، وبعد ابتعاٍد طال عدة أشهر عن مشهد املقدسة،  کتوبر / تشر ويف أواسط أ

اإليرانية  املدن  کسائر  کانت  اليت  ومشهد  رأسه.  مسقط  إىل  اخلامنيئ  السيد  عاد 

عيل  السيد  حضور  إىل  احلاجة  بأمّس  کانت  الثورة،  منت  ويف  ومضطربة  ساخنة 

کثر من أي وقت آخر؛ إىل حضور قائٍد شاّبٍ قد ُعرف ب »مخيين خراسان«. اخلامنيئ أ

وبعد أعوام من اجلهاد والنضال والنيف والشدة، أمثرت جهود اإلمام اخلميين وأنصاره 

وانتصرت الثورة اإلسالمية.

بعد انتصار الثورة مل يطل لقاء السيد اخلامنيئ ثانية بأهايل إيرانشهر کثيًرا. فيف التاسع 

االستفتاء  إجراء  أيام من  ثالثة  قبل  أي  عام 1979،  آذار  مارس /  ين من  والعشر

ف اإلمام اخلميين السيد اخلامنيئ مبهمة 
ّ
کل ية اإلسالمية،  لتغيير النظام إىل اجلمهور

الذهاب إىل حمافظة سيستان وبلوشستان بالنيابة عنه:

»بسم اهلل الرمحن الرحمي

حضرة املستطاب حجة اإلسالم السيد عيل اخلامنيئ دامت إفاضاته

طوال  وبلوشستان  سيستان  منطقة  أهايل  من  واألخوات  اإلخوة  کان  لقد 
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اخلمسني عاًما املاضية من عمر النظام الهبلوي السفاك هدًفا للظلم واجلور، 

لذا أدعو مساحتكم للتوّجه إىل تلك املنطقة وتقيص مطالب أهالهيا املحترمني 

ير يل وللجهات املسؤولة عن توّقعات أبناء تلك الديار البواسل.  وتقدمي تقر

أسال اهلل أن ميّن بالتوفيق عليكم وعىل أبناء تلك املناطق الشجعان.

ملطاليهبم  استجابت  اليت  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة  لتبيني  وأدعوکم  کما 

وکذلك حهّثم عىل املشارکة يف االستفتاء.
والسالم عليكم، روح اهلل املوسوي اخلميين«1  

أوصل السيد اخلامنيئ خالل سفره هذا رسالة اإلمام والثورة إىل خمتلف أحناء حمافظة 
سيستان وبلوشستان، وبّث األمل يف نفوس الناس تاه الثورة ومثارها.2

عباس  والشيخ  يزدي  راشد  کاظم  الشيخ  فيه  رافقه  الذي  السفر  هذا  وخالل 

يارة أهالهيا. بورحممدي أيًضا، مل يفّوت السيد فرصة احلضور يف إيرانشهر واملبادرة لز

ويف عام 1985، سافر آية اهلل السيد اخلامنيئ ثانية إىل إيرانشهر، وذلك إّبان رئاسته 

ية يف النظام اإلسالمي. وکانت الرحلة الثالثة يف عام 2002 ويف فترة القيادة.  للجمهور

کما استضافت مدينة جيرفت أيًضا مساحة اإلمام القائد للمرة الثانية يف سنة 2005، 
کرمان.3 يارته حمافظة  خالل ز

يات  السفر األخير إىل إيرانشهر، وتديد اللقاء بأهالهيا، شّكل فرصة الستعراض الذکر

احللوة خالل فترة النيف:

أخذ  الشهداء.  مقبرة  إىل  مساحته  توّجه  امللعب،  يف  بالناس  اللقاء  قبل 

»کم عدد  املقبرة:  الفاحتة مث سأل خادم  يقرأ  و قبر  کل  عند   
ً

قليال ّيث  يتر

1. صحيفة اإلمام اخلميين، ج 6.
يات هذا السفر وأحداثه يف کتاب منفصل وذلك لكثرة تفاصيلها وأمهيهتا. 2. جدير بأن يمت التناول ملجر

3. قسم امللحقات، الصورة يف ص 219 - 224.
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الشهداء املدفونني هنا؟« أجاب اخلادم: 193 شهيًدا.

اخلادم إىل  القدمية، فأشار  السيد عن مقبرة إيرانشهر  ومن بعدها استفسر 

املكان  »هذا   :
ً

متسائال فقال  املايض،  تذّکر  وکأنه  السيد  نظر  بعيد.  مكان 

باتاه مببور؟« وبدأ اخلادم جييب موّضًحا.

أهايل  من  امللعب  عىل  املتوافدة  احلشود  بني  احلضور  هو  التايل  البرنامج 

کم هلذه  ُترى  يا  ق.  أمًرا ال ُيصّدَ إيرانشهر  کان االستقبال يف  إيرانشهر. فقد 

ا باجلماهير، والناس مازالت تتوافد 
ً

کان امللعب مكتّض املدينة من نفوس؟ 

يلهم  نز الستقبال  الناس  جاء  فقد  حلظة.  بعد  حلظة  وهناك  هنا  من  عليه 

زهر  »يا  وهتافاهتم:  الفتاهتم  وکانت  ومحاس.  وتوق  شوق  بكل  القدمي 

.»
ً

 ووطأت سهال
ً

الربيع.. حللت أهال

ويف بداية هذه املراسم، ألىق املولوي مقرالدين مالزهي، رغم ِکَبر سّنه، خطبة 

بليغة جًدا رّحب فهيا بسماحة السيد قائال: »خاطب الناس رسول اهلل يف 

املدينة قائلني بأننا عىل استعداد ملقارعة القوى العاملية برمهتا بني يديك، 

وحنن نرّدد أيًضا نفس هذا القول.«

کرهتم  وخالل حديثه مع أهايل إيرانشهر، أحال مساحة السيد الناس إىل ذا

خيية: التأر

»بعد أن ضرب السيل مدينة إيرانشهر ومقنا مبساعدة املنكوبني، توّطدت عالقتنا 

مع الناس وتغلغلت إىل أعماق املجتمع. وهذا يعين أن املرء مبقدوره توثيق الصلة 

بالناس من خالل العمل ال من خالل القول! ومن بعد ذلك تكّونت لنا عالقة 

محيمة مع العلماء والناس واملثقفني بالقدر املستطاع. أنا أرى بأّن إيرانشهر مين 

 إقاميت.«
ّ

وأنا من إيرانشهر، وأحّبُ هذه املدينة کحيّب ملكان ُسكناي وحمل



الفصل الثالث





امللحق 1
اهلامش
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يق؟حر؟ الشهيد آية اهلل الشيخ حممد صدو
کان من املناضلني السياسيني ومن أنصار اإلمام  ولد يف مدينة يزد عام 1908. 

إمام مجعٍة   عن اإلمام يف حمافظة يزد و
ً

اخلميين قبل الثورة اإلسالمية وکان ممثال

خبراء  جملس  يف  يزد  أهايل  عن   
ً

ممثال وکان  کما  الثورة.  بعد  املدينة  هذه  يف 

 1982/7/2 يف  املحراب،  شهيد  صدويق،  الشيخ  اهلل  آية  استشهد  الدستور. 

املنافقني  زمرة  يد  عىل  اجلمعة،  صالة  أداء  بعد  رمضان(  شهر  من  )العاشر 

لإلسالم،  واملضحي  امللتزم  »الفقيه  شأنه:  يف  اخلميين  اإلمام  قال  اإلرهابية. 

کان حاضًرا يف مجيع ساحات الثورة، وکان  يز، شهيد عظمي  الشهيد صدويق العز

ناصًرا ومعيًنا للملهوفني.«

الشهيد السيد فخر الدين رحيمي؟حر؟
ولد يف مدينة خرم آباد من حمافظة لرستان عام 1953. بدأ بنضاله ضّد النظام 

يق مراًرا للسجن  کم عند انطالقة هنضة اإلمام اخلميين، وتعّرض يف هذا الطر احلا

والنيف.

لرستان،  يف  اجلديد  النظام  إلرساء  جهده  بذل  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد 

 عن أهايل مالير.
ً

ودخل جملس الشورى اإلسالمي ممثال

ية  اجلمهور مكتب حزب  انفجار  عبر  بدمائه  مضّرًجا  يف 1981/6/28 سقط 

اإلسالمية الذي نّفذته منظمة املنافقني اإلرهابية إىل جانب سائر شهداء تلك 

احلادثة.

مي هامشي جناد؟حر؟ الشهيد السيد عبد الكر
ولد يف مدينة هبشهر من حمافظة مازندران عام 1932. کان من کبار قادة الكفاح 

مرات.  السجن مخس  وزّج يف  يق  الطر اعُتقل يف هذا  الثوري يف مشهد حىت 

مشهد.  يف  اإلسالمية  ية  اجلمهور حزب  أمانة  الثورة  انتصار  بعد  إليه  ُعهدت 

وأخيًرا مت اغتياله عىل يد املنافقني ونال الشهادة يف 1981/9/29.

کثب، وقد  قال اإلمام اخلميين يف حقه: »کنُت أعرف الشهيد هامشي جناد عن 

تلّمسُت خصاله والتزامه، ومراتب فضله وجهاده ال ختىف عىل من يعرفه.«
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الشيخ حممد مهدي رباين أمليش؟حر؟
کيالن عام 1934. بسبب نشاطه ضّد النظام  ولد يف مدينة أملش من حمافظة 

وشهربابك  وفردوس  شوشتر  يف  النيف  طعم  ذاق  مرات.  سبع  اعُتقل  البائد 

وجيرفت. بعد الثورة أصبح املدعي العام للبلد، وعضو جملس صيانة الدستور، 

ونائب رئيس جملس الشورى، وعضو جملس خبراء القيادة. عىل أثر رحيله کتب 

ية إىل اإلمام  ية آنذاك، آية اهلل العظمى السيد اخلامنيئ رسالة تعز رئيس اجلمهور

اخلميين قال فهيا: »فقدان هذا العامل اجلليل أحدث للبلد والثورة ثلمة ال يسّدها 

 وخدوًما، ينظر إىل املسؤوليات الكبرى اليت ُتناط إليه 
ً

 مؤهال
ً

کان رجال يشء. 

ية.« )1985/7/10( بعني الوظيفة اإلسالمية والثور

آية اهلل السيد حممد هادي امليالين؟حر؟
کربالء حىت سنة 1954 يدّرس فهيا العلوم  ولد يف النجف عام 1893. أقام يف 

الدينية، مث شّد رحاله إىل مشهد وتسّبب يف ازدهار احلوزة العلمية هناك. يقول 

اإلمام اخلامنيئ يف شأنه: »انتقل آية اهلل امليالين)رضوان اهلل تعاىل عليه( من 

وهذه  کبرى،  علمية  حوزة  فهيا  وأّسس  مشهد  إىل  للنجف  املحاذية  کربالء 

حقيقة. فإن وجود املرحوم آية اهلل امليالين يعتبر حًقا من البرکات اإلهلية حلوزة 

مشهد... جاء مساحته إىل مشهد وأنزل البرکات فهيا.« )1994/9/11(. تويف آية 

اإلمام  مرقد  وُدفن جبوار  آب سنة 1975،   / أغسطس  امليالين يف  السيد  اهلل 

عيل بن موىس الرضا؟ع؟.

وح اهلل خامتي؟حر؟ آية اهلل السيد ر
نشاطه ضّد حكومة  مارس   .1906 يزد سنة  أردکان من حمافظة  مدينة  ولد يف 

يف  املجاهدين  بصفوف   1962 عام  منذ  التحق  مث  أردکان،  يف  األب  رضاشاه 

بعد  وأردکان.  يزد  اإلسالمية يف  الثورة  أرکان  أحد  وأضحى  اإلسالمية،  الهنضة 

 عن أهايل يزد يف جملس خبراء الدستور. 
ً

الثورة أصبح إمام مجعة أردکان وممثال

يف  تويّف  يزد.  يف  اجلمعة  إمامة  إليه  ُعهدت  صدويق،  الشهيد  استشهاد  وبعد 

يز خامتي ذو القلب  1988/10/27، وقال اإلمام اخلميين يف حقه: »کان أخي العز

العامر وجَه النضال الساطع الذي ال يعرف الكلل للعلماء من ذوي الضمير احلي 

خالل العقود األخيرة يف هذا البلد.«
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الشيخ عباس واعظ طبيس؟حر؟
يف  الثوري  النضال  قادة  کبار  من  کان  مشهد.  مدينة  يف   1935 سنة  ولد 

قّدم  مرات.  عدة  السجن  يف  وزّج  يق  الطر هذا  يف  اعُتقل  حىت  مشهد 

املقدسة  ية  الرضو الروضة  سدانة  يف  الثورة  بعد  اإلسالمي  للنظام  خدماته 

خبراء  جملس  ويف  العلمية  خراسان  حوزة  إدارة  ويف  الفقيه  الويل  ممثلية  ويف 

القيادة ويف جممع تشخيص مصلحة النظام. تويّف يف 2016/3/4. قال اإلمام 

قلًبا  کًبا  موا أًخا  يل  کان  »لقد  يته:  تعز نداء  من  جانب  يف  بشأنه  اخلامنيئ 

ًبا للثورة.«  يًدا صادًقا لإلمام اخلميين الراحل، وخادًما ثابًتا ودؤو ولساًنا، ومر

)2016/3/4(

الشيخ عبد الرحمي رباين شيرازي؟حر؟
تعّرض  البائد  النظام  ضّد  نشاطه  بسبب  شيراز.  مدينة  يف   1922 سنة  ولد 

لالعتقال والسجن والنيف عشرات املرات. دخل بعد انتصار الثورة يف جملس 

خبراء الدستور وجملس صيانة الدستور. عىل أثر رحيله يف سنة 1981، أصدر 

باين شيرازي،  ر السعيد  املجاهد  املرحوم  »کان  فيه:  قال  نداًء  اخلميين  اإلمام 

وقف  قد  وجوده،  برکات  من  ُحرمنا  والذي  احلق  جوار  يف  اآلن  يرقد  الذي 

يفة، سواء قبل الثورة أو بعدها، ضد الباطل واألباطيل دون  طوال حياته الشر

بصالبة  الصعبة  الظروف  ويف  التعذيب  وأمام  السجون  يف  وصمد  ينثين،  أن 

اإلنسان امللتزم.«

كرماين الشيخ حممد جواد حجي 
کبار املجاهدين يف الثورة اإلسالمية.  کان من  کرمان.  ولد سنة 1933 يف مدينة 

قىض ما يربو عىل عشر سنوات من سيّن شبابه يف سجون الظلم الطاغويت وما 

يقرب من عشرة أشهر أيًضا يف النيف.

وکان  کرمان.  مدينة  يف  مجعة  إمام  أول  أصبح  اإلسالمية  الثورة  انتصار  بعد 

خبراء  جملس  يف  ونائًبا  اإلسالمي  الشورى  جملس  يف  نائًبا  دورات  لعدة 

 1984 بني سنيت  ما  ية  اجلمهور لرئيس  ثقافًيا  مستشاًرا  وأصبح  کما  القيادة. 

کٌف عىل  عا احلاضر  الوقت  وهو يف  اخلامنيئ.  اإلمام  رئاسة  عهد  و1989 يف 

والتأليف. التحقيق 
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يان؟حر؟ احلاج أمحد قدير
طيلة  مراًرا  واعُتقل  املدينة  ّتار  من  کان  طهران.  مدينة  يف   1934 سنة  ولد 

السلطة  ويف  الثوري  احلرس  يف  الثورة  بعد  نشاطه  مارس  الكفاح.  سنوات 

ية ويف مكتب قائد الثورة اإلسالمية. تويّف  رئاسة اجلمهور القضائية ويف مقر 

يران سنة 2012. قال اإلمام اخلامنيئ بشأنه يف جانب من رسالة  يف يونيو/حز

يته: »ذکرى خدمات ذلك املرحوم اخلالصة للثورة خالل سنوات النضال  تعز

بعد انتصار الثورة وحىت يومنا هذا ال تقلع عن األذهان أبًدا. وهي  العصيبة و

اهلل.«  شاء  إن  ومغفرته  رمحته  شآبيب  ستستنزل  وفضله  اهلل  عدل  ميزان  يف 

)2012/6/16(

كاظم راشد يزدي الشيخ حممد 
ما  اإلسالمية.  الثورة  املجاهدين يف  کان من  يزد.  ولد سنة 1937 يف مدينة 

کناوة وملدة سنة أيًضا إىل  بني سنيت 1972 و1974، ُنيف ملدة سنة إىل ميناء 

نيف   1987 سنة  ويف  املشكيين.  عيل  الشيخ  اهلل  آية  مبعية  کلبايكان  مدينة 

إىل مدنية إيرانشهر ورافق اإلمام القائد وأقام يف داره ملدة مخسة أشهر. بعد 

إلقاء  انتصار الثورة اإلسالمية مارس يف األعم األغلب النشاطات التبليغية و

يسكن  احلاضر  احلال  ويف  الثقافية.  واألعمال  املنابر  وارتقاء  املحاضرات 

أحد صحون حرم  کذلك يف  اجلماعة  يؤّم  و فهيا  املنابر  يرتيق  و مدينة مشهد 

الرضا؟ع؟. اإلمام 

السيد عيل موسوي شايل؟حر؟
ين. کان من تالمذة اإلمام الراحل  ولد سنة 1936 يف مدينة شال من حمافظة قزو

ومن الناشطني يف مواجهة النظام البائد.

کرمسار. لعب دوًرا جاًدا   إمامة مجعة مدينة 
ّ

الثورة اإلسالمية توىل بعد انتصار 

يف تأسيس اجلماعات املذهبية وبذل جهوًدا حثيثة لتشكيل الدروس الدينية 

يف کرمسار.

کرمسار  أهايل  باهتمام  حظي  شعبية،  شخصية  من  به  يتمتع  کان  ما  بسبب 

أبًدا. تويف يف مدينة قم  الشعبية  اخلاص، ومل تتضاءل حالة زهده وشخصيته 

عن عمر ناهز السبعني.
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كانون الثاين 1977، اعُتقل اإلمام اخلامنيئ يف مدينة مشهد،  يف 14 ديسمبر / 

ه برفقة عدد من رجال الدرك صوب إيرانشهر، حىت وصلوا 
ّ

وبعد مخسة أيام ات

يقه إىل  يف طر كانون الثاين. و  / من ديسمبر  إىل تلك املدينة يف التاسع عشر 

يف  ية  اجلبر إقامته  مدى  وعىل  وزاهدان.  كناباد  مدينيت  يف  توّقف  إيرانشهر، 

إيرانشهر، سافر إىل العديد من مناطق حمافظة سيستان وبلوشستان مهنا: مببور 

يف الثالث عشر من أغسطس / آب 1978، ُنقل إىل منفاه  وبزمان وحممدآباد. و

يقه إىل جيرفت، يف منطقيت مب وده بكري.  كما وتوّقف يف طر اجلديد جيرفت. 

كهنوج وعنبرآباد  ية يف جيرفت، زار خمتلف املناطق مهنا:  ل إقامته اجلبر وخال

وبلوك وساغري.

ين من سبتمبر / أيلول، وبعد اإلفراج عن مساحته وانهتاء  يف الثالث والعشر

ه بادئ األمر إىل مدينة مب وأقام فيا يومني. مث توّجه إىل مدينة 
ّ

فترة النيف، ات

أياًما  فيا  ومكث  يزد  مدينة  زار  بعدها  ومن  أيام.  بضعة  فيا  وبيق  كرمان 

كذلك، وذهب خالهلا إىل مدينة أردكان. مث ترك يزد متجًها بالطائرة إىل طهران، 

وبعد بضعة أيام غادر طهران باتاه مسقط رأسه مدينة مشهد املقدسة.

يزد

هتران

اردكان
60  km
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بيع 1978: اإلمام اخلامنيئ إىل جانب أوالده  إيرانشهر، الر

وجته( )السيد مصطىف والسيد جمتىب والسيد مسعود والسيد ميمث( والسيد عيل خجستة )أخي ز
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يان لسماحة اإلمام القائد وأرسلها إىل إيرانشهر. السيارة اليت اشتراها املرحوم احلاج أمحد قدير
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إىل جانب السيد فخر الدين رحيمي
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إيرانشهر

كاظم راشد يزدي واحلاج السيد فخر الدين رحيمي واحلاج السيد عيل موسوي شايل من اليسار: الشيخ 
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إيرانشهر، دار املنفيني

كاظم راشد يزدي )عىل اليسار( إىل جانب السيد فخر الدين رحيمي )عىل اليمني( والشيخ 
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إيرانشهر، دار املنفيني

إىل جانب السيد فخر الدين رحيمي وابنه الصغير )حممد أمني(
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يف منطقة بزمان

الثالث األوائل عىل اليمني من أهايل بزمان، الثاين عىل اليسار احلاج السيد عيل موسوي شايل، الرابع عىل اليمني الشهيد عيل 

كبر رستمي أول شهيٍد للثورة يف شيراز. أ
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إيرانشهر، دار املنفيني

من اليسار: احلاج الشيخ كاظم راشد يزدي، احلاج السيد عيل موسوي شايل، احلاج السيد فخر الدين رحيمي
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كاظم راشد يزدي )عىل اليمني( واحلاج السيد عيل موسوي  يف واحلاج الشيخ  ؤو إيرانشهر، 1978/6/28: إىل جانب حمسن ر

شايل )عىل اليسار(
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مقشة يف لبيع األ يف )حمسن وعيل( يف دّكان عيل رؤو كاظم راشد يزدي، وأَخَوي رؤو إيرانشهر، 1978/6/3: إىل جانب احلاج الشيخ 
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مارس / آذار 1979، إيرانشهر

يب، عيل بامري،  يف، شخص غر كاظم راشد يزدي، اإلمام اخلامنيئ، حمسن رؤو الواقفون من اليمني: احلاج رودين بامري، الشيخ 

السيد عيىس سجادي، السيد شكر اهلل سجادي، أمحد بامري، خدارحم ميرأفضيل

اجلالسون من اليمني: عيل بامري، السيد أشتر سجادي
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كرماين إىل جانب الشيخ عباس بورحممدي والشيخ حممد جواد حجيت 

كرمان، فبراير / شباط 1979 
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مي بور كر الشهيد حممد حسني 

كربالء اخلامسة يخ االستشهاد: 1987/3/10، منطقة شلمجة، عمليات  تار
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الشهيد الدكتور أمحد آتش دست، طالب يف قسم الطبية جبامعة أصفهان

يخ االستشهاد: 1983/2/9، منطقة فكة، عمليات والفجر 1 تار
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أبوالقاسم صدييق، 1977
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أبوالقاسم صدييق، 2016
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أبو الشهيد، احلاج عيل مشقدري
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ية احلاج عيل مشقدري، فناء رئاسة اجلمهور
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يف، 2016 ؤو مشهد املقدسة، حمسن ر



صور ▪ 217

الدار املستأجرة لسماحة اإلمام القائد يف إيرانشهر

يارة عامة الناس( )تعتبر هذه الدار يف الوقت احلاضر من آثار التراث الثقايف وقد ُفتحت أبواهبا لز
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الدار املستأجرة لإلمام اخلامنيئ يف جيرفت
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ية، 1985 يارة إيرانشهر، يف عهد رئاسة اجلمهور ز
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ية، 1985 يارة إيرانشهر، يف عهد رئاسة اجلمهور ز

ارتداء لباس علماء الدين  وف أفضل من  ارتداؤه يف تلك الظر البلويش يتناسب مع سحنات وجهي وحلييت، وكان  كان لبايس 

وجي من إيرانشهر. وال أزال احتفظ هبذا الزي وأرتديه أحياًنا. ص 30 بسبب اخلطر عىل خر



صور ▪ 221



222 ▪ يف املنیف

يارة دار النيف يف إيرانشهر، يف عهد القيادة، 2002 ز
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يارة دار النيف يف إيرانشهر، يف عهد القيادة، 2002 ز



224 ▪ يف املنیف

حضور در منزِل تبعيدِی جيرفت در دوران رهبری، 1384

يارة دار النيف يف جيرفت، يف عهد القيادة، 2005 ز


