
 
 

 

 

 على الثورة اًا إيران بعد أربعين عام

: الخبر

 (.اإلسالمٌة)تحتفل إٌران بالعٌد األربعٌن للثورة 

 

:  التعليق

 (إسالمٌة) نجح الخمٌنً فً اإلطاحة بشاه إٌران رضا بهلوي وأسس جمهورٌة 1979فً عام 

ل  أن ٌكونوا على رأس " رجال الدٌن"فً إٌران استنادا إلى ما أطلك علٌه آنذان والٌة الفمٌه مما خوَّ

الهرم فً السلطة ٌحكمون بما ٌرونه أنه إسالم وهو فً الحمٌمة بعٌد كل البعد عن دٌن اإلسالم جملة 

. وتفصٌال

 الذي أعده طائفة ة كتابا نمض فٌه دستور هذه الدولة الجدٌدهأصدر حزب التحرٌر فً العام نفس

 وكانت (اإلسالمٌة)من فمهائهم وساستهم ومفكرٌهم خلصوا فٌه إلى ما ٌعرف الٌوم بالجمهورٌة 

 تماما كما هو الحال ،أولى مخالفاتهم للشرٌعة أن جعلوا التشرٌع للشعب والشعب مصدر السلطات

فً الجمهورٌات الدٌممراطٌة الغربٌة أو الشرلٌة، باإلضافة إلى تثبٌتهم للطائفٌة الشٌعٌة فً الدستور 

نمض الدستور " الكثٌر من المخالفات والمغالطات التً أوضحها الحزب فً كتابه اوغٌره

". اإلٌرانً

لمد كانت هذه الثورة آنذان واعدة ودافعة لألمل لدى الشعوب المغلوب على أمرها والمستضعفة 

والمنكوبة فً بالد المسلمٌن، الذٌن تأملوا أن ٌجدوا بالثورة طرٌما للخالص من حكامهم من خالل ما 

ٌات رٌران تحت نٌر دكتاتوإأسماه الخمٌنً آنذان بتصدٌر الثورة، والٌوم بعد أربعٌن عاما تئن 

ة وترزح تحت وطأة دساتٌر وضعٌة ال تختلف عن سابماتها وال مثٌالتها من دساتٌر بمٌة بالد  مَّ ُمعمَّ

فباإلضافة إلى الممع الفكري والتسلط السٌاسً والتنكٌل بمن ٌعارض أو ٌخالف، نجد . المسلمٌن

 من تدهور العملة وغالء األسعار وكثرة البطالة وارتفاع نسبة ؛ إلى أسوأئالحالة االلتصادٌة من سً

ذلن .  وسٌاسٌةإنسانٌةالفمر وغٌرها من مشاكل المجتمع االلتصادٌة وما ٌترتب علٌها من مشاكل 

ألنه لم ٌكن فً الدستور اإلٌرانً وال النظام المعمول به سند شرعً أو التزام بأحكام هللا ودٌنه 

ًا ﴿وصدق هللا المائل . وامتثال لشرٌعته ييَو ًا  َو نا عِذ رِذ   َو ِذنَّن لَو ُه  َو نْن رَو َو عَون  ِذ نْن أَوعْن  .﴾وَو َو

نعم لم ٌكن فً الدولة من اإلسالم سوى االسم فً عنوان ال لٌمة له، وفً تصوري أن هذا األمر 

ممصود بذاته لتشوٌه الصورة الناصعة لإلسالم وتمثٌله فً جمهورٌات وممالن ال تمت له بصلة، ال 

ي أطلك على ذكما كان الحال مع تنظٌم الدولة ال. تزٌد شعاراتها من هللا لربا، وال عن الطاغوت بعدا

هذا باإلضافة إلى خٌانة هؤالء الماللً هلل ولرسوله وللمؤمنٌن . !(دولة الخالفة)نفسه زورا وبهتانا 



 
           وقع الخال                                   وقع إعال يات حزب التحرير             وقع جريدة الراي إلعال ي ال رنز ا وقع ال نتب                     وقع حزب التحرير                       

        www.hizb-ut-tahrir.org                  www.hizb-ut-tahrir.info         www.alraiah.net                       www.htmedia.info                       www.khilafah.net 

ان أو استعمار تسواء فً تسهٌل احتالله ألفغانس" الشٌطان األكبر"بتعاونهم مع ما ٌسمونه هم 

. العراق وحرق سورٌا والٌمن وغٌرها من بالد المسلمٌن

فإذا بأمرٌكا فً جوارها وتحتمً بها " الموت ألمرٌكا"أربعون عاما مضت على تردٌد شعار 

. لتنفذ بها ومعها مخططاتها فً تدمٌر الشرق األوسط وحماٌة كٌان ٌهود

لكننا لم نسمع طلمة واحدة ناهٌن " (إسرائٌل)ـالموت ل"أربعون عاما مضت ونحن نسمع شعار 

عن صاروخ أو دبابة توجه ضد هذا العدو الصائل المحتل، ولد أصبحت لوات حرس الثورة على 

مرمى العصا من حدود فلسطٌن المحتلة، ولكنهم بدل محاربة ٌهود ٌمتلون األطفال والنساء فً حماة 

هما وٌحاصرون الشٌوخ فً الغوطة وفً عفرٌن، وٌمذفون الحمم فوق أهلنا فً إدلب يوحلب ورٌف

. وبمٌة الشام الحبٌب

 الثورة التً ارتمت على رلاب شهداء ضحوا فً سبٌل هللا من أجل اإلسالم ووصوله تلنتبا ل

. للحكم، فصار اإلسالم عدوها تحاربه إلى جانب روسٌا وأمرٌكا وسفاح العصر بشار أسد

الغرٌب أن بعض الناس ما زال واهما أو حالما أن هذه الثورة تمثل جبهة ممانعة وأنها تمف إلى 

ور فً غجانب المسلمٌن فً لضاٌاهم، كمضٌة فلسطٌن أو لضٌة الروهٌنجا فً مٌانمار أو لضٌة اإلي

ٌن التً تحتاج إلى لوة عسكرٌة لحلها ولرفع الظلم عن مشرق الصٌن، أو سواها من لضاٌا المسل

المستضعفٌن الذٌن ما زال الخمٌنً منذ وصوله على متن الطائرة الفرنسٌة وهو ٌردد أنها ثورة 

. المستضعفٌن

الثورة الحمٌمٌة التً ٌضمن الناس من خاللها رفع الظلم عن البشرٌة هً تلن الثورة المادمة التً 

تملب األنظمة الماتمة، والدساتٌر المائمة لتحل محلها دولة الخالفة الواعدة، دولة الخالفة الراشدة على 

. منهاج النبوة

. وهللا ولٌنا، نعم المولى ونعم النصٌر

 

نتب  إل اع  ال نتب اإلعال ي ال رنز  لحزب التحرير 

 أل ا يا– يوسف سال   . م


