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موقف المؤسسة الدينية تجاه سياسة الشاه محمد رضا بهموي الداخمية في إيران ()2691-2691
د .محمد رسن دمان السمطاني

كمية التربية األساسية /جامعة بابل
المقدمة

تكتسب المدة (1964-1962ـ) أىمية كبيرة في تاريخ إيراف ،ككنيا شيدت أحداثا كتطكرات داخمية تركت آثا ار

كبيرة عمى المكقؼ السياسي في إيراف ليس فقط عمى السياسة الداخمية فحسب ،كانما تعداه إلى السياسة الخارجية التي

تأثرت بالصراع الشديد بيف الشاه كالحركة اإلسالمية التي أجبرت الشاه عمى تغيير سياستو الخارجية بما يتفؽ كمرحمة بما
يضمف استم ارره في السيطرة عمى الساحة الداخمية كاقصاء الحركة اإلسالمية.
تمثمت سياسة الشاه محمد رضا بيمكم الداخمية في تمؾ المدة بعدد مف المشاريع التي طرحتيا الحككمة ككانت مصحكبة
بحمالت إعالمية كبيرة ،إلظيار تمؾ المشاريع بأنيا إصالحية كشمكلية كحرص الشاه إف يظير ككأنو يكازم كبار المنظريف

في العالـ ،مستندا كبقكة إلى قناعة راسخة لديو بأف التطكر أليتـ إال بتطبيؽ النمكذج الغربي في بناء الدكلة ،في المقابؿ
استندت الحركة اإلسالمية إلى اإلسالـ في تشريعيا لكجية نظرىا في مكاجية سياسة الشاه ،لذلؾ استحكـ الصراع ليتخذ
طابعا مصيريا .كاف مف أىـ عناكيف الحركة اإلسالمية كرمز الحركة اإلسالمية كمنظرىا في تمؾ المدة تجسدت بشخصية
السيد الخميني القيادية الفذة الذم كاف قائدا فذا استميـ قيـ اإلسالـ كتعاليمو الركحية لمكاجية سياسة الشاه العممانية،

كأستطاع إف يستقطب الجماىير اإليرانية اإلسالمية حكؿ مشركعو اإلسالمي اإلصالحي بشكؿ منقطع النظير ،مما أدل
إلى ىزيمة الشاه كمشاريعو إماـ قناعة كتماسؾ الشعب مع القيادة اإلسالمية.
أصدرت حككمة الشاه محمد رضا بيمكم عدد مف القكانيف التي أثرت عمى العالقة بيف الحككمة مف جانب كالحركة
اإلسالمية كالشعب مف جانب آخر ،كمف تمؾ القكانيف ،قانكف مجالس الكاليات ،الذم كتب بشكؿ يناقض الشريعة
اإلسالمية ،في كثير مف بنكده األساسية ،مما إلى معارضة عمماء الديف لو عندما عرض عمى استفتاء الشعب.كما قاـ الشاه

بإعالف مشركعو (الثكرة البيضاء)عاـ  1963ـ ،كىي عدد مف القكانيف االجتماعية كاالقتصادية كاإلدارية ،إلدارة شؤكف
الدكلة حسب تكجياتو السياسية.كنتيجة لتكجو الشاه العمماني التغريبي كابتعاده عف اإلسالـ كتجاىمو لرأم عمماء الديف حدثت
انتفاضة خرداد(حزيراف)1964ـ.التي مثمت بداية الثكرة اإلسالمية في إيراف بقيادة آية اهلل الخميني.
مف القكانيف التي أصدرتيا حككمة الشاه قانكف الحصانة لممستشاريف كالعسكرييف األميركييف العامميف في إيراف ،األمر الذم

كاجيو الخميني بشدة مما أدل إلى إبعاده مف قبؿ حككمة الشاه كنفيو إلى تركيا

أدت سياسة الشاه إلى تشكيؿ قيادة إسالمية بزعامة السيد الخميني ضد سياسة الشاه العممانية ،الذم كاف يعتقد بأف نفي
الخميني خارج سيحؿ المشكمة ،األمر الذم أثبتت الحكادث خطأه ،إذ التؼ الشعب اإليراني حكؿ الخميني في جميع القضايا
حتى انتيى الصراع بسقكط الشاه كتأسيس الجميكرية اإلسالمية في إيراف.
أوال :الثورة الزراعية

كانت الييكمية االجتماعية كاالقتصادية التقميدية في إيراف المعتمدة عمى الزراعة بشكؿ أساسي كانت تعد عائقا اساسيآ

أماـ إجراء اإلصالحات األمريكية في إيراف .

فإيراف كانت تفتقرم تمؾ الظركؼ إلى االستعداد الكافي لمتكسع في إنتاج النفط كزيادة مخكالتيا النقدية مف بيعة مستقبال
ػكىي اإليرادات التي كاف ينبغي أف تنفؽ في شراء التجييزات العسكرية كالسمع كالبضائع األمريكية األخرل لذا فقد انيالت
المشاريع كاالقتراحات عمى مجمسي (الشكرل كالشيكخ)لتغير الظركؼ كتييئة األرضية في إيراف(.)1

 )1حميد األنصارم :حديث االنطالؽ ،مؤسسة تنظيـ كنشر تراث اإلماـ الخميني ،طيراف2005 ،ـ ،ص 56
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فكاف مشركع اإلصالح الزراعي أك(إصالح أألراضي)خطكة اختباريو أراد الشاه ممد رضا بيمكم إعداد األرضية لممصادقة

عمى الثكرة البيضاء ،ككانت خطكة مدركسة ،إذ رافقت طرح مشركع اإلصالح الزراعي حممة دعائية مكثفة كشعار كالكقكؼ
بكجو الباشاكات كاقطاعييف ،كتقسيـ األراضي بيف الفالحيف كالمحركميف ،كزيادة اإلنتاج.فكانت أم معارضة لمشركع
اإلصالح الزراعي ،تعد بمثابة دعـ لإلقطاعييف كمالؾ األراضي الكبار ككانت تقمع بقسكة(.)1
يتككف مشركع اإلصالح الزراعي مف الئحة تحتكم عمى ثمانية فصكؿ ،أعدت بصكرة مستعجمة ،ككمفت ك ازرة الزراعة

كالعدؿ كالداخمية بتنظيـ تعميمات المباشرة بالعمؿ ،فكاف اإلصالح الزراعي يمثؿ انطالقة إصالحات الشاه في إيراف(.)2

لعب كزير الزراعة الدكتكر حسف ارسنجاني دك ار محكريا في تطبيؽ مشركع اإلصالح الزراعي إلى جانب ككنو
عنص ار أساسيا في حككمة الدكتكر أميف ،فاختيار الدكتكر ارسنجاني لك ازرة الزراعة يعكد إلى معمكماتو الكاسعة كخبرتو
الكبيرة باألمكر الزراعية كأنظمة الشركات المختمطة (.)3

أنطمؽ مشركع اإلصالح الزراعي مف قرل منطقة مزاغة في الشماؿ الغربي مف محافظة أذربيجاف ،لخبرة كزير الزراعة

بيذه المنطقة كما فييا مف مالكيف كمستنفذيف ،كيعتقد أرسف جاني انو إف انتصر عمى المالكيف في مزاغة ،فسكؼ يككف
عميو مف السيؿ تنفيذ ا لمشركع في كافة إنحاء البالد ،مارس ميمتو عمى كجو السرعة ،إذ لـ يفاجئ المالكيف كحدىـ
فحسب ،بؿ حتى رئيس الكزراء كسائر النخبة الحاكمة في البالد كالمعارضة األمر الذم اثأر القمؽ لدل الشاه الذم كاف
يسعى ألف ينسب لو أم تحكؿ في إيراف ميما كاف سطحيا كبسيطا(.)4

ع مؽ الدكتكر ارسنجاني عمى تنفيذ المشركع قائال( :كنت أدرؾ ضركرة مباشرة العمؿ عمى أساس السرعة كالقكة ،كذلؾ

لغياب الثكرة االجتماعية في إيراف ،كالتي تعتبر الحجر األساس في اإلصالحات ،بؿ حتى الدستكر اإليراني ناصر
اإلقطاعية ،فكاف الفيمكيكف مف كبار إقطاعيي البالد ،لك كاف بكؿ كيانو اإلصالح الزراعي بمعناه الكاقعي ،كاف أردنا
تأخير تنفيذ المشركع لما بعد دراسة كيفية تطبيقو ،كاستغرقنا بضع سنيف في تكزيع األراضي ،لتغيرت ماىية المشركع ،كأعمـ
إف ىذا الكضع ىك الذم ساد في بعض البمداف ،مثؿ الفمبيف كسكريا كمصر ،كلـ أكف ارغب في تك ارره في إيراف
)...كأكضح إف ىدؼ الشاه مف المشركع( :إف الشاه بحد ذاتو أكبر إقطاعي في إيراف ،كىك ينظر إلى اإلصالح الزراعي
مف خالؿ مصالحو الشخصية ،كقد كقؼ ظاىريا إلى جانب المشركع بغية تكسيع قاعدتو الشعبية بيف الناس ،كاضعاؼ
منافسيو مف كبار اإلقطاعييف).كأخذ الشاه يشعر باالمتعاض مف الشيرة كالحب الذم يحظى بت كزير زراعتو بيف صفكؼ
أبناء الشعب ،كأخذ يتربص بت الدكائر بغية إقالتو كالخالص مف شبحو الذم اخذ يقض مضجعو ،كقد أقدـ الشاه عمى

إقالتو مف منصبو في شباط1963ـ كتغيرت ماىية اإلصالح الزراعي كما كاف يتكقع ارسنجاني(.)5

كاف مشركع اإلصالح الزراعي مشركعا أميركيا ،كىك احد أسس السياسة األميركية ،في ذلؾ الكقت ،التي جرل تنفيذىا
في جميع الدكؿ التابعة لمسياسة األميركية ،مف قارة أميركا الجنكبية إلى آسيا كأفريقيا ،قامت ىذه الدكؿ بتنفيذ ىذه السياسة
كبشكؿ متشابو كمتزامف(.)6

 )1المصدر نفسو ،ص ص .58-57
 ) 2غالـ رضا نجاتي :التاريخ إيراف المعاصر ،ترجمة :عبد الرحيـ الحمراني ،مطبعة ستار ،قـ المقدسة2008 ،ـ،
ص198

 (3غالـ رضا نجاتي :المصدر السابؽ ،ص.199
 )4المصدر نفسو ،ص .201
 )5غالـ رضا نجاتي :المصدر السابؽ ،ص .202
 )6حميد األنصارم :حديث االنطالؽ ،ص ص.57-56
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ا عتبر المشركع الطبقة المتكسطة مف الفالحيف قكة اجتماعية فاعمة في المجتمع ،إال إف عدد مثؿ ىؤالء الفالحيف لـ

يكف يتجاكز عشر ىذه الطبقة في إيراف ،فالفالحكف الفقراء كاف ليحصمكف سكل عمى ارض صغيرة ،بينما لـ يحصؿ البعض
اآلخر عمى شيء مف تمؾ األراضي ،األمر الذم اضطر أغمبية الطبقة الفالحة الفقيرة إلى اليجرة إلى المدف بحثا عف
عمؿ ،حتى اضمحؿ القطاع الزراعي في البالد ،فأصبح ىذا البمد الذم كاف يعيش حالة اكتفاء-عمى األقؿ بالنسبة لمختمؼ
المحاصيؿ الزراعية-يستكرد الغالة كالعمؼ كأبسط المنتجات الزراعية(.)1

اعتمد اإلصالح الزراعي في إيراف في المجاليف التجارم كالصناعي أساسا عمى االستثمارات األجنبية السيما األميركية،

كالحؽ ذلؾ إض ار ار كبيرة بالزراعة اإليرانية ،فتحكلت إيراف خالؿ سنكات مف تنفيذ الخطة مف بمد مصدر لمقمح إلى بمد
مستكرد أساسي لو ،كما أدت إلى ىجرة أىالي القرل إلى المدف كاستخداميـ كعماؿ رخيصي األجرة لخدمة صناعات
التجميع كالخدمات ،كأدت خالؿ احد عشر عاما مف ىذه السياسة إلى تفريغ عشريف إلؼ قرية مف سكانيا(.)2

لـ يكف لمحكزة العممية في مدينة قـ المقدسة مكقفا حاسما ،بسبب الظركؼ التي كانت تمر بيا ،ففي اذار1961ـ تكفي

آية اهلل حسيف البركجردم()3
كفي آذار1962ـ تكفي آية اهلل السيد أبك القاسـ الكاشاني( ،)4كلـ تتبمكر المرجعية القيادية بعد لمسيد ركح اهلل المكسكم
الخميني( ،)5ىذا مف جانب ،مف جانب آخر كنتيجة لمحممة اإلعالمية التي رافقت تنفيذ المشركع كاألىداؼ المعمنة لممشركع
فمـ يكف مف ا لسيكلة معارضة المشركع الف مف يعارض المشركع يتيـ بالرجعية كمساندة اإلقطاعييف كمعاداة طمكح
الشعب ،فضال عف اتيامو بالرجعية.

ثانيا :تعديل قانون انتخابات مجالس الواليات

في  8تشريف األكؿ عاـ 1962ـ ،أعمنت الحككمة الصحؼ في إيراف أف الحككمة صادقت عمى الالئحة الجديدة

النتخاب مجالس الكاليات ،كقد نشرت الصحافة نصيا ،كحذؼ بمقتضاىا مف الدستكر ككف المرشح كالناخب مسمما شرطا،
كأستعيض عف القسـ بالقرآف بالقسـ بأم كتاب سماكم آخر ،كما منحت المرأة حؽ االنتخاب كالترشيح( ،)6كقد استيدؼ
الشاه مف ىذا التغيير عدة أمكر منيا:

اكآل :ممارسة ضغط عمى الحكزة كالمتدينيف لعزليـ كاضعاؼ قكتيـ لئال تككف الحككمة مجبرة عمى التحفظ حياؿ العمماء
كالمراجع ،كقد كجدت الحككمة الكقت مناسبا لذلؾ.
ثانيا :فتح الباب عمى مصراعيو لألحزاب كالمجمكعات غير المعتقدة باإلسالـ
(كالزرادشتية كالييكد كالمسيح)التي تمسؾ عمميا بزماـ األمكر في البالد لممارسة دكرىا بشكؿ عمني كتحت غطاء القانكف.
 )1غالـ رضا نجاتي :المصدر السابؽ ،ص.202
 )2حميد األنصارم :حديث االنطالؽ ،ص .57

 )3آية اهلل السيد حسيف عمي الطباطبائي البر كجردم كلد في مدينة بركجردسنة1292ق ،ىاجر لمدراسة إلى أصفياف
كالنجؼ كمشيد ثـ استقر في مدينة قـ المقدسة ،تسمـ بعد كفاة السيد أبك الحسف األصفياني المرجعية الدينية ،تكفي سنة
1961ـ؛حميد األنصارم :األماـ الخميني مف الميد إلى المحد ،المكتبة الجعفرية( ،د.ـ) ،2003ص.15
 )4السيد ابك القاسـ ابف مصطفى بف حسيف الحسيني الكاشاني ،مف رجاؿ ثكرة 1920ـ في العراؽ ،نفاه اإلنجميز إلى
العراؽ ،فبرزت زعامتو الدينية ،ايد الدكتكر مصدؽ في تأميـ النفط.ينظر.جعفر الخميمي :مكسكعة العتبات المقدسة،

ج ،1مؤسسة األعممي ،بيركت1987 ،ـ ،ص.107
 (5جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص. 15
 ) 6الثكرة اإلسالمية في إيراف :دركس في التجربة(سمسمة محاضرات ألقيت في المعيد العالي لمفكر اإلسالمي) كاشنطف،
 ،1991ص. 9
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ثالثا :إلقاء تبعة حرماف المرأة كتخمفيا عمى اإلسالـ كالدستكر السابؽ مف خالؿ إعطائيا حؽ اإلنتخاب كالترشح كبعض
الحريات الشكمية.

رابعا :القضاء عمى آخر عقبة في طريؽ التبعية الكاممة لمغرب.
في  8تشريف األكؿ عقد في منزؿ آية اهلل الحائرم(مؤسس الحكزة العممية في قـ)في قـ ،أكؿ اجتماع ضـ السيد
الخميني كعدد مف كبار العمماء ،كشرح السيد الخميني طبيعة نظاـ الشاه كمخططاتو المعادية لألمة ،كمساعيو لحماية

المصالح االستعمارية كاإلمبريالية في إي ارف ،كالتي تؤدم في النياية إلى القضاء عمى اإلسالـ كاألمة اإلسالمية ،كذكر السيد
الخميني بمسؤكلية العمماء كالزعماء الدينييف تجاه المخططات الخطيرة لعمالء االستعمار ضد اإلسالـ كاستقالؿ الدكؿ
اإلسالمية ،كحذر مف إف التياكف في الكاجب سيحمميـ مسؤكلية كبرل أماـ اهلل عز كجؿ كأماـ النبي األكرـ(ص كآلو)(.)1
انتيى االجتماع باالتفاؽ عمى عدة أمكر ،منيا ،أف يرفع كؿ مف العمماء برقية إلى الشاه يطالبو فييا بإلغاء ىذا القانكف،

كاالتصاؿ بالعمماء في طيراف كباقي المدف كتحذيرىـ مف أبعاد ىذا القانكف كنتائجو ،كدعكتيـ إلى النيكض لمكاجيتو ،كما
قرركا عقد اجتماعات أسبكعية لتكحيد جيكدىـ كتنسيؽ كجيات نظرىـ في عممية المكاجية(.)2
قاـ العمماء كمراجع الديف بتحرير الرسائؿ كالبرقيات المفتكحة المعترضة كالمنددة بقانكف االنتخابات كبعثكا بيا إلى
الشاه كرئيس الكزراء(أسد اهلل عمـ) ،كقد أثارت تمؾ الرسائؿ كالبرقيات مكجة كبيرة مف الدعـ كالتأييد لدل طبقات الشعب
المختمفة ،كتميزت الرسالة التي بعثيا السيد الخميني إلى الشاه كرئيس الكزراء ،بالميجة الحادة كالحازمة كالمحذرة ،إذ قاؿ:

(إني أنصحكـ مجددا بأف تطيعكا اهلل تعالى كتنصاعكا لمدستكر ،كأف تحذركا العكاقب الكخيمة لمخالفتكـ لمقرآف كأحكاـ القرآف
كأحكاـ العمماء األعالـ كزعماء المسمميف كانتياؾ الدستكر ،فال تعرضكا البالد عمدا كبال مبرر لمخطر ،كاال فإف عمماء
اإلسالـ سيقكلكف رأييـ فيكـ)(.)3
أبرؽ آية اهلل السيد محسف الحكيـ )4كآية اهلل السيد أبك القاسـ الخكئي إلى آية اهلل البيبياني يطالبانو بمخاطبة الشاه

كالحككمة إللغاء ىذا القانكف ،كانظـ إلييـ الكثير مف المراجع السيما في إيراف ،بمطالبة الحككمة عبر برقياتيـ بإلغاء

القانكف ،كصمت عمميات االحتجاج إلى المساجد كاألكساط العامة ،إذ عمماء طيراف يعقدكف االجتماعات ليبحثكا فييا كيفية
التحرؾ ،كأخذ الخطباء يعقدكف االجتماعات لبحث األمر ،كأخذت فآت الشعب تتصؿ بالعمماء بما يمميو عمييا كاجبيا
الشرعي(.)5
بعد مدة قصيرة تعدل األمر حدكد العمماء كالبازار(السكؽ الرئيسة في طيراف)ليشمؿ الجامعة كالمدارس ،كعمت مكجة

السخط كؿ فآت الشعب ،كبدأت رسائؿ كعرائض االحتجاج الشعبي كالدعـ لمكقؼ العمماء تصؿ إلى القصر الممكي كرئاسة
الكزراء كالمراجع ،كبدأ الخطباء بمناقشة المكضكع في األكساط كاالجتماعات العامة ،كقراءة البرقيات كالنداءات الصادرة
بشأف القانكف مف عمى المنابر(.)6

 )1بررسي كتحميمي از نيضت إماـ خميني ،ص .149
 )2جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .27
 )3حميد االنصارم :حديث االنطالؽ ،المصدر السابؽ ،ص .62

 )4السيد محسف ابف السيد ميدم ابف السيد صالح(1970-1888ـ)كانت لو الزعامة الدينية العامة كالمرجعية الركحية
المطمقة كالرئاسة العممية لممذىب الجعفرم.ينظر.محمد الشيخ ىادم األسدم :اإلماـ الحكيـ عرض تاريخي لدكره
السياسي كالثقافي ،جزآف ،مؤسسة آفاؽ لمدراسات كاألبحاث العراقية ،بغداد2008 ،ـ.
 )5جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .28
 )6المصدر نفسو ،ص .28
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بادر رئيس الكزراء بادئ األمر إلى التيديد كتكثيؼ اإلعالـ المعادم ضد عمماء الديف ،كصرح اسد اهلل عمـ بالقكؿ( :إف

الحككمة لف تتراجع عف تنفيذ مشركعيا الذم بدأتو)كأدل ذلؾ إلى تصاعد الحركة الشعبية ،فعطمت األسكاؽ في طيراف كقـ
كبعض المدف األخرل كأخذ الناس يتجمعكف في المساجد لمتعبير عف تأييدىـ لحركة العمماء ،لـ يمضي أكثر مف شير
كنصؼ حتى تراجعت الحككمة عف تنفيذ مشركعيا ،كبعث الشاه ك رئيس الكزراء برسائؿ إلى العمماء ىادفيف التكدد إلييـ
ككسب رضاىـ ،غير إنيما امتنعا عف مخاطبة السيد الخميني لما عرفاه عنو مف قكة الشخصية كثباتيا(.)1

عندما رأت السمطة أف التيديد كالقمع كالتخكيؼ لف يثني العمماء عف جيادىـ ،كبعد أف حددت مركز المعارضة

كمصدرىا ،كأدركت أف السيد ركح اهلل المكسكم الخميني مجاىد صمب غطت آراؤه كأفكاره عمى اآلخريف ،كأنو ىك مف يقكد
حركة االحتجاج ،كىك الذم أرسؿ برقية شديدة الميجة ،لذا بدأت السمطة تفكر في تفربؽ صفكؼ العمماء كبث الفرقة بينيـ،
إذ أخذت باإلطراء عمى باقي العمماء كاحتراميـ كارضائيـ دكف السيد الخميني ،فأبرؽ رئيس الكزراء عمـ فجأة إلى ثالثة مف

المراجع ،كقسـ المكضكع إلى ثالثة أقساـ ،كقاؿ :اف الحككمة تؤيد رأم العمماء في كجكب ككف الناخبيف كالمرشحيف

مسمميف ،كما اف القسـ يجب اف يككف بالقرآف الكريـ ،اما عف اشتراؾ النساء في اإلنتخابات فأف الحككمة ستقكـ بنقؿ رأم
السادة العمماء إلى المجمس كىك الذم سيتخذ القرار الالزـ بشأنو)(.)2
لـ تستطع برقية عمـ إقناع عمماء قـ ،فبادركا إلى عقد اجتماع بحثكا فيو ابعاد القضية ،كرفضكا اعتبار المكضكع
منتييا ،كعدكا ىذه الخطكة مف جانب (عمـ) خدعة ليس إال ،كأكضحكا أف القانكف الذم صكدؽ عميو ال يمغى بتصريح متردد
لرئيس الحككمة ،ثـ انو احاؿ المكضكع إلى المجمس الذم لـ يكف لو كجكد آنذاؾ ،بادر السيد الخميني إلى فض دسائس

الحككمة ،كحذر العمماء مف خطكرة ىذه المعبة التي يمارسيا النظاـ ،كدعا الجميع إلى مكاصمة الجياد كالمكاجية ،فأعمف
السيد الخميني أماـ جمكع مف زكاره عف مكاصمة الجياد ،كبذؿ جيكدا لثني المذيف كانكا يفكركف بإنياء القضية ،فأبرؽ
عمماء قـ المقدسة إلى عمـ معمنيف اف برقيتو غير كافية ألقناعيـ ،كما اكضحكا في البرقية احتجاجاتيـ كانتقاداتيـ بكؿ

صراحة ثـ طالبكا بإلغاء القانكف( ،)3كأكضح السيد الخميني تفاصيؿ المكضكع

فأكجب مكاصمة التصدم كقاؿ( :يجب اف نقكؿ لمسيد رئيس الكزراء إنو ليس بإمكاف أم مجمس أك مسؤكؿ إصدار قانكف
مخالؼ لمشرع اإلسالمي كالمذىب الجعفرم ،ارجعكا إلى المادة مف ممحؽ الدستكر ،فشعبنا كعمماؤنا كاعكف كالحمد هلل،
كسيقطعكف كؿ يد تحاكؿ خيانة اإلسالـ كشرؼ المسمميف ،كاهلل غالب عمى أمره)(.)4
كاف رفض العمماء لبرقية أسد اهلل عمـ ،كطرح السيد الخميني لقضايا جديدة كتكسيع نطاؽ االجتماعات العامة كتزايد

المحاضرات التي يمقييا الخطيب الشيخ الفمسفي في مسج أرؾ ،كؿ ذلؾ لـ يخرج الحككمة كالصافة مف حالة الصمت التي

التزمتاىا ،كىذا ما اعتبر تجاىال مف قبؿ الككمة لممؤسسة الدينية كاإلسالـ عمكما ،فالحككمة كانت تتكقع اف تجاىميا
لتحركات السيد ال خميني سيكسبيا دعـ الغالبية مف العمماء ،لكف النتيجة كانت عمى العكس تماما ،فحتى العمماء الذيف كانكا
إلى ذلؾ الكقت يمتزمكف الصمت كعدـ التدخؿ في السياسة ،اك الذيف كانكا يدافعكف عف سياسة الحككمة ،نزلكا إلى الساحة

ضد الشاه كحككمتو .كبناء عمى ذلؾ دعا جماعة مف العمماء إلقامة مجمس دعاء في مسجد السيد عزيز اهلل في طيراف
صباح يكـ الخميس(األكؿ مف رجب)-إتباعا لسنة النبي(ص)-أدت إلى مكجة عارمة عمت كؿ أرجاء طيراف ،كالحككمة
التي عممت عمى بث الفرقة كالخالؼ بيف أكساط العمماء كالحكزة العممية أصبحت ىي سببا في جمع كممتيـ كتكحيد
صفكفيـ ،كأصب رأم الجميع( :اف عمـ غير مستعد لطاعة اهلل القادر ،كال االلتزاـ بالدستكر) ،كقد صدر بياف عف مائتيف
 )1حميد األنصارم :المصدر السابؽ ،ص ص .63_62
 )2جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .23
 )3المصدر نفسو ،ص.33
 )4بررسي كتحميمي از نيضة اماـ خميني ،ص .168
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مف عمماء طيراف بمختمؼ اتجاىاتيـ جاء فيو( :إف حككمة عمـ تريد التصدم لمكجة االحتجاجات مف إيجاد جك مف الكبت

كاإلرىاب كالتيديد بدال مف أف تقكـ بتصحيح أخطائيا ،كاعادة االستقرار ألكضاع البالد كتكفير العمؿ آلالؼ الشباب

الخريجيف العاطميف ،كااللتفات إلى كضع اقتصاد الشعب الذم يرزح تحت نير الييمنة ،كمعالجة آالؼ اآلالـ كالمصائب
االجتماعية األخرل)(.)1
أدت االحتجاجات التي قادىا عمماء الديف كتطكرت إلى اصطفاؼ طبقات الشعب خمؼ المرجعية الدينية لمكقكؼ بكجو

قانكف االنتخابات كالتنديد بحككمة كبشكؿ كاسع كعنيؼ إلى تراجع الحككمة عف خططيا لتمرير القانكف بطرقيا المألكفة
كتراجعت أماـ مكجة السخط الشعبي.
بعثت حككمة أسد اهلل عمـ ببرقيات كرسائؿ إلى عمماء الديف تعمميـ بيا بإلغاء الحككمة لقانكف االنتخابات ،كأدل ذلؾ
إلى إقناع بعض عمماء الحكزة العممية بانتياء المشكمة ،كانياء التحركات السياسية كالشعبية ضد الحككمة ،كأخذ الناس
يقيمكف االحتفاالت ،كبعث بعض العمماء برقيات شكر الى الحككمة ،كلكف السيد ركح اهلل المكسكم الخميني عارض بشدة،

العتقاده بأف عمى الحككمة أف تبادر إللغاء الئحة مجالس األقاليـ كالمدف بشكؿ رسمي كعمني(.)2
في يكـ الجمعة30تشريف الثاني 1962ـ اتجيت جمكع شعبية كبيرة مف طيراف كباقي المدف اإليرانية لمقاء السيد
الخميني في منزلو ،كتحدث إلى الجماىير قائال( :رغـ اف مضمكف البرقية التي أرسمت إلى عمماء قـ يعتبر مقنعا ،إال إننا
ال نستطيع ترتيب أم اثر عمى ذلؾ ما لـ يتـ إلغاء القانكف رسميا كمف خالؿ الصحؼ ،كلتعمـ الزمرة الحاكمة انو ما لـ يتـ

ذلؾ فأننا ال نعير أىمية لإللغاء غير الرسمي كسنكاصؿ جيادنا) ،كفي ىذا االجتماع تحدث العديد مف الشخصيات فخاطبكا
السيد الخميني بعبارة(زعيمنا الرشيد)(.)3
في 1كانكف األكؿ 1962ـ عقد أسد اهلل عمـ مؤتم ار صحفيا قؿ فيو( :اف الحككمة قررت عدـ تنفيذ قانكف انتخاب
مجالس الكاليات ،كأف الحككمة تعرب عف شكرىا لمسادة العمماء الذيف بذلكا جيكدا حثيثة إلقرار األمف ،كقامكا -بإصدار

البيانات-بسد الطريؽ أماـ المخربيف المنتيزيف لمفرص)(.)4

حقؽ السيد الخميني ىدفو كامال في إلغاء قانكف انتخابات مجالس الكاليات ،كأصدر بيانا قاؿ فيو...( :إف نيضتكـ
الدينية الشاممة أصبحت عبرة لألجانب ،لكنني ارل مف الضركرم التذكير ىنا بأف عمى المسمميف التزاـ الحذر ،كالتحمي
باليقظة كالكعي ،كمراقبة أكضاعيـ ،كالمحافظة عمى مصالح اإلسالـ ،اف عمييـ أف يرصكا صفكفيـ أكثر فأكثر ليتمكنكا مف
قطع اية يد قذرة تمتد إلى مقدساتيـ.)5()...
ثالثا :الثورة البيضاء

في  9كانكف الثاني1962ـ طرح الشاه مشركعو الذم اسماه (الثكرة البيضاء)( ) كقاؿ الشاه( :المبادئ التي اعرضيا
6

عمى الرأم العاـ باعتبارم ممكا لمبالد كرئيسا لمسمطات الثالث مف اجؿ مصادقة الشعب عمييا مباشرة كدكف أية كاسطة
كىي كاآلتي:
 -1إلغاء نظاـ اإلقطاع كالرعية كالمصادقة عمى بنكد اإلصالح الزراعي عمى أساس الئحة تعديؿ قانكف اإلصالح الزراعي
التي صدؽ عمييا في كقت سابؽ.
 )1جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .34

 (2حميد األنصارم :حديث االنطالؽ ،المصدر السابؽ ،ص .63
 )3جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .36
 )4صحيفة كيياف الصادرة في 1كانكف األكؿ1962ـ.
 )5جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .37
 2012 )6نعيـ قاسـ :األماـ الخميني األصالة كالتجديد ،دار المحجة البيضاء ،بيركت ، ،ص .150
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 -2المصادقة عمى الئحة قانكف تأميـ الغابات في أنحاء البالد.

 -3تحكيؿ المؤسسة العامة لمدكلة إلى جمعيات تعاكنية يجب اف تحكؿ فائدتيا لتضمف إجراء اإلصالح الزراعي.
 -4الئحة تعديؿ قانكف االنتخابات.
 -5إشراؾ العماؿ في األرباح التي تحققيا المؤسسات كالمصانع التي يشتغمكف بيا .
 -6الئحة قانكف تشكيؿ(جيش العمـ)بيدؼ تنفيذ التعميـ اإلجبارم العاـ(.)1

صاحب إعالف مبادئ الشاه حممة إعالمية كاسعة لـ تقتصر عمى كسائؿ األعالـ المحمية ،إذ بادرت ككاالت األنباء

الغرب ية كأجيزة األعالـ الغربية إلى تناقؿ إعالف الشاه بحممة إعالمية كبيرة ،كبدأت تتكقع إدالء الغالبية مف الناخبيف
بأصكاتيـ لصالح ىذا المشركع في االستفتاء(.)2
عمد رجاؿ الديف-كقبؿ اتخاذ أم مكقؼ -إلى التحقؽ مف مغزل المكائح الست التي قدميا الشاه ،كليذا فقد مثؿ العمماء

في مقابمة الشاه كمحاكرتو حكؿ مكضكع البنكد الستة آية اهلل ركح اهلل كماؿ كند  -كىك مف عمماء مدينة خرـ آباد – أجتمع
السيد كماؿ كند في بداية تحركو بعمماء مدينة قـ المقدسة كاستطمع آرائيـ فيما يجب اتخاذه تجاه سياسة الشاه(.)3
اجتمع السيد كماؿ كند ب الشاه محمد رضا بيمكم ،كأبمغو معارضة عمماء الديف في مدينة قـ المقدسة لما يسمى
باإلصالحات كالتي ىي مخالفة لإلسالـ ،لكف الشاه كاف يعتبر أف بقاءه مرىكنا بعممية االستفتاء(ألنيا كانت تتماشى مع
سياسة الكاليات المتحدة األميركية التي فرضتيا عمى الكثير مف األنظمة التي كانت تسير في ركاب السياسة األميركية ،كما
اف الشاه لـ يتكقع ظيكر شخصية عممائية تقكد المؤسسة الدينية لمكقكؼ بكجو سياستيا) ،كليذا فقد ابمغ الشاه آية اهلل كماؿ

كند( :أف ىذه المكاد يجب أف تطبؽ ،كاف لـ اطبؽ ىذه المكاد فسأنتيي ،كسيستمـ السمطة أناس اليؤمنكف بكـ كال بنيجكـ،
بؿ سييدمكف ىذه المساجد عمى رؤكسكـ كيقضكف عميكـ...إذا كافؽ العمماء الديف عمى برنامجي اإلصالحي ىذا كلـ يضعكا
العقبات في طريقو ،فأنا أعدىـ بأنني البي أم طمب اك حاجة ليـ فيما يخص الحكزة .ثـ شكا الشاه مف عمماء الشيعة كقاؿ:

عمييـ اف يتعممكا حب المم ؾ مف عمماء السنة الذيف يدعكف لممككيـ بعد كؿ صالة ،لكف مالذم يفعمو عمماؤنا!؟ فرد كماؿ
كند عمى كالـ الشاه بقكلو :إف عمماء السنة ىـ مكظفكف لدل الحككمة ،كدعائيـ لرؤسائيـ كممككيـ ىك جزء مف كاجباتيـ
اإلدارية ،اما عمماء الشيعة فمـ يككنكا يكما مكظفيف لدل الحككمة أبدا .كما قاؿ كماؿ كند لمشاه :إف االستفتاء لـ يرد ذكره
في الدستكر ،كحككمة مصدؽ حكربت بسبب قياميا بعممية االستفتاء .لكف الشاه ظؿ يسكغ ذلؾ مدعيا بأنو سيقكـ بعممية
(مصادقة شعبية) كليس استفتاء ،كقد سارعت الصحؼ إلى استخداـ مصطمح(مصادقة شعبية)بدؿ االستفتاء(.)4

أعمف رجاؿ الديف معارضتيـ لالئحة كأعمنكا لحرب عمى الشاه كنظامو عندما أعمنكا عدـ شرعية االستفتاء كدعكا الشعب

اإليراني إلى مقاطعتو كاعتبركا األراضي التي كزعت بمكجبو أراضي مغتصبة ،كشيدت مدف طيراف كتبريز كمشيد كقـ
كغيرىا مظاىرات نظميا رجاؿ الديف كأغمؽ البازار أبكابو احتجاجا عمى االستفتاء ككانت اشد المدف مخالفة لسياسة الشاه
مدينة قـ المقدسة(.)5

كاف السيد ركح اهلل المكسكم الخميني مف أشد المعارضيف لعممية االستفتاء كأكثرىـ تأثي ار عمى الجماىير ،كقد أكضح

رأيو عندما رد عمى استفتاء جمع مف المؤمنيف (.)6
 )1حسف كريـ الجاؼ :مكسكعة تاريخ إيراف السياسي ،الدار العربية لممكسكعات ،بيركت ،2008 ،ص .272
 )2جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .55
 )3المصدر نفسو ،ص.56
 )4جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .56
 )5حسف كريـ الجاؼ :المصدر السابؽ ،ص ص .275-274
 )6جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .57
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(في رأيي أف أالستفتاء الذم سمي بالمصادقة الشعبية ،تماشيا مع بعض

اإلشكاليات ؛ىك أمر مخالؼ لرأم عمماء الديف كالغالبية العظمى مف الشعب ...إف العمماء يشعركف الخطر يداىـ القرآف
كالديف ،كيبدكا أف ىذا االستفتاء اإلجبارم سيككف مقدمة لمقضاء عمى المبادئ المتعمقة بالديف ،لقد أحسكا أف في قانكف
انتخابات مجالس الكاليات خط ار عمى اإلسالـ كالقرآف كالبالد ،كيبدكا أف األعداء جاءكا بنفس مضمكف ذلؾ القانكف في شكؿ
آخر ،لينفذكه عمى أيدم مجمكعة الناس السذج المغفميف ،أف كاجب عمماء المسمميف أف يحذركا الشعب المسمـ مف أم خطر

يكاجو اإلسالـ كالقرآف لئالّ يككنكا مسؤكليف أماـ اهلل أسأؿ اهلل تعالى أف يحفظ القرآف المجيد كاستقالؿ البالد(.)1

جاء رأم السيد الخميني كاضحا كقاطعا ،فضال عف آراء باقي المراجع العمماء ،كقد بيف ذلؾ كحدة الكقؼ لممؤسسة

العممية تجاه االستفتاء(.)2
انتشر بياف السيد الخميني بتحريـ االستفتاء ،فأقفمت المحالت أبكابيا ،كتحركت جمكع مف الجماىير باتجاه منزؿ آية اهلل

الخكانسارم كطابت منو االنضماـ إلى التظاىرات الشعبية ،كتجمع المتظاىركف في شارع بكذر جميرم كتقاطع سيركس
كسط طيراف ،ككاف في طميعة المتظاىريف عدد كبير مف عمماء الديف ،استقبؿ آية اهلل البيبياني المتظاىريف كفي مقدمتيـ
عمماء الديف في تقاطع سيركس ،تكافدت الجماىير عمى منزلو ،فخطب في الجماىير حجة اإلسالـ فمسفي كأعمف إضرابا
لمدة ثالثة أياـ احتجاجا عمى االستفتاء غير القانكني ،كما ق أر بياف مف قبؿ آية اهلل الخكانسارم ،كآية اهلل البيبياني ،نص
عمى تحريـ االستفتاء ،كدعا إلى تجمع شعبي كبير في مسجد السيد عزيز اهلل في طيراف في نفس اليكـ(.)3

كاجيت تظاىرات الجماىير(عصر ذلؾ اليكـ)كاجتماعو في مسجد عزيز اهلل مضايقات مف قبؿ الشرطة ،فتحكلت

التظاىرات إلى صد امات كاشتباكات ،كتعرض آية اهلل الخكانسارم ليجكـ مف قبؿ الشرطة عندما كاف في طريقو إلى
المسجد ،كأجبر عمى العكدة إلى المنزؿ(.)4
عصر يكـ 24كانكف الثاني 1963ـ اجتمع عمماء طيراف في منزؿ آية اهلل الغركم التخاذ قرار جماعي ضد االستفتاء،

كبينما ىـ مشغكلكف بالبحث كالمداكلة ،قامت قكات األمف بمداىمة المنزؿ كاعتقاؿ ما يمكف اعتقالو ،كما قامت قكات الجيش
في ذلؾ اليكـ بمياجمة جامعة طيراف لقمع تظاىرات الطمبة المناىضة لالستفتاء.
قرر الشاه الذىاب إلى قـ ليحسـ المكقؼ مع العمماء ،كليصكر لباقي المدف أنو لقي استقباال حارا ،كانو ال صحة
لمتالحـ ألعممائي في عممية المعارضة ،كبينما كاف الناس يكاصمكف إضرابيـ ممنيف مقاطعة االستفتاء ،سارع رجاؿ األمف
(السافاؾ)الى اقامة اقكاس النصر كتزييف الشكارع الستقباؿ الشاه ،كفي يكـ21كانكف األكؿ1963ـ ،قبؿ كصكؿ الشاه بيكـ

كاحد تظاىر أىالي قـ كىتفكا بشعار(نحف أتباع القرآف ال نرضى باالستفتاء)ككزعكا فتاكل العمماء كبياناتيـ بخصكص تحريـ
االستفتاء ،كمزقكا صكر الشاه ،كدمركا قكس النص الذم اعد الستقباؿ الشاه ،كىتفكا( :ليسقط االستبداد فاإلسالـ منتصر)
كردا عمى ذلؾ ىاجـ افراد الجيش المدرسة الفيضية كعدد مف المحؿ المغمقة(.)5
دعا السيد الخميني العمماء في مدينة قـ المقدسة إلى عدـ الخركج مف منازليـ الستقباؿ الشاه ،كما اصدر فتكاه

لمشعب اإليراني بتحريـ ذلؾ الخركج( ،)6كأكضح السيد الخميني بأف اليجكـ الكحشي لقكات النظاـ عمى عمماء طيراف
كأىالييا كتعامميـ السيئ مع أىالي قـ كالحكزة العممية ،كانتياؾ حرمة الحكزة المقدسة ،كؿ ىذه الممارسات لـ تبؽ أم مجاؿ
 )1احمد حسيف يعقكب :اإلماـ الخميني كالثكرة اإلسالمية في إيراف ،مطبعة الغدير ،بيركت ،2000 ،ص .115
 )2جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .57
 )3جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .59
 )4المصدر نفسو ،ص .59
 )5جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .60
 )6حميد األنصارم :حديث االنطالؽ ،المصدر السابؽ ،ص .66
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لمتفاىـ كالتفاكض الجياز الحاكـ ،كما انيا اغمقت أم باب يؤدم لمقاء بالشاه ،كأصبح ذلؾ ام ار مستحيال ،اال اف يقكـ الشاه

بإعالف مسؤكلية السيد عمـ(رئيس الكزراء) الكاممة عما جرل كاقالتو منصبو ،كانياء عممية االعتقاالت ،كخطكة عممية منو
لمتعكيض عف اإلىانة كاالعتداء المتيف تعرضت ليما حرمة الحكزة المقدسة ،كاذا ما حصؿ ىذا فسيككف الطريؽ مفتكحان اماـ

لقاء مباشر مع الشاه(.)1

عندما نشرت الصحؼ المكالية لمحككمة إخبا ار عف اتفاؽ بيف السمطة كعمماء الديف رد السيد الخميني قائال( :نشرت

الصحيفة القذرة اطالعات (انة تـ التفاىـ مع رجاؿ الديف ،كىـ يؤيدكف ثكرة الشاه البيضاء كالشعب ايضا يؤيدىا) أم ثكرة

؟كام شعب؟ال صمة ليذه الثكرة بالشعب اكرجاؿ الديف ،اييا السادة في الجامعات ابمغكا الجميع اف رجاؿ الديف ال يؤيدكف
ىذة الثكرة االسمية ،كلك شنقك الخميني ما تفاىـ)(.)2
كاف جكاب السيد الخميني مف القكة بحيث لـ يفسح مجاال لطرح كجية نظر اخرل ،بؿ اف باقي المراجع لـ يككنكا يردكا

عمى أم استفتاء اك سؤاؿ في ىذا الخصكص قبؿ اإلطالع عمى رأم السيد الخميني ،ألف المكقع القيادم الذم احتمو ،سمب
اية جرأة عمى طرح رأم معارض لو.قامت الحككمة بتعبئة كؿ اكانات الدكلة مف اج االعداد ألستقباؿ كبير لمشاه في قـ،
كما تمركزت القكات العسكرية في كؿ مكاف ،لكف احدا مف اىالي قـ لـ يغادر منزلو كلـ يشارؾ في اإلستقباؿ(.)3

عندما عمـ الشاه بعدـ مجئ مف العمماء الستقبالة ثارة ثائرتة ،كلـ يدخؿ إلى حرـ السيد فاطمة المعصكمة( )4كالقى
خطابآ قاؿ فية(( :اننا نالحظ دائمآ مجمكعة مف الجيالء ،كتمؾ الفئة التي لـ تتحرؾ عقكليا بعد ،تقكـ بكضع العراقيؿ

أمامنا ،فعقكؿ ىؤالء مازالت متحجرة كستبؽ كذلؾ ،أف ىذة المرجعية السكداء اليمكف اف تفيـ يكمآ ،فمنذ الؼ عاـ لـ
تتطكر عقكليـ ...ىكالء يتخذكف مف الحككمة المصرية قدكة ليـ ...عبد الناصر( )5الذم يكجد لدية عمى االقؿ خمسة عشر
عشر الفا سجيف سياسي ىك قدكتيـ  ...الحظكا جيدآ منطؽ ىؤالء السادة  ...انيـ اكثر خيانة مف حزب تكدة بمائة
مرة)(،)6

في يكـ  26كانكف الثاني  1963قامت الشرطة بالقاء القبض عمى عدد مف قادة الحركة الكطنية ،كعدد مف تجار

البازار ،كمجمكعة مف الطمبة الجامعييف كزج بيـ في سجكف قزؿ قمعة كالقصر في طيراف( ،)7كبعد يكميف أقيـ االستفتاء،
كعمى الرغـ مف أف مراكز االقتراع كانت خالية مف الناس،
لكف اجيزة اعالـ الحككمة أعمنت اف اقباؿ الناس عمى صناديؽ االقتراع كاف منقطع النظير ،كاعمنت نتائج االستفتاء
عمى انيا  ،%9 ،99كاعمنت الصحؼ الحككمية اف مشككع االستفتاء حصؿ عمى مكافقة الشعب()8
 )1بررسي كتحميمي از نيضت اماـ خميني :ص .254
 )2إبراىيـ الدسكقي شتا :الثكرة اإليرانية الجذكر اآليدلكجية ،الزىراء لألعالـ العربي ،القاىرة ،1988 ،ص .263
 )3بررسي كتحميمي از نيضت اماـ خميني :ص .254

 )4السيدة فاطمة المعصكمة بنت اإلماـ مكسى الكاظـ(ع) استشيدت مسمكمة عندما دس ليا المأمكف العباسي السـ ليا
.ينظر .محمد الشيرازم :قـ المقدسة ،مطبعة سبير( ،د.ت)1422 ،ق ،ص.92
 )5احد قادة ثكرة  23تمكز 1952ـ في مصر ،تسمـ رئاسة الكزراء كبعدىا رئاسة الجميكرية بعد تنحية محمد نجيب ،استمر
رئيسا لمجميكرية حتى كفاتو في (28ايمكؿ1970ـ) .ينظر :عزيز السيد جاسـ :مقتؿ جماؿ عبد الناصر ،ط ،2دار

آفاؽ( ،د.ـ)1985ـ.

 ) 6غالـ رضا نجاتي :التاريخ االيراني المعاصر ،إيراف في العصر البيمكم ،ترجمة :عبد الرحيـ الحمراني ،دار الكاتب
االسالمي ،قـ المقدسة ، 2008 ،ص . 222
 )7جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص . 61
 )8صحيفة كيياف الصادرة بتاريخ 1963/ 1/ 28
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أعمف السيد الخميني الحداد العاـ في عيد الربيع عاـ 1963ـ ،الف عيد النكركز في ذلؾ العاـ يختمؼ كثي ار عف االعكاـ

السابقة اذ تشيد بداية كؿ عاـ –طبقآ لعرؼ ايراني قديـ – تكافد الناس عمى االماكف المقدسة لمدعاء إلى المة تعالى بتحسيف
احكاليـ ،كمدينة قـ كىي مف المدف المقدسة النيا تظـ مرقد السيدة معصكمة ،كانت تشيد تكافد الناس عمييا لمزيارة كالدعاء،
لكف تجمع الناس في قـ ذلؾ العاـ كاف بمثابة االستمرار في مكاجية نظاـ الشاه ،كاعالف الدعـ لممراجع ،كالحصكؿ عمى
التعميمات كالتكجييات منيـ ،كمع اقتراب عيد نكركز أعد السيد الخميني كؿ مستمزمات تكجيية ضربة لمممارسات الشاه التي

كاف يعتبرىا مكجة مف قبؿ امريكا كالصييكنية ،فاقترح السيد الخميني عمى عمماء قـ تحكيؿ عيد نكركز إلى حداد عاـ،
كانشر ىذا المكضكع في انحاء البالد مف خالؿ النداءات كالبيانات كالرسائؿ التي بعث بيا إلى ارجاء البالد()1
فبعث برسالة إلى العمماء مما يمي

(انتـ تعممكف اف الجياز الحاكـ يبذؿ كؿ مساعية مف اجؿ ىدـ احكاـ االسالـ االساسية ،كالقياـ بممارسات تتنافي مع تعاليـ
االسالـ ،ليذا فأنني ساككف في خالؿ عي د النكركز في حداد كتعزية الماـ العصر (عجؿ المة فرجة الشريؼ) ،كساقكـ

بتحذير الناس  .لذا فالمرجك مف حضرات السادة القياـ بنفس ىذا العمؿ الطالع الشعب المسمـ عمى المصائب التي حمت
باالسالـ كالمسمميف .)2()...
لقي اقتراح السيد الخميني ترحيبا كبي ار مف قبؿ الشعب ،اذ كاف اختبا ار لمدل كحدتة كتالحمة ،ألنو يتطمب تحكيؿ االحتفاؿ
بالعيدالى عزاء كحداد ،كتحكيؿ بطاقات التينئة إلى بطاقات تعزية كمكاساة في المساجد كالحسينيات ،كاقامت العمماء مجالس
العزاء بدآل مف مجالس الفرح كالتياني كالعيد بينما يقكـ الخطباء بمفت منظار الشعب إلى اف الحككمة تشكؿ خط ار عمى

االسالـ فغطى السكاد معظـ الجدراف في الشكارع كاماكف االجتماعات كالمحافؿ العامة السيما في مدينة قـ ،كعمقت الفتات
كتب عمييا (ال عيد لممسمميف ىذا العاـ)كما عمؽ الكثير مف العمماء كطمبة العمكـ الدينية قطعة قماش سكداء صغيرة عمى
صدكرىـ تعبيرآ عف الحزف كالحداد ،كما صدرت منشكرات كبيانات جماعية كفردية مف قبؿ عمماء الديف مف مختمؼ مدف

البالد ،كمف اىـ ىذة المنشكرات السياسية منشكر (عمماء االسالـ ال عيد ليـ ىذا العاـ)(.)3

لقد ذىؿ الشاه مف مكقؼ الخميني في عيد النكركز ،فقرر الرد عمييا ،ففي عصر يكـ 23آذار1963ـ ،اقيـ مجمس عزاء
حضره اآلالؼ مف المسمميف في المدرسة الفيضية بمدينة قـ ،4في ذكرل استشياد اإلماـ جعفر الصادؽ(ع)ىجـ جند الشاه
عمى المعزيف كأكسعكا الجميع ضربا كنكمكا بيـ ،كنيض السيد الخميني ليقكؿ بعد ذلؾ ليقكؿ( :إف النظاـ كاما تمادل في
جرائمو فضح نفسو أكثر ،كىذا نصر عظيـ لإلسالـ كالمسمميف)كاستغؿ السيد الخميني الحادثة لفضح الشاه كنظامو ،فأخذ

يخطب في الجمكع التي أخذت تيرع إلى قـ لتبدم تأييدىا كالتفافيا حكؿ السيد الخميني(.)5

ردا عمى ىجكـ قكات الشاه عمى المدرسة الفيضية ،كفي األكؿ مف شير محرـ أصدر السيد الخميني فتكاه بتحريـ التقية
كأعمنيا في بياف أذاعو عمى عمماء الحكزات العممية كالمسمميف في إيراف ،دعاىـ فيو أال يمكثكا منابرىـ بالميادنة ،كأف يجعمكا
مف تمؾ المنابر مراكز تفضح الشاه كنظامو( ،)6كقاؿ:

 )1أحمد حسيف يعقكب :المصدر السابؽ ،ص

 )2جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص. 65
 )3المصدر نفسو ،ص. 65
 )4مؤسسة الغرم لممعارؼ اإلسالمية :عمماء قياديكف ،النجؼ األشرؼ1431 ،ق ،ص.17
 )5جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .70
 )6إيراف مف الداخؿ ،ص ص .47-46
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(أف التقية حراـ ،كاظيار الحقائؽ كاجب ميما كانت النتيجة كال ينبغي عمى فقياء المسمميف استعماؿ التقية في المكاقؼ

التي تجب بيا التقية عمى االخريف ،اف التقية تتعمؽ بالفركع ،لكف حينما تككف كرامة االسالـ في خطر ،كاصكؿ الديف في
خطر ،فال مجاؿ لمتقية كالمداراة ،إف السككت ىذه األياـ تأييد لبطالة الجبار ((الشاه)) كمساعدة ألعداء األسالـ)) )1(.
رابعا :انتفاضة 22محرم (21خرداد)

خالؿ أياـ محرـ التسعة األكلى تكافد مئات االلكؼ إلى قـ ليحضركا يكـ العاشر مف محرـ ،كليستمعكا إلى ما يقكلو السيد

الخميني الذم ألقي خطابا في الحشكد الغفيرة قاؿ فيو:
((نحف نعيش عصر عاشكراء –اشارة الممارسات الشاه ضد طالب المدرسة الفيضية – انني أحذرؾ اييا الممؾ مف مغبة

تمؾ األعماؿ كالممارسات كاالساليب ،كانا اريد أف يشكر الناس بيـ ،إذا قرر اسيادؾ في ((الغرب)) إبعادؾ عف البالد ،انني
ارل مصيرؾ كمصير ابيؾ)) كتسائؿ السيد الخميني في خطابة ((ماىي العالقة التي تربط الشاه بأسرائيؿ حتى تخدرنا

أجيزة األمف مف أنتقادىما؟ ىؿ الشاه ىك اسرائيؿ بنظر أجيزة االمف؟ ىؿ ىك عندىـ ييكدم كصييكني))()2
كصمت المظاىرات إلى اكج شدتيا ،اثر الخطاب التاريخي لمسيد الخميني في لعصر يكـ العاشر مف محرـ ،إذ انو زاح
الستار عف حقيقة االكضاع ،كفضح الشاه ،كأضعؼ لممأل ضعؼ الممكية كخكرىا ،كاعطى لالمة بارقة امؿ جديد ،تكسع

نطاؽ المظاىرات بشكؿ كبير في 11محرـ ال سيما في قـ كطيراف كباقي المدف األيرانية ،التي اعطت لعممية النضاؿ ضد
الشاه صبغة اساسية كاممة ،كجعمت الشاه كحكمة الممكي ىدفآ مباش ار ليذا الجياد ،كقد كانت ىذه األكضاع تسير باتجاه

معاكس لما استيدفتو (الثكرة البيضاء) فالمشركع األمريكي كاف يستيدؼ تيدئة االكضاع كتطكير المنطقة لمسمطة الغربية
عمى المدل البعيد ،لكف الحكادث التي شيدتيا البالد ،كانت تشير إلى اف الكضع يسير عمى عكس ما يريده االمريكاف ،كقد

تصكر النظاـ أف العنؼ ىك الطريؽ الكحيد لتحقيؽ ىذا الغرض  .ففي منتصؼ ليمة الرابع عشر مف شير خرداد (4
حزيراف) تـ اعتقاؿ السيد الخميني(.)3
انتشر خبر اعتقاؿ السيد الخميني بسرعة فائقة في أرجاء إيراف ،قبؿ شركؽ يكـ (15خرداد 5-حزيراف) تجمعت في قـ

اعداد كبيرة مف االىالي في منزؿ السيد الخميني ،ثـ اتجيت مع نجمو إلى صحف مرقد السيدة معصكمة  .كقد حاكلت

الشرطة تفريؽ الناس بإطالؽ التيديدات عبر مكبرات الصكت ،لكنيـ ترككا الناس بعد اف عجزكا عف ذلؾ ،فحدث تجمع
حاشد في الصحف ،كبعد فترة كجيزة التحؽ بيـ جمع كبير مف العمماء ،بعد أف أصدركا بيانان بيذه المناسبة كىتفت الحشكد
المجتمعة ىتافات ((اما خميني كاما المكت)) مؤكديف أف اعتقاؿ السيد الخميني يعني معارضة النظاـ الحاكـ لمديف  .أما

نساء قـ فقد التحقت بالنيضة كشاركف بشكؿ فعاؿ في الحشد الجماىيرم( )4كألكؿ مرة ىتفت الجماىير في كؿ مكاف
((المكت لمشاه)) فأعطى الشاه أكامره لقمع المتظاىريف ،فيجمت قكات الجيش كالشرطة عمى المتظاىريف ،كقتمت منيـ()5

آالؼ بيكـ كاحد حسب تقديرات الحككمة ،ثـ أخذت األجيزة األمنية تعتقؿ المتظاىريف كتزج بيـ في السجكف(.)5

لـ يكف السيد الخميني قد طرح مرجعيتة بعد ،كعندما تـ اعتقالو بعد احداث محرـ (حزيراف)  1963تسربت انباء عف
نظاـ الشاه تتحدث عف احتماؿ إعدامو ،بادر المجتيدكف الكبار في قـ( )6كطيراف إلى االجتماع كقرركا اعتباره مجتيدا
 )1ابراىيـ الدسكقي شتا :المصدر السابؽ ،ص.132
 )2احمد حسيف يعقكب :المصدر السابؽ ص. 117

 )3جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص. 100
 )4بررسي كتحميمي أز نيضت اماـ خميني ،ص. 208
 )5أحمد حسيف يعقكب :المصدر السابؽ ،ص.118-117
 )6كىـ اية المة العظمى ال سيد شريعة مدارم ،كاية المة السيد المرعشي ،كاية المة العظمى السيد الكمبيكاني مف قـ ،كاية المة
العظمى السيد الخنسارم مف طيراف  .بنظر .صالح الخرساف :االماـ محمد باقر الصدر في ذاكرة العراؽ ،ص.345
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ككتبكا استفتاء بذلؾ لكجكد نصآ في الدستكر االيراني يمنع مف تنفيذ حكـ االعداـ بالمجتيديف ،كما شيد اكلئؾ العمماء

فرادل باجتياد آية اهلل الخميني ،كال يعني ذلؾ اف السيد الخميني لـ يكف مجتيدان قبؿ تمؾ االستشيادات ،أنما كاف يفتقد إلى

مثؿ تمؾ الكرقة شأنو في ذلؾ شأف الكثير مف المجتيديف ،كىك عرؼ سائد كمعركؼ في الحكزة العممية ،أذ يصؿ الكثير مف
العمماء إلى تمؾ المرتبة العممية كيعترؼ بيـ كمجتيديف مف قبؿ اساتذتيـ دكف أف يمنحكىـ الكرقة التي تثبت ذلؾ(.)1
فضالن عف دكر مراجع الديف ،كاف لمرأم العاـ اإليراني دك انر في الضغط عمى الشاه ،فأفرج عف السيد الخميني كفرضت عمية
االقامة الجبرية في احدل احياء طيراف ،ثـ افرج عنة كاعيده إلى قـ بعد أف غاب عنيـ فترة عشرة أشير ،كبعد فترة عشرة

اياـ مف كصكلة إلى قـ القى خطبة في مسجدىا االعظـ رد فييا عمى االتيامات التي نسبيا اعالـ الشاه إلى العمماء حكؿ
تعاكنيـ مع قكل خارج البالد ،قاـ اماـ مئات األلكؼ الذيف استمعكا لو ،كعمى مرأل كمسمع جيش الشاه كشرطتو ،كقاؿ
مخاطبا الشاه( :ىؿ اذا نصحناؾ بأف ال تككف عبدا مممككا لألجانب تتيمنا بالرجعية ،كاذا قمنا لؾ ال تعقد ميثاقا مع إسرائيؿ
قمت :انكـ رجعيكف ...مف الرجعيكف إذا نحف أـ أنت ،)2()...اتيـ الشاه جماؿ عبد الناصر بتدبير االنتفاضة.
خامسا :قانون الحصانة ونفي السيد الخميني الى تركيا

لـ يكف مف الممكف الحفاظ عمى حكـ الشاه مع بقاء الخميني في إيراف ،فكمماتو كانت ضربات مكجعة ألركاف

النظاـ ،كلـ تطؽ الحككمة كالشاه استمرار ىذا الكضع ،كما لـ يكف مف الممكف إسكات صكت السيد الخميني بشتى الكسائؿ

كالطرؽ ،فقد قطع السيد الخميني طريقا طكيال خالؿ عاميف فقط ،كاكتسب تجارب كثيرة ،كاحتؿ منزلة مرمكقة في المجتمع
اإليراني قمما يتمتع بيا احد غي ره ،كاجتاز المرحمة التي يمكف فييا لمنظاـ رفع دعكل ضده كتقديمو لممحاكمة ،اك إخافتو عف
طريؽ التيديد بإعدامو ،فضال عف اف السمطة كانت عاجزة عف ابعاد ابناء األمة كفصميـ عنو ،ألف تعمقيـ كشغفيـ بو كاف

يقكم األكاصر فيما بينيـ كيدفعيـ الى التضحية بالغالي كالنفيس ،كما اصبحت إجراءات بإغالؽ االسكاؽ كسحب اجازات
العمؿ مف الكسبة كفصؿ المكظفيف مف الدكائر كما شابييا ،ال تثير إال السخرية كعدـ االكتراث بيف اتباع اإلماـ كعدـ
االكتراث بيف اتباع السيد الخميني المؤمنيف بنيجو ،فعممت ىذه اإلجراءات كميا عمى زيادة التفاؼ ابناء األمة حكؿ السيد
اكثر(.)3

في عاـ 1964ـ قممت الحككمة بطرح قانكف الحصانة القضائية لممكظفيف كالخبراء األمريكاف لممصادقة عميو ،فقدمت

الحككمة الئحة بيذا الشأف كاستحصمت مكافقة مجمس النكاب عمييا ،كيقضي القانكف بإعفاء المستشاريف العسكرييف كالفنييف
األمريكاف كعكائمي ـ كخدميـ مف الخضكع لمقانكف اإليراني ،كما بجعميـ في عداد الدبمكماسييف كالعامميف في السفارات
األجنبية في طيراف المشمكليف بمعاىدة فينا القاضية بمنح الحصانة القضائية لمدبمكماسييف العامميف في سفارات دكليـ في
البمداف األخرل(.)4

كقؼ السيد الخميني ،في كجو قانكف الحصانة القضائية لألمريكاف ،مما اكصؿ ىذا األمر ذركتو ،ككضع الشاه في

طريؽ مسدكد ،إذ ىاجـ الشاه كاسرائيؿ كامريكا بعنؼ كفضح ممارسات الحككمة كخطط اسيادىا ،كشرح تفاصيؿ كابعاد
قانكف الحصانة بأسمكب يفيمو كؿ فئات الشعب ،فشكؿ خطاب السيد الخميني الذم ألقاه في تجمع جماىيرم حاشد ،تيديدان

جديان لمشاه أكصمو إلى حافة السقكط(.)5

 )1صالح الخرساف :المصدر السابؽ ،ص. 346
 )2احمد حسيف يعقكب :المصدر السابؽ ،ص .118
 )3جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص .149
 )4المصدر نفسو ،ص .137
 )5جالؿ الديف المدني :المصدر السابؽ ،ص.141
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قاـ النظاـ في إيراف بدراسة المكقؼ كاتخاذ القرار بنفي الخميني إلى تركيا  .ففي مساء يكـ 3تشريف الثاني 1967

أقتحـ المئات مف القكات الخاصة منزؿ السيد الخميني في قـ( )1كاعتقؿ كنقؿ عمى كجو السرعة إلى طيراف فتكجيو السيارة
التي نقمتو إلى مطار مير أباد كفي صبيحة 4تشريف الثاني  1964حمؿ الخميني عمى طيارة خاصة إلى أنقرة(.)2
نفي الشاه السيد الخميني إلى تركيا ألف طبيعة النظاـ التركي عمماني متعصب ضد الديف اإلسالمي كضد المتدينيف،
فضالن نً عف التعاكف الكثيؽ بيف األجيزة األمنية التركية كاإليرانية ،ففي تركيا يتاح لنظاـ الشاه مراقبة السيد الخميني بالتعاكف
مع المخابرات التركية ،سمح لمسيد الخميني في البداية االستقرار في أنقرة ثـ انتقؿ إلى بكرصة التي استقر بيا إلى اف
سمحكا بالمغادرة إلى العراؽ سنة 1965ـ(.)3
كانت شيرة السيد الخميني كزعيـ ديني يقكد الشعب اإليراني ضد نظاـ الشاه العمماني –سبقتو إلى تركيا -فكانت
األكساط التركية معبأة ضده ،فالخميني لـ يكف عدكا لنظاـ الشاه فحسب ،بؿ ىك عدك لمنظاـ العمماني التركي ،لذلؾ

استقبمتو تركيا بقسكة كنكراف ،كاستعاف بالصبر كالصالة ،فأنصرؼ إلى كتابو الميـ الذم ظـ اجتياداتو الفقيية كفتاكيو،
صدر بعنكاف تحرير الكسيمة كيقع في جزأيف كيضـ  1212صفحة(.)4
الخاتمة واالستنتاجات

مف خالؿ دراستنا لمكقؼ المؤسسة الدينية في إيراف مف سياسة الشاه محمد رضا بيمكم الداخمية تكصمنا إلى ما يأتي:

 -1تمثمت السياسة الداخمية لمشاه بعدد مف المشاريع التي اطمؽ عمييا اسـ (مشاريع إصالحية) كانت في جكىرىا جزء مف
سياسة التحديث كالغربنة عمى كفؽ النمط األكركبي الذم تبناه الشاه كأخذ يعمؿ عمى تطبيقيا في إيراف في الجكانب
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية .

 – 2تطكر مكقؼ المؤسسة الدينية مف سياسة الشاه كاتخذ شكؿ المراحؿ بصكرة تصاعدية ،ففي الطكر األكؿ تمثؿ
بالمكقؼ مف (الثكرة الزراعية) ،التي لـ يكف لممؤسسة الدينية مكقفا قكيا منيا لعدة اسباب(بالرغـ مف تكزيع الحككمة
ألراضي األكقاؼ الدينية التابعة لممؤسسة الدينية) ،لعدة أسباب منيا ،أف القيادة المرجعية لـ تتبمكر بعد كفاة المراجع
الكبار في إيراف (الكاشاني كالبركجردم) ،فضال عف انو اليمكف ألحد أف يقؼ بكجو المشركع ألنو سيتيـ بأنو رجعي

كيساند اإلقطاع كيقؼ بكجو مصمحة الطبقة الفقيرة.

 -3تمثمت المرحمة الثانية لمكقؼ المؤسسة الدينية ،في معارضتيا لتعديؿ قانكف االنتخابات الذم ألغى الكثير مف المبادئ
اإلسالمية في الدستكر اإليراني ،فكاف مف نتائج المكقؼ المعارض لممرجعية الدينية ،بركز مرجعية السيد ركح اهلل
المكسكم الخميني القيادية المجاىدة ،كنزكليا إلى ميداف الصراع ضد تكجيات الشاه العممانية كمرجعية ذات فكر يحمؿ
مشركع اسالمي متكامؿ قابؿ لمتطبيؽ في إيراف يكاجو مشركع الشاه الغربي.كثانيا ،كقكؼ الجماىير كبشكؿ منقطع
النظير خمؼ مرجعية السيد الخميني كتعبئتيا إسالميا ضد تكجيات الشاه العممانية ،كثالثا اضطرار الشاه عمى إلغاء

القانكف نيائيا ،كىذه المرحمة مف الصراح تركت آثا ار كاضحة استمرت حتى سقكط نظاـ الشاه.
 -4استمرت المكاجية في المرحمة األخيرة لتصؿ إلى إستعماؿ الشاه لمقكة المسمحة ضد الجماىير المساندة لممشركع
اإلسالمي فيجـ جند الحككمة عمى المدرسة الفيضية التي كاف مف تداعياتيا حدكث انتفاضة خرداد(حزيراف)

 1963ـ ،التي راح ضحيتيا اآلالؼ ،كاشتدت بعد اعتقاؿ السيد الخميني ،كلـ تتكقؼ إال بعد إطالؽ سراحو ،كعدت تمؾ
الحادثة في التأريخ اإليراني بداية الثكرة اإلسالمية في إيراف .
 )1مؤسسة الغرم لممعارؼ اإلسالمية :المصدر السابؽ ،ص.19
 )2بررسي كتحميمي أز نيضت اماـ خميني :ص.741

 )3محمد الشيخ ىادم االسدم :األماـ الحكيـ عرض تاريخي لدكره السياسي كالثقافي ،مؤسسة آفاؽ( ،د.ـ) ،2008 ،ص.279
 )4احمد حسيف يعقكب :المصدر السابؽ ،ص .121
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 -5اشتد الصراع في إيراف بيف السيد الخميني كالجماىير المسممة مف جانب كبيف الشاه كأجيزتو األمنية القمعية مدعكما
مف الكاليات المتحدة األميركية كالكياف الصييكني مف جانب آخر ،كأخذ الصراع طابع الديمكمة كالشدة حتى كصؿ حدا
أصبح معو السيد الخميني يعارض جميع سياسات الشاه الداخمية كالخارجية ،فأحس الشاه بأنو ال يستطيع حكـ إيراف
بشكؿ مطمؽ اال بإبعاد السيد الخميني خارج إيراف ،فأقدـ عمى إبعاده عاـ 1964ـ ليقكد الثكرة منفاه في تركيا كالنجؼ.
قائمة المصادر

 -1غالـ رضا نجاتي :التاريخ إيراف المعاصر ،ترجمة :عبد الرحيـ الحمراني ،مطبعة ستار ،قـ المقدسة2008 ،ـ
 -2حميد األنصارم :حديث االنطالؽ ،مؤسسة تنظيـ كنشر تراث اإلماـ الخميني ،طيراف2005 ،ـ،
 -3حميد األنصارم :األماـ الخميني مف الميد إلى المحد ،المكتبة الجعفرية( ،د.ـ)،2003
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