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 2/2 حنن بني اإلرهاب اإلسرائيلي واإلرهاب اإليراني

 (اإلرهاب اإليراني)
 2017 وينوي 18 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

ث عن اإلرهاب يلحدلتحدثنا في المقال السابق وأفردناه 
اإلسرائيلي وأهدافه في تفتيت الدول العربية واإلسالمية من أجل 
السيطرة عليها واخضاعها للدولة الصهيونية اليهودية، وقلنا في 

اآلخر من هذا  الوجهنهاية المقال إننا سنتحدث في هذا المقال عن 
النوع من اإلرهاب والمرتبط به بصورة عقائدية وهو اإلرهاب 

 ، لذلك سنحاول اليوم أن نخوض في وحل اإلرهاب اإليراني.اإليراني
 

 ثانيًا: اإلرهاب اإليراني

على الرغم من أن تاريخ جمهورية إيران مسطر بالدم منذ اللحظات 
األولى إلنشاء الجمهورية، إال إننا هنا ال نريد أن نتحدث عن هذا 
النوع من اإلرهاب، ففي إيران تشهد الساحات بصورة يومية 

وذلك ألنهم أعداء اهلل سبحانه وتعالى لمعارضين، اهد إعدام مشا
 السلطات اإليرانية.كما تدعي 

ولكن هذا ال يمنع من سرد بعض اإلحصائيات على سبيل 
ألمم المتحدة فقد اُعدم في صيف عام ل ااالستدالل ال الحصر، فوفقً

تهم من منظمة سجينًا سياسيًا غالبي 5000ما يقارب  1988



2 

 

للنظام االيراني وعددًا من القوى اليسارية  ةالمعارض مجاهدي خلق
اإليرانية، باإلضافة إلى عدد من أبناء القوميات غير الفارسية 

أيام، وذلك بعد أن قضوا األحكام الصادرة  3بشكل جماعي خالل 
 بحقهم مسبقًا في السجون.

 في اإلعدام بشأن – أيضًا –وجاء في التقرير السنوي لألمم المتحدة 
 860نقل  1988أغسطس  16و 15و 14في »أنه  1989راير عام فب

 1996. وفي عام "جثمانًا من سجن ايفين إلى مقبرة بهشت زهراء
حاالت إعدام  110أحصت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق اإلنسان 

سجين سياسي من بينهم ثالثة ينتمون إلى القومية الكردية، 
معارضًا  137عدام في وفي نوفمبر من العام نفسه نفذ حكم اإل

 سياسيًا آخر.

ووفقًا لألرقام الصادرة عن منظمات دولية، وخصوصًا منظمة 
شخًصا،  315أكثر من  2007العفو الدولية، فقد أعدمت إيران عام 

، وتراجعت هذه 2009في العام  388، ثم 360وفي العام التالي نحو 
 360ع إلى ، قبل أن تعود وترتف252، لتصل إلى 2010األرقام عام 

، لتتضاعف في العام التالي، أي منذ 2012عام  314و، 2011عام 
حالة عام  743وحالة إعدام،  624استلم روحاني سدة الحكم، إلى 

 ، وهذا غيض من فيض.2015عام  753و، 2014

وكل هذا داخل حدود الوطن اإليراني، ولكن ماذا عملت إيران خارج 
 حدود وطنها ؟
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 يةاإلرهاب الثورة إيران وتصدير

لنتجاوز مرحلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، 
ولنتحدث عن بعض األفعال التي حدثت بعد ذلك وخارج حدودها 
الجغرافية، حيث تعد إيران تحت نظامها الحالي الدولة األولى 
الراعية والداعمة لإلرهاب في العالم، حيث أسَّست عددًا من 

اخلها مثل: فيلق القدس وغيره، وفي د في المنظمات اإلرهابية
خارجها مثل: حزب اهلل في لبنان، الحشد الشعبي بالعراق، حزب اهلل 

 في الطائفية المليشيات العراق، في الحق أهل عصائب الحجاز، –
 في االشتر وسرايا المختار سرايا اليمن، في الحوثيون سوريا،
 .وغيرها البحرين

من قبل األمم المتحدة، وفُرِضَت وعلى إثر ذلك، تمت إدانة إيران 
عليها عقوباٌت دولية، كما أنها دعمت وتواطأت مع منظمات 
إرهابية أخرى مثل القاعدة وداعش، حيث آوت عددًا من قيادات 

 التنظيمين.

ومن الدول التي اكتشفت وجود هذه الشبكات على أراضيها: 
 (،2015و 2010(، الكويت )2013المملكة العربية السعودية )

(، 2011، 2008، 2005(، مصر )2015(، كينيا )2011و 2010البحرين )
 .)2015((، نيجيريا 2013(، اإلمارات )2012(، اليمن )2015األردن )

ونجم  ،تورط النظام اإليراني في تفجيرات الرياض 2003وفي عام 
 عنه مقتل عديد من المواطنين السعوديين والمقيمين األجانب.

لواليات المتحدة األميركية محاولة اغتيال أحبطت ا 2011في عام 
السفير السعودي السابق، وثبت تورط النظام اإليراني في تلك 



4 

 

المحاولة، وحددت الشكوى الجنائية التي كُشف النقاب عنها في 
المحكمة االتحادية في نيويورك اسم الشخصين الضالعين في 

القضاء ضابط في الحرس الثوري ومطلوب لدى وأحدهما المؤامرة، 
 األميركي.

اعترفت إيران رسميًا على لسان قائد الحرس الثوري  2016في يناير 
ألف مقاتل إيراني خارج  200اإليراني محمد علي جعفري، بوجود 

  .واليمن وباكستان بالدهم في سوريا والعراق وأفغانستان

كل هذا وال نريد أن نتحدث عن مثل هذه الموضوعات، فهي 
ن أراد الرجوع إليها فهي موثقة وصالحة موجودة ومنشورة وم

للنشر، ولكن ما نريد أن نتحدث عنه هو أجندة إيران للسيطرة على 
 العالم العربي اإلسالمي.

 

 نظرية أم القرى والخطة الخمسينية

كما إن إلسرائيل أجندة للقضاء والسيطرة على العالم العربي 
اإلسالمي فإن إليران أيضًا أجندة للقضاء والسيطرة على العالم 
العربي اإلسالمي، هذه األجندة وضعت في الثمانينيات من القرن 

عد خارطة الطريق تُ وهي  "أم القرى"العشرين والتي تحمل اسم 
إلسالمي كتبها أكبر منظر استراتيجي للسيطرة على العالم العربي ا

للثورة اإليرانية وهو محمد جواد الريجاني، شقيق علي الريجاني 
رئيس مجلس الشورى المسؤول عن البرنامج النووي اإليراني 
سابقًا، ويعد ومن أكبر االختصاصيين في الفيزياء ورئيس 

 مؤسسة العلوم اإليرانية نائب وزير الخارجية سابقًا.
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مقوالت في "جاني هذه االستراتيجية المعروفة بعنوان كتب الري
يطرح فيها دور إيران في المنطقة العربية  "االستراتيجية الوطنية

، إذ "نظرية أم القرى" والعالم اإلسالمي وسميت هذه المذكرة
 يقول إن القرآن الكريم ذكر أم القرى والمقصود بها في القرآن مكة

، "أم القرى"هي  "قم"تكون نبغي أن يوهذا خطأ في اعتقاده إذ أنه 
أن تتحول إيران إلى دولة المقر للعالم ويشير إلى أنه يجب 

اإلسالمي وينبغي أن يكون ولي أمر المسلمين هو الولي الفقيه الذي 
يحكم إيران، وبالتالي ينبغي أن تكون كل السياسة الخارجية 

 هي.الفكري والروحي والفق اإليرانية مبنية على هذا األساس

عليها  تواتخذت إيران هذه األجندة كخطة استراتيجية أطلق
الخطة الخمسينية للسيطرة على العالم العربي اإلسالمي، إذ أنها 

على هذا العالم ترسم خارطة طريق للجمهورية اإليرانية للسيطرة 
، وهي مقسمة إلى خمسة مراحل، بحيث اعلى مدى خمسين عامً

 .فقط نواتتنفذ كل مرحلة على مدى عشرة س

 وهي كالتالي:الخطة الخمسينية اإليرانية في  ةخمسوالمراحل ال

 تثبيت أركان دولة إيران بالحديد والنار. .1
في دول الجوار من خالل تثبيتهم )أتباع إيران( تثبيت العمالء  .2

 في مفاصل الدول.
وكبار رجال دول  )أتباع إيران(ترسيخ صداقات بين العمالء  .3

 الجوار.
 على كل مرافق دول الجوار. )أتباع إيران(سيطرة العمالء  .4
 الثورة على الدول. .5
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ولكل مرحلة تفاصيل وتفاصيل دقيقة أيضًا، ودور إيران واضح 
ومحدد في كل مرحلة في الخطة التآمرية، وكيف يمكن أن تتدخل 

من إخراجها من أزماتها وبالتالي وتقدم الحلول للدول حتى تتمكن 
 بصورة شرعية بعد ذلك.السيطرة عليها 

 

 مقتطفات من الخطة اإليرانية

وألننا ال نستطيع من خالل هذه المساحة أن نتحدث عن كل الخطة 
اإليرانية وأبعادها وكل جزئياتها فإننا سوف نعتمد على الرسالة 

 وسنحاول – لندن مكتب –التي نشرها رابطة أهل السنة في إيران 
الرسالة السرية للغاية  وهذه جزئياتها، بعض على نعلق أن

الموجهة من شورى الثورة الثقافية اإليرانية إلى المحافظين في 
 الواليات اإليرانية.

إذا لم نكن قادرين على تصدير ثورتنا إلى "تبدأ الرسالة بهذا النص: 
البالد اإلسالمية المجاورة فال شك أن ثقافة تلك البالد الممزوجة 

 ."صر علينابثقافة الغرب سوف تهاجمنا وتنت

ثم تستمر وتقول: وقد قامت اآلن بفضل اهلل وتضحية أمة اإلمام 
الباسلة دولة االثنى عشرية في إيران بعد قرون عديدة، ولذلك 

 خطيرًا واجبًا نحمل – المبجلين الزعماء إرشادات على وبناءً –فنحن 
 عن فضالً حكومتنا أن نعترف أن وعلينا الثورة؛ تصدير وهو وثقيالً
ها في حفظ استقالل البالد وحقوق الشعب، فهي حكومة مهمت

مذهبية ويجب أن نجعل تصدير الثورة على رأس األولويات، لكن 
 على اصطُلحَ كما –نظرًا للوضع العالمي الحالي والقوانين الدولية 
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 بأخطار ذلك اقترن ربما بل الثورة تصدير يمكن ال – تسميتها
 .مدمرة جسيمة

ث جلسات وبآراء شبه اجماعية من المشاركين ولهذا فإننا خالل ثال
ة تشمل خمس مراحل، ومدّة نيوأعضاء اللجان وضعنا خطة خمسي

كل مرحلة عشر سنوات، لنقوم بتصدير الثورة اإلسالمية إلى جميع 
الدول المجاورة ونوحد اإلسالم أوالً؛ ألن الخطر الذي يواجهنا من 

بكثير من الخطر الذي الحكام الوهابيين وذوي األصول السنية أكبر 
يواجهنا من الشرق والغرب؛ ألن هؤالء )الوهابيين وأهل السنّة( 
يناهضون حركتنا وهم األعداء األصليون لوالية الفقيه واألئمة 

 المعصومين.

وكيفية زعزعة  ثم تبين االستراتيجية طرق تثبيت أركان الدول
ن كل دولة نحن نعلم أن تثبيت أركا"، إذ تشير إلى التالي: أركانها

استطعنا ولكن إن والحفاظ على كل أمة أو شعب ينبني على أسس 
أن نزلزل كيان تلك الحكومات بإيجاد الخالف بين الحكام والعلماء، 
ونُشَتِّت أصحاب رؤوس األموال في تلك البالد ونجذبها إلى بالدنا، 
أو إلى بالد أخرى في العالم، نكون بال ريب قد حققنا نجاحًا باهرًا 

  ، وهي:ملفتًا للنظر؛ ألننا أفقدناهم تلك األركان الثالثةو

 .القوة التي تملكها السلطة الحاكمة .1

 .العلم والمعرفة عند العلماء والباحثين .2
 .االقتصاد المتمركز في أيدي أصحاب رؤوس األموال .3

من سكان كل بلد فهم  %80إلى  70وأما بقية الشعوب التي تشكل 
ومنهمكون في أمور معيشتهم وتحصيل أتباع القوة والحكم 
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رزقهم من الخبز والمأوى؛ ولذلك فهم يدافعون عمن يملك القوة. 
 ."والعتالء أي سطح فإنه البد من صعود الدرجة األولى إليه

ثم تبدأ االستراتيجية اإليرانية في وضع خارطة للطريق من أجل 
إلى الهدف المهم لهم وهو السيطرة على الشعوب والدول، وتشير 

 ما يعرف بمراحل مهمة في طريقنا، وهي كالتالي:

ليس لدينا مشكلة في ترويج المذهب في أفغانستان وباكستان 
وتركيا والعراق والبحرين، وسنجعل الخطة العشرية الثانية هي 

–األولى في هذه الدول الخمس، وعلى ذلك فمن واجب مهاجرينا 

 اء:أشي ثالثة الدول بقية في المكلفين – العمالء

شراء األراضي والبيوت والشقق، وإيجاد العمل ومتطلبات  .1
الحياة وإمكانياتها ألبناء مذهبهم ليعيشوا في تلك البيوت 

 ويزيدوا عدد السكان.
العالقة والصداقة مع أصحاب رؤوس األموال في السوق  .2

والموظفين اإلداريين خاصة الرؤوس الكبار والمشاهير 
 وافر في الدوائر الحكومية.واألفراد الذين يتمتعون بنفوذ 

هناك في بعض الدول قرى متفرقة في طور البناء، وهناك  .3
خطط لبناء عشرات القرى والنواحي والمدن الصغيرة األخرى، 
فيجب أن يشتري هؤالء المهاجرون العمالء الذين أرسلنا أكبر 
عدد ممكن من البيوت في تلك القرى ويبيعوا ذلك بسعر 

ص الذي باعوا ممتلكاتهم في مراكز مناسب لألفراد واألشخا
المدن، وبهذه الخطة تكون المدن ذات الكثافة السكانية قد 

 أُخرجت من أيديهم.
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وبعض ما ورد الخمسينية اإليرانية وهذه بعض مالمح من الخطة 
 فيها.

هذا غيض من وال نريد أن نفرد الكثير من الكالم في كل هذا وإنما 
فيض، وهذه مجرد بعض الشواهد والبنود على الخطة التآمرية 
الطويلة المدى التي أطلقتها حكومة جمهورية التي تدعي أنها 
إسالمية للتحكم في العالم العربي اإلسالمي، ومن الجدير بالذكر 
هناك فصول خاصة ومؤامرات خاصة بمكة المكرمة والمدينة 

ر والعراق وسوريا والمغرب العربي وكل باإلضافة إلى مصالمنورة، 
دول المنطقة، وبالتحديد دول الخليج العربي وذلك لخصوصيتها 

فهي تتحدث بصراحة عن السكان األصليين  ،في الخطة اإليرانية
والتي تطلق عليهم الخطة بـ )البدو( مالكي األراضي، كما تتحدث 

وي ضد الخطة بصورة واضحة عن )الوهابية( وما تمثله من سد ق
ولهذا تركز المجوسية، وخططهم ومؤامراتهم إيران  مكر

الخليج  العمالء فيعلى مسألة استغالل  اإليرانيةالبروتوكوالت 
العربي في تنفيذ بنود هذه الخطة في كل أبعادها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، والواقع المعاش يصدق هذا التوجه 

 .ويثبته

ه في هذه المساحة المتاحة للمقال، كل هذا ال نستطيع أن نذكر
ومن أراد االستزادة فيمكن الرجوع إلى الخطة الخمسينية المنشورة 

 .وكذلك الدستور اإليراني على الشبكة العنكبوتية
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ولكن قبل أن نختم نقول كل هذه الخطط كيف يتم تنفيذها ؟ 
اليس  ؟وضياع المال والميزانيات أليس بالقتل والتدمير والتشريد 

 ذلك هو اإلرهاب، فإن لم يكن فما تعريف اإلرهاب ؟

 


