مواقف عدوانية لرأس هرم السلطة الفارسية تجاه السعودية
رصد موقع “أحوازنا” تصريحات عدائية أطلقها قادة ومسؤولون فرس ضد اململكة العربية السعودية بعد
حادث التدافع في مشعر منى .ومن أهم ما جاء في هذه التصريحات العدوانية ما نشرته الوكاالت اإلخبارية
الرسمية الناطقة باللغة الفارسية ،تصريحات خامنئي خالل جلسته مع عدد من رجال الحوزة اليوم األحد
املوافق  2015-9-27م إذ حمل اململكة العربية السعودية ما آلت أليه األمور في الحج وطالب قيادتها بتقديم
إعتذارلألمة اإلسالمية وأسرضحايا التدافع بدل إلقاء اللوم على األخرين على حد وصفه.
وأضاف أن عدم تقبل مسؤولية الحادث من قبل قيادة اململكة يعتبر عمال غير سليما حسب تعبيره وقال :
إن العالم اإلسالمي لديه أسئلة كثيرة حول مقتل أكثر من ألف شخص وهذا الحادث ليس قضية بسطية
وعلى العالم اإلسالمي أن يفكربشكل أخرحتى يحلها.
وفي السياق ذاته شن هاشمي رفسنجاني ،رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هجوما أكثر عدوانية على
قيادة اململكة خالل جلسة املجلس األخيرة ،وقال :السؤال األساس ي واملثير لالستغراب هو ملاذا تتكرر هذه
الحوادث في السنوات األخيرة ؟ ثم أجاب بالقول  :أن سوء اإلدارة هو السبب الرئيس ي وراء وقوع هذه
الحوادث ولذا ينبغي أن نعالج القضية بشكل جذري.
وأكد رفسنجاني قائال :إن الوقت قد حان ليناقش عقالء العالم اإلسالمي مع الباحثين وغيرالسياسيين هذه
القضية من منظور إسالمي و”قرآني” وأيضا من خالل روئية األديان األخرى.
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وطالب رفسنجاني بأن تكون هناك إدارة مسؤولة لتشرف على إدارة الحج بعد ما أثبتت اإلدارة السعودية
فشلها في تنظيم الحج وإدارته من خالل تكرارالحوادث والفجائع على حد تعبيره.
وأضاف أن قيادة اململكة هي املسؤولة عن وقوع هذه الفاجعة األليمة – حسب وصفه – ولذا ينبغى عليها
أن تبين موقفها للعالم اإلسالمي بكل شفافية ووضوح .وقال على اململكة أن ترفع املوانع والعراقيل أمام
اللجان األغاثية والطبية للدول اإلسالمية من أجل املشاركة في إسعاف املصابين .كما أنه تطرق للحرب في
اليمن وأدان مساعدات السعودية للشعب اليمني!
في اإلطار نفسه هاجم األدميرال علي شمخاني ،أمين عام مجلس األمن القومي للدولة الفارسية ،قيادة
اململكة واتهمها بالضعف وعدم الكفاءة في إدارتها للحج .كما أعلن أن مجلس األمن القومي شكل لجنة
ملتابعة نتائج وتبعات حادثة منى دون الكشف عن تفاصيل أكثر.
وفي محاولة لخلط األوراق قال شمخاني إن األولوليات األمنية لدولة السعودية تغيرت نتيجة تدخلها
العسكري في اليمن والبحرين حيث أرسلت قواتها النخبة إلى هذه الدول وأهملت أمن الحجيج والحج.
وتابع شمخاني قائال :هنالك مساعي حثيثة من “الدولة الفارسية” من أجل الحصول على نتائج التحقيقات
النهائية حول الحادث .وأضاف سنتحرك الحقا باألطر القانونية والحقوقية الذي نمتلكها ملساءلة املتسببين
واملسؤولين عن هذا الحدث.
من جانب آخر وعلى هامش املؤتمر الصحفي بعد انتهاء الجلسة األخيرة ملجلس تشخيص مصلحة النظام،
قال اللواء محسن رضايي الذي يشغل منصب األمين العام لهذا املجلس :نسعى إلى تشكيل لجنة تقص ي
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الحقائق بمشاركة “الدولة الفارسية” ونيجريا ومصر ،أكبر الدول املتضررة في هذا الحادث ،وندعو
السعودية بالتعاون مع هذه اللجنة.
وحث رضايي حكومة روحاني كي تصر على ضرورة تشكيل لجنة لتقص ي الحقائق بشأن حادث التدافع في
مشعر منى ،كما دعا وزير خارجية الدولة الفارسية ظريف إلى متابعة هذه القضية من خالل األطر
الدبلوماسية.
وردا على سؤال أحد الصحفيين والذي ذكر أن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في اململكة العربية
السعودية اتهموا “الدولة الفارسية” بالوقوف وراء هذا الحادث ،رد رضايي قائال إن مواقع التواصل
االجتماعي ال تعبرعن املوقف الرسمي السعودي لذلك ال نعول عليها.
وتأتي هذه االتهامات والتصريحات العدوانية من رأس هرم قيادة الدولة الفارسية ،مباشرة بعد الحادث
املؤلم ودون أي تروي وانتظار نتائج التحقيقات السعودية .كما أنها تعد تحريضا صريحا من القيادة
الفارسية ضد السعودية وتدخال سافرا في شؤون بالد الحرمين الشريفين.
وتوجه الدولة الفارسية سهام نقدها للمملكة حول إدارة الحج في حين أنها لم تستطع تأمين إدارة مقام
اإلمام الرضا في مشهد حيث تعرض لتفجيرات عام  1994م وقتل الكثير من املواطنين .كما أنها لم تستطع
توفير األمن والسالمة للزوار العراقيين والسعوديين إذ تعرضوا لحوادث مؤملة ومات الكثير منهم وأصيب
العشرات منهم.
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استغالل لدماء املسلمين ودعوة للعبث بأمن األمة
تشن الدولة الفارسية في هذه األيام حربا اعالمية وسياسية غير مسبوقة ضد اململكة العربية السعودية
بعد حادث تدافع منى .وتأتي هذه الحرب الشعواء بالرغم من تأكيد عدد كبيرمن شهود عيان وحتى مسؤول
في بعثة حج الدولة الفارسية أن التدافع في مشعر منى حدث نتيجة عدم التزام الحجاج الفرس في
التعليمات ومواعيد التفويج وحركتهم عكس تيار الحجاج.
وأثبتت هذه الحرب االعالمية الفارسية ضد اململكة العربية السعودية إثر حادث التدافع أثبتت انتهازية
الدولة الفارسية واستغاللها جميع الفرص لضرب املسلمين وال سيما اململكة العربية السعودية حاملة رأية
العروبة واإلسالم.
ومن أهم ما صرح به العدو الفارس ي ضد اململكة العربية السعودية بعد حادث منى:
حسن روحاني ،رئيس الدولة الفارسية إذ حمل اململكة العربية السعودية املسؤولية الكاملة لحادث منى
ومقتل مئات الحجاج ،وطالبها بتحمل هذه املسؤولية .كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث ملنع
تكراره في املستقبل.
من جانبه طالب صادق آملي الريجاني ،مسؤول السلطة القضائية في الدول الفارسية“ ،النظام السعودي”
– حسب تعبيره – بتحمل مسؤولياته فيما يخص هذه الكارثة ،و ادعى لوال إدارة اململكة الضعيفة
والخاطئة لشؤون الحج ملا حدثت!
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إلى ذلك دعا علي الريجاني ،رئيس برملان الدولة الفارسية ،األمة اإلسالمية للتأكد من امتالك اململكة
العربية السعودية األهلية الكافية إلدارة شؤون الحج و حث على تحويل اإلدارة إلى الدول اإلسالمية .كما
طالب بعرض نتائج التحقيق حتى يتم محاكمة املسؤولين في الحادث.
وفي غضون ذلك قال محمد يزدي ،رئيس مجلس خبراء القيادة ،إن حادثة منى تثبت عدم كفاءة وقدرة
“النظام السعودي” – حسب وصفه – على إدارة شؤون الحج .وأضاف ،يجب متابعة القضية بجدية
وشفافية حتى يتقبل الذين يسمون أنفسهم بخدام الحرمين الشريفين قصورهم وتسببهم في هذا الحادث
املأساوي .وتطرق إلى الصراع في املنطقة مشيرا على السعوديين االهتمام بشؤون الحج بدل التدخل في
شؤون اليمن ودعم التنظيمات املتطرفة التي تقتل املسلمين في العراق وسوريا والبحرين حسب تعبيره.
تزامنت هذه التصريحات العدوانية مع حملة بربرية يشنها اإلعالم الفارس ي متمثال بالقنوات والصحف
واملواقع اإللكترونية ،مما تؤشر على أن الدولة الفارسية تقف خلف حادث منى وتدل على وجود خطة
فارسية ممنهجة إلستغالل الحادث وتفاعل املسلمين معه بغية تشوية صورة اململكة وضرب مصداقيتها
وعزيمتها بسبب وقوفها أمام املشروع الفارس ي التوسعي وعبثه بأمن األمة ودولها.
وتأتي هذه الحرب اإلعالمية ضد اململكة في وقت فشلت الدولة الفارسية في معالجة أزماتها اإلقتصادية
واإلجتماعية واألمنية إذ تعاني من نسب عالية في البطالة واإلدمان على املخدرات وإرتكاب الجرائم.
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الحرس الثوري على رأس املحرضين ضد السعودية وقيادتها
اتسعت رقعة الحرب اإلعالمية ضد اململكة العربية السعودية وشاركت فيها أغلب شخصيات الدولة
الفارسية ،وكان لقيادة الحرس الثوري اإلرهابي النصيب األكبر بإعتبارها القوة املسيطرة على مفاصل
الدولة واملسوق األول أليديولوجيا تصديرالثورة للدول العربية.
بعد حادث تدافع مشعر منى وما آلت إليه األمور صرح اللواء حسين سالمي ،نائب القائد العام لقوات
الحرس الثوري اإلرهابي قائال :إن حادث تدافع منى أدمى قلوب املسلمين ،وأشار إلى أسباب الحادث وقال
إنها بسبب تركيبة “النظام السياس ي” الحاكم – حسب تعبيره العدواني – ووصفه باملتهالك والفاقد
للصالحية والكفاءة.
كما اتهم اململكة بوضع مكة في مقدمة املدن الفاقدة لألمن في العالم .وزعم سالمي ،أن قيادة اململكة
للتحالف العربي وحربها ضد “الحوثيين” قد أنهكها واستنزف طاقاتها مما جعلها غير قادرة على إدارة أمور
الحج.
وفي غضون ذلك أدعى محمد رضا نقدي ،قائد قوات التعبئة (الباسيج) ،أثناء مناسبة خاصة للحرس
الثوري في محافظة خراسان ،أدعى أن بعد حادث التدافع ،األمة االسالمية باتت تلعن وتكره اململكة
العربية السعودية – حسب وصفه العنصري .وإضافة لذلك حمل اململكة مسؤولية الحادث.
وتأتي تصريحات نقدي في وقت أصدرت فيه قوات التعبئة بيانا رسميا وصفت من خالله اململكة العربية
السعودية “بـالنظام امللعون” الذي أرتكب جريمة أخرى بحق املسلمين!
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بدوره اللواء يحيى صفوي ،كبير مستشاري خامنئي وقائد الحرس الثوري السابق ،استبق نتائج التحقيقات
في اململكة واتهمها بالوقوف وراء تدافع الحجيج .وعلى غرار سائر املسؤولين في الدولة الفارسية تطرق إلدارة
الحج واعتبر السعودية غير قادرة على إدارة الحج وال تتمتع باألهلية الكاملة .كما أنه تطرق ألوضاع الضحايا
واملفقودين إثر تدافع الحجاج وأساء للمملكة وقيادتها واعتبرها ال تحمل ذرة من األخالق اإلنسانية
والسياسية حسب وصفه املتشنج.
وامتدادا لهذه السلسلة من التصريحات الحاقدة واملسمومة ،قال العميد شاهواربور ،قائد الفرقة
السابعة للحرس الثوري في شمال األحواز إن في وقت ال يستطيع “النظام السعودي” حماية الحجاج،
ولكنه يقوم بتجاوزات واعتداءات على الشعوب املختلفة بما فيها الشعب اليمني! إشارة منه إلى جماعات
الحوثي اإلرهابية.
وأضاف أن أعداءنا اللدودين غير قادرين على إدارة شؤون بيت هللا ،قاصدا السعودية وحكومتها
الرشيدة .كما استذكر حرب الفارسية ضد العراق الشقيق واتهم املمكلة بمد النظام العراقي السابق باملال
والسالح والجنود ليقوم بشن حرب ضد الدولة الفارسية في ثمانينات القرن املاض ي.
إلى ذلك وصف غالمرضا رشيد ،نائب رئيس األركان العامة للقوات املسلحة ،القيادة السعودية بالفاقدة
للتجارب وتنبأ بخسارتها املرتقبة في اليمن ،بيد أن استدرك بالقول وتطرق إلى الصراع الجاري في املنطقة
واالنتصارات األخيرة التي حققها التحالف العربي بقيادة اململكة وقال إذا خرج هذا النظام – يقصد
السعودية -منتصرا من اليمن سيجراملنطقة إلى حروب ونزاعات أخرى.
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هذا ودعت مؤسسات ومنظمات طالبية تابعة للحرس الثوري في بيانات رسمية ،الشعب الفارس ي إلى
التظاهرأمام سفارة اململكة في طهران ،وتضمنت هذه الدعوات اساءات شنيعة للمملكة العربية السعودية
الشقيقة وقيادتها الحكيمة.

حوزة قم وماللي الصفوية في قمة االنحطاط األخالقي
بعد الحادث املؤلم أثناء الحج وسقوط العشرات من الضحايا واستغالل دمائهم من قبل الدولة الفارسية
ضد بالد حرمين الشريفين ،رصد موقع “أحوازنا” أهم تصريحات عدوانية أطلقها كبار رجال الحوزة
الصفوية وماللي قم وطهران ضد اململكة العربية السعودية وقياداتها.
إذ هاجم املال جعفر سبحاني كبير أساتذة حوزة قم اململكة وقال :إن سوء إدارة “آل سعود” سبب إراقة
دماء املسلمين – حسب تعبيره .وأضاف قائال :الشك أن لو كانت اإلدارة رشيدة ملا وقع هذا التدافع وسالت
الدماء – على حد وصفه.
كما تطرق جوادي آملي ،وهو من كبار مراجع الحوزة ،لحادث تدافع منى مرحضا املجتمع الدولي ومطالبا
إياه بضرورة محاكمة املسؤولين السعوديين بسبب سوء إدارتهم للحج وتسببهم في فاجعة كبيرة – على حد
تعبيره.
من جانب آخر قال ناصر مكارم شيرازي أحد أهم املراجع الصفويين :إن ما حدث جاء نتيجة إهمال وتقاعس
اململكة وقيادتها في تنظيم أمور الحج والحجيج .وتابع بالقول :لو أن قيادة اململكة أقرت بأخطائها منذ
اللحظة األولى ملا كانت هذه الردود األفعال ،لكنهم ألقوا اللوم على الحجاج وهذا أسلوب غيرمنطقي.
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في غضون ذلك أصدر املرجع الصفوي محمد حسين زنجاني ،من كبار رجال الدين في الدولة الفارسية ،بيانا
نشر على موقع إلكتروني تابع له ،حمل فيه اململكة العربية السعودية وقيادتها مسؤولية ماحدث في مشعر
منى.
وفي ذات السياق من التحريضات ضد اململكة وشعبها ،طالب “صافي گلپایگانی” أحد كبار املراجع
الصفويين ،األمة اإلسالمية بالتنسيق والوحدة إلدارة الحج.
إلى ذلك شن حسين نوري همداني أحد مراجع الصفوية هجوما عنيفا ضد بالد الحرمين الشريفين واتهمها
بالتعاون مع أمريكا والكيان الصهيوني وتقديم الدعم للتنيظمات اإلرهابية ،متجاهال ما يرتكبه نظامه من
جرائم تطهير عرقي ومجازر جماعية بحق الشعب السوري والعراقي واليمني ،فضال عن تغذيته لإلرهاب
واإلرهابيين.
وتابع قائال قد حان األوان لكي نواجه هذه الدولة –اململكة العربية السعودية -ونفضح جرائمها في سوريا
والعراق واليمن والبحرين -حسب تعبيره.
وفي اإلطار نفسه هاجم أحمد خاتمي خطيب وإمام صالة جمعة طهران ،اململكة وقيادتها وقال  :إن
السعودية هي املسؤولة عما حدث ويجب محاكمة “آل سعود” بسبب هذه الجريمة.
من جهته قال املال أحمد علم الهدى خطيب وإمام صالة جمعة مدينة مشهد :إن ما حدث في مشعر منى
مخطط له مسبقا وعمل متعمد من قبل قيادة السعودية ،وهذا الحادث ليس األول بل سبقته أحداث
كثيرة نتيجة إهمال قادة السعودية املتعمد في إدارة الحج.

9

حركة النضال العربي لتحريراألحواز

ومن جانبه طالب إمام صالة جمعة مدينة األحواز املستوطن “مير أحمد رضا حاجتي” خالل خطبة صالة
الجمعة طالب الدول اإلسالمية باستالم ملف إدارة الحج بدل اململكة بعد ما أثبتت هذه األخيرة فشلها –
كما جاء في خطابه املضطرب .وأردف ،علينا أن ال ننظر إلى هذا الحدث بحسن ظن بل يجب تناوله من زاوية
أخرى مفادها أن الدولة السعودية هي املسؤولة عما حدث.
ولم تكن تصريحات الحوزة ورجالها مفاجئة ملتابعي سياسات الدولة الفارسية وتوجهاتها بل كان متوقعا إن
الحوزة لها اليد الطولى في مؤسسات الحكم ،وتسيطر على أغلب مفاصل الدولة على غرار الحرس الثوري
كما أن مواقفها دائما ما تكون متناغمة ومكملة ملواقف مرشد الدولة الفارسية.

وزراء العدو الفارس ي يكيلون االتهامات لبالد الحرمين الشريفين
كال وزراء الدولة الفارسية اتهامات باطلة للسعودية على غرار قائمة طويلة من القادة السياسيين
والعسكريين ورجال الدين الفرس ،كما هاجموها وقيادتها بعد حادث تدافع في مشعرمنى.
واتهم محمد جواد ظريف ،وزير خارجية الدولة الفارسية ،اململكة العربية السعودية بالضعف وسوء إدارة
الحج وقال :إن هذا العام شهدنا حادثين تسببا في مقتل عدد كبير من الحجاج ،وهذا نتاج سوء إدارة الحج
من قبل القائمين عليه.
كما طالب قيادة اململكة بالتعاون مع الدولة الفارسية في قضية كشف مالبسات ما وقع في مشعر منى وقال
إننا سنقوم بطرح هذه القضية ومناقشتها مع مسؤولي الدول اإلسالمية على هامش مؤتمر الجمعية العامة
لألمم املتحدة.
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بدوره شن وزير الثقافة في الدولة الفارسية ،على جنتي ،هجوما حادا على اململكة وقيادتها وقال إن فاجعة
منى وضحاياها -من الدولة الفارسية ودول اسالمية أخرى -أظهرت ذروة عدم كفاءة آل سعود وحكام
السعودية ،على حد وصفه.
وفي سياق متصل قال وزير الداخلية ،عبدالرضا رحماني فضلي ،على اململكة العربية السعودية وقيادتها
معالجة القصور وضعف اإلدارة في تسييرأمور الحج وتحمل مسؤوليتها.
في غضون ذلك هاجم وزير دفاع دولة االحتالل ،العميد حسين دهقان ،اململكة وحاول الحط من شأن
قيادتها إذ قال إن حكام السعودية يعانون من غياب التجربة وإنهم أهملوا واجباتهم في إدارة الحج حسب
تعبيره.
وأضاف دهقان أن حكام السعودية يصرفون أموال املسلمين على دعم اإلرهاب وأنهم وحدهم من يتحملون
مسؤولية ما وقع في مشعرمنى على حد قوله.
ومن جانبه اتهم سيد محمود علوي ،وزير استخبارت الدولة الفارسية –ضمنيا -اململكة في تدبير مؤامرة
أدت إلى مقتل هذا العدد من الحجاج ،وقال من غير املعقول أن يحدث هذا األمر سهوا بل و نتيجة إهمال
وتقصير متعمد من قبل اململكة .مضيفا أن السعودية تعاني من سوء اإلدارة في تنظيم الحج كما هو الحال
في تخبطها تجاه الشأن اليمني.
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