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سيبقى خالدا في قلوب االيرانيين
القسم العريب _ موسسة الفکر االسالمي

يف يــوم الثامــن مــن شــهر كانــون الثــاين
2017م فقــدت ايــران والثــورة االســامية احــد
اكــر شــخصياتها الثوريــة النضاليــة البــارزة حيــث
فوجئــت اي ـران والشــعب االي ـراين بنبــأ رحيــل ايــة
اللــه الشــيخ هاشــمي رفســنجاين هــذا املجاهــد
الصامــد والعــامل جليــل واملناضــل الثــوري املدافــع
عــن حقــوق الشــعب والســائر عــى نهــج ورفيــق
الــدرب ملؤســس الثــورة اإلســامية اإلمــام الخمينــي
(رض) والصديــق الــويف لقائــد الثــورة اإلســامية
والــذي يعتــر بــا شــك أحــد اســس وأعمــدة وقــادة
الثــورة االســامية وركنــا مهــا مــن اركان النظــام
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االســامي وهوشــخص نــذر نفســه للثــورة االســامية
منــذ ريعــان شــبابه مــن خــال مقارعــة النظــام
الطاغــويت اىل وقوفــه اىل جانــب االمــام الراحــل
والــذي رشــحه ان يحتــل مواقــع مهمــة واساســية يف
قيــادة البــاد ،ومتكــن مبــا ميلكــه مــن درايــة وحكمة
واىل جانــب اخوانــه يف الجهــاد ان يدفــع بالبــاد
نحــو االمــن واالســتقرار وتوحيــد القــوى السياســية
للوصــول بهــذه الثــورة املباركــة اىل بــر االمــان .
وقــد رحــل هــذا الرجــل العظيــم بعــد ســنوات
مديــدة قضاهــا يف خدمــة الثــورة االســامية تــاركاً
وراءه تاريخـاً حافـاً بالنضــال والتضحيــة يف ســبيل

خدمــة الجمهوريــة االســامية ويف ســبيل ايـران التــي
جاهــد وناضــل مــن اجــل ســموها وتقدمهــا .وقــد
تــرك رحيلــه أملــا كبـرا يف نفــوس ليــس االيرانيني فقط
بــل يف نفــوس كل الذيــن عرفــوا شــخصيته ودماثــة
خلقــه وعايشــوه ابــان تواجــده يف جبهــات الحــرب
الظاملــة املفروضــة عــى الجمهوريــة االســامية ،او
يف مواقــع املســؤولية املتعــددة التــي احتلهــا ،وقــد
فقــدت ايــران االســامية بوفاتــه ركنــا مهــا مــن
اركان الثــورة وعنـرا مــن عنارصهــا الفاعلــة والتــي
تعــد خســارة كبــرة الميكــن ان تعــوض.
ومــاكان مييــز شــخصية الشــيخ هاشــمي
رفســنجاين هــو نشــاطه الكبــر وبصامتــه البــارزة
يف الكثــر مــن االمــور والتطــورات يف البالد.كــا
ان املوهبــة القياديــة التــي كان يتمتــع بهــا الشــيخ
رفســنجاين ،وشــخصيته الشــجاعة والقياديــة ،وقربــه
مــن االمــام الخمينــي (رضــوان اللــه تعــاىل عليــه)
واخالصــه للثــورة االســامية ،وتفانيــه مــن اجــل
الشــعب ،كل هــذه الخصوصيــات جعلتــه مــن اكــر
رجــاالت الثــورة االســامية والجمهوريــة االســامية
تحمــا للمســؤولية وتبــوأ للمناصــب الحساســة
والخطــرة ،ونجــح يف تحمــل مســؤولية هــذه
املناصــب وبجــدارة ،فقــد:
تولــی إدارة القــوى املؤیــدة لالمــام الخمینــي(رض) يف إیــران ،قبــل انتصــار الثــورة االســامية.
تولــی منصــب رئیــس مجلــس الشــورىاالســامي (الربملــان) بیــن عامــي  1980و.1989
عینــه االمــام الخمینــي (رضــوان اللــه تعــاىلعليــه ) قامئــا بأعــال قائــد القــوات املســلحة.
انتخــب رئیســا للجمهوریــة االســامیة يف ای ـرانلفرتتیــن رئاســیتین متتالیتیــن (مــن  3آب ســنة
 1989إلــی  2آب .)1997
انتخــب رئیســا ملجمــع تشــخیص مصلحــةالنظــام منــذ عــام .1989
– انتخــب رئيســا ملجلــس خــراء القیادة بــن
عامــي  2007و .2011
وهــذه املناصــب هــي ارفــع واهــم املناصــب يف
الجمهوريــة االســامية يف اي ـران.
قائــد الثــورة االســامية ســاحة ايــة الســيد عــي
خامنئــي ،ويف نعيــه للشــيخ رفســنجاين ،اشــار اىل
شــخصيته الفــذة ،بقولــه”:ان الــذكاء املتقــد الــذي
متیــز بــه الفقیــد ووده وحمیمیتــه الفریــدة يف
تلــك الســنوات كانــت ســندا مطمئنــا لــكل مــن
رافقــه وعمــل معــه مبــن فيهــم انــا عــى وجــه

عدد خاص
التحدیــد” ،كــا اشــار اىل دوره االســتثنايئ يف الثــورة
وتاريــخ الجمهوريــة االســامية ،بقولــه ”:فقــدان
رفيــق الــدرب ،الــذي تعــود فــرة التعــاون معــه اىل
 59عامــا ،أمــر صعــب ومــؤمل ،فكــم مــن الصعــاب
واملخاطــر واجهناهــا معــا خــال العقــود املاضیــة ..
فالفقیــد منــوذج فریــد مــن الجیــل االول للمجاهدین
ضــد نظــام الشــاه املقبــور وكان يف طلیعــة مــن
ســلكوا بــكل فخــر واعت ـزاز هــذا الطریــق الشــاق.
فقــد تحمــل الفقیــد وعــى مــدى ســنین الســجن
وذاق انــواع التعذیــب عــى یــد الســافاك”.
وميكــن القــول بــأن الجمهوريــة االســامية
يف ايــران قــد فقــدت برحيــل الشــيخ هاشــمي
رفســنجاين ،احــد قادتهــا ،واملســاهمني يف تأسيســها،
واملدافعــن عنهــا ،واملحافظــن عليهــا ،وان رحيلــه
كان الرحيــل األقــى عــى الشــعب االي ـراين منــذ
رحيــل االمــام الخمينــي (رضــوان اللــه تعــاىل عليــه)،
اال ان مــا يخفــف مــن هــول هــذا الرحيــل ،هــو
وجــود ســاحة ايــة اللــه الســيد عــي خامنئــي
عــى قمــة هــرم القيــادة يف ايــران ،الرجــل الــذي
قــاد الجمهوريــة االســامية يف اي ـران ،اىل بــر االمــن
واالمــان ،ويف اصعــب الظــروف التــي واجهتهــا ومــا
اكرثهــا ،وكذلــك وجــود الدســتور ،والنظــام الســيايس
القائــم عــى اصــوات الشــعب ،وهــو نظــام ســاهم

فقدان رفيق الدرب،
الذي تعود فرتة التعاون
معه اىل  59عاما ،أمر
صعب ومؤمل ،فكم من
الصعاب واملخاطر واجهناها معا
خالل العقود املاضیة  ..فالفقید
منوذج فرید من الجیل االول
للمجاهدین ضد نظام الشاه
املقبور وكان يف طلیعة من سلكوا
بكل فخر واعتزاز هذا الطریق
الشاق .فقد تحمل الفقید وعىل
مدى سنین السجن وذاق انواع
التعذیب عىل ید السافاك”.

الراحــل رفســنجاين يف بنائــه والســهر عليــه ،لذلــك
ســيبقى رفســنجاين دوم ـاً يف ذاكــرة ابنــاء الشــعب
االيــراين .هــذا الشــعب الــذي خــرج باملاليــن يف
مراســم تشــييع جثــان الراحــل ليؤكــد عــى مكانــة
هــذا العــامل الجليــل الــذي كان رفيــق االمــام الراحل
وقائــد الثــورة و ليؤكــد ايضــا بــان الشــعب ســوف
لــن ينــى هــذا الشــخص الــذي جاهــد وناضــل
مــن اجــل االســام ومــن اجــل ســمو بلــده والــذي
قــد قضــی ف ـرات طويلــة مــن حياتــه قبــل الثــورة
االســامية يف مســرة النضــال؛ وســار عــى نهــج
االمــام الخمينــي (رضــوان اللــه عليــه) بعــد انتصــار
الثــورة االســامية وكان الرفيــق املخلــص لقائــد
الثــورة االســامية يف كافــة املنعطفــات التــي مــرت
بهــا الثــورة والــذي تحمــل املســؤوليات يف مختلــف
خنــادق الثــورة اإلســامية والعديــد مــن الســنوات
ونجــح يف تحقيــق اإلعتــدال واإلســتقرار للمجتمــع

والرفاهيــة للشــعب والــذي ضحــی لســنوات يف
طريــق االمــام الخمينــي (قــدس) وكان عــى الــدوام
فعــاال يف مختلــف املجــاالت.ويف الختــام ميكــن
القــول بــأن اســم آيــة اللــه عــي أكــر هاشــمي
رفســنجاين ســيبقى محفورا يف تاريــخ النهضــة
االســامية وســيبقى خالــدا يف اذهــان الشــعب
االيــراين .وإن ذاكــرة تاريــخ الثــورة االســامية
والشــعب االيــراين ستشــهد آليــة اللــه هاشــمي
رفســنجاين بأنــه كان مــن " أقــدم الثوريــن" و
رفيــق درب اإلمــام الراحــل آيــة اللــه الخمينــي
(رض) وقائــد الثــورة االســامية وقــد بــذل الغــايل
والنفيــس يف ســبيل النهضــة االســامية وقــد القــى
أشــد صنــوف العــذاب واملعانــاة يف ســجون النظــام
البهلــوي واســتخباراته.من هنــا فانــه ســيبقى خالــدا
يف قلــوب االيرانيــن.
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من هو آية اهلل أكبر هاشمي رفسنجاني؟
ولــد آيــة اللــه أكــر هاشــمي رفســنجاين
املعــروف بـــ «عــي أكــر هاشــمي رفســنجاين،
يــوم  25آب/أغســطس  ،1934يف قرية «بهرمان»
وهــي مــن ضواحــي مدينــة رفســنجان مبحافظــة
بــدأ آيــة اللــه رفســنجاين دراســته يف مدرســة
دينيــة محليــة ،ثــم غــادر قريتــه يف ســن الرابعــة
عــر ملتابعــة تعليمــه الدينــي يف مدينــة قــم
املقدســة .فأكمــل تعليمــه يف حــوزة قــم عــى يــد
علــاء كبــار مثــل آيــة اللــه حســن الربوجــردي،
وآيــة اللــه روح اللــه الخمينــي ،وآيــة اللــه شــهاب
الديــن املرعــي النجفــي ،وآيــة اللــه محمــد حســن
الطباطبــايئ.
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بــدأ نشــاطه الســيايس بشــكل جــاد منــذ  ،1961الدينيــة وأحــد تالمذتــه إىل جانــب كثــر مــن علــاء
وقــد ســار عــى نهــج مفجــر الثــورة اإلســامية آيــة الديــن الذيــن شــاركوا يف أحــداث الثــورة وتولــوا
اللــه اإلمــام روح اللــه الخمينــي(رض) ،حيــث كان مناصــب بــارزة يف النظــام اإلســامي الــذي تشــكل
مــن أنصــار اإلمــام الخمينــي الخلــص.
بعــد انتصارهــا.
اعتقــل مــن قبــل جهــاز األمــن «الســافاك»
حكــم عــى هاشــمي رفســنجاين بالســجن عــدة
بســبب نشــاطه الســيايس  7م ـرات وقــى خاللهــا مــرات يف فــرة حكــم الشــاه ،وكان أحــد األعضــاء
 4ســنوات و  5أشــهر يف الســجن .ويف آخــر أعــوام البارزيــن يف مجلــس قيــادة الثــورة بعــد ســقوط
الحــرب العراقيــة اإليرانيــة التــي انتهت عــام  ،1988النظــام امللــي .ومــن أهــم املناصــب التــي توالهــا
عينــه اإلمــام الخمينــي قامئـاً بأعــال قائــد القــوات رئاســة الربملــان اإليــراين ومــا يعــرف مبجلــس
املســلحة .تــوىل آيــة اللــه رفســنجاين منصــب رئيــس الشــورى اإلســامي بــن عامــي  1980و،1989
الربملــان بــن عامــي  1980و .1989تــوىل رفســنجاين ليرتشــح بعــد ذلــك لرئاســة الجمهوريــة ويشــغل
الرئاســة مــا بــن مــن  3آب مــن ســنة 1989م إىل هــذا املنصــب لدورتــن رئاســيتني ،وهــي الفــرة
 2آب 1997م .تــرأس آيــة اللــه أكــر هاشــمي التــي اشــتهرت مبرحلــة اإلعــار والبنــاء االقتصــادي
رفســنجاين رئاســة مجمــع تشــخيص مصلحــة بعــد انتهــاء الحــرب العراقيــة اإليرانيــة.
النظــام منــذ  27ســنة .كــا كان عضــوا ً مبجلــس
وبعــد تــويل آيــة اللــه الســيد عــي خامنئــي
خــراء القيــادة منــذ  34ســنة لعــدة دورات.
قيــادة الثــورة خلف ـاً لإلمــام الخمينــي رضــوان اللــه
أكــر هاشــمي رفســنجاين ..اســم ارتبــط بالثــورة عليــه عــام  ،1989ظــل هاشــمي رفســنجاين أحــد
اإلســامية يف إيــران ومبفجرهــا اإلمــام الخمينــي أبــرز املقربــن مــن األخــر الــذي عــن هاشــمي
رضــوان اللــه عليــه منــذ أن بــدأ األخــر نضالــه ضــد رفســنجاين رئيسـاً ملجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام
نظــام الشــاه يف الســتينات مــن القــرن املــايض حتــى الــذي تعــد الهيئــة االستشــارية العليــا لقائــد الثــورة
انتصــار الثــورة يف عــام .1979
واملؤسســة التحكيميــة بــن الربملــان ولجنــة صيانــة
وبــدأت عالقــة هاشــمي رفســنجاين باإلمــام الدســتور.
الخمينــي الراحــل منــذ كان طالبــاً يف حــوزة قــم
عــرف عــن رفســنجاين اطالعــه الكبــر بتاريــخ
القضيــة الفلســطينية وقــد لعــب أدوارا ً مهمــة يف
الدعــم املتواصــل التــي قدمتــه إيــران للمقاومــة
يف فلســطني ولبنــان وســوريا ،كــا تعــده كثــر مــن
املحافــل ودوائــر الق ـرار الغربيــة واإلقليميــة أهــم
الشــخصيات اإليرانيــة القــادرة عــى عــرض ق ـراءة
دقيقــة للسياســات واالس ـراتيجيات الدوليــة وتلــك
التــي تحيــط بإيــران واملنطقــة.
كــا قــام رفســنجاين بــدور مهــم يف إضفــاء
التــوازن عــى عالقــات إيـران الخارجيــة واإلقليميــة
وكان مــن أبــرز دعــاة الوحــدة والتقريــب بــن
املذاهــب اإلســامية وأنصــار الحــوار يف اإلقليــم
لتســوية األزمــات .وبوفاتــه فقــدت إيـران ومــن ثــم
الســاحتان اإلقليميــة والدوليــة أهــم الشــخصيات
التــي ال يشــكك أحــد يف دورهــا الفاعــل واملؤثــر
يف املعــادالت اإلقليميــة واملســار الســيايس إليــران
واملنطقــة والعــامل خــال العقــود األخــرة..

عدد خاص
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الســنوات كانــا ســنداً موثوقــاً لــكل االشــخاص
الذيــن تعاونــوا معــه الســيام أنــا ،وان اختــاف االراء
واالجتهــادات املختلفــة يف مراحــل مــن هــذه الفــرة
الطويلــة مل تتمكــن ابــدا مــن قطــع اوارص الصداقــة
التــي كانــت بدايتها بــن الحرمــن يف كربال ،ووسوســة
الخناســن الذيــن كانــوا يســعون خــال األعــوام
املاليــن مــن أبنــاء الشــعب االيـراين تــودع الشــيخ هاشــمي رفســنجاين أحــد أركان الثــورة االســامية والرفيــق األخــرة االســتفادة مــن هــذه االختالفــات بقــوة
وجديــة ،مل تتمكــن مــن اإلخــال يف الــود العميــق
الــويف لالمــام الخمينــي والقائــد الخامنئــي
للراحــل بالنســبة إلينــا.
العديــد مــن رؤســاء العــامل وكبــار الشــخصيات السياســية والدينيــة تنعــى الراحــل الشــيخ رفســنجاين وتقــدم
كان منوذجــا نــادرا مــن الجيــل األول مــن املناضلني
التعــازي اليـران شــعبا وقيــادة وحكومــة
ضــد النظــام امللــي ومــن املعذبــن يف هــذا الطريــق
املــيء باملخاطــر والفخــر ،وان ســنوات الســجن
وتحمــل تعذيــب الســافاك واملقاومــة يف وجــه كل
هــذا ،واملهــام الخطــرة يف الدفــاع املقــدس ورئاســة
مجلــس الشــورى اإلســامي ومجلــس الخـراء وغريها،
هــي أوراق ناصعــة مــن حيــاة هــذا املناضــل القديــم
املليئــة باملتغـرات.
ومــع فقــدان هاشــمي ال أعــرف شــخصية اخــرى
كان يل معهــا تجربــة مشــركة وبهكــذا مــدة طويلة يف
متغـرات هــذه املرحلــة املصرييــة.
ويتواجــد هــذا املناضــل القديــم االن يف محــر
الحســاب اإللهــي بســجل حافــل بالســعي والنشــاط
املختلــف ،وهــذا هــو مصــر جميعنــا مســؤويل
الجمهوريــة اإلســامية.
أمتنــى الغفـران والرحمــة والعفــو اإللهــي لــه مــن
صميــم القلــب ،وأعــزي زوجتــه الكرميــة وأبنــاءه
وإخوتــه وباقــي ذويــه.
شــاءت االقــدار ان يتوقــف قلــب الشــيخ اكــر
وفيــا يــي نــص بيــان تعزيــة قائــد الثــورة
غفرالله لنا وله
هاشــمي رفســنجاين ،احــد اكــر اعمــدة الثــورة اإلســامية املعظــم:
السيد عيل الخامنئي
االســامية والجمهوريــة االســامية يف ايــران ،واىل
الثامن من كانون الثاين/يناير 2017
االبــد ،مســاء يــوم االحــد  8كانــون الثــاين  /ينايــر
بسم الله الرحمن الرحيم
 ، 2017وبرحيلــه فقــدت الجمهوريــة االســامية
إنا لله وإنا إليه راجعون
الوداع االخري
يف ايــران احــد قادتهــا ،واملســاهمني يف تأسيســها،
ببالــغ الحــزن واألســف تلقيــت نبــأ وفــاة الصديــق
بعــد يومــن مــن الرحيــل شــيعت الحشــود
واملدافعــن عنهــا ،واملحافظــن عليهــا .وبعــد القديــم ورفيــق الســاح ورشيــك مرحلــة نضــال املليونيــة مــن أبنــاء الشــعب االيــراين الجثــان
انتشــار نبــأ وفــاة ايــة اللــه هاشــمي رفســنجاين النهضــة اإلســامية والرفيــق املقــرب يف الســنوات الطاهــر لرئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام
الــذي كان وقعــه شــديدا عــى الشــعب االيــراين املديــدة يف عهــد الجمهورية اإلســامية ،حج ة اإلســام آيــة اللــه الشــيخ أكــر هاشــمي رفســنجاين ،مــن
وقادتــه اكتســت ايــران بالســواد وخيــم الصمــت واملســلمني الســيد الشــيخ أكــر هاشــمي رفســنجاين .باحــة جامعــة طهـران نحــو املرقــد الطاهــر ملؤســس
والحــزن عــى أرجائها،وعندمــا تناهــى نبــأ رحيلــه
ان فقــدان رفيــق الســاح والرفيــق الــذي يعــود الثــورة االســامية وقائــد مســرتها االمــام الخمينــي
اىل قائــد الثــورة اإلســامية املعظــم الســيد عــي تاريــخ التعــاون وبــدء الصداقــة معــه اىل تســعة /قــدس رسه /يف مقــرة جنــة الزهــراء (س) جنــويب
الخامنئــي عــر عــن حزنــه الكبــر لهــذا املصــاب وخمســن عامــا "صعــب ومــؤمل" ،وكــم مــن الصعــاب العاصمــة طهــران.
االليــم واصــدر بيانــا رصح فيــه بــأن فقــدان رفيــق واملحــن مــرت علينــا يف هــذه الســنوات وكــم مــن
وقــد اقــام ســاحة قائــد الثــورة اإلســامية آيــة
الســاح والرفيــق الــذي يعــود تاريــخ التعــاون وبــدء الصداقــة واالخــاص جمعتنــا يف مراحــل مختلفــة يف اللــه العظمــى الســيد عــي الخامنئــي صــاة امليــت
الصداقــة معــه اىل تســعة وخمســن عامــا "صعــب طريــق مشــرك عــى التحمــل واملجازفــة.
عــى الجثــان الطاهــر للفقيــد آيــة اللــه الشــيخ
ومــؤمل"،
إن فطنتــه الوافــرة واخالصــه الفريــد يف تلــك هاشــمي رفســنجاين.
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ثــم ســار ركــب التشــييع املهيــب مــن جامعــة
طهــران حتــى مثــواه األخــر لريقــد بجــوار قائــده
ومبتغــاه االمــام الراحــل يف رضيحــه ،وذلــك بحضــور
كبــار مســؤويل البــاد ومختلــف رشائــح الشــعب
االي ـراين ووفــود مــن العديــد مــن الــدول الصديقــة.
وقــد تواجــدت الحشــود املليونيــة للشــعب
االيـراين األيب والــويف منــذ الســاعات األوىل مــن صبــاح
الثالثــاء 2017/1/10عنــد باحــة جامعــة طهــران
والشــوارع املحيطــة بهــا ،رغــم بــرودة الهــواء مرتدية
الســواد حزنــاً عــى رحيــل أحــد اســس وأعمــدة
وقــادة الثــورة االســامية ،رجــل املهــات الصعبــة
الشــيخ هاشــمي رفســنجاين .
وقــد شــارك يف مراســم التشــييع الحشــود املليونية
مــن ابنــاء شــعبنا ورؤســاء الســلطات الثــاث واعضاء
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام ونــواب مجلــس
الشــوری االســامي ومجلــس خـراء القيــادة ومجلس
الشــوری االســامي وكبــار قــادة الجيــش وقــوی
األمــن الداخــي وامئــة الجمعــة يف كافــة انحــاء البــاد
والــوزراء ومســاعدو رئيــس الجمهوريــة ومســؤولو
املحافظــات.
وقــد اكتســت ايــران بالســواد وخيــم الصمــت
عــى أرجائهــا ،اليريــد أحــد أن يصــدق ان الرجــل
العظيــم الــذي دخــل عــامل النضــال والسياســة انطالقا
مــن هــذا املــكان ،مل يعــد موجــودا االن ،الجميــع يف
ايـران أصابتــه الصدمــة والــكل يفضــل عــدم الــكالم،
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ورفعــت صــور الراحــل يف كل مــكان مــن ايران.واعلن
الحــداد العــام يف اي ـران ملــدة ثالثــة ايــام .
كــا شــارك ســفراء الــدول االجنبيــة املعتمديــن
يف طه ـران وســفراء الجمهوريــة االســامية يف خــارج
البــاد وبعــض مســؤويل الــدول الصديقــة يف املراســم.
وحمــل املشــاركون يف املراســم صــور الفقيــد آيــة
اللــه هاشــمي رفســنجاين اىل جانــب صــور االمــام
الخمينــي (قــدس رسه) وســاحة قائــد الثــورة
االســامية الســيد الخامنئــي والرئيــس روحــاين.
وألقــى املســؤولون االيرانيــون والوفــود الشــعبية
نظــرة الــوداع األخــرة عــى جثــان الراحــل يف
حســينية جــاران شــايل العاصمــة طهــران قبيــل
مراســم التشــييع والدفــن.
وأجمعــت األوســاط الرســمية والشــعبية عــى أ ّن
رحيــل آيــة اللــه الشــيخ هاشــمي رفســنجاين خســارة
كــرى إليـران والعــامل االســامي.
ودّع قائــد الثــورة االســامية ســاحة آيــة اللــه
العظمــى الســيد عــي الخامنئــي ،للمــرة االخــرة،
رفيــق الــدرب القديــم آيــة اللــه الشــيخ اكرب هاشــمي
رفســنجاين الرئيــس الراحــل ملجمــع تشــخيص
مصلحــة النظــام بعــد ان أقــام ســاحته صــاة امليــت
عــى جثــان الفقيــد ،حيــث جلــس للحظــات عنــد
الجثــان الطاهــر لقـراءة الفاتحــة عــى روح الفقيــد
وإلقــاء نظــرة الــوداع االخــرة عــى جثامنــه.
وكان ســاحة القائــد الخامنئــي قــد قــال يف بيــان

تعزيتــه بوفــاة الشــيخ الشــيخ هاشــمي رفســنجاين،
ان فقــدان رفيــق الــدرب القديــم ورفيــق الســاح
ـب ومــؤمل.
والزميــل املق ـ ّرب ،أم ـ ٌر صعـ ٌ
ويذكــر ان الســيد حســن روحــاين رئيــس
الجمهوريــة االســامية االيرانيــة كان قــد بعــث ايضــا
برقية تعزية جاء فيها:
ببالــغ األىس تلقينــا نبــأ وفــاة رفســنجاين بعد حياة
حافلــة بالنضــال ضــد القهــر والظلــم وشــاهدة عــى
العمــل مــن أجــل عــزة إي ـران ورفعتهــا ومنعتهــا..
لقــد عــرف املغفــور لــه مبواقفــه الجريئــة والصادقــة
وعملــه الــدؤوب مــن أجــل كرامــة الشــعب اإليـراين
وحريتــه حتــى وإن حملــه ذلــك إىل االختــاف مــع
رفــاق الــدرب أحيانــا إال أنــه ويف كل األوقــات حافــظ
عــى الصداقــة واملــودة ووحــدة الهــدف التــي
تجمعــه معهــم فأثبــت بذلــك أنــه ذو فكــر حــر
وإرادة صلبــة وانتــاء عميــق لبلــده وشــعبه.
* السفارات االيرانية يف ارجاء العامل تنكس االعالم
نكســت الســفارات والبعثــات الدبلوماســية
االيرانيــة يف أكــر مــن  100دولــة ،االعــام االيرانيــة
فــوق مبانيهــا ،وفتحــت ســجل التعــازي مبناســبة
وفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة
اللــه أكــر هاشــمي رفســنجاين.
وتوافــد املســؤولون واملواطنــون والرعايــا
االيرانيــون املقيمــون يف تلــك البلــدان اىل مقــر

عدد خاص
البعثــات الدبلوماســية االيرانيــة ،لتســجيل تعازيهــم
برحيــل آيةاللــه هاشــمي رفســنجاين.
رؤوســاء العــامل وكبــار الشــخصيات تعــزي برحيل
الشــيخ هاشــمي رفسنجاين
عــزى عــدد مــن قــادة الــدول والشــخصيات
السياســية الشــعب اإليــراين وقيادتــه وحكومتــه
برحيــل أحــد أهــم أركان الثــورة االســامية رئيــس
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة اللــه الشــيخ
هاشــمي رفسنجاين.وأشــادوا بــدوره يف إرســاء الســام
العاملــي ومعالجــة االزمــات ،كــا اعتــروا رحيلــه
غيابــا لشــخص قــارع قــوى االضطهــاد والعــدوان.
* نرصاللــه :رفســنجاين كان حامــا لرايــة فلســطني
ومقاومــا عنيــدا للصهاينــة
أصــدر األمــن العــام لحــزب اللــه الســيد حســن
نــر اللــه بيانــا مبناســبة وفــاة آيــة اللــه الشــيخ
هاشــمي رفســنجاين أكــد فيــه ان الفقيــد كان رجــا
كبــرا مــن عظــاء هــذه األمــة ومؤمنــا بالقضيــة
الفلســطينية والقــدس وحامــا لرايتهــا ومقاومــا
عنيــدا للمــروع الصهيــوين.
وأكــد :فقدنــا رجـاً كبـرا ً مــن عظــاء هــذه األمة
ولــن ننــى أبــد الدهــر مواقــف ســاحته إىل جانبنــا
يف كل املياديــن واملراحــل ،وهــو الــذي كان يفــرح
لفرحنــا ويحــزن لحزننــا ،ومل يتأخــر يومـاً عــن نرصتنا.
كــا كان رحمــه اللــه تعــاىل مؤمنـاً بالقضيــة املركزية
لألمــة اإلســامية ،قضيــة فلســطني والقــدس ،وحامـاً
لرايتهــا ،ومقاومـاً عنيــدا ً وصعبـاً للمــروع الصهيــوين
يف فلســطني واملنطقــة ،وداعــاً باملطلــق لشــعب
فلســطني وقضيتــه ومقاومتــه وجهــاده الدامــي.
ففلســطني وقضيتهــا كانــت حــارضة يف نضالــه
الطويــل أيــام حكــم الشــاه البهلــوي املســتبد وبعــد
انتصــار الثــورة اإلســامية املباركــة يف إي ـران بقيــادة
اإلمــام الخمينــي (قــدس رسه) ويف جميــع مواقــع
املســؤولية التــي توالهــا ســاحته حتــى الرحيــل.

الرئيــس األســد :لقــد عــرف املغفــور لــه مبواقفــه
الجريئــة والصادقــة
مــن جانبــه بعــث الرئيــس الســوري بشــار
األســد برقيتــي تعزيــة اىل ســاحة القائــد الخامنئــي
والرئيــس روحــاين بوفــاة املغفــور لــه الشــيخ عــى
أكــر هاشــمي رفســنجاين الرئيــس اإلي ـراين األســبق
ورئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام.
وجــاء يف الربقيــة لســاحة القائــد :ببالــغ الحــزن
واألىس تلقينــا نبــأ وفــاة الشــيخ رفســنجاين وقرأنــا
نعــي ســاحتكم للفقيــد والتــي هــي وســام وطنــي
ونضــايل أضافــت إضافــة نوعيــة اىل مزايــاه ومســرة
عملــه يف خدمــة الجمهوريــة االســامية يف ايــران
والشــعب اإليــراين الصديــق.
وتابــع الرئيــس األســد :إننــي إذ أتقــدم باســمي
وباســم حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية
والشــعب الســوري مــن ســاحتكم بأســمى آيــات
الع ـزاء فإنــه ال شــك لــدي أن الجمهوريــة اإلســامية
يف ايـران قــادرة عــى تجــاوز هــذا الفقــد والبنــاء عىل
عطاءاتــه ومســاهامته ..للفقيد الرحمة ولســاحتكم
وآل الفقيــد والشــعب اإليــراين الصديــق الصــر
والســلوان ..تقبلــوا منــي ســاحة اإلمــام أســمى
آيــات الــو ّد واالحـرام والعرفــان لشــخصكم الكريــم.
ومبــا ان حجــم برقيــات التحــازي كثــرة جــدا
واليســع املجــال لذكــر «نکتفــي هنــا بذکــر بعــض
مــا» قالتــه الشــخصيات املختلفــة عن شــخصية ودور
الفقفيــد الراحــل
* الرئيــس اللبنــاين ميشــال عــون :الفقيــد كان
داعــاً لوحــدة لبنــان وســامة ارضــه
* رئيــس مجلــس النــواب اللبنــاين نبيــه بــري :
الشــيخ رفســنجاين كان شــديد االهتــام بلبنــان وبناء
وصنــع ســامه وهــو احــد اعمــدة الثــورة املباركــة
وشــخصية لعبــت حتــى اللحظــة االخــرة مــن حياتها
ادوارا رئاســية وبرملانيــة وحكوميــة وكان عــى رأس
اهــم مؤسســة ايرانيــة لتشــخيص مصلحــة النظــام.

وكان شــخصية دميوقراطيــة يتقبــل النتائــج وبقــي
حتــى لحظــات حياتــه االخــرة يلعــب دورا يف محاولة
كــر مســاعي حصــار الجمهوريــة االســامية.
* كــا ارســل الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن
رســالة تعزيــة اىل الرئيــس االيــراين حســن روحــاين
مبناســبة رحيــل آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاين ،اشــاد
فيهــا بــدور الشــيخ رفســنجاين طيلــة الســنوات
املاضيــة.
* العراق:
اىل جانــب رســالة التعزيــة التــي بعثهــا رئيــس
الجمهوريــة العراقيــة فــؤاد معصــوم وجــه نائــب
رئيــس الجمهوريــة العراقــي واالمــن العــام لحــزب
الدعــوة االســامية نــوري املالــي يف هــذا االطــار
برقيــة تعزيــة اىل ســاحة قائــد الثــورة االســامية
الخامنئــي والشــعب االيــراين الكريــم بوفــاة ايــة
اللــه اكــر هاشــمي رفســنجاين ،اكــد فيهــا :لقــد قــدم
الفقيــد الراحــل الكثــر مــن الجهــود الجبــارة والــدور
الفاعــل يف تثبيــت نظــام الجمهوريــة االســامية اىل
جانــب اخوانــه املجاهديــن يف خــط االمــام الخمينــي
(قــدس رسه) وتحمــل مصاعــب جمــة عــى طريــق
تحقيــق مبــادئ الثــورة ويبقــى الشــعب االيــراين
يذكــر لــه دوره وعطــاءه ،نســأل اللــه ســبحانه وتعاىل
ان يتغمــده مبغفرتــه ورحمتــه وان يلهــم ارستــه
الكرميــة الصــر والســلوان .
رئيــس التحالــف الوطنــي العراقــي الســيد عــار
الحكيــم :إننــا نشــاطر الشــعب اإليــراين الكريــم
والحكومــة اإليرانيــة مشــاعر الحــزن ،نتقــدم اىل
مقــام اإلمــام الســيد الخامنئــي ،واىل أرسة الفقيــد
ومتعلقيــه بالتعــازي ســائلني البــاري عــز وجــل أن
يتغمــد الفقيــد العزيــز برحمتــه الواســعة ويســكنه
فســيح جناتــه.
رئيــس اقليــم كردســتان العـراق مســعود بــارزاين:
ان رحيــل رفســنجاين خســارة كبــرة.
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نائــب االمــن العــام لالتحــاد الوطنــي الكردســتاين
كــورست رســول :الفقيــد مــن الشــخصيات املؤثــرة يف
انتصــار الثورة االســامية.
مســاعد رئيــس الــوزراء اقليــم كردســتان قبــاد
طالبــاين :أن الفقيــد لعــب دورا مهــا ال ميكــن
نســيانه يف ارســاء اســس التعــاون بــن اكـراد العـراق
والجمهوريــة االســامية يف ايــران.
* الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة:
التاريــخ سيشــهد للفقيــد عــى مواقفــه الشــجاعة
وإســهاماته الجليلــة يف ســبيل الحفــاظ عــى تالحــم
األمــة االســامية  ،مبــا يعــزز مناعتهــا ومكانتهــا بــن
األمــم ويحقــق الرفاهيــة واالزدهــار للمســلمني.
* سلطنة عامن:
امــا الســلطان قابــوس بــن ســعيد فقــد بعــث برقيــة
أعــرب فيهــا عــن خالــص تعازيــه وصــادق مواســاته
لفخامتــه وللشــعب اإلي ـراين الصديــق وألرسة الفقيــد،
داع ًيــا اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يتغمــد الفقيــد بواســع
رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم ذويــه الصــر
والســلوان.
* الرئيــس الكــويب رائــول كاســرو :ان الفقيــد،
ســاعد وخــال فــرة نشــاطه الســيايس يف تقريــب
العالقــات الوديــة بــن كوبــا واي ـران ،وبــدأ التعــاون
الثنــايئ يف املجــاالت العلميــة والتجاريــة بــن البلديــن
خــال فــرة رئاســته الي ـران.
* رئيــس جمهوريــة اذربيجــان الهــام علييــف:
رفســنجاين ،لرجــل ســيايس وحكيــم وبعيــد النظــر،
وبــذل مســاعي حثيثــة مــع حيــدر علييــف رئيــس
اذربيجــان الراحــل مــن أجــل ارســاء وتنميــة عالقــات
الصداقــة واألخــوة بــن البلديــن.وان وفاتــه خســارة
عظيمــة.
* الرئيــس األفغــاين الســابق حامــد كرزاي :الشــيخ
رفســنجاين لعــب دورا ً مهــاً يف تأســيس نظــام
الجمهوريــة االســامية يف ايـران مشـرا ً اىل أن تاريخــه
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الكبــر ســوف يخلــد ولــن ينــي أبــدا ً.
* الرئيــس الرسيالنــي مايرتيباال رسيســينا :الشــك
فيــه أن وفــاة فخامة الســيد أكرب هاشــمي رفســنجاين
خســارة كبــرة للشــعب االيــراين خاصــة وأنــه كان
رجــا مبدئيــا أقــدم عــى اصالحــات كبــرة ترمــي اىل
تنميــة بــاده ورفــاه شــعبه.
* رئيــس الــوزراء الباكســتاين محمــد نــواز رشيف:
آيــة اللــه رفســنجاين رمــز للســام واملحبــة ،و مل يكــن
شــخصية قيمــة ومؤثــرة يف ايـران وحســب وامنــا كان
رم ـزا للســام عــى الصعيــد الــدويل ،وكان شــخصية
شــهرية.وهو شــخصية معتدلــة وحكيمــة وواقعيــة
ودؤوبــة لتطويــر ايــران ،و كان يســعى الرســاء
الوحــدة يف العــامل االســامي.
* اليمــن :رئيــس حركــة انصــار اللــه يف اليمــن
الســيد عبــد امللــك الحــويث :ان الفقيد قيــادي مجاهد
يف الثــورة اإلســامية االيرانيــة وعرف بدعمــه للمقاومة
اإلســامية يف لبنــان ومنارصتــه للشــعب الفلســطيني
املظلــوم.
* رئيــس جمهوريــة جنــوب أفريقيــا 'جيكــوب
زومــا' :إن الراحــل الشــيخ هاشــمي رفســنجاين
كان مــن الداعمــن لتعزيــز العالقــات السياســية
واإلقتصاديــة بــن إيــران ودول أفريقيــا وخاصــة
جنــوب أفريقيــا .وإن شــعب جنــوب أفريقيــا يشــارك
الشــعب اإليــراين حزنــه ويقــف اىل جانبــه يف أيــام
حزنــه عــى فقدانــه لرئيســه الســابق.
* رئيــس جمهوريــة نيكاراغــوا :ان رحيــل
رفســنجاين غيــاب لشــخص مدافــع عــن الشــعوب
املحرومــة يف العــامل ورجــل مكافــح ضــد قــوى
الطغيــان العاملــي .
* رئيــس جمهوريــة ســاحل العــاج الحســن واتــارا:
ان وفــاة الشــيخ رفســنجاين خســارة الفريقيــا التــي
كان الفقيــد يوليهــا جــل اهتاممــه باعتبارهــا قــارة
مضطهــدة .

* سائر البلدان:
كــا تلقــى مســؤويل الجمهوريــة االســامية يف
ايـران برقيــات تعزيــة كثــرة مــن علــاء الديــن وكبار
الشــخصيات واملســؤولني واملقاومــن والحــركات
واالحـزاب يف العديــد مــن دول العــامل ،بوفــاة الشــيخ
هاشــمي رفســنجاين.
حيــث بعــث عــدد مــن علــاء الديــن يف الهنــد،
ونائــب رئيــس املجلــس اإلســامي الشــيعي األعــى
الشــيخ عبــد األمــر قبــان ،ورئيــس التنظيــم القومــي
النــارصي اللبنــاين ســمري رشكــس ،وتجمــع العلــاء
املســلمني يف لبنــان ،واألمــن العــام للجبهــة الشــعبية
لتحريــر فلســطني أحمــد جربيــل ،وحركــة "الصابرين"
و 'لقــاء علــاء صــور ومنطقتهــا' يف لبنــان العالمــة
الشــيخ عــى ياســن ،رئيــس مجلــس قيــادة حركــة
التوحيــد اإلســامي عضــو جبهــة العمــل اإلســامي
واتحــاد علــاء بــاد الشــام الشــيخ هاشــم منقــارة،
ورئيــس املجلــس االعــى بجمهوريــة نخجــوان ذات
الحكــم الــذايت ،واصــف طالــب اوف ،و حــزب
الدعــوة االســامية يف العــراق ،ورئيــس 'اللقــاء
الدميوقراطــي' اللبنــاين النائــب وليــد جنبــاط،
ونائــب األمــن العــام لحركــة األمــة اللبنانيــة الشــيخ
عبــد اللــه جــري ،ائتــاف دولــة القانــون يف الربملــان
العراقــي ،ووزيــر الخارجيــة ابراهيــم الجعفــري،
وحركــة املقاومــة الفلســطينية 'حــاس' ،والزعيــم
الدينــي لطائفــة االرمــن يف اي ـران 'ســبو رسكيســيان'
برقيــات عــزوا فيهــا قائــد الثــورة االســامية الخامنئــي
والرئيــس روحــاين والشــعب االيــراين وأرسة الفقيــد
بوفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة
اللــه أكــر هاشــمي رفســنجاين.

عدد خاص
الرفسنجاني كان الرفيق المخلص لقائد الثورة االسالمية
في كافة المنعطفات التي مرت بها الثورة.

نواب الشعب :آية اهلل هاشمي رفسنجاني كان مدافعا
عن حقوق الشعب وسندا للنظام بفضل حكمته وعقالنيته

أكــد  220نائبــا يف مجلــس الشــورى اإلســامي يف
بيــان مواســاة بوفــاة آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاين،
بأنــه كان ســندا للنظــام والثــورة اإلســامية بفضــل
الحكمــة والعقالنيــة التــي اتصــف بهــا.
وأعــرب نــواب مجلــس الشــورى االســامي عــن
تعزيتهــم إلرتحــال آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاين
واصفــن إيــاه باملجاهــد الصامــد والعــامل جليــل
القــدر واملناضــل الثــوري واملدافــع عــن حقــوق
الشــعب والســائر عــى نهــج ورفيــق الــدرب ملؤســس
الثــورة اإلســامية اإلمــام الخمينــي (رض) والصديــق
الــويف لقائــد الثــورة اإلســامية.
وقــال رئيــس الجمهوريــة حجــة االســام حســن
روحــاين يف رســالة تعزيــة وجههــا مبناســبة وفــاة ايــة
اللــه هاشــمي رفســنجاين رئيــس مجمــع تشــخيص
مصلحــة النظــام ان االســام فقــد رصيــدا عظيــا كــا
فقــدت ايـران امـرا عظيــا والثــورة االســامية حامــا
شــجاعا للوائهــا والنظــام مدبـرا فريــدا.

وجــاء يف رســالة التعزيــة ان ايـران االســام لبســت
اليــوم ثــوب العــزاء بوفــاة احــد ابنائهــا العظــاء
االبــن املنــارص لــروح اللــه والصديــق الــويف والقديــم
للقائــد والشــخصية املتميــزة والصانعــة لتاريــخ
الثــورة االســامية والشــفيق البنــاء الشــعب  .وكيــف
للتاريــخ والقــدر ان يكــون اليــوم الــذي يرحــل فيــه
اســطورة الحلــم والتحمــل واالميــان واالعتــدال هــو
ذات اليــوم الــذي انطلقــت فيــه ثــورة الشــعب يف
الدفــاع عــن االمــام الخمينــي (رض) مؤســس الثــورة
االســامية يف اي ـران.
مــن جهتــه اكــد رئيــس مجلس الشــورى االســامي
عــي الريجــاين ان ايــة اللــه هاشــمي رفســنجاين كان
مــن رواد الثــورة االســامية؛ مضيفــا ان الفقيــد كان
رجــل االيــام العصيبــة و اســمه كان مصاحبــا دامئــا
مــع اســم الثــورة االســامية.
واردف الريجــاين ان ايــة اللــه هاشــمي رفســنجاين،
وابّــان فــرة النضــال كان يف طليعــة املناضلــن ضــد

النظــام البهلــوي الجائــر؛ وان نهضــة االمــام الخمينــي
(رضــوان اللــه تعــاىل عليــه) انتــرت بفضــل رجــال
أمثالــه.
هــذا واكــد رئيــس الســلطة القضائيــة 'ايــة اللــه
صــادق امــي الريجــاين' ان الرئيــس الراحــل ملجمــع
تشــخيص مصلحــة النظــام 'ايــة اللــه اكــر هاشــمي
رفســنجاين' كان مجاهــدا دؤوبــا وشــخصية مؤثــرة يف
منعطفــات الثــورة االســامية.
واضــاف رئيــس الســلطة القضائيــة يف ترصيــح
لــه باجتــاع كبــار املســؤولني يف جهــاز القضــاء  ،ان
هاشــمي رفســنجاين كان قــد قضــی ف ـرات طويلــة
مــن حياتــه قبــل الثــورة االســامية يف مســرة النضال؛
وســار عــى نهــج االمــام الخمينــي (رضــوان اللــه
عليــه) بعــد انتصــار الثــورة االســامية وكان الرفيــق
املخلــص لقائــد الثــورة االســامية يف كافــة املنعطفات
التــي مــرت بهــا الثــورة.
ونعــى اعضــاء مجلــس صيانــة الدســتور ايــة اللــه
اكــر هاشــمي رفســنجاين رئيــس مجلــس تشــخيص
مصلحــة النظــام يف اي ـران .
وجــاء يف البيــان الصــادر عــن مجلــس صيانــة
الدســتور باملناســبة ،ان رحيــل ســاحة ايــة اللــه
هاشــمي رفســنجاين رفيــق الثــورة االســامية القديــم
والتحاقــه بقدوتــه االمــام الخمينــي الراحــل (رضــوان
اللــه تعــاىل عليــه ) مثــار للحــزن واالىس.
كــا أعــرب املرجــع الدينــي آيــة اللــه لطــف اللــه
صــايف كلبايــكاين عــن تعازيه برحيــل الرفيــق املخلص
لإلمــام والقائــد آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاين معتـرا ً
إن املوقــف الــواليئ للمرحــوم يف الحرمــن الرشيفــن
وموقفــه الدينــي يف ذلــك املــكان املقــدس ســيبقى
خالــدا يف األذهــان.
ويف بيــان لــه قــال آيــة اللــه صــايف كلبايــكاين إن
الفقيــد الســعيد تحمــل املســؤوليات يف مختلــف
خنــادق الثــورة اإلســامية والعديــد مــن الســنوات
ونجــح يف تحقيــق اإلعتــدال واإلســتقرار للمجتمــع
والرفاهيــة للشــعب.
ووصــف املرجــع الدينــي آيــة اللــه نــارص مــكارم
شـرازي الراحــل آيــة اللــه أكــر هاشــمي رفســنجاين،
بأنــه رفيــق االمــام  ،وانــه ضحــي لســنوات يف طريــق
االمــام الخمينــي (قــدس) وكان عــى الــدوام فعــاال
يف الســاحة.
واكــد املرجــع الدينــي 'ايــة اللــه حســن نــوري
همــداين' يف بيــان تعزيتــه ان التاريــخ املرشق للفقيد
ويف ظــل خدماتــه الكبــرة التــي اضطلــع بهــا يف
ســبيل نــرة الثــورة االســامية؛ فضــا عــن ارتباطــه
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الواســع جــدا مــع االمــام الخمينــي الراحــل (رضــوان
اللــه عليــه) وايضــا الخدمــات التــي قدمهــا للشــعب
االيــراين خــال تقلــده العديــد مــن املناصــب مل
تخــف عــى احــد.
واصــدر املرجعــان الدينيــان آيــة اللــه محمــد
علــوي كــركاين وآيــة اللــه حســن مظاهــري بيانــن
مســتقلني حــول وفــاة آيــة اللــه أكــر هاشــمي
رفســنجاين.
وعــ ّزى املرجــع الدينــي آيــة اللــه عبــد اللــه
جــوادي آمــي بوفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص
مصلحــة النظــام آيــة اللــه اكــر هاشــمي رفســنجاين
وعــدّه مــن األنصــار االوفيــاء لالمــام الراحــل.
وجــاء يف البيــان الــذي أصــدره اللــواء محمــد عــى
جعفــري :أقــدم التعــازي اىل ســاحة قائــد الثــورة
االســامية املعظــم والشــعب االيـراين الرشيــف وأرسة
املرحــوم ،برحيــل الرفيــق القديــم لإلمــام الخمينــي
(رحمــة اللــه عليــه) وســاحة اإلمــام الخامنئــي
(مــد ظلــه العــايل) ،آيــة اللــه الحــاج الشــيخ اكــر
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هاشــمي رفســنجاين ،الــذي قــى عمــره يف مقارعــة
نظــام "بهلــوي" املســتبد وتشــكيل نظــام الجمهوريــة
االســامية وتحمــل املســؤوليات الجســيمة يف رفــع
مكانــة البــاد.
وتطــرق رئيــس االركان العامــة للقــوات املســلحة
اللــواء محمــد حســن باقــري اىل دور آيــة اللــه
هاشــمي رفســنجاين يف ارســاء اســس النظــام مؤكــدا
انــه كان يــويل أهميــة خاصــة للبنيــة العســكرية
للبــاد.
وأعــرب حــرس الثــورة اإلســامية عــن تعازيــه
برحيــل آيــة اللــه اكــر هاشــمي رفســنجاين واصف ـاً
إيــاه بالرفيــق املخلــص لإلمــام والقائــد ومــن رواد
الثــورة اإلســامية وأنــه كان يشــكل جــزءا ً مه ـاً يف
تاريــخ الثــورة اإلســامية.
مــن جهتــه أكــد قائــد فيلــق القــدس  ،أن آيــة
اللــه هاشــمي رفســنجاين كان مقارعــا لالســتكبار
وللصهيونيــة ايضــا.
وعــى هامــش مراســم تشــييع آيــة أكــر هاشــمي

رفســنجاين ،قــال اللــواء قاســم ســليامين :يف البدايــة
البــد مــن تقديــم التعــازي اىل ســاحة القائــد ،ألنــه
تلقــى أكــر املصائــب ،منحــه اللــه الصــر وطــول
العمــر ،وأن يحفظــه لنــا ويجعلــه ذخــرا لنــا عــى
االشــياء التــي فقدناهــا.
واعتــر أمــن املجلــس األعــى لألمــن القومــي عيل
شــمخاين دور آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاين يف تاريــخ
الثــورة اإلســامية بأنــه ال يعــوض وقــال إنــه كان ميثل
أحــدى الركائــز األساســية للثورة.
وقــال الزعيــم الدينــي لطائفــة االرمــن يف البــاد
'ســبو رسكيســيان' ان الشــعب االي ـراين فقــد برحيــل
ايــة اللــه اكــر هاشــمي رفســنجاين (ره) احــد القــادة
الكبــار يف درب النضــال؛ فيــا خــر املســلمون احــد
اعظــم املصلحــن املعارصيــن يف العــامل.
وأكــد إمــام جمعــة "أهــل الســنة" مبدينــة زاهدان
مولــوي عبدالحميــد أن آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاين
كان مؤثـرا جــدا يف الوحــدة بــن الشــيعة والســنة.
واكــد رئيــس مؤسســة االمــام الخمينــي (رض)
للدراســات والتعليــم 'ايــة اللــه محمــد تقــي مصبــاح
يــزدي' ان الفقيــد ايــة اللــه هاشــمي رفســنجاين قىض
فـرات طويلــة مــن عمــره يف تحقيــق اهــداف االمــام
الخمينــي الراحــل (رضــوان اللــه عليــه).
كــا قالــت كرميــة اإلمــام الخمينــي (رحمــه
اللــه) زه ـراء مصطفــوي إن رحيــل وشــهادة الرفــاق
املخلصــن للثــورة ال توقــف مســرة مناهضــة
الظلــم واملطالبــة بالحريــة وســيادة القيــم األخالقيــة
واملعنويــة يف مجتمعنا مشــرة اىل أن فقدان شــخصية
مثــل هاشــمي تعتــر خســارة ال يعوضهــا يشء.
مــن جهتــه قــال وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد
ظريــف ،ان آراء وافــكار ايــة اللــه هاشــمي رفســنجاين
كانــت مســاعدة لنــا يف السياســة الخارجيــة  ،وان
فقــدان هــذه الشــخصية كان مؤملــا جــدا بالنســبة لنا.
وعــر ظريــف يف ترصيــح للصحفيــن عــى هامش
مراســم عــزاء املرحــوم أيــة اللــه اكــر هاشــمي
رفســنجاين يف حســينية جــاران ،عــن اســفه لرحيــل
هــذا العــامل الجليــل وقــال ان ايــة اللــه هاشــمي
رفســنجاين ،كان يف الحقيقــة مــن الدعائــم الكبــرة
للثــورة ونــارصا مخلصــا لقائــد الثــورة االســامية.
هــذا و اعتــر نجــل الراحــل آيــة اللــه أكــر
هاشــمي رفســنجاين أن مــن ميـزات والــده االعتــدال
وصيانــة الوحــدة يف املجتمــع ،وقــال ان آيــة اللــه
هاشــمي رفســنجاين ســعى اىل الحفــاظ عــى الوحدة
يف كافــة مراحــل حياتــه کــا ســعى طيلــة حياتــه
للدفــاع عــن الثــورة االســامية االيرانيــة وحراســتها.

عدد خاص

الحكمةوالعزة :سر شخصيةهاشمي
محمد عيل خرسوي

نــود هنــا ان نشــیر الــی الجــذور و العنــارص و
العوامــل التــي صنعــت مــن آیــة اللــه هاشــمي
الرفســنجاين شــخصیة كبیــرة جعلــت اســمه یطــرح
كمفكــر و مصلــح اجتامعــي كبیــر یذكــر يف ســجل
املصلحیــن الكبــار الذیــن خلــدوا اســمهم يف التاریــخ
.واحــد هــذه االســباب و العوامــل او العنــارص هــو
ظهــور و تجــي (الحكمــة) يف اسســه الفكریــة و
النفســیة .وطبعــا لــن نبالــغ بالــكالم ابــدا ً لــو اطلقنــا
علــی ســاحته كلمــة حكیــم .و ذلــك الن مفــردة
الحكیــم عنــد العلــاء تطلــق علــی الشــخص الــذي
یتمكــن مــن خــال تفكیــره الصحیــح و مــن خــال
تدریــب النفــس و بنــاء الذات ان یســیطر علــی القوی
الثالثــة( :الغضــب و التوهــم و الشــهوة) و یوصلها الی
حــد االعتــدال ومــن ثــم اخضاعهــا الــی قــوة العقــل
لــي تتحكــم بهــا .و نحــن نعلــم ان ســیادة العقــل و
ســیطرته علــی القــوی النفســیة یمهــد االمــور لتجــي

الحكمــة يف روح االنســان .و وفقــاً للوعــد االلهــي
حیــث یقــول عزوجــل( :و مــن یــؤيت الحكمــة فقــد
أويت شــیئاً كثیـرا َ) فــان مــن یــؤيت الحكمة اذن ســیكون
شــخصاً نافع ـاً للمجتمــع و ســيكون هــذا الشــخص
مصــدر خیــر كثیــر للمجتمــع يف حیاتــه و مامتــه.
وقــد تجلــت الحكمــة يف وجود هــذا الرجل(الهاشــمي
الرفســنجاين) العابــد و مــن اجــل تقدیــم توضیــح اكرث
حــول رسالحكمــة يف خطــاب و ســلوك و كالم ایــة اللــه
الهاشــمي الرفســنجاين البد ان اشــیر و بشــكل مخترص
الــی القــوی الثالثیة(الغضــب و التوهــم و الشــهوة)
و الــی عنــر الحكمــة الــذي یعتــر مظهــر القــوة
الرابعــة یعنــي العــدل و العدالــة.
قــوة الغضــب :ان قــوة الغضــب تعتــر مصــدر
الرشاســة و الصفــات الحیوانیــة و اذا طغــت هــذه
القــوة علــی االنســان فانهــا ســتحجب العقــل عــن
تشــخیص القبیــح مــن الجمیــل .و ســتجعله عنــد

اتخــاذ الق ـرار یخــرج مــن دائــرة العــدل و االنصــاف.
امــا بالنســبة الیــة اللــه الرفســنجاين فــكان مســیطرا ً
بالكامــل علــی قــوة الغضــب هــذه و مل یكــن هنــاك
اي نــوع مــن العنــف و الرشاســة ال يف كالمــه و حدیثه
و ال يف ســلوكه ،ویبــدو وكأن روح العــدل و االنصــاف و
التســامح قــد تأصلــت يف كیانــه و جوارحــه .و الجدیــر
بالذكــر ان قــوة الغضــب اذا كانــت معتدلــة ســتصبح
بدورهــا فضیلــة باســم الشــجاعة و الراحــل الفقیــد
الرفســنجاين اضافــة الــی ســیطرة عقلــه علــی الغضب
كان یتســم ایض ـاً بالشــجاعة و الشــهامة الــی درجــة
كبیــرة و تعیینــه مــن قبــل االمــام الخمینــي رضــوان
اللــه علیــه قائــدا ً عامـاً للقــوات املســلحة و التي تعترب
الشــجاعة رشطهــا االول هــو خیــر دلیــل واضــح علــی
ذلــك.
قــوة التوهــم :هــذه القــوة هــي ســبب التوهــم
و ضعــف الرؤیــة لــدی االنســان و عندمــا تســتويل
هــذه القــوة علــی عقــل االنســان ســتدفع االنســان
دامئ ـاً الــی البحــث عــن عیــوب االخریــن و كشــف
ارسارهــم و افشــاء خبایــا امورهــم .فهیمنــة قــوة
التوهــم و التخیــل تضیــق املــكان علــی عقل االنســان
و مثل هذا االنســان ســیكون محــدود الرؤیة و انســان
متشــائم یشــعر بالخــوف و التوهــم دامئــاً .هــذا يف
حیــن ان الحكمــة و الفكــر الصحیــح یعت ـران مبــدأ
تــوازن هــذه القــوة و هــي نعمــة التقــدر بثمــن .و
كان الراحــل رحمــه اللــه شــامخاً و بــارزا ً يف هــذا
املجــال ایضـاً .فلــم یبــادر بافشــاء ارسار النــاس حتــی
الذیــن انتقــدوه و كان صــدره يف الحقیقــة مخــزن
ارسار النــاس و حمــل هــذه االرسار معــه الــی مثــواه
االخیــر .فالفقیــد الراحــل مل یكــن محــدود الرؤیــة و
الفكــر و مل یبتلــی بظاهــرة التوهــم ،بــل كان رحــب
الصــدر و فكــره متســامیاً الــی درجــة كبیــرة وان
افقــه النفســیة الرحبــة و فكــره املتســامي جعــا منــه
شــخصاً یفكــر عاملیــاً و ابدیــاً .و كانــت رؤاه خــال
التخطیــط دامئـاً الــی مســتقبل ایـران و االســام و الــی
مســتقبل االجیــال القادمــة وحــاول أن یــرك الباقیــات
الصالحــات (والباقیــات الصالحــات خیر و ابقــی) ذخرا ً
و ذكریــات لــه بعــد مامتــه .و نســتطیع االن یعنــي يف
الوقــت الراهــن أن نعــد و نذكــر املئات من مشــاریعه
و مبادراتــه الســامیة و احــدی هــذه املبــادرات كان
تأســیس اكــر جامعــة وقــف يف العــامل .یعنــي الجامعة
االســامیة الحــرة التــي تخــرج منهــا حتــی االن مئــات
االالف مــن الطلبــة .و مثــل هــذه املبــادرات تؤكــد
علــی همتــه العالیــة و جهــوده الجبــارة و آفــاق رؤیته
الواســعة الرحبــة .مــن هنــا فــأن االشــخاص الذیــن
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یســیطرون علــی قــوة التوهــم ســیكونون يف أمــان من
امـراض و آفــات التكــر و الغــرور و الــرؤی املحــدودة
التــي تعتــر خطــر یهــدد املجتمــع.
القــوة الثالثــة املبیــدة لالنســان هــي القــوة
الشــهوانیة و االمــاين النفســیة .فهــذه القــوة او الغریزة
تغــري االنســان و تجعلــه یجــري وراء املــال و الجــاه و
الشــهوات والقــوة و التجمــات وبقیــة االتجاهــات و
الرغبــات النفســیة .اما بالنســبة الیــة الله الرفســنجاين
فقــد كان قبــل انتصار الثــورة یتمتع بامكانیــات مادية
و مالیــة جیــدة مقارنــة ببعــض علــاء الدیــن لكنــه مل
یكــن اهــل الدنیــا و مل یكــن متعلق ـاً بامــوال الدنیــا
وفــق مایشــهد علیــه اصدقائــه و منهم القائــد املعظم
للثــورة االمــام الســید عــي الخامنئــي اذ كان ینفــق
معظــم اموالــه يف ســبیل اللــه وملســاعدة املتحاجیــن
و حــل مشــاكل عوائــل الســجناء و يف ســبیل تحقیــق
اهــداف نهضــة االمــام الخمینــي(ره) ،فقــد كان قانعـاً
و حیاتــه متتــاز بالبســاطة و مل یخــرج ابــدا ً عــن حیاتــه
كطالــب للعلــم یعیــش بزهــد و بســاطة ،و مل تكــن
بســاطته ریــاءا ً یتظاهــر بــه امــام النــاس او وســیلة
للحصــول علــی املــال و الســلطة و امنــا كانــت حیاتــه
بســیطة مبعنــی الكلمــة .و لعــل بســاطته هــذه وعدم
تظاهــر بالبســاطة جعلــت البعــض یحــاول النیــل منه
باتهامــه مبامرســة حیــاة الــرف و الحیاة االرســتقراطیة
لیســقط يف عیــون النــاس اال انــه كان الیعتــر نفســه
مكلف ـاً بالدفــاع عــن نفســه ،فقــد كان ســاحته قــد
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وهــب حیاتــه و بوعــي لخدمة االســام و النــاس و كان
یفــوض امــره الــی اللــه يف الشــؤون و القضایــا املتعلقة
بــه .و ذلــك النــه كان یفكــر قرآنیـاً و كان قــد قــرأ يف
آیــات متعــددة مــن القــرآن الكریــم بــان اللــه هــو
خیــر مــن یدافــع عــن املظلومیــن .....بصــورة عامــة
نســتنتج مــن كل ماذكرنــاه مــا یــي:
الــف) ان الراحــل الفقیــد هاشــمي الرفســنجاين
كان قــد بلــغ مرتبــة الحكمــة اثــر هیمنــة العقالنیــة

ان الراحل الفقید هاشمي
الرفسنجاين كان قد بلغ
مرتبة الحكمة اثر هیمنة
العقالنیة و االعتدال
علی قواه الباطنیة و علی اساس
االیة القرآنیة الرشیفة (ومن یؤيت
الحكمة فقد أويت شیئاً كثیراً )
فقد كان وجوده مصدر خیر و
بركة لالسالم و الثورة و البلد و
الشعب.

و االعتــدال علــی قــواه الباطنیــة و علــی اســاس االیــة
القرآنیــة الرشیفــة (ومــن یــؤيت الحكمــة فقــد أويت
شــیئاً كثیـرا ً ) فقــد كان وجــوده مصــدر خیــر و بركــة
لالســام و الثــورة و البلــد و الشــعب.
ب) كان ذونفــس مطمئنــة .وتأسیس ـاً علــی ذلــك
كان كالمــه دامئــاً یبــث الطأمنینــة و الســكینة يف
املجتمــع كــا ان خطاباتــه كان تزرع الســكینة و االمل
يف القلــوب و بعــد كل كلمــة او خطــاب كان یوجهــه
كان الجنــود املقاتلیــن یشــعرون بقــوة و معنویــة اكرث
كــا ان روح املســاعي و االمــل كانــت تشــع يف روح
املجتمــع .و يف االونــة االخیــرة حیــث كانــت هنــاك
ظــروف خاصــة تســود يف املجتمــع كان یســتغل كل
مناســبة لتوعیــة النــاس و تعلیمهــم .لیعلمهــم كیــف
یوجهــوا النقــد املفعــم بالســكینة وكيــف يكافحــوا
االنحــراف و البطــش يف اطــار القانــون و املصالــح
الوطنیــة و قــد كان ناحج ـاً و موفق ـاً يف هــذا املجــال
الــی درجــة كبیــرة.
ج -علــی صعیــد الصــر و الرضــا كان مــن االوتــاد
الشــامخة و ذلــك الن تحمــل التعذیــب املهلــك علــی
یــد عــال النظــام االســابق القســاة خــال فــرة
وجــوده يف الســجن و اســتقامته املنقطعــة النظیــر يف
ســبیل تحقیــق و صیانــة االمــال و التطلعــات التــي
كان النــاس قــد ضحــوا مبالهــم و ارواحهــم مــن اجلهــا.
و االشــد واالصعــب اكــر مــن كل ذلــك هــو صــره
الجمیــل امــام االهانــات الالذعــة و الكلــات الجارحــة
مــن قبــل االصدقــاء التــي جعلتــه یتبــدل الــی فــوالذ
صلــب و جوهــرة ســاطعة یهتــدی بهــا الصابــرون
و یتأســی بهــا املجاهــدون .الننســی بــان متتعــه
بهــذه الصفــات االخالقیــة العرفانیــة الرفیعــة كان
نتیجــة النــور الــذي ســطع علــی قلبــه يف محــارضات
االخــاق التــي كان یقیمهــا االمــام الخمیني يف مدرســة
الفیضیــة ،فوفقـاً للمنهــج االخالقــي لالمــام وهو منهج
نابــع مــن القـران و الســنة النبویــة ان جمیــع اعــال
االنســان هــي انعــكاس الخالقــه الباطنیــة الخفیــة كام
الحظنــا بــان اعتــدال ایــة اللــه الهاشــمي الرفســنجاين
يف السیاســة هــي نتیجــة اعتــدال قــواه النفســیة يف
الســیرو الســلوك العرفــاين.
العزة
ان مالییــن النــاس التــي اجتمعــت يف یــوم
الــوداع االخــر مــن كل حــدب وصــوب و مــن
كل فئــات املجتمــع تشــییع هــذه الشــخصیة
العظيمــة تــم اعتبــاره يــوم (ملحمــة العــزة و
الوحــدة الوطنیــة) و اعتــر یــوم اتشــییع هــذا یومـاً

عدد خاص
الینســی يف التاریــخ االجتامعــي الیـران حیث شــارك
الجمیــع يف مراســم اتشــییع هــذه :الیســار و الیمیــن
،االصالحیــون و االصولیــون ،املوافقــون و املنتقــدون
،جمیعهــم جــاء لتكریمــه وتشــیع جثامنــه ،فرغــم
اختــاف دوافعهــم جــاءوا تشــییع و تودیــع انســان
خــدوم و لتكریــم ماقــام بــه مــن خدمــات جلیلــة
وكبیــرة لتشــییع انســان مؤمــن و عــامل دیــن نزیــه،
و لتعزیــز اهــداف و تطلعــات الثــورة ...نعــم كانــت
النوایــا واحــد و هــي تودیــع شــخصیة اســامیة
بــارزة اســمها ایــة اللــه الهاشــمي الرفســنجاين.

ان حجم املشاركة العظیم
و العجیب للشعب
االیراين يف مراسم تشییع
جثامن الفقید هاشمي
الرفسنجاين كان یحمل رسائل
عدیدة و علی هذا الصعید ینبغي
علی الخرباء و االخصائیین يف علم
االجتامع دراسة و تحلیل هذه
الظاهرة من زاویة تخصصهم يف
علم االجتامع.

الرسائل التي حملتها مراسم التشییع
ان حجــم املشــاركة العظیــم و العجیــب للشــعب
االی ـراين يف مراســم تشــییع جثــان الفقیــد هاشــمي
الرفســنجاين كان یحمــل رســائل عدیــدة و علــی
هــذا الصعیــد ینبغــي علــی الخــراء و االخصائییــن
يف علــم االجتــاع دراســة و تحلیــل هــذه الظاهــرة
مــن زاویــة تخصصهــم يف علــم االجتــاع ،كــا أن
علــی علــاء التاریــخ ان یدرســوا هــذه الظاهــرة مــن
زاویــة التاریــخ و علــی السیاســیین دراســتها مــن زاویة
العلــوم السیاســیة و علــی طــاب الحوزة دراســتها من
زاویــة التحدیــات التــي تواجــه علــاء الدیــن و مقارنة
هــذا التشــییع العظیــم مــع مراســم التشــییع االخــری،
یعنــي علــی كل واحــد مــن هــؤالء ان یــدرس هــذه
املراســم مــن زاویــة نظــره و تخصصــه و مــا الشــك
فیــه ان هــذه الدراســات ســتفرز نتائج مثینــة يف مجال
التعلیــم و ســتتوصل الــی ســبل عملیــة تقــود نحــو
العــزة و النمــو و الــی كیفیــة التطــور و التقــدم املادي
املرفــق بالنمــو املعنــوي و بعبــارة اخــری التوصــل الی
منــط مــن الحیــاة الدینیــة و االنســانیة و هنــا نشــیر
الــی بعــض الرســائل التــي حملتهــا مراســم التشــییع
هــذه.
رسالة الشكر و التكریم و التقدیر و املعرفة
ان املشــاركة الضخمــة البنــاء الشــعب االیــراين
يف مســرة التشــييع التــي انطلقــت یــوم  10كانــون
الثــاين تــدل علــی تكریــم و تقدیــر النــاس لهــذا
الشــخص و علــی حیویة الشــعور االنســاين يف املجتمع
االی ـراين'،وان الشــكر و التكریــم و التقدیــر هــو امــر
فطــري و ذايت و اذا رأینــا ان القــرآن یبــدأ هــذه االیــة

بجملــة اســتفهامیة(هل جـزاء االحســان اال االحســان)
فهــذا یعنــي ان االجابــة علــی االحســان یعتــر مبــدأ
مقبــول و یریــد مــن ضمیــر االنســان ان یســتجیب
بایجابیــة لهــذا النــداء الفطــري ،فشــعور التكریــم
یســطع مــن غریــزة الشــكر التــي تعتــر مــن الغرائــز
االصلیــة لالنســان و جــزءأً مــن ذاتــه و فطرتــه .وقــد
تبیــن ان اي يشء فطــري امــر الیقبل التغییــر (التبدیل
لخلــق اللــه ،)..........طبعـاً مــن املمكــن ان یفقــد عدد
قلیــل مــن النــاس مشــاعرهم االنســانیة ملــدة بســبب
كــرة الذنــوب التــي یقرتفونهــا او بســبب بعــض
التوهــات الخاطئــة ،لكــن عندمــا تــزول الحجب عن
اعینهــم و یفهمــون الواقــع و یدركونــه تعــود الیهــم
غریــزة الشــكر هــذه و تحیــی يف كیانهم مرة اخــری .و
كان تشــییع جثــان ایــة اللــه الرفســنجاين ذروة تجــي
املشــاعر االنســانیة و مشــاعر تقدیــر شــعب لرجــل
صالــح و كبیــر و عظیــم.
 -2ان نــداء و رســالة العزة برهن یــوم 2017/1/10م
و للمــرة االلــف بــان العــزة للــه (للــه العــزة جمیعـاً)
(اللهــم مالــك امللــك تعــز مــن تشــاء) .حیــث خرجــت
الحشــود الشــعبیة ذلــك الیــوم و مــأت الشــوارع
للمشــاركة يف تشــییع جثــان هــذا الرجــل العظیــم
حیــث مل یشــهد مثــل هــذا التشــییع يف ای ـران بعــد
رحیــل قائــد و مؤســس الجمهوریــة االســامیة االمــام
الخمیني(رضــوان اللــه علیــه).
و امــا عــن موضــوع العــزة فقــد حاولــت ان اقــوم
باعــداد مواضیــع حــول مفــردة العــزة و اســلوب
اســتخدامها يف القـران الكریــم .فلــم اری مصــدر اكمل
و اشــمل مــن الكتــاب القیــم الــذي الفــه ســاحته ایة
اللــه الرفســنجاين و هــو كتــاب (ثقافة القــرآن) فعندما
طالعــت و قــرأت هــذا الكتــاب وجــدت نفــي امــام
بحــر مــن املعــارف يف هــذا املجــال .فقــد اســتخرج و
اســتنبط ســاحته اكــر مــن  600موضــوع وعنوانــا
عــن مفــردة (العــزة) مــن االيــات القرآنيــة الميكــن ان
نجــد مثيلهــا يف اي كتاب آخــر .والجدير بالذكــر ان كل
عنــوان مــن عناويــن العــزة هــذه يســتند بــدوره الــی
عــدد مــن االيــات القرآنيــة .واذا اردنــا ان نذكــر هنــا
كل هــذه العناويــن وااليــات املتعلقــة بهــا فســوف لن
يســع املجــال لذكرهــا هنــا .لــذا مــن يرغــب يف ذلــك
ميكنــه مراجعــة كتابــه يف هــذا املجــال والــذي يحمــل
عنــوان ((ثقافــة القــرآن ).
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في حوار سابق أجرته معه صحيفة الوفاق:

الشيخ هاشمي رفسنجاني:
آية اهلل العظمى الخامنئي يمثل المحور الرئيس إلستمرار الثورة واألمن في البالد
س) مــا مــدى دعــم الجمهوريــة االســامية
االيرانيــة للعــراق حاليــاً؟

مبناســبة وفــاة فقيــد الثــورة آيــة اللــه الشــيخ
هاشــمي رفســنجاين(رض) نــرت صحيفــة الوفــاق
حــوار تفصيــي كانــت قــد أجرتــه مــع ســاحته يف
العــام املايض.حيــث رصح ســاحته
يف ذلــك اللقــاء اىل أن املحافظــة عــى أمــن
واســتقرار العـراق هــو مبثابــة املحافظــة عــى أمننــا.
وأضــاف رفســنجاين حــول تطــورات املنطقــة أن
الســعودية إرتكبــت خطــأ فاحش ـاً يف اليمــن وعــى
الســعودية ودول املنطقــة ان يخشــوا مــن الكيــان
الصهيــوين.
جــاء هــذا خــال لقــاء مطــول أجرتــه صحيفــة
الوفــاق مــع ســاحة آيــة اللــه الشــيخ أكــر هاشــمي
رفســنجاين رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام
حــول آخــر التطــورات يف املنطقــة وخــرج اللقــاء
كالتــايل:
س) نــر موقــع ويكيليكــس مؤخــراً وثائــق
لــوزارة الخارجيــة الســعودية وكشــف هــذا الكثــر
مــن القضايــا .فــا هــو تأثــر ذلــك عــى ســمعة
الســعودية؟
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ج) بالطبــع ان هــذا األمــر مــر ،فقد لحــق الرضر
بســمعة امريــكا جـراء نــر وثائــق ويكيليكــس ،لقد
أصبــح هــذا الشــخص الــذي ينــر هــذه الوثائــق
محــورا ً يســتخدمونه متــى مــا أرادوا .واليــوم فــان
الســعودية باعتبارهــا بلــدا ً مغلقـاً ،وبســبب عالقاتهــا
الخارجيــة ومباحثاتهــا فــان هــذه الوثائــق التــي
تــم نرشهــا ،وال يُعلــم الكثــر بهــذه الوثائــق داخــل
الســعودية ،ولكــن فجــأة تــم نــر هــذه الوثائــق،
وهيئــت االرضيــة كذلــك ملــن يريــد تزييــف مثــل
هــذه الوثائــق ويكتبــون فيهــا مــا يرغبــون لتوجيــه
الرضبــات هنــا وهنــاك.
وحتــى يتــم تفنيدهــا أو إثبــات صحتهــا مــن عدم
صحتهــا ســيتطلب االمــر وقتــا طويـاً ولكــن يف هــذه
الفــرة اىل ان يتــم كشــف الحقيقــة ســتكون هنــاك
فتنــة وآثــار ســلبية .واليــوم أيضـاً فــان وقــع الكشــف
عــن هــذه الوثائــق كان ثقي ـاً عــى الســعودية وان
اآلثــار الســلبية لــن تنتهــي بســهولة ،فعــادة يتــم
الدعايــة لألشــياء الســلبية لكــن االشــياء االيجابيــة
اليتــم االعــان عنهــا.

ج) العـراق ميثــل أهميــة لنــا كأهميــة بلدنــا ،ألن
الع ـراق بلــد مهــم للغايــة حق ـاً ســواء مــن الناحيــة
الجغرافيــة أو مصــادر الــروة الطبيعيــة أو مــن
الناحيــة الدميوغرافيــة التــي تعتــر الع ـراق وشــعبها
مهــدا ً للحضــارة يف املنطقــة،
وقانــون حمــورايب جــاء مــن العــراق ،كــا ان
الشــعب العراقــي شــعب طيــب للغايــة .وخــال
عهــد صــدام وبســبب نظامــه الدكتاتــوري فقــد كان
الشــعب العراقــي ميثــل مجموعــة واحــدة ،لكــن بعد
نظــام صــدام انقســم الشــعب اىل  3أو  4مجاميــع
متناقضــة ،تنشــب بينهــا الحــروب ،وهــذه االوضــاع
أصبحــت مقلقــة للغايــة .لكــن اذا واصــل القــادة
يف العــراق اســتخدام العقــل واملنطــق وتجــاوز
الخالفــات الهامشــية ســواء كانــت دينيــة أو طائفيــة،
وتوحيــد كافــة االرايض العراقيــة وإضفــاء طابــع
الوحــدة الوطنيــة عــى ربــوع العــراق ،فــان هــذا
البلــد بإمكانــه ان يصبــح دولــة اقليميــة قويــة.
ان العالقــات بــن ايـران والعـراق ليســت جديــدة،
يف الســابق أيضـاً كان الكثــر مــن االيرانيــن يــزورون
العـراق والعكــس ،وبعــد الحــرب اليـزال الكثــر مــن
العراقيــن موجوديــن يف ايـران ويعيشــون ويعملــون
كاملواطــن االي ـراين .وان الــردد بــن حــدود البلديــن
قــد أصبــح ســهالً ،وقــد شــهدنا خــال املناســبات
الدينيــة وخاصــة مراســم ذكــرى اربعينيــة االمــام
الحســن عليــه الســام ويــوم عاشــوراء اىل أي مــدى
وصــل عــدد الزائريــن اىل النجــف االرشف وكربــاء
املقدســة وبقيــة العتبــات املقدســة يف العــراق
وشــعبنا يعشــق العتبــات.
واذا تــم يف املســتقبل إلغــاء التأشــرة بــن البلدين،
كونــو عــى يقــن بــان نصــف الشــعب االيــراين
ســيكون يف العــراق ونصــف الشــعب العراقــي يف
اي ـران ،ان مســاعدتنا للع ـراق اكيــدة وال وجــود ألي
قيــود عليهــا ،فــأي يشء يحتاجــه العراقيــون إذا كان
ذلــك باســتطاعتنا ســوف نؤمنهــا لــه.

عدد خاص
كــا ان عالقاتنــا مــع الحكومــة العراقيــة كانــت
جيــدة عــى الــدوام .يف الســابق قــال الســيد طالبــاين
جملــة آثــارت القلــق لــدى الغربيــن عندمــا ســألوه:
انكــم تأتــون بااليرانيــن اىل العــراق وهــذا خطــر
عليكــم ،ملــاذا تترصفــون هكــذا؟ فأجــاب الســيد
طالبــاين قائــا (:مــاذا يريــد االيرانيــون مــن العـراق؟
خاصــة واليــوم فــان كافــة املســؤولني العراقيــن مــن
املؤيديــن اليــران .مــاذا تريــد ايــران مــن العــراق
ليكــون خطــرا ً علينــا ،ان ايــران لــن تجــد صديقــاً
افضــل منــا ،نحــن ال نشــعر بــأي خطــر مــن الجانــب
االيـراين .فايـران انقذتنــا واوصلتنــا اىل مــا نحــن عليــه
وســاعدتنا).
ان كالم الســيد طالبــاين هــو كالم حكيــم وصحيــح.
فليســت لدينــا أيــة اطــاع يف العـراق وال نشــعر مــن
العـراق بــأي خطــر تجاهنــا ،وان املحافظــة عــى أمن
واســتقرار العـراق هــو مبثابــة املحافظــة عــى أمننا.
س) باعتقادكــم وعــى ضــوء تزامــن الحــرب
الســعودية ضــد اليمــن مــع املباحثــات النوويــة يف
لــوزان ،فــا هــو االرتبــاط بــن الحدثــن؟
ج) ال أعــرف ،فــان املجموعــة الجديــدة التــي
جــاءت للحكــم ،ال اعــرف ســوى ســلامن عندمــا
وجــه دعــوة إلينــا يف الريــاض وجلســت معــه ملــرة
واحــدة وتحدثنــا .لذلــك فــان معرفتــي بــه مل تتجــاوز
تلــك املــرة .وامــا بقيــة املجموعــة فاننــي ال اعرفهــم،
وعندمــا زرت الســعودية ،كانــت لقــاءايت مــع
املقربــن للملــك عبــد اللــه .ال أعــرف بالضبــط ملــاذا
ارتكبــت الســعودية هــذا الخطــأ .يبــدو الســبب ان
الســعودية تعتقــد بــان الحوثيــن هــم مــن الشــيعة،
يف حــن ان الحوثيــن ليســوا شــيعة اثناعرشيــة وامنــا
زيديــة ،وبنــوع آخــر محســوبني عــى الشــيعة.
لكــن يبــدو ان هــوالء بســبب مــا يثــروه مــع
اي ـران ولبنــان والع ـراق وســوريا يشــعرون بالقلــق،
ولقــد ارتكبــوا خطــأ فاحشــاً يف اليمــن .والبحريــن
متثــل امنوذجــاً ،فبالرغــم مــن ان البحريــن دولــة
عربيــة عضــوة يف مجلــس التعــاون ،لكــن الســعودية
حشــدت جيشــها لــرب الشــيعة يف البحريــن
وكذلــك يف اليمــن ،خاصــة وان اليمنيــن لديهــم
ادعــاءات ارضيــة يف الســعودية.
وعــى أي حــال فــان الســعودية أخطــأت وال
اعــرف االســباب ،واذا كان بإمــكان منصــور هــادي
البقــاء ملــا خــرج مــن اليمــن وحتــى لوفرضنــا ان
الســعودية ســاعدته فهــل يســتطيع البقــاء يف اليمن؟

عندمــا استشــهد مــا بــن  500 – 400مواطــن ايـراين
يف احــداث مكــة خــال مراســم الحــج ،ولكننــا مل
نقطعهــا لــي تســتمر عالقاتنــا طبيعيــة.
عالقتي بسامحة القائد
متتد اىل سنوات الشباب،
انني اكرب سنا من سامحة
القائد بخمس سنوات.
واول لقاء بيننا كانت يف حصة
درس الخارج آلية الله الداماد
حيث تعرفنا عىل بعض .ثم
استمرت الصداقة وتعمقت
أكرث خالل فرتة الكفاح وتعززت
بعد انتصار الثورة .وكانت
لدينا مشاركات وتعاون يف كافة
املجاالت سواء خالل الحرب أو
وقت السلم وعالقاتنا مستمرة
حتى اليوم

س) فهــل لهــذه الحــرب أيــة عالقــة باملباحثــات
النوويــة؟ حيــث يقــال ان الســعودية تخــى
مــن توصــل ايــران اىل اتفاقيــة بهــذا الشــأن،
وان الســعوديني والصهاينــة يخشــون مــن نتائــج
االتفاقيــة؟
ج) اذا كانــوا يخشــون مــن ذلــك فــان هــذا ليــس
الحــل وامنــا الحــل يــأيت مــن خــال املصداقيــة ،ومــن
املحتمــل ان الســعودية ودول املنطقــة يخطئــون
بهــذا الشــأن حيــث ال توجــد لدينــا خشــية ،اننــا
حرمنــا القنبلــة النوويــة ،فلــاذا يخشــون منــا ،يجب
ان يخشــوا مــن الكيــان الصهيــوين.
بالطبــع ان الســعودية قامــت قبلنــا بــراء
صواريــخ مبــدى  3000كــم مــن الصــن ودول أخــرى،
انهــا اســلحة متقدمــة وقامــت بــراء الطائــرات
والصواريــخ والــرادارات .ولديهــم كل يشء وحتــى
توجــد قواعــد عســكرية لديهــم .ان الســعودية عــى
يقــن بــان اي ـران ال متثــل تهديــدا ً .واذا كنــا نســعى
اىل قطــع العالقــات مــع الســعودية ،لك ّنــا قطعناهــا

س) لقــد وقعــت ثــورة يف مــر وجــاء رئيــس
جمهوريــة بعــد الثــورة ،ملــاذا العالقات بــن الدولتني
الكبريتــن يف املنطقــة بهــذه الصــورة؟ فبالرغــم مــن
وجــود خالفــات بــن اي ـران وتركيــا لكــن العالقــات
بينهــا جيــدة ،فلــاذا مل تصــل ايــران ومــر اىل
عالقــات متوازنــة؟ ومل تســتقر العالقــات بينهــا؟
ج) بالطبــع هــذا الســؤال يجــب طرحــه عــى
الجانــب املــري ،الننــا نطالــب بتنميــة العالقــات،
نحــن نعتــر الشــعب املــري مــوال ألهــل
البيــت(ع) ،فأغلبهــم يحبــون اهــل البيــت وليســت
لدينــا أي مشــاكل مــع الشــعب املــري.
وال توجــد لدينــا حــدود بريــة يك تكــون مشــاكلنا
كبــرة .ولكــن مــر واقعــة يف مفــرق طــرق ،فامريكا
لديهــا نفــوذ قــوي يف مــر ويؤمــن ويجهــز جيشــها،
يف حــن ان املرصيــن ال يحبــذون العالقــات مــع
امريــكا .مــن ناحيــة أخــرى فــان مــر مضطــرة
للتعــاون مــع الســعودية وبعــض البلــدان األخــرى،
وثالثــا هنــاك خالفات بســبب تواجــد ايران يف ســوريا
ولبنــان والع ـراق .هــذه الخالفــات كانــت موجــودة
يف املــايض مــع الســعودية حــول افغانســتان ايضــاً
ألنهــم كانــوا يدعمــون حركــة طالبــان يف افغانســتان
وكنــا نعارضهــم ،وشــخصياً تحدثــت كثــرا ً مــع
امللــك عبداللــه وقلــت لهــم بأنكــم تخطئــون بدعــم
طالبــان ،ومــع الباكســتان أيضـاً كانــت هناك مشــاكل
مــن هــذا النــوع ،ويف البحريــن نحــن نعــرض عــى
تواجــد الســعودية العســكري فيــه .نحــن ليــس لدينا
أي مانــع بالتعــاون مــع الســعودية والنشــعر بالقلــق
وحتــى مــع القيــادة الجديــدة يف الســعودية بإمكاننــا
التعــاون وتبــادل الزيــارات.
س) هــل هنــاك خطــر لحــرب مذهبيــة يف
املنطقــة؟ خاصــة وان بعــض املجموعــات املعارضــة
الي ـران تــروج لهــذه الفكــرة ،ومــاذا ســيكون تأثــر
مثــل هــذه الحــرب عــى العالقــات بــن املســلمني؟
ج) نحــن منــر مبرحلــة صعبــة للغايــة ،فهنــاك
تهجــم ضــد الشــيعة يف مختلــف البلــدان ،حيــث
أصبــح الشــيعي ميثــل املعــارض الرئيــي يف أي بلــد،
ويســتخدمون شــتى انواع الوســائل إلضعاف الشــيعة
يف بالدهــم ،يف حــن ان الشــيعة ال ميثلــون أي خطــر
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يجــب علينــا الحــذر مــن انتشــار الخالفــات
املذهبيــة يف هــذا البلــد وان املشــاكل املوجــودة يف
ســوريا عــى شــعبه ان يحلهــا ونحــن فقــط نســاعد
يف حــل املشــاكل .وكذلــك االوضــاع يف العـراق ولبنــان
وحتــى املناطــق األخــرى .ولذلــك بأعتقــادي انــه
ميكــن اليــوم أيضـاً ويف ظــل الظــروف الحاليــة احيــاء
املبــادرة الســابقة.

أو مشــكلة ألي بلــد .ألن عقيــدة الشــيعة متنعهــم
مــن االشــتباك أو االقتتــال ضــد مســلم آخــر .انهــم
يرتكبــون خطــأ كبـرا ً يف الوقــت الــذي كان بإمكانهــم
اســتقطاب ايــران كأفضــل صديــق لهــم .وشــخصياً
اشــعر بالخطــر فهــذه الخالفــات املتصاعــدة لتصــل
اىل اشــتباكات وقتــى وجرحــى بأمكانهــا ان تشــهد
املزيــد مــن التصعيــد.
س) كيــف تــرون اآلفــاق املســتقبلية للعالقــات
مــع الســعودية؟
ج) قبــل  6 – 5ســنوات وخــال الحكومــة
الســابقة قمــت بآخــر زيــارة اىل الســعودية .وقــد
طُولبــت بحــل القضايــا الخالفيــة مــع الســعودية.
وبعــد مأدبــة العشــاء مــع امللــك عبداللــه ويف جلســة
مطولــة اســتمرت حتــى منتصــف الليــل ،وكان امللــك
مــع مستشــاريه املقربــن ووزيــر الخارجيــة واالمــر
مقــرن والعديــد مــن الشــخصيات ،وتوصلنــا اىل حــل

18

العدد  ،357شباط  2017م

بتأســيس  6اىل  7لجــان مشــركة احداهــا علامئيــة
تختــص بالشــؤون الدينيــة،اي علــاء الطرفــن
يجتمعــون يف إطــار اللجنــة املشــركة ودراســة
الخالفــات الظاهريــة بــن الشــيعة والســنة والبحــث
عــن حلــول لهــا وان قيــادة البلديــن تدعــم هــذه
اللجنــة ،واللجنــة الثانيــة تختــص بالعالقــات الثنائيــة
والتعــاون وهــي لجنــة تنفيذيــة .كذلــك لجنــة خاصة
بقضيــة لبنــان ولجنــة لســوريا ولجنــة للعـراق ولجنة
الفغانســتان ولجنــة لبقيــة الــدول ذات العالقــات
املشــركة.
والتعــاون بــن هــذه اللجــان للتوصــل اىل خالصــة
لتقريــب وجهــات النظــر بــن قيــادة البلديــن،
ويكــون ارتبــاط اللجــان مبــارش مــع كبــار املســؤولني
يف البلديــن.
لقــد كان قــرارا ً جيــدا ً توصلنــا اليــه وكنــا عــى
قناعــة بــأن هــذا القـرار ســيؤدي اىل إنقــاذ املنطقــة
مــن الخالفــات ،لكــن بعــد عــوديت ،كان يجــب عــى
اآلخريــن متابعــة املوضــوع ،ولكــن يبــدو انهــم مل
يرغبــوا بذلــك .وحتــى الســيد ســعود الفيصــل كان
عــى اتصــال ملتابعــة املوضــوع ،وتابعنــا املوضــوع
وحتــى كانــت زيــارة ســعود الفيصــل اليـران ايجابية،
ولكــن بعــد عودتــه ظهــرت مشــاكل ســواء يف جانبنــا
أو جانبهــم وأخفقــت العمليــة برمتهــا.
اننــي عــى يقــن انــه إذا تــم ايجــاد تعاون مشــرك
مــع الســعودية فانــه بإمكاننــا تقليــص الخالفــات بني
الشــيعة والســنة يف كافــة انحــاء العــامل االســامي.
فســوريا بلــد مســتقل اليحــق لنــا أو للســعودية
تحديــد املصــر لشــعبه.

س) تربطكــم عالقــات وثيقــة مــع ســاحة االمام
القائــد ،هــل بأمكانكــم وصفها؟
ج) نعــم ان عالقاتنــا متتــد اىل ســنوات الشــباب،
اننــي اكــر ســنا مــن ســاحة القائــد بخمــس
ســنوات .واول لقــاء بيننــا كانــت يف حصــة درس
الخــارج آليــة اللــه الدامــاد حيــث تعرفنــا عــى بعض.
ثــم اســتمرت الصداقــة وتعمقــت أكــر خــال فــرة
الكفــاح وتعــززت بعــد انتصــار الثــورة .وكانــت لدينــا
مشــاركات وتعــاون يف كافــة املجــاالت ســواء خــال
الحــرب أو وقــت الســلم وعالقاتنــا مســتمرة حتــى
اليــوم.
واليــوم انــا واآلخــرون الذيــن تــ ّم تعيينهــم يف
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام نقــوم بإعــداد
السياســات العامــة للنظــام وهــي مــن مســؤولية
ســاحة القائــد وفقــاً للدســتور ،وثــم نعطيهــا
لســاحته فــاذا صــادق عليهــا ،يتــم ابالغهــا.
ان عملنــا الرئيــي هــو االرشاف عــى صحــة
تطبيــق السياســات العامة،كــا توجــد لدينــا لقــاءات
أخــرى يف القضايــا األخــرى.
س) هــل بإمكانكــم وصــف صداقتكــم مــع
ســاحة القائــد؟
ج) نحــن االثنــان صديقــان حميــان تربطنــا
عالقــة عميقــة ويكــن أحدنــا املــودة لآلخــر .فعندمــا
كان ســاحته يف املستشــفى حيــث اجــرى عمليــة
جراحيــة وذهبــت لعيادتــه ،فقــد تأثــرت للغايــة
وهــذا ماشــاهده الجميــع.
باعتقــادي حاليــا ال يوجــد بديــل آليــة اللــه
العظمــى االمــام الخامنئــي يف ايــران .وهــو اليــوم
ميثــل املحــور الرئيــس الســتمرار الثــورة واألمــن يف
البــاد وكذلــك محــور ادارة البــاد وعــى الجميــع
دعمــه ومســاندته.

عدد خاص
كان هاشمي الرفسنجاني
رائد السياسة الخارجية

إن رحیــل آیــة اللــه الرفســنجاين جعــل الكثیــر
مــن الخــراء یبــادرون باعــادة قــراءة الجوانــب
املختلفــة للمبــادرات و االعــال و النشــاطات التــي
قــام بهــا .واحــد أهــم املواضیــع التــي بــرزت يف
ملــف نشــاطاته هــو خطواتــه و مبادراتــه علــی
صعیــد السیاســة الخارجیــة بحیــث یمكــن اعتبــاره
رائــد السیاســة الخارجیــة االیرانیــة بعــد الثــورة
االســامیة .وذلــك ألن ايـران كانــت قــد واجهــت يف
الســنوات االوىل مــن الثــورة ازمــات مختلفــة علــی
الصعیــد الــدويل و منهــا ازمــة الرهائــن االمیركییــن،
و حــرب الثــاين ســنوات مــع العــراق و قضیــة
ســلامن رشــدي اضافــة الــی ذلــك كانــت البلــدان
الغربیــة و العربیــة و حكومــة االتحــاد الســوفیتي
الســابق تقــوم خــال الحــرب العراقیــة املفروضــة

علــی ای ـران بتقدیــم دعمهــا الشــامل للع ـراق.
يف مثــل هــذه الظــروف كان علــی ایــران ان
تؤمــن احتياجاتهــا مببالــغ باهظــة كــا حدثــت يف
تلــك الفــرة قضیــة مــاك فارلیــن و وقــوع حــدث
كهــذا يف عقــد الثامنیــات مــن القــرن املــايض
كان یحتــاج الــی رجــل جــريء مبعنــی الكلمــة
ملواجهتــه و قــد قــام الراحــل آیــة اللــه الرفســنجاين
بتــويل مســؤولية هــذا االمــر ومواجهتــه وفتــح
يف هــذا املجــال نافــذة تركــت تأثیرهــا فیــا بعــد
علــی احــداث الحرب...خــال فــرة رئاســته ایضــاً
بالنظــر الــی الوضــع الخــاص الــذي كانــت متــر بــه
ایــران انــذاك و حاجــة هــذا البلــد الــی التنمیــة
االقتصادیــة كان ایــة اللــه الرفســنجاين یحمــل رؤیــة
خاصــة للسیاســة الخارجیــة .و تأسیس ـاً علــی ذلــك

خالل فرتة رئاسته
بالنظر الی الوضع
الخاص الذي كانت
متر به ایران انذاك و
حاجة هذا البلد الی التنمیة
االقتصادیة كان ایة الله
الرفسنجاين یحمل رؤیة خاصة
للسیاسة الخارجیة.

قــام بخطــوات عدیــدة يف هــذا املجــال و منهــا
قیامــه بجــوالت عدیــدة اىل بلــدان عديــدة مثــل
الصیــن ومالیزیــا بهــدف تطویــر العالقــات مــع
البلــدان االخــری .و يف الحقیقــة حــاول ســاحته
ان یبــدأ باقامــة العالقــات الخارجیــة مــع مختلــف
البلــدان لیســتفید مــن هــذه العالقــات مــن اجــل
تحقیــق التنمیــة االقتصادیــة املنشــودة التــي كان
یرغــب يف تحقیقهــا للبلــد ،اضافــة الــی ذلــك و
رغــم ان ایـران كانــت تواجــه بعــد مرحلــة الحــرب
ازمــة مالیــة اال انــه اســتطاع و الــی حــد كبیــر يف
تنفیــذ و تطبیــق برامجــه التنمویــة ،كــا أنــه لعــب
دورا ً مه ـاً و مؤث ـرا ً مــن انهیــار حركــة الطالبــان...
امــا آخــر دور مؤثــر لــه يف الســاحة السیاســیة
فیعــود الــی قبــل ســنوات حیــث ادی مــن خــال
دعمــه الشــامل الــی وصــول الســید حســن روحــاين
الــی رئاســة الجمهوریــة .و بعــد مجــيء الحكومــة
الحادیــة عــر (حكومــة حســن روحــاين) دعــم
ایض ـاً موضــوع االتفــاق النــووي و مبــا أن ســاحة
الراحــل آیــة اللــه الرفســنجاين مل یكــن یتولــی اي
مســؤولیة تنفیذیــة لكــن وظــف كل طاقاتــه و
اســتخدام نفــوذه و اعتبــاره و مكانتــه الشــخصیة
مــن اجــل أن یحصــل هــذا االتفــاق الــذي یعتــر
مه ـاً للغایــة لــي تخــرج ای ـران مــن حالــة العزلــة
و بعــد التوصــل الــی هــذا االتفــاق وقــف ایضــاً
بشــجاعة و قــوة امــام املعارضیــن لهــذا االتفــاق
الذیــن كانــوا یحاولــون الغــاء هــذا االتفــاق حیــث
ادی دورا ً مهــاً يف هــذا املجــال.
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يف غــروب یــوم الثامــن مــن ینابــر  /كانــون الثــاين
( )2017و يف ذكــری وفــاه الرمــز االیــراين "امیــر
كبیــر" ،ارتحلــت روح امیــر كبیــر ایــران الثــورة و
الجمهوریــة االســامیة الشــیخ آیــة اللــه هاشــمي
رفســنجاين الــی بارئهــا  ،ملتحقــا برفــاق دربــه يف
النضــال  ،امثــال الشــهداء مطهــري ،رجــايئ  ،باهــر ،
بهشــتی و غیرهــم " لقــد توقــف قلــب هــذا الرجــل
العظیــم يف تاریــخ ایـران املعــارص بعــد حــوايل ســتني
عام ـاً مــن العمــل و الخدمــة للشــعب و االســام.
یعجــز اللســان عــن الحدیــث و تخذلنــي الكلامت
يف التعبیــر عــن عظمــة هــذه الشــخصیة التــي
قارعــت االســتبداد الداخــي واالســتعامر االجنبــي
و بذلــت كل جهودهــا الســتقرار نظــام الســیادة
الشــعبیة الدینیــة و تثبيــت اركانــه يف مقابــل القــوی
االســتكباریة الدمویــة  ،هــذه الشــخصیة التــي مل
تتخلــف لحظــة عــن إمامهــا و قائدهــا و ترتكــه و
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حیــدا ً  ،لذلــك فهــي و مــن خــال قدرتهــا يف اجتیــاز
اصعــب االزمــات و أخطــر واعقــد املواقــف ،تحولــت
الــی واحــدة مــن الشــخصیات النــادرة التــي كان
االمــام الخمینــي (رض) یضــع ثقتــه بهــا  ،و هــو
الرفیــق الصدیــق لســاحة قائــد الثــورة االســامیة
منــذ بدایــة النضــال ضــد الطغیــان الشاهنشــاهي ،
الــی یــوم رحیلــه يف غــروب یــوم الثامــن مــن شــهر
كانــون الثاين/ینابــر.
ان آیــة اللــه هاشــمي رفســنجاين قــد قــدم يف
مرحلــة مــا قبل انتصــار الثــورة االســامیة ،و كذلك يف
مراحــل مــا بعــد انتصــار الثــورة و الحــرب املفروضــة
مــن قبــل النظــام العراقــي (الســابق) خدمــات كبیرة
و خالــدة لألســام و ایـران  ،و قــد كان لخدماتــه تلــك
اكــر االثــر يف اســتقرار و تثبیــت نظــام الجمهوریــة
االســامیة .ان عبــارات  ،مثــل " :هاشــمي حــي مــا
دامــت النهضــة حیــة" لألمــام الخمینــي (رض) و

ایض ـاً "لــن یصیــر اي شــخص لهاشــمي بالنســبة يل
" التــي قالهــا بحقــه قائــد الثــورة األمــام الخامنئــي
بعــد نهایــة رئاســة جمهوریــة الشــیخ رفســنجاين،
تبیــن شــخصیة و مكانــة هــذا الرجــل العظیــم يف
تاریــخ الثــورة االســامیة االیرانیــة .الــذكاء املفــرط ،و
الحنكــة السیاســیة و قدرتــه علــی التحلیــل  ،و مــن
جهــة اخــری الثقــة التــي اوالهــا األمــام الخمینــي
(رض) لهــذا املناضــل الثــوري ،جعلتــه منــذ البدایــة

ان عبارات  ،مثل« :
هاشمي حي ما دامت
النهضة حیة» لألمام
الخمیني (رض) و ایضاً
«لن یصیر اي شخص لهاشمي
بالنسبة يل « التي قالها بحقه قائد
الثورة األمام الخامنئي بعد نهایة
رئاسة جمهوریة الشیخ رفسنجاين،
تبین شخصیة و مكانة هذا الرجل
العظیم يف تاریخ الثورة االسالمیة
االیرانیة.

عدد خاص
ضمــن القالئــل املحیطیــن و القریبــن مــن مؤســس
و قائــد الثــورة االســامیة الكبیــر  ،فــكان احــد أهــم
املشــاركین يف القـرارات االسـراتیجیة التــي اتخذتهــا
الثــورة و النظــام  ...و قــد تــم تأســیس اول حــزب
بعــد الثــورة مبشــاركة الفاعلــة  ،فــكان مــن االعضــاء
املؤسســین لحــزب الجمهوریــة االســامیة يف العــام
األول مــن انتصــار الثــورة.
مــع انتصــار الثــورة االســامیة و املؤام ـرات التــي

رئیــس دیــوان القضــاء االعلــی.
والزلنــا نذكــر جیــدا ً كیــف كان املحللــون االعــداء
و االعــام املعــادي للثــورة االســامیة و يف وقــت
كانــت البــاد تواجــه عدوان ـاً تام ـاً و رشس ـاً  ،یربــط
بیــن عمــر النظــام والجمهوریــة االســامیة و عمــر
قائــد الثــورة الكبیــر و مفجرهــا و مهندســها األمــام
الخمینــي (رض) ...لكنهــم غفلــوا يف تحلیلهــم عــن
وجــود رجــل عظیــم وأحــد اقــدم تالمــذة االمــام

ان ما شاهدناه من
حضور ملیوين يف تشییعه
و الذي شمل مختلف
االتجاهات السیاسیة و
الفكریة دلیل علی ان خطاب
العقالنیة و االعتدل الذي طرحه
یحظی باحرتام و تقدیر جمیع
ابناء الشعب  ..و ان لشخصیة
و خدماته التي قدمها مكانة
خاصة يف قلوب اكرث من جیل من
االیرانیین.

و اجهتهــا الثــورة مــن قبــل اعدائهــا لبــث الفوضــی و
انعــدام األمــن داخــل البــاد و بالتــايل القضــاء علــی
حركــة الشــعب االی ـراين املســلم  .اصبــح املقربــون
لألمــام الخمینــي (رض ) هدف ـاً لألغتیــال الجســدي
و املعنــوي مــن قبــل القــوی املعادیــة للثــورة  ...كان
الطریــق االقــر بالنســبة الیهــم مــن اجــل رضب
الثــورة و اســقاطها هــو اغتیــال الشــخصیات املؤثــرة
و القربیــة مــن االمــام الخمینــي (رض) لكــن مقاومــة
الرجــال (الذیــن كانــوا حــول االمــام و صالبتهــم و
منهــم الشــیخ الفقیــد هاشــمي رفســنجاين جعلــت
الجامهیــر ولفــرة طویلــة تــردد هــذا الشــعار "
التحیــة و الحیــاة ألنصــار الخمینــي الثالثة  ،هاشــمي
و الســیدین الحســینیني " و املقصــود بالســیدین
الحســینین هــا ،ســاحة قائــد الثــورة االســامیة آیة
اللــه الســید علــی الحســیني الخامنئــي و الشــهید
املظلــوم الدكتــور محمــد الحســیني البهشــتي ،

الخمینــي و الــذي اســتطاع يف لحظــة رحیــل االمــام
الخمینــي ان یرســو بســفینة الثــورة علــی بــر األمــان.
بعــد رحیــل األمــام الخمینــي (رض) مؤســس
الجمهوریــة االســامیة  ،و يف اجتــاع مجلــس خـراء
القیــادة  .اســتطاع الفقید هاشــمي رفســنجاين و بكل
شــجاعة و شــهامة ان یطــرح رأی ـاً لألمــام الخمینــي
حــول قیــادة الثــورة والنظــام و حــول جدارة ســاحة
القائــد الخامنئــي لذلــك ،و ان یقنــع األمــام الخامنئي
بتحمــل هــذه املســؤولیة الخطیــرة  ...و بهــذا
االختیــار الدقیــق و الصائــب اســتطاع ان یجهــض
مؤامــرات االعــداء و دسائســهم.
كان انهــاء الحــرب املفروضــة التــي اســتمرت
لثــان ســنوات ،عملیــة صعبــة للغایــة .و يف اجتــاع
لكبــار مســؤويل النظام لــدی األمام الخمینــي (رض) ،
یقــول آیــة اللــه هاشــمي رفســنجاين لألمــام الخمیني
 :اســمحوا يل ان اتحمــل اعــان وقــف اطــاق النــار،

يك ال تتــرر شــخصیتكم و بأمكانكــم ان تحاكمــوين
حتــی مســتقبالٌ يف محكمــة عســكریة!
كانــت خطــب الشــیخ رفســنجاين و علــی مــدی
فــرة الحــرب املفروضــة  ،و اضافــة الــی الحــاس
الــذي تبثــه يف نفــوس املقاتلیــن " كانــت مــدار رصــد
و تحلیــل االعــام الغــريب والــرق  ،بــل كانــت خطبه
اســاس مواقفهــم السیاســیة و حتــی العســكریة يف
مواجهــة النظــام  ،ألنهــم كانــوا یدركــون مكانتــه يف
املنظومــة السیاســیة و دوره يف املعــادالت الداخلیة و
مــدی ثقــة األمــام بــه.
لقــد خــرج آیــة ا.للــه رفســنجاين مــن جمیــع
املســؤولیات التــي اوكلــت الیــه منــذ انتصــاء الثــورة
و قیــام الجمهوریــة االســامیة مرفــوع الــرأس  ..مل
یكــن هــذا الرجــل الــذي یوصــف ب " أمیــن األمــام
الخمینــي" هدف ـاً لالعــام و االغتیــال املعنــوي مــن
قبــل اعــداء الثــورة يف الخــارج فقــط ،بــل واجــه يف
الداخــل ایضــاً اشــد االتهامــات و االســاءات ،لكنــه
رغــم كل ذلــك مل یتــواين يف دوره بدعــم الثــورة
والتعبیــر عــن مطالبــات الشــعب و الدفــاع عــن خط
والیــة الفقیــه و ســاحة قائــد الثــورة.
حمــل الشــیخ هاشــمي رفســنجاين عناوینـاً كثیــره
و وصــف بألقــاب عدیــدة  ،منهــا "امیركبیــر العــر
" و" رفیــق ســاحة القائــد" و " قائــد االعــار و
البنــاء" و " امیــن االمــام الخمینــي " و " قائــد الحــرب
الشــجاع".
كان الشــیخ رفســنجاين و رغــم جامهیریتــه
الواســعة و مكانتــه الرســمیة يف النظــام "بهشــتي
املظلــوم " يف عرصنــا ایضــاً!
ان ماحــول آیــة اللــه هاشــمي رفســنجاين الــی
شــخصیة كاریزمیــة يف داخــل البــاد و خارجهــا و قــد
اعــرف بذلــك العدیــد مــن معارضیــه السیاســین ،
هــو  :صــره و اســتقامته يف الشــدائد و االزمــات ،و
بعــد نظــره و تقدیمــه مصالــح الثــورة والشــعب و
النظــام علــی مصالحــه الشــخصیة...
ان مــا شــاهدناه مــن حضــور ملیــوين يف تشــییعه
و الــذي شــمل مختلــف االتجاهــات السیاســیة و
الفكریــة دلیــل علــی ان خطــاب العقالنیــة و االعتدل
الــذي طرحــه یحظــی باحــرام و تقدیــر جمیــع
ابنــاء الشــعب  ..و ان لشــخصیته و خدماتــه التــي
قدمهــا مكانــة خاصــة يف قلــوب اكــر مــن جیــل مــن
االیرانییــن.
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يف ظــروف صعبــة للغایــة .شــكل آیــة اللــه
هاشــمي رفســنجاين اول حكومــة لــه عــام  ،1989و
كانــت الصعوبــة يف وضــع البــاد بعــد الحــرب مــع
العــراق ( ... )1988-1980و كــا ان الحكومتیــن
الثالثــة و الرابعــة ادارتــا البــاد يف ظــروف الحــرب
ت
جــد
الصعبة  ،فأن الحكومة و
نفســها يف ظــروف اســتثنائیة و يف مواجهــة مخلفات
الحــرب ،فــكان طبیعیـاً ان تســمي نفســها "حكومــة
االعــار" بأعتبــاره الهــدف الــذي جــاءت مــن أجلــه
 ،بعبارهــا اخــری ،فــأن االعــار هــي مهمــة ایــة
حكومــة تســتلم زمــام األمــور بعــد الحــرب.
بــدأ هاشــمي رفســنجاين مرشوعــه بأعــاده
االعــار مــن خــال اجــراءات متعــددة  ،منهــا
 :الخصخصــة  ،تنمیــة الصناعــات الخفیفــة و
الثقیلــة  ،فتــح بورصــة طه ـران ،لكنــه كان یواجــه
مــن جانــب آخــر قلــة املصــادر املالیــة مــن أجــل
التنمیــة  ...و مــع ذلــك اســتطاع ان یطــور البنــی
التحتیــة يف البــاد يف مســار تنمــوي مربمــج.
و مــع ان مشــاریعه مل یكــن الغلبهــا تأثیــرات
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آنیــة و عاجلــة  ،لكنهــا اســعفت البــاد تنمویـاً رغــم
جمیــع املشــكالت البنیویــة املوجــودة.
كانــت خســائر الحــرب املفروضــة علــی ایــران
تصــل الــی  1000ملیــار دوالر ،يف حیــن ان دخــل
البــاد مــن العملــة الصعبــة مل یكــن لیتجــاوز 10
ملیــار دوالر يف بعــض الســنوات.
و مــع كل ذلــك ســعی ایــة اللــه رفســنجاين و
مــن خــال الســوق الحــرة و التنافــس االقتصــادي
و جلــب االســتثامرات الداخلیــة و الخارجیــة الــی
ازدهــار الوضــع االقتصــادي.
و مــع ان بعــض خــراء االقتصــاد یــرون تعــر
االهــداف التــي وضعهــا هاشــمي رفســنجاين نصــب
عینیــه الســباب مختلفــة ،اال ان خــراء آخــرون
یــرون يف فــرة االعــار اقتصادی ـاٌ عــر العقالنیــة
االقتصادیــة.
الســید احمــد حامتــي یــزد ،الخبیــر و الناشــط
االقتصــادي  ،تحــدث ملوقــع " خــر اونالیــن" حــول
املــؤرشات االقتصادیــة لفرتهــا رئاســة املرحــوم
آیــة اللــه هاشــمي رفســنجاين  ،فقــال" :االعــار يف

ذلــك الوقــت كان قرینـاً بالعقالنیــة و كان الســلوك
االقتصــادي بعیــدا ً عــن االنفعــال و عــدم املحاســبة
و االرتجــال".
واضــاف  " :يف بدایــة رئاســة املرحــوم هاشــمي
كانــت البــاد تواجــه مشــاكل عدیــده و كان الدمــار
الــذي خلفتــه الحــرب كبی ـرا ً ،و كان علیــه اعادهــا
اعــار جمیــع ذلــك  ...القضیــة املهمــة للغایــة هــي
ان الحكومــة التــي كان یرأســها و یوجههــا رئیــس
الجمهوریــة (هاشــمي رفســنجاين) بنفســه مل تتجــه
الــی اســهل وابســط الحلــول  ،اي االســترياد ،بــل
قامــت بأنشــاء املصانــع و البنــی االنتاجیــة ،مثــل:
معامــل االســمنت  ،الفــوالذ ،األملینــوم و غیرهــا ،
الكثیــر مــن تلــك الصناعــات التــي قامــت حینهــا يف
البــاد الت ـزال متــارس عملهــا حتــى األن”.
االقتصاد الذي اعاد بناءه الشیخ رفسنجاين:
يف العقــد الثــاين بعــد انتصــار الثــورة االســامیة،
و بعــد ســنة مــن نهایــة الحــرب املفروضــة بــدأت
الحكومــة بتطبیــق الخطــة التنمویــة االولــی و التــي
اختــارت اس ـراتیجیة االقتصــاد الحــر و االعــار ...

عدد خاص
هــذه الخطــة تــم التصویــت علیهــا و اقرارهــا يف
شــهر شــباط (فربایــر) 1990م و كانــت اهدافهــا
الرئیســة  ،هــي :
 اعادة بناء و تقویة القدرات الدفاعیة للبالد. اعادة بناء مراكز االنتاج . النمــو االقتصــادي القائــم علــی اولویــة القطــاعالزراعــي.
 مكافحة التضخم . ضامن العدالة االجتامعیة . ضامن الحد االدنی من متطلبات الشعب. تعدیل اسالیب و مناذج االستهالك. اصــاح االدارة التنفیذیــة و القضائیــة للبــاد(قانــون خطــة التنمیــة االقتصادیــة و االجتامعیــة و
التقافیــة االولــی للجمهوریــة االســامیة االیرانیــة)...
و كذلــك فــأن تنفیــذ الخطــة الخمســیة االولــی
للتنمیــة االقتصاديــة جــرى يف هــذه الحكومــة
والتــي اعتمــدت سياســة االنفتــاح االقتصــادي
ووضــع قوانیــن ضــد االحتــكار.
یقــول الســید یحیــي آل اســحاق ،وزیــر
التجــارة يف حكومــة االعــاريف حديثــه اىل احــد
الصحــف االيرانيــة (صحیفــة " ابتــكار") ان نطفــة
جمیــع مشــاریع الطــرق و املواصــات  ،الســدود
 ،البرتوكیمیاويــات ،الحدیــد و الصلــب  ،و اغلــب

ان ما شاهدناه من
حضور ملیوين يف تشییعه
و الذي شمل مختلف
االتجاهات السیاسیة و
الفكریة دلیل علی ان خطاب
العقالنیة و االعتدل الذي طرحه
یحظی باحرتام و تقدیر جمیع
ابناء الشعب  ..و ان لشخصیة
و خدماته التي قدمها مكانة
خاصة يف قلوب اكرث من جیل من
االیرانیین.

مــا نشــاهده الیــوم مــن بنــی تحتیــة يف البــاد ،
قــد عقــدت يف عــر الســید هاشــمي رفســنجاين
 ،رغــم كل الصعوبــات التــي واجهتهــا حكومتــه و
البــاد  ..و قــد ادت هــذه السیاســات الــی الكثیــر
مــن الضغوطــات االجتامعیــة علــی شــخص الشــیخ
هاشــمي رفســنجاين  ،لكنــه واجــه جمیــع تلــك
الضغــوط بالصــر و التحمــل.
العدیــد مــن مشــاریع املناجــم هــي أرث فــره
االعــار:
یقــول رئیــس منظمــة تنمیــة و تحدیــث املناجــم
و الصناعــات املعدنیــة يف ایــران:ان العدیــد مــن
املشــاریع التــي یجــري افتتاحهــا و االســتفادة
منهــا الیــوم بــدأت يف حكومــة االعــار ،و آخرهــا
تیتانیــوم كهنــوج (كهنــوج اســم منطقــة) و التــي
تــم وضــع الحجــر االســاس لهــا قبــل اســابیع
بحضــور نائــب رئیــس الجمهوریــة و ایضـاً مــروع
تطویــر فــوالذ الــذي بــدأ انتاجــه هــذه األیــام  ،او
مشــاریع تطویــر صناعــات الحدیــد و الصلــب و
ایضـاً صناعــات النحــاس  ...و اذا اردنــا ان نعــدد كل
مــا قامــت بــه حكومــة الراحــل هاشــمي رفســنجاين
فــأن القامئــة ســتطول:
واضــاف  :هــذه املشــاریع التــي و رثناهــا مــن
عــر االعــار ،تعــود لفــرة نهایــة الحــرب ،لذلــك
یجــب ان نــدرك اننــا حینهــا كنــا نریــد اعــار البــاد
و مل تكــن قدراتنــا املالیــة جیــدة .لكننــا يف الوقــت
ذاتــه بذلنــا اهتامم ـاً كبی ـرا ً باملشــادیع العمرانیــة و
الصناعیــة و املنجمیــة ،االمــر الــذي جعلنــا الیــوم
نفخــر مبــا انجزنــاه.
آیة ا ...هاشمي و التعلیم الحدیث:

یقــول الســید محمــد صــادق مشــایخ :ان آیــة
اللــه هاشــمي رفســنجاين ،كان یریــد مــن خــال
تأســیس الجامعــات ان الیخــرج الشــباب خــارج
البــاد ملواصلــة الدراســة  ،كان یحــرم الجامعییــن.
واضــاف الســید محمــد صــادق مشــایخ  ،الرئیــس
الســابق للجنــة االقتصادیــة يف مجمــع الشــؤون
املهنيــة بطهــران ،و أحــد املقربیــن مــن الشــیخ
هاشــمي رفســنجاين  ،يف حــوار مــع خــر اونالیــن
 :الخصوصیــة التــي میــزت الشــیخ رفســنجاين ،
هــي عظمــة روحــه  ،كان یشــفق علــی الشــعب،
كانــت لــه آمــال كثیــرة العــار البــاد  ،و يف مقدمــة
االعــال التــي كان یســعی الیهــا  ،هــو توفــر
الضــان والتأمیــن االجتامعــي لجمیــع املواطنیــن .و
تابــع " و لعــل مــن أهــم واعظــم انجازاتــه  ،تنمیــة
و تطویــر النظــام الجامعــي" لقــد ســهل دخــول
الجامعــة للكثیــر مــن ابنــاء الوطــن مــن خــال
تأسیســه للجامعــة "االســامیة الحرة(دانشــكاه
آزاد) ،و الحقیقــة انــه هــو الــذي ادخــل املعرفــة
الحدیثــة الــی البــاد ،و هــو مــن بــدأ مــروع
قطــار االنفــاق (املــرو) .
و قــال الســید محمــد صــادق  ( :الشــیخ
رفســنجاين كان یســعی الــی رفــع معــدالت التنمیــة
االقتصادیــة و العلــوم بیــن الشــعب االیــراين .
وختــم الســید محمــد صــادق حدیثــه بالقــول:
كان الراحــل هاشــمي رفســنجاين یرغــب بأنجــاز
مــروع ربــط بحــر قزویــن بالخلیــج الفــاريس ،
بهــدف اعــار املناطــق الصحراویــة يف ایــران.
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مامالشــك فیــه ان الفقیــد الراحــل ایــة اللــه
الهاشــمي الرفســنجاين قــد قــام منــذ انتصــار الثــورة
االســامیة حتــی آخــر ایــام حیاتــه بخدمــات عدیــدة
علــی مختلــف االصعــدة و املســتویات .و مبــا أنــه
كان قــد تبــوأ مراكــز مهمــة مختلفــة يف حكومــة
الجمهوریــة االســامیة االیرانیــة  ،مــن هنــا یمكــن
دراســة مــا قدمــه مــن خدمــات جلیلــة مــن زوایــا
مختلفــة اال ان دوره يف املجــال االقتصــادي للبلــد
یبــدو بالشــك اكــر و اكــر تأثیـرا ً مــن بقيــة املجــاالت
و اطــاق لقــب رائــد البنــاء علــی هــذه الشــخصیة
یربهــن علــی مــدی املســاعي والجهــود الحثیثــة التي
بذلهــا ســاحته مــن اجــل تنمیــة و تطویــر البلــد و
تأمیــن الرفــاه للشــعب .و علــی هــذا الصعیــد ینبغي
دراســة خدمــات الفقیــد ایــة اللــه الرفســنجاين يف
ثالثــة مراحــل:
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املرحلــة االولــی :وهــي املرحلة املتعلقــة بالحرباملفروضــة فقــد كان ســاحته مــن الشــخصیات
القلیلــة التــي متكنــت مــن خــال رؤیتهــا الثاقبــة
ان تــرك تأثیــرا ً علــی عملیــة التنمیــة يف البلــد .و
مبــا أنــه خــال فــرة الحــرب كان یتــم تعبئــة جمیــع
االمكانيــات للدفــاع عــن البلــد .لكــن مــع ذلك تشــیر
الحقائــق والواقعیــات الــی ان ایــة اللــه الرفســنجاين
متكــن مــن خــال ادارتــه الصحیحــة ان یخصــص
قســم مــن املــوارد املالیــة للقطاعــات االخــری للبلــد.
 املرحلــة الثانیــة :وهــي مرحلــة مهمــة للغایــةحيــث كانــت مرحلــة مابعــد الحــرب یعنــي يف
الفــرة التــي كانــت ایـران تعــاين فیهــا مــن تداعیــات
حــرب الثــاين ســنوات والدفــاع املقــدس حیــث
كانــت متخلفــة علــی الصعیــد االقتصــادي و تواجــه
تحدیــات كبیــرة يف هــذا املجــال و يف تلــك الفــرة

حیــث وصــل ایــة اللــه الرفســنجاين الــی رئاســة
الجمهوریــة كان علیــه مــن جهــة ان یــدرج يف جدول
اعاملــه موضــوع اعــادة اعــار البنــی التحتیــة
لخمــس محافظــات علــی االقــل وهــي املحافظــات
التــي تعرضــت للدمــار خــال فــرة الحــرب .و
الحقیقــة ان موضــوع انتشــار و تنمیــة الكثیــر مــن
الصناعــات الداخلیــة واملحلیــة قــد انطلقــت خــال
فــرة رئاســته .ویمكــن ان نذكــر منهــا علــی ســبیل
املثــال الصناعــات البرتوكیمیاویــة و الغــاز و احــداث
الطــرق و املواصــات و بنــاء الســدود و تطویــر
املحطــات الكهربائیة.كــا ینبغــي ان الننســی بــان
االمطــار الغزیــرة التــي كانــت تســتمر الیــام عدیــدة
كانــت تــؤدي الــی وقــوع ارضار و خســائر يف املــدن و
خاصــة يف القــری و االریــاف اال ان الســدود التــي تــم
انشــاؤها يف فــرة رئاســته قــد بدلــت هــذه االمطــار
الــی احتیــاط مــايئ و حالــت دون انهــدام املناطــق
و خاصــة القــری و االریــاف ایضـاً .وطبعـاً ســاهمت
هــذه الســدود ايضــا يف ادخــار املیــاه و اســتخدامها
كمصــدر مهــم يف مجــال الــري و الزراعــة و االعــال
املهمــة االخــری ..بعــد الحــرب ایض ـاً كانــت تواجــه
بعــض املناطــق مشــكلة انقطــاع الكهربــاء بیــن فــرة
و أخــری لكــن بعــد انتهــاء فــرة رئاســة الرفســنجاين
تــم حــل هــذه املشــكلة بســبب االعــال التــي
قــام بهــا يف مجــال صناعــة و تطویــر العدیــد مــن
محطــات تأمیــن الطاقــة الكهربائیــة.
املحــور االخــر لخدمــات الفقیــد آیــة اللــه
الرفســنجاين كان يف مجــال االســتثامرات االجنبیــة
ففــي حیــن ان ایــران كانــت متــر مبرحلــة مابعــد
الحــرب اال انــه اســتطاع ان یجــذب مصــادر مالیــة
كبیــرة مــن بقیــة البلــدان لصناعــة و ترمیــم البنــی
التحتیــة للبلــد .و يف فــرة رئاســته ایض ـاً تــم و الول
مــرة بعــد الثــورة تثبیــت اســعار العمــات الصعبــة.
بصــورة عامــة ان ماقدمــه الفقیــد آیــة اللــه
الرفســنجاين يف خدمــات يف املجــال االقتصــادي هــي
خدمــات كثیــرة الیســع املجــال لذكرهــا يف مــكان
واحــد و ینبغــي االعــراف بــان املبــادرات التــي
قــام بهــا هــذا الرجــل يف مجــال التنمیــة املســتدیمة
يف ایــران بلغــت حجیــاً كبیــرا ً جــدا ً .و اذا رأینــا
الیــوم بــان ایــران قــد حققــت االكتفــاء الــذايت يف
بعــض املجــاالت و القطاعــات املهمــة فهــذا االمــر يف
الحقیقــة رهیــن مبــادرات و مســاعي هــذا الرجــل
الكبیــر الــذي یســتحق بالفعــل أن یطلــق علیــه لقب
رائــد بنــاء البلــد.

عدد خاص
نظرة على كتب و تأليفات اية اهلل
الهاشميالرفسنجاني

كــا ذكرنــا يف املقــاالت و املواضــع ان الراحــل
الفقیــد آیــة اللــه الهاشــمي الرفســنجاين كان یتمتــع
مبواهــب عدیــدة  .والــی جانــب تاریخــه النضــايل
املعــروف يف مقارعــة النظــام الســابق و الجهــود
الكثیــرة التــي بذلهــا مــن اجــل انتصــار الثــورة
االســامیة و دوره الكبیــر يف الوقــوف الــی جانــب
مؤســس الجمهوریــة االســامیة االیرانیــة االمــام
الخمینــي (ره) و القائــد املعظــم االمــام الســید عــي
الخامنئــي  .كان بارعــا يف مجــال الكتابــة و تألیــف
الكتــب املهمــة التــي یمكــن ان تــؤدي دورا ً مهـاً يف
هدایــة املجتمــع يف املجــاالت املختلفــة.
و اول عمــل قــام بــه الفقیــد الراحــل يف مجــال
الكتابــة هــو ترجمــة كتــاب (القضيــة الفلســطینية
) للمفكــر الفلســطيني أكــرم زعيــر .الــذي تــم
اصــداره يف فــرة كانــت العالقــات بیــن النظــام
البهلــوي و الكیــان الصهیــوين تــزداد قــوة يومــا بعــد

يــوم  .والحقيقــة ان هــذا الكتــاب قــد طبــع يف فــرة
كانــت فیــه الكتابــه عــن فلســطین والتطــرق الــی
قضایــا الشــعب الفلســطیني امــرآ خطیــرآ و ممنوعـاً
منعــا باتــا حيــث مل يكــن احــد يتجــرآ بــأن يكتــب
يف هذااملجــال ،ناهيــك عــن تنــاول قضايــا الشــعب
الفلســطیني  .و بعــد ســنة مــن صــدور هــذا الكتــاب
یعنــي يف عــام  1964كان آیــة اللــه الرفســنجاين
یتعــرض للتعذیــب يف الســجن علــی ایــدي رجــال
االمــن (الســاواك) و جــاوزة البــاط امللــي ،و ذلــك
ألن كتــاب (تاریــخ فلســطین ) كان قــد احــدث ضجة
كبیــرة داخــل املجتمــع االیـراين ،كــا ان رجــال االمــن
(الســاواك) متكنــوا مــن خــال هــذه الكتــاب ان
یحصلــوا علــی أدلــة تربهــن علــی تعــاون ایــة اللــه
الرفســنجاين مــع حــزب املؤتلفــة االســامي.
و یذكــر ان الفقیــد الراحــل قــد تعــرض للســجن
خــال فــرة نضالــه  7مــرات و قــد قضــی اكــر

مــن اربعــة ســنوات مــن عمــره يف الســجون .و
طبعــا ان النضــال كان یمثــل جــزءا ً مــن شــخصیته
كمناضــل ثــوري اصبــح فیــا بعــد رجــل سیاســة و
مــن ثــم شــخصیة تولــت مســؤولیات كبــرة خاصــة
بعــد انتصــار الثــورة االســامیة املباركــة اال ان هنــاك
جوانــب عدیــدة مــن هــذه الشــخصیة مل یتــم
التطــرق الیهــا بشــكل جیــد واحــد هــذه الجوانــب
هــو كتاباتــه و تألیفاتــه.
و قــد بــدأ ســاحته العمــل يف مجــال الكتابــة مــن
خــال تألیــف كتــاب (تاریــخ فلســطین) و اســتمر
بالكتابــة حتــی آخــر ایــام حیاتــه ،و طبعــا یعتــر
آیــة اللــه الهاشــمي الرفســنجاين علــی هــذا الصعیــد
مــن املســؤولین املعدوديــن الذیــن كتبــوا ذكریاتهــم
ويجــدر االشــارة الــی ان كتــاب (تاریــخ فلســطین )
كان قــد وصــل الــی یــد املرحــوم الدكتــور ( محمــد
مصــدق) -عندمــا كان يف املنفــی – فأبــدی اعجابــه
بــه واعلــن دعمــه لــه و طالــب بنــره و توزيعــه
علــی نطــاق واســع حتــی یتمكــن جمیــع النــاس
االطــاع علیــه.
بعــد ســنوات من تألیــف كتــاب (تاریخ فلســطین
)  ،قــام آیــة اللــه الهاشــمی الرفســنجاين بتألیــف
كتــاب (امیركبیــر ؛ بطــل النضــال ضــد االســتعامر )،
الــذي یعتــر حتــی االن مــن اهــم الكتــب املرجــع
ملعرفــة شــخصیة املناضــل االی ـراين املعــروف (میــرزا
محمــد تقــي الفراهــاين امللقــب) بأمیركبیــر الــذي
یحظــی بشــهرة كبیــرة يف تاریــخ ای ـران.
و مــن كتبــه املعروفــة االخــری یمكــن االشــارة الی
كتــاب (دور علــاء الدیــن يف الثــورة)  ،و (خــوف عامل
االســتكبار) و (علــاء الدیــن و لیربالیــة رشیعتــي)..
علــی كل حــال ان الرفســنجاين كان مــن السیاســیین
القليلــن الذیــن اهتمــوا بتالیــف الكتــب و هــو مــن
الشــخصیات املعــدودة التــي قامــت بتألیــف كتــب
عــن الســنوات املهمــة للتاریــخ االی ـراين املعــارص .و
هنــا نلقــي نظــرة اجاملیــة علــی بعــض هــذه الكتب.
الكتب الدینیة:
بلــغ عــدد الكتــب التــي ألفهــا الفقیــد الراحــل
آيــة اللــه الرفســنجاين يف مجــال املعــارف و العلــوم
القرآنیــة حوالــی  14كتابــاً  .و هــي كتــب ابحــاث
و تفســیر و یمكــن ان نذكــر منهــا كتــاب (ثقافــة
القــرآن ) و (معجــم مواضيــع و مفاهیــم القــرآن)
و (دراســات قرآنیــة)( ،ثقافــة القــرآن :مفتــاح
التوصــل الــی املواضيــع واملفاهیــم القــرآن الكریــم)،
و (التفســر املرشــد  :اســلوب جدیــد يف تقدیــم
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مفاهیــم و مواضيــع القــرآن )  ،و (مكانــة املســاجد يف النظــام االســامي مــن منظور القــرآن )....
و حــول اهمیــة هــذه الكتــب یــرح الكاتــب و الباحــث املعــروف يف مجــال دراســة القــرآن
حجــة االســام محمــد علــی مهــدوي راد( :ان التفســیر املرشــد هــو تفســیر ترتیبــي مفهــرس
للقــرآن الكریــم و قــد قــام آیــة اللــه الرفســنجاين بتألیفــه عندمــا كان يف الســجن  ،و مبــا انــه
كان حافظــا للقــرآن الكریــم كان یكتــب اآلیــات علــی اي يشء یســتطیع العثــور علیــه  .و يف
الســنوات التالیــة عندمــا اصبحــت االجــواء مفتوحــة اكــر يف الســجن العــام و كان مســجوناً
الــی جانــب علــاء كبــار مثــل آیــة اللــه الطالقــاين و آیــة اللــه ربــاين و آیــة اللــه انــوري و
كان لدیــه مصدریــن للكتابــة مثــل كتــاب تفســیر (مجمــع البیــان و( املیـزان ) .قــام بتصنیــف
كتاباتــه يف دفاتــر خاصــة حیــث بلغــت كتاباتــه يف النهایــة
بــن  20الــی 4حــوايل اربعــن دف ـرا ً .بعــد انتصــار الثــورة
وعندمــا اصبحــت مســؤوالً عــن مكتــب االعالم حیــث كنت
مستشــارآ و عضــوا ً يف اللجنــة العلمیــة  ،قمــت بتدویــن و
اعــداد مــا كتبــه ایــة اللــه الرفســنجاين).
املواضع االجتامعیة
مــن اهــم الكتــب التــي قــام بتألیفهــا آیــة اللــه
الرفســنجاين يف املجــال االجتامعــي هــو كتــاب (املــرأة و
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العدالــة االجتامعیــة).
یومیات او ذكریات یومیة
بــدأ آیــة اللــه الهاشــمي الرفســنجاين بكتابــة و تســجیل
الذكریــات و القضایــا و قــد تــم فیــا بعــد .جمــع و تدویــن هــذه
الكتابــات يف اطــار كتــب حملــت عنــوان (ذكریــات) .ونذكــر هنــا
عــدد منهــا :
(مرحلــة النضــال) (مرحلــة الــوالدة حتــی انتصــار الثــورة
االســامیة) .هــذا الكتــاب هــو اول كتــاب مــن كتــب ذكریــات
الهاشــمی الرفســنجاين و هــو كتــاب یتعلــق بذكریــات مــا قبــل
الثــورة االســامیة یعنــي منــذ والدتــه عــام  1934م حتــی عــام
 1979م.
(الثــورة و االنتصــار)( :الفــرة مــا بیــن  1979م و  1980م )
حیــث یتطــرق هــذا الكتــاب الــی االعــال و الذكریــات يف عامــي
 1979و  1980م اللــذان یعتـران املرحلــة الزمنیــة املهمــة النتصــار
الثــورة االســامیة.
(الثــورة يف ازمــة) (عــام  1980م )  .جــاء يف مقدمــة هــذا
الكتــاب ( :ان عــام  1980م یعتــر مــن الســنوات املهمــة يف تاریــخ
الثــورة االســامیة حیــث تــرك تأثی ـرا ً كبی ـرا ً يف التطــورات التــي
حصلــت بعــد الثــورة االســامیة و منهــا :
انطالق عمل مجلس الشوری االسالمي
تشكیل حكومة الشهید رجايئ
بدایة الحرب العراقیة املفروضة علی ایران
ان هــذه االحــداث التــي حصلــت يف عــام  1980م جعلــت
هــذا العــام ابــرز مــن بقیــة الســنوات .
( -4العبــور مــن االزمــة) (عــام  1981م ) و یشــتمل علــی
الذكریــات الیومیــة التــي كتبهــا عــن احــداث عــام 1981م .
و تعتــر هــذه الذكریــات مــن اكمــل االحــداث املســجلة يف
الســنوات االخیــرة و هــي تحظــی باهمیــة خاصــة و ذلــك ألن
الكاتــب كان يف قلــب هــذه االحــداث التــي كان یســجلها یومیـاً.
( -5بعــد االزمــة )  1982م :يف عــام  1982اصبــح ایــة اللــه
الرفســنجاين رئیســا للحمهوريــة االســامية و كان يف نفــس الوقت
ممث ـاً لالمــام الخیمینــي (ره) يف مجلــس الدفــاع االعلــی و كان
یــؤدي دورا ً مهــاً و مؤثــرا ً يف القــرارات و السیاســات العامــة
للبلــد  .و قــد تطــرق ســاحته يف
هــذه الذكریــات الــی مواضــع
عدیــدة منهــا.
استمرار الحرب املفروضة
عملیات فتح املبین
تحریــر مدینــة خرمشــهر
بشــكل كامــل.
عملیات رمضان و الفجر.
الحــرب التــي شــنها الكیــان
الصهیــوين علــی لبنــان

عدد خاص
مؤمتر فاس
تأســیس املجلــس االعلــی للثورة
االســامیة يف العراق
مؤمتر بلدان عدم االنحیاز
زیارة الهند
اكتشــاف االنقــاب العســكري
الــذي قــام بــه قطــب زاده
تأســیس الجامعــة االســامیة
الحــرة
تأســیس مجمــع تشــخیص
مصلحــة النظــام...
و غیرها
( -6الهــدوء و التحدیــات )  1983م :يف هــذه الســنة اضافــة الی
مســؤولیاته التــي ذكرناهــا مثــل رئاســة مجلس الشــوری االســامي
و الجهــود الكبیــرة التــي كان یبذلهــا يف املجــاالت املختلفــة  ،تقبــل
ســاحته مســؤولیات جدیــدة اخــری و منهــا  :قیــادة العملیــات
العســكریة ،واالنضــام الــی مجلــس التخطیــط الخــاص باألذاعــة
و التلفزيــون.
( -7الــی املصیــر )  1984م :وقعــت يف عــام  1984م احــداث
مهمــة مثــل اســتمرار الحــرب املفروضة،حيــث تحــدث آیــة اللــه
الرفســنجاين يف هــذا الكتــاب عــن ذكریــات بعــض االحــداث و قــد
طبعــت يف هــذا الكتــاب و ألول مــرة عــدة رســائل تاریخیــة.
( -8األمــل و القلــق)  1985م  :جــاء يف مقدمــة الكتــاب( :كانــت
الحــرب يف عــام  1985م كالســنوات املاضیــة القضیــة االولــی للبلد،
حیــث طغــت قضیــة الحــرب علــی بقیــة القضایــا االخــری للبلــد
حتــی االنتخابات الرئاســیة.
( -9ذورة الدفــاع ) 1986م :و قــد اختــص هــذا الكتــاب بــرد
ذكریــات حیــاة آیــة اللــه الرفســنجاين والتــي شــملت ( :فــرة
النضــال ) مرحلــة االزمــة و تجــاوز االزمــة و املراحــل االخــری
اضافــة الــی ذكریــات ســنة اخــری مــن حیاتــه .
( -10الدفــاع و السیاســة)  1987م :احــد ابــواب هــذا الكتــاب
تشــتمل علــی الحــوارات الخاصــة التــي جــرت بیــن آیــة اللــه
الرفســنجاين  -عندمــا كان ممثــا للقائــد يف مجلــس الدفــاع االعلی
– و بیــن االمیــن العــام لالمــم املتحــدة انــذاك یعنــي خاویــار بریــز
دو كویــار و ارســال تقریــر هــذه الحــوارات الــی مجلــس االمــن
يف عــام 1987م.
( -11انتهــاء الدفــاع و بدایــة االعــار ) 1988م :و یشــتمل هــذا
الكتــاب علــی ذكریــات آیــة اللــه الرفســنجاين عندمــا كان ممثــا
لالمــام الخمینــي يف مجلــس الدفــاع و القیــادة العلیــا للحــرب
واملشــاورات التــي اجراهــا مــع االمــام الخمینــي (ره) و رؤســاء
الســلطات الثالثــة حــول قبــول الق ـرار  598يف عــام  1988م.
 -12اعــادة االعــار و البنــاء 1989م :یشــتمل هــذا الكتــاب
علــی ذكریــات رئیــس مجمــع تشــخیص النظــام منــذ عــام  1989م
 ،حیــث تطــرق فیــه الــی مواضــع عدیــدة منهــا:

اجراء التمهیدات الطالق رساح االرسی
رحیــل مؤســس الثــورة االســامیة االمــام الخمینــي
(قــدس رسه الرشیــف)
انتخــاب آیــة اللــه الخامنئی قائــدا ً للجمهوریة االســامیة
مــن قبــل مجلــس الخ ـراء و التطــورات العدیــدة االخــری
التــی حصلــت يف تلــك الســنة.
و طبعــا هنــاك كتــب اخــری الیســع املجــال لذكرهــا
هنــا.
و الحقیقــة ان هــذه االعــال تشــیر الــی ان آیــة اللــه
الرفســنجاين الــی جانــب مامرســة املهــات واملســؤولیات العدیــدة التــي كانــت ملقــاة علــی
عاتقــه كان یهتــم بالقضایــا االخــری ویســعی الــی التألیــف والــی الكتابــة يف القضایــا املختلفــة
و كانــت لــه كلــات ومحــارضات عدیــدة ايضــا يف املجــاالت املختلفــة و قــد اخرتنــا يف هــذا
العــدد مــن املجلــة احــدی مقاالتــه التــي القاهــا يف املؤمتــر الــدويل الــذي حمــل عنــوان ((
افــكار و رؤی قرانیــة لالمــام الخمینــي (رضــوان اللــه علیــه و تحمــل هــذه املحــارضة او املقــال
عنــوان (التعریــف بالقــرآن و االمــام و الثــورة).
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ان هــذه املحــاور الثــاث و هــي القــرأن الكریــم
و االمــام و الثــورة لهــا اهمیــة خاصــة يف نظــام
الثــورة االســامیة و اهدافهــا و اهــم هــذه املحــاور
هــو القـران الــذي بقــدر مــا نســتطیع علمیـاً كشــف
الحجــب عــن ارساره ســوف نتمكــن اكــر فاكــر مــن
التعریــف بــه و هــو مــا یقربنــا الــی مبــدأ العــامل و
االهــداف الســاویة و االســامیة البنــاءة.
و املحــور الثــاين :شــخص االمــام الــذي یعتــر
مــا قدمــه مــن جهــود و مــا تركــه مــن آثــار لتأریــخ
االســام خصوصــاً التاریــخ املعــارص هــو أكــر مــن
املســتوی املتعــارف الــذي یمكــن ملرجــع و عــامل دیني
أن یقدمــه فهــو حجــة علینــا يف زماننــا و هبة مــن الله
تعالــی و هبهــا لالســام و لعلــه هبــة للعــامل بــارسه.
أمــا املحــور الثالــث :الثــورة و التــي هــي ولیــدة
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االســام و نهضــة االمــام و انصــاره جمیعــاً.
إن القــران هــو اصــح و أتقــن وثیقــة لهدایــة
البرشیــة يف عرصنــا الحــارض و جمیــع رجــال الدیــن
االلهییــن مــن جمیــع االدیــان ممــن یعتقــدون باملبــدأ
الواحــد  -ســواء كانــوا یعرتفــون بالقــرآن او الیعرتفــون
بــه یســلمون بهــذا االمــر و هــو أن اللــه تعالــی الجــل
هدایــة النــاس و تكاملهــم قــد ارســل لهــم االنبیــاء
وانــزل الوجــي و الكتــاب؛ لیصلــوا الــی القــرب االلهي-
أي :أنــه جعــل طریــق الكــال مفتوح ـاً و هــذا مــا
یتفــق علیــه الجمیــع.
لكنــي مل أ َر بیــن االدیــان ســواء االبراهیمیــة منها أم
غیــر االبراهیمیــة وســواء الذیــن لهــم كتــاب ســاوي
معیــن أم الذیــن یدّعــون كتابـاً ســاویاً و نصوصـاً من
الهدایــة الســاویة دینـاً یدعــي أن كتابه أكرث شــمولیة

لــكل االمــور التــي یحتــاج الیهــا االنســان؛ الن بعضهــا
اهتــم باملســائل العرفانیــة و املســائل االعتقادیــة و
اهتــم بعضهــا باملســائل املادیــة ،و بعضهــا بالقصــص
و االناشــید و ...
و مــن بیــن االدیــان االكــر اتباعـاً الدیانة املســیحیة
و یعــرف اتباعهــا ان االنجیــل لیس كتاباً یشــتمل علی
الفــاظ الهیــة مخلوقــة ،بــل هــو عبــارة عــن معــارف
علمهــا الســید املســیح الصحابــه ثــم بــرزت بهــذا
الشــكل املوجــود الیــوم .و أن كتــاب الیهــود -التــوراة-
هــو الوحیــد الــذي لــه صبغــة ســاویة اصلیــة اال
أنــه مل یســلم مــن التحــرف و الــدس بخــاف الق ـران
الكریــم الــذي ظــل محفوظـاً بنصــه و كلامتــه ،و لحنه
و مقاطعــه و ســوره املعینــة و هویتــه الواضحــة و قــد
نــزل مــن قبــل اللــه تعالــی بواســطة جربئیــل علیــه
الســام علــی النبــي صلــی اللــه علیــه و آلــه.
و حتــی كتــاب الوحــي معروفیــن يف التأریــخ،
و طریقــة جمــع القــرآن ایضــاً مشــحصة فالجمیــع
معلــوم أمرهــم ،و قــد اتفــق الجمیــع علــی بقائه علی
مــا كان علیــه مصونـاً مــن التحریــف الــی یومنــا هــذا.
نعــم ،قــد یــردد البعــض شــبهات حــول القــرآن بانه
محــرف ،اال أنهــا التســتند الــی دلیــل علمــي رصیــن
یمكــن االعتــاد علیــه ،و الیســع أي شــخص إن اراد
أن یحكــم ضمیــره و انصافــه اال االذعــان بــان هــذا
الكتــاب الســاوي مل تلمســه یــد التحریــف ألن اللــه
تعالــی وعــد بحفظــه و صیانتــه عــن ذلــك فقــال (:إنــا
نحــن نزلنــا الذكــر و إنــا لــه لحافظــون).
فالنــص الــذي یكــون خالقــه رب الســاء و االرض،
و الــذي حافــظ علیــه الســلف حتــی وصــل الیــوم
الینــا فهــو وثیقــة ســاویة معتــرة بالنســبة للبرشیــة
جمعــاء ،و أفضــل مایمكــن التعویــل علیــه و الوثــوق
بــه.
و االمــر االخــر الــذي أریــد التأكیــد علیــه ،هــو أن
القــرآن یمتــاز بأهميــة فائقــة .فعندمــا یقــرأ االنســان
القــرآن بدقــة و یتدبــر فیــه ،و یســتعین بالعرفــان
الحقیقــي؛ مــن أجــل فهــم مفاهیمه الســامیة لیتمكن
مــن ایجــاد عالقــة بینــه و بیــن حقائــق العــامل ،حینئــذ
ســوف تكــون تصوراتــه عــن القــرآن مختلفــة متام ـاً
عــن ســائر التصــورات و هكــذا كان االمــام(ره).
إن مفاهیــم القــرآن مفاهیــم جامعــة و شــاملة
يف حقیقــة االمــر ،و الجامعیــة هنــا لیســت مبعنــی
الدخــول يف جزئیــات العلــوم و املســائل التاريخیــة و
االعتقــادات الجزئیــة بــل املقصــود منهــا هــو كــون
الكتــاب شــامل لجمیــع حاجــات االنســان مــن حیــث
الهدایــة و الحركــة التكاملیــة للبرشیــة؛ و كذلك كل ما

عدد خاص
یحتــاج الیــه االنســان يف مســیرة حیاتــه و ثقافتــه التي
یحتــاج الیهــا.
و هــو كتــاب فیــه كل يشء ،و لــو تأملنــا االیــات
القرآنیــة لوجدنــا فیهــا أحكامـاً اســامیة متقنــة كثیــرة
جــدا ،مضافـاً الــی مــا فیهــا مــن اصــول احالقیــة قــد
بینــت بطریقــة جمیلــة جــدا.
ففیــا یرتبــط باملعتقــد نجــده قــد بیــن افضــل
طریــق یوصل االنســان الــی العقيدة الســلیمة النابعة
مــن الفطــرة وفیــا یخــص الدنیــا و اللــه تعالــی و مــا
بیــن املبــدأ و املعــاد طرحت فیــه بحوث بافضــل بیان
و بلســان یفهمــه جمیــع النــاس .فهــو ســهل بالنســبة
للعــرب باعتبارهــم عارفیــن بالفاظــه و للفیلســوف
املتبحــر الــذي یفكــر يف العالقــة بیــن العــامل و
الكائنــات الطبیعیــة و للعــارف الواصــل يف ســلوكه الی
قــرب الــرب ،و ایضـاً ملــن یریــد التعــرف علــی االبعــاد
االجتامعیــة لالنســان.
و كــذا يف مجــال االدب ،فــان القــرآن مــع أنــه لیــس
بكتــاب قصــي ،لكنــه عندمــا یریــد بیــان أهدافــه و
اغراضــه یطرحهــا بأعلی مســتوی مــن االدب و البالغة
ضمــن قوالــب علمیــة وفنیــة راقیــة جــدا ً.
و يف مجــال التاریــخ مــزج القــرآن بیــن التاریــخ و
فلســفة التاریــخ فلیس القــرآن رسدا ً لحــوادث تأریخیة
محضــة ،و لیــس عرضـاً لفلســفة التاریخ ایضـاً لكنه يف
املواضــع التــي یكــون له فیهــا اشــارات تأریخیــة یظهر
منــه التاریــخ ممزوجـاً بفلســفته و هدفه.
و هكــذا بالنســبة لطــرح معــارف القرآن فــان رسده
لهــا یكــون يف قمــة الكامل.
و مــن الــروروي جــدا ً التعــرف علــی شــخصیة
االمــام كشــخصیة قرآنیــة فهــو وإن كان مــن الناحیــة
السیاســية الیحتــاج الــی تعریــف ،و كذلــك مــن
الناحیــة الفلســفیة فیلســوف كامــل ،و مــن الناحیــة
االخالقیــة أنســان أخالقــي و عــامل باالخــاق و ثقافــة
االســام اال أنــه البــد مــن التعــرف علــی شــخصیته
القرآنیــة.
وعندمــا كان یــدرس يف تلــك االیام القــرآن واالخالق
مل یكــن البحاثــه نظیــر وكذلــك كان مــن الناحیــة
االجتامعيــة واالدارة كان مــن املمتازیــن ومثــل هــذه
الشــخصیة التــي كانــت تتمتــع بصفــة العرفــان و
االخــاص.
و لعــل لبعــض االمــور االخــری جــذور يف هــذا
االخــاص و العرفــان ،كاملعرفــة الصحیحــة للعــامل و
املبــدأ و املعــاد و عالقتهــا مــع بعضهــا االخــر أو
عالقــة االنســان باملعــاد و املعنــی الحقیقــي للوحــي
و تنزیــل القــرآن و درجــات التنزیــل..و لجمیــع هــذه

املفاهیــم معنــی عرفــاين رفیــع جــدا ً و كان هــو يف
القمــة مــن ناحیــة ادراك هــذه املفاهیــم.
و عندمــا كان یتحــاور معــه أحــد یذعــن لقــول
الحــق.
و لقــد كنــت مــن الطلبــة الذیــن یكــرون علیــة
الســؤال و أحیانـاً كنــت ألــح و أرص علی الســؤال كثیرا ً
و كنــت يف اوائــل شــبايب اكــر التســاؤل عــا مایتبــادر
يل مــن االســئلة يف القــرآن .و كان االمــام یقــول احیانـاً

لقد كنت من الطلبة
الذین یكرثون علیة
السؤال و أحیاناً كنت
ألح و أرص علی السؤال
كثیراً و كنت يف اوائل شبايب اكرث
التساؤل عام مایتبادر يل من
االسئلة يف القرآن .و كان االمام
يل
یقول احیاناً أموراً یثقل ع ّ
تحملها .و كنت أحیاناً استدل
بكالم االخرین فیقول يل إن هؤالء
مل یدركوا معاين االیة اصالً .فدع
عنك الخوض يف أمثال ذلك.

ي تحملهــا .و كنــت أحیان ـاً اســتدل
أمــورا ً یثقــل ع ـ ّ
بــكالم االخریــن فیقــول يل إن هــؤالء مل یدركــوا معــاين
االیــة اص ـاً .فــدع عنــك الخــوض يف أمثــال ذلــك.
لقــد كانــت املطالــب بالنســبة لــه عیــن الیقیــن
و مــن یكــون عارف ـاً باالمــور و املعــارف هكــذا ،فــان
ذلــك ســوف یؤثــر قطعــاً يف معنویّتــه و اقدامــه و
شــجاعته و مقاومتــه بالشــك.
لقــد كان االمــام فقیهــاً و متخصصــاً يف علــم
االخــاق و الفلســفة ایضــاً .حیــث عرفهــا باحســن
وجــه ،و كــذا يف العرفــان فــاين عندمــا كنــت احیان ـاً
اراجــع كلــات العلــاء الذیــن كانــوا اســاتذة االمــام
كنــت اری أنــه اضــاف الیهــا شــیئاً آخ ـرا ً .و كان یــری
أن الذكــر مــخ العبــادة .و كان یكــره الریــاء و التعریف
بنفســه بشــدة .و عندمــا كنــا نحــن الطلبــة نفكــر يف
مرجعیّتــه يف كتابــة رســالة عملیــة مــن قبلــه ،كنــا قــد
توصلنــا الــی أنــه بــدون رســالة عملیــة و االعــان عــن

املرجعیــة املحسوســة و املشــهودة الیمكــن مواجهــة
النظــام الشاهنشــاهي-املليك -املقبــور مــع هــذا كلــه
فــان االمــام مل یكتــب رســالة علمیــة ملقلدیــه.
لقــد كان مصــدر معنویــة االمــام نابــع مــن عرفانــه
و فلســفته و كان يف أواخــر عمــره كثیــرا ً مــا یؤكــد
علــی أمــر السیاســة و ادارة املجتمــع البــري و یــری
ان ذلــك وظیفــة قرأنیــة و یعجــب من الذیــن یقرؤون
القــرآن و مــع ذلــك یقولــون :العالقــة لنــا باالمــور
السیاســیة و أن مــا لقیــر لقیــر و اتركــوا املســجد
و املعبــد الهلــه.
و كان االمام یقول يف بحث النظام و الحكومة:
إن بامــكان الحاكــم تعطیــل كل يشء مــن اجــل
مصالــح الدولــة و النظــام ،كالصــاة و الــزكاة و الحــج
الــذي عطلــوه عــدة اعــوام مــع ان احــدا ً غیــره مل
یســتطع التفــوه بذلــك.
و كان یــری أن ملســألة الوالیــة و االمامــة و ادارة
النظــام و السیاســة و تدبیــر معــاش الخلــق شــأناً
ســامیاً يف معــارف القــرآن الــی حــد لــو وجــدت أرضیة
و منــاخ مناســب لذلــك مل یرتدد لحظــة واحــدة يف أداء
وظیفتــه.
إن الفكــر الســیايس لالمــام مل یظهــر دفعــة واحــدة
الــی الصعیــد يف ســنة  1961و ذلــك بعــد وفــاة الســید
الربوجــردي املرجــع .املعــروف ،بل كان ذلــك قبل عدة
ســنین عندمــا كنــا معــه اســتطعنا أن نشــاهد ذلــك
منــه ،لكــن علــی كل حــال مل تكــن تســمح ظــروف
الحــوزة لــه بذلــك آنــذاك لیتمكــن مــن القیــام بعمــل
ســیايس ،كالــذي قــام بــه بعــد ذلــك .
و يف زمــان البهلــوي االول أصبحــت ایــران ســجناً
كبیـرا ً ،فقــد ســلب النظــام مــن الجمیــع القیــام بــأي
عمــل اصالحــي و ثــوري و مل یكــن یســمع مــن ایـران
أي صــوت .فقــد كانــت أصعــب مرحلــة يف تاریــخ
ایـران التــي تبدلــت بعــض الــيء بخــروج رضــا خــان
مــن ای ـران و انهیــار نظامــه الدیكتاتــوري القــايس ،و
بعــد العرشیــن مــن شــهر شــهریور(10ایلول) انفــرج
الوضــع الســیايس ،و كان بامــكان كل أحــد أن یعــر
عــن رأیــه ،و كان الوطنیــون واالســامیون قــد بــدؤوا
النشــاط الســیايس تدریجیـاً و صــاروا جامعــات أمثــال:
فدائیــو االســام الذيــن كانــوا مــن املتشــددین جــدا ً،
حیــث طالبــوا بتنفیــذ االســام بحذافیــره.
و يف مثــل هــذه الظــروف وجــدت حــركات أمثــال
حركــة آیــة اللــه كاشــاين و التحــق بــه جمــع كثیــر من
املســلمین املجاهدیــن و انطلقــت النهضــات مثــل:
نهضــة تأمیــم النفــط ،التــي كانــت قضیــة وطنیــة ،و
كانــت جمیــع فئــات الشــعب وافقــت علــی ذلــك ،و
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مل یكــن هــذا االمــر یخــص جهــة معینــة كاالســامیین
و الشــیوعیین.
و مــن أهــم االمــور التــي قــام بهــا أیــة اللــه
الربوجــردي و التــي ینبغــي لنــا نحــن طلبــة العلــوم
الدینیــة أن نــری انفســنا مدینیــن لذلــك دامئ ـاً هــو
تأسیســه للحــوزة الكبیــرة يف قــم بعــد وفاة الســید أيب
الحســن االصفهــاين الــذي كان يف النجــف .و قــد كان
حقـاً عمـاً صعبـاً وكبیـرا ً .و كان قــد طلــب االمــام و
غیــره مــن آیــة اللــه الربوجــردي أن یغــادر الع ـراق و
یتجــه الــی ایـران لیقوم بتأســیس الحوزة فیهــا و وقفوا
الــی جانبــه و دعمــوه ،فكان مرجعـاً عاماً للعــامل ،و إن
تخللــت تلــك الفــرة مبحــاوالت البعــض لعــزل االمــام
عــن الســاحة ،و الحدیــث عــن ذلــك مــؤمل جــدا ً ،ولكن
فتــح الحــوزات يف قــم و يف غیرهــا مــن املحافظــات
و تقویــة دعائــم طــاب العلــوم الدینیــة ،و التعویــل
علــی الدراســة و تربیــة علــاء و فضــاء ،كل ذلــك
كان مــن مثـرات وجــود آیــة اللــه الربوجــردي ،مــع أننــا
جمیع ـاً نعلــم أن الدراســة لیســت مــن أهــم مایلــزم
فعلــه يف الحیــاة.
فاالمــام مــع أنــه كان قــادرا ً علــی العمــل الســیايس
لكنــه مل یريــد عرقلــة هــذه الســنة و السیاســة التــي
اتخذتهــا الحــوزة و مل یعرقلهــا بالفعــل ،مــع أنه مل یكن
یوافــق علــی بعــض االعــال و العالقــات التــي كانــت
تجــري آنــذاك.
و علــی كل حــال فقــد كان االمــام یــويل إهتامم ـاً
كبیـرا ً الیجــاد حــوزة قویــة ،و هــذا مــا قــام بــه الســید
الربوجــردي و عندمــا تــويف تــرك بعــده طالب ـاً أقویــاء
جــدا ً و علــاء و فضــاء و كانــوا يف ســن الشــباب الــی
حدمــا ،و قــد ورث االمــام ذلــك الـراث الجلیــل.
و يف ذلــك الوقــت التــف حولــه طــاب مفكــرون و
اجتامعیــون ومجاهــدون سیاســیون النهــم كانــوا قــد
وجــدوا يف االمــام آمالهــم و كانــوا یبحثــون عــن آفــاق
أخــری.
و بعــد أن فقــدت الحــوزة و عــامل التشــیع الســید
الربوجــردي املرجــع و صــار النظــام البهلــوي بصــدد
ایجــاد الفرقــة و الشــتات بیــن الحوزوییــن ،و كذلــك
ایجــاد الــرخ بیــن املراجــع و التنافــس فیــا بیــن
حــوزيت قــم و النجــف ،يف مثــل هــذه الظــروف مل یكن
النظــام  -الــذي كان یعــرف االمــام جیــدا ً  -مل یكــن
یرغــب يف أن یكــون االمــا م أحــد املراجــع املطروحیــن
علــی الســاحة كبدیــل ،لكــن ارادة اللــه تعالــی كانــت
هــي الغالبــة .و برغــم مــن هــذا كلــه وصــل االمــام
الــی املرجعیــة العامــة ،و مــن حینهــا مــارس و بجــد
االمــور السیاســیة و الجهــاد.
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و عندمــا تــم نفیــه مــن ایــران الــی النجــف و
اســتقر فیهــا ،و واجــه هنــاك مضایقــات خطیــرة
لكنــه علــی الرغــم مــن ذلــك مل یتوقــف عــن مواصلــة
الحركــة الجهادیــة يف ایـران علــی ذلــك املســتوی مــن
االرادة و التدبیــر الــذي كان یتمتــع بــه ،فوصــل الــی
الهــدف الــذي كان ینشــده ،وقــد أم ـدّه اللــه تعالــی
بعمــر متكــن فیــه مــن تنفیــذ كل مــا هــو الزم لالجیال
القادمــة مــن االمور السیاســیة و الحكومیــة أو البناء و
االرشــاد فبقــي ذلــك خالــدا ً كلــه بعــده.
لقــد كان االمــام یبیــن دروس التاریــخ مبــا لدیــه من
أفكار فلســفیة و عرفانیة ،و تفســیریة عمیقة دون أي
تعقید ،بل بلغة سلســة و ســهلة ،و إن كان یســتعمل
أحیانـاً اصطالحــات و عبــارات یصعــب فهمهــا حتــی
علــی تالمذتــه بحیــث كانــت بحاجــة الــی بیــان و
تفسیر .
و كان االمــام یؤكــد كثیــرا ً ضمــن الحدیــث عــن
املضامیــن العامــة للقــرآن علــی االدارة الشــاملة و
النظــام و االمامــة و الوالیــة ،ولكــن حیــث أنــه كان يف
مركــز الوالیــة مل یكــن یكرث الحدیــث عنهــا ،اال أنه كان
یتكلــم عــن االمامــة و التشــیع ،لكونهــا مــن املحــاور
االساســیة للحركــة التاریخیــة الشــیعیة منــذ البدایــة و

حتــی االن و الــی املســتقبل.
و الحقیقــة أن مــا تركــه االمــام مــن ت ـراث خالــد
كفــی بــه هادیـاً لنــا ،و ملــن یشــعر بــآالم املجتمــع و
آمالــه و مشــاكل الدیــن و ملــن أراد حقــاً ان یعمــل
للــه تعالــی.
و أمــا بالنســبة للقــرآن ،فــأين أتصــور أن هــذا املؤمتر
ســوف یــرك أث ـرا ً خالــدا ً ملعرفــة القــرآن مــن منظــار
االمــام مــع أن مــا بأیدینــا الیــوم مــن مجموعــة كبیــرة
جامعــة بــكل مــا یتعلــق بالقــرآن ضمــن البحــوث و
التفاســیر الكثیــرة التــي كتبها علامء الشــیعة و الســنة
يف هــذا املجــال ،اال أننــا نریــد أن ننظــر الــی القــرآن
مــن ذلــك البعــد الــذي كان االمــام یولیــه اهتاممــاً
يف بحوثــه ،و إين أشــیر هنــا الــی بعــض النــاذج مــن
أقــوال االمــام يف القــرآن علــی هــذا الصعیــد .إن مفتاح
معرفــة اللــه هــو القــرآن فــأن ملعرفــة الله عــدة طرق،
اال أن مفتــاح هــذه الطــرق يف رأي االمــام هــو القــرآن.
«القــرآن یبنــي االنســان و بــه تتجلــی أســاء اللــه
وحقائــق العــامل»
و هــذا هــو البعــد العرفــاين لألمــام ،و هــو بالنســبة
يل مهــم جــدا ً .فــان االمــام كان یؤكــد علــی عــدم
النظــر الــی القــرآن مــن بعــد واحــد و زاویــة واحــدة،

عدد خاص

إن القران هو اصح و
أتقن وثیقة لهدایة
البرشیة يف عرصنا الحارض
و جمیع رجال الدین
االلهیین من جمیع االدیان
ممن یعتقدون باملبدأ الواحد -
سواء كانوا یعرتفون بالقرآن او
الیعرتفون به یسلمون بهذا االمر
و هو أن الله تعالی الجل هدایة
الناس و تكاملهم قد ارسل لهم
االنبیاء وانزل الوجي و الكتاب؛
لیصلوا الی القرب االلهي -أي:
أنه جعل طریق الكامل مفتوحاً و
هذا ما یتفق علیه الجمیع.

بــل الجامعیــة و الشــمولیة للقرآن يف أبعــاده املختلفة،
املادیــة و املعنویــة و العبادیــةو ...
لقــد كان یــری أن أمــر الحكومــة و نشــوء الدولــة
مــن التعالیــم املهمــة للقــرآن و أن اقامــة العــدل هــي
مــن أهــم أوامــر القــرآن یمكــن أن یكــون محــورا ً
للوحــدة يف العــامل االســامي.
فــإن أردنــا أن نصنــع يف عــامل االســام شــیئاً فعلینــا
أن نتمســك بالقــرآن الن الروایــات و الســیرة قــد
تختلــف فیهــا الفــرق االســامیة ،و یمكــن أن یكــون
القــرآن مفیــدا ً للجمیــع ،و هــذا مــا كان االمــام یؤكــد
علیــه كثی ـرا ً.
و كذلــك أكــد كثیــرا ً يف بحوثــه علــی اعجــاز
القــرآن و عــدم تحریفــه و كاتــن یــری أن القــرآن
بعینــه معجــزة خالــدة ،فهــذا القــرآن بهــذه االلفــاظ
و الرتكیــب ،و اللحــن و املضمــون معجــزة و االنســان
الیســتطیع أصـاً أن یــأيت مبثلــه ،و مل یــأت و لــن یــأيت
يف املســتقبل ،و يف هــذا فقــد تحــدی القــرآن مخالفیــه
و منكریــه بقــول رصیــح.
ومــا كان یؤكــد علیــه االمــام ایضـاً هــو التــأين يف
فهــم القــرآن؛ الن فهمــه لیــس أمـرا ً ســهالً كــا یتصور
و قــراءة القــرآن التوصــل االنســان الــی يشء .نعــم
هــو یثــاب علیهــا ،و هــي تبنــي االنســان اال أن فهمــه
بحاجــة الــی تأمــل و دقــة ،و كــذا نحــن بحاجــة الــی
صــر يف مقــام العمــل بالقــرآن.
لقــد كان یؤكــد علــی أن هــذا القرآن یســد الطریق
علــی أعدائنــا و یحفظنــا و یحفــظ مجتمعنــا و أمتنا و
البــاد االســامیة ،و یتــأمل كثیـرا ً مــن أن یكــون القــرآن
مهجــورا ً-و لألســف-فأن مضمــون القــرآن مهجــور يف
العمــل خالفـاً لظاهــره الــذي هو معــزز يف الدنیــا و له
تواجــد و حضــور يف كل بیــت من بیوتنا ،و يف مراســیم
الــزواج و الوفــاة اللذیــن هــا مــن أهــم مــا یحــدث
لالنســان يف حیاتــه .لكنــه مهجور حتــی يف مجتمعنا و
بیــن املتدینیــن منــا ،و لیــس هــو القرآن الــذي یفهمه
االمــام ،بــل حقیقــة القــرآن.
و الثمــرة التــي حصلنــا علیهــا مــن هــذا االنســان
العظیــم و ذاك القــرآن الكریــم و هــذه الحــوزه
العلمیــة يف قــم املقدســة التــي هــي میـراث الشــیعة
املجاهدیــن يف صــدر االســام مثــرة كل ذلــك هــو هذه
الثــورة العظیمــة.
فــان هــذه الثــورة كــا هــي مظلومــة بیننــا فانهــا
اكــر مظلومیــة يف العــامل ایضــاً .فقــد كانــت هــذه
الثــورة ثــورة شــعبیة رصفــة انتقــض فیهــا الشــعب
علــی النظــام البهلــوي مســتا ًء منــه غاضبــاً علیــه،
فجــاء االمــام و أحــدث يف الحــوزة حركــة ،و لــواله

ملــا انتفضــت الحــوزة؛ ألن الحوزوییــن كانــوا فرق ـاً و
مجموعــات عدیــدة و لــوال طــاب العلــوم الدینیــة مل
تتحــرك أألمــة و علــی الرعــم مــن وجــود مجموعــات
مجاهــدة كثیــرة آنــذاك ،لكــن مبــا انــه مل تكــن متحدة
لــذا مل تتحــد االمــة و مل تنهــض.
لقــد حــرك طلبــة العلوم الدینیــة النــاس و ع ّرفوهم
الواقــع مــن خــال املســاجد و الخطــب فانتفضــوا،
والبــد مــن االلتفــات الــی أنــه يف ذلــك الوقــت مل یجــر
الحدیــث عــن الدیمقراطیــة و غیــر ذلــك مــن أمــور،
و مــع ذلــك نهــض االمــام و طــاب العلــوم الدینیــة
باالمــة و جروهــم الــی الســاحة.
و كان الشــعب قــد أرص بعــد ذلــك علــی ازالــة
الشــاه و مجــيء االمــام الــی الســلطة ،و أیضــاً
أرصت االمــة علــی تحقیــق (االســتقالل و الحریــة و
الجمهوریــة االســامیة) و قــد صــدر ذك منهــم بصــورة
تلقائیــة و رغــم مــا كنــا نقــوم بــه مــن تنفیــذ بعــض
الخطــط و الربامــج مل نكــن قــد لقنــا االمــة بذلــك ،بــل
نبــع ذلــك مــن صمیمهــا ،و لیــس لنهضــة االمــام نظیر
يف التاریــخ املعــارص للعــامل يف أي مــكان آخــر ،فهــي
مــن النــوع الــذي لــه عالقــة بعقائــد و روح االمــة ،لــذا
صــارت هــذه الثــورة مقدســة ،و قــد عــاش النــاس مــع
هــذه القدســیة ،و ســوف یبقــون كذلــك مازالــت هذه
القدســیة موجــودة بینهــم و مــا زال هــذا التقــدس
محفوظـاً فیهــم و مل ینحرفــوا و لــن ینســوا طریق الله؛
الن القــرآن منهجــم و ذكــر اللــه جــا ٍر علــی ألســنتهم.
لقــد كان مــا قــام بــه االمــام أم ـرا ً عظی ـاً جــدا ً ،و
كانــت هــذه الثــورة عظیمــة جــدا ً ،و الزالــت قلــوب
كثیــرة يف جمیــع أرجــاء العــامل تخفــق لهــا و تعشــقها
وقــد تركــت هــذه الثــورة تاریخ ـاً مرشق ـاً مبضمــون
یفتخــر بــه خــال 27عاماً بعــد الثــورة و  17عامـاً قبل
الثــورة.
إن محــرك التاریــخ هــو القــرآن و االســام و مرشــد
هــذا التاریــخ هــو االمــام و لدینــا الیــوم مســؤولیة
ثقیلــة جــدا ً ،و هــي اال نســمح بضیــاع هــذه الثــورة
العظیمــة ،فانــه علــی طــول االلــف و ثــاث مئــة و
بضــع أعــوام و منــذ فتــح االســام فیهــا ایـران الیوجــد
مثــل هــذا املقطــع الزمنــي ،وهــذه الودیعــة االلهیــة
الزالــت الیــوم يف ایدینــا ،و نســأل اللــه التوفیق للعمل
بواجباتنــا يف هــذا الطریــق و أن النكــون مقرصیــن
أمــام اللــه تعالــی.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
*مقــال القــاه الراحــل ايــة اللــه الرفســنجاين يف املؤمتــر الــدويل الــذي
حمــل عنــوان (( افــكار و رؤی قرانیــة لالمــام الخمینــي
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شــهدت طهــران يــوم تشــييع جثــان الفقيــد
ايــة اللــه الشــيخ هاشــمي رفســنجاين صــورة رائعــة
مــن صــور الوفــاء للثــورة االســامية وقادتهــا وذلــك
بالحضــور املليــوين لتوديــع احــد ابنــاء هــذه الثــورة
وهــو ايــة اللــه الشــيخ هاشــمي رفســنجاين الــذي
كان ركنــا مهــا مــن اركان النظــام االســامي والــذي
نــذر نفســه لهــذه الثــورة منــذ ريعــان شــبابه مــن
خــال مقارعــة النظــام الطاغــويت اىل وقوفــه اىل
جانــب االمــام الراحــل والــذي رشــحته ان يحتــل
مواقــع مهمــة واساســية يف قيــادة البــاد ،ومتكــن مبا
ميلكــه مــن درايــة وحكمــة واىل جانــب اخوانــه يف
الجهــاد ان يدفــع بالبــاد نحــو االمــن واالســتقرار
وتوحيــد القــوى السياســية للوصــول بهــذه الثــورة
املباركــة اىل بــر االمــان.
وبعــد العمــر املديــد يف خدمــة الثــورة االســامية
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آن وقــت رحيلــه بحيــث تــرك أملــا ممضــا يف نفــوس
ليــس فقــط االيرانيــن بــل كل الذيــن عرفــوا
شــخصيته ودماثــة خلقــه وعايشــوه ابــان تواجده يف
جهــات الحــرب الظاملــة املفروضــة عــى الجمهوريــة
االســامية ،او يف مواقــع املســؤولية املتعــددة التــي
احتلهــا ،وقــد فقــدت ايـران االســامية بوفاتــه ركنــا
مهــا مــن اركان الثــورة وعنــرا مــن عنارصهــا
الفاعلــة والتــي تعــد خســارة كبــرة الميكــن ان
تعــوض.
وقــد حاولــت بعــض االوســاط املعاديــة للثــورة
االســامية ان تــدق اســفني الخــاف بــن الراحــل
رفســنجاين وقائــد الثــورة االســامية آيــة اللــه الســيد
الخامنئــي مــن خــال بــث بعــض االراجيــف والتــي
ثبــت زيفهــا وكذبهــا مــن خــال البيــان املقتضــب
الــذي صــدر عــن الســيد القائــد يف تأبينــه والــذي

اكــد فيــه ان الراحــل رفســنجاين كان وحســب
مــا جــاء يف البيــان «صديقــي القديــم رفيــق
الســاح ورشيــك الكفــاح ابــان الثــورة االســامية
وزميــي املقــرب طــوال ســنوات متامديــة يف عهــد
الجمهوريــة االســامية ،وفقــدان رفيــق الجهــاد
تعــود لتجربــة التعــاون معــه لتســع وخمســن
عامــا».
وقــد الجــم كل االلســن واالصــوات التــي كانــت
تعــزف عــى لغــة االختــاف بوصفــه ايــاه بقولــه
«كان ذكاؤه الوفــر ومودتــه الفريــدة يف تلــك
الســنوات مــاذا آمنــا يل بشــكل خــاص وكل مــن
عمــل معــه ،ومل يســتطع اختــاف وجهــات النظــر
واالجتهــادات املختلفــة اثنــاء فــرات مــن هــذه
املرحلــة الطويلــة ان تــرخ اوارص الصداقــة التــي
كانــت بداياتهــا بــن الحرمــن يف كربــاء املقدســة،
ومل تتمكــن وسوســة الخناســن التــي عملــت خــال
الســنوات االخــرة املاضيــة عــى اســتثامر هــذه
االختالفــات يف وجهــات النظــر ان تعكــر صفــو
املحبــة الشــخصية العميقــة التــي كان يكنهــا يل».
اذن ومــا تقــدم ميكــن القــول ان العالقــة
الحميمــة والصميميــة بينــه وبــن الراحل رفســنجاين
مل تســتطع ان تكرسهــا او تعكــر صفوهــا الخالفــات،
وقــد كان لحضــور الســيد القائــد والصــاة عليــه
دليــل قاطــع عــى هــذه املحبــة وبنفــس الوقــت
فــان الحضــور الجامهــري املليــوين قــد عكــس
وبصــورة اليقبــل الشــك هــذا التالحــم الكبــر بــن
الثــورة وقادتهــا الذيــن بذلــوا الغــايل والنفيــس مــن
اجــل تســتمر وتؤكــد وجودهــا وتفــرض نفســها
عــى العــامل اليــوم ،وبهــذه الصــورة الرائعــة التــي
جعــل مــن الجمهوريــة االســامية دولــة كــرى
يحســب لهــا الــف حســاب مــن قبــل اعدائهــا،
والميكــن ان تكــون كذلــك لــوال وحــدة الكلمــة
التــي كانــت حــارضة يف الكثــر مــن االحيــان بــن
قــادة الثــورة ومؤيديهــا ونارصيهــا.
ومــن الطبيعــي فــان الراحــل رفســنجاين وهــو
يــودع يف مثــواه االخــر اىل جانــب قائــد الثــورة
االســامية االمــام الخمينــي الراحــل (قــدس رسه)
وهــو شــهد هــذا الــوداع الجامهــري لــه مــن قبــل
ابنــاء الشــعب االي ـراين فانــه ســيكون قريــر العــن
مرتــاح الضمــر النــه الزال يف نفوســهم حيــا ،وانــه
قــد ادى مــا عليــه وعــى أحســن مايــرام ،فســام
عليــه يــوم ولــد ويــوم صعــدت روحــه اىل بارئهــا
ويــوم يبعــث حيــا.
كيهـــان

عدد خاص
رثاء في رحيل المجاهد الكبير اية اهلل
أكبر هاشمي رفسنجاني(رحمه اهلل تعالى)

كـانشامخــا

بقلم  :حميد حلمي زادة
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لــو قمنــا بتقيیــم شــخصیة الفقیــد ایــة اللــه الرفســنجاين مــن اي زاویــة
و علــی اي صعیــد نــری أنــه كان شــامخاً و كبی ـرا ً بــكل املعاییــر ،فقــد كان
سیاســیاً كبیـرا ً و عــامل دیــن كبیــر و خطیــب و ناشــظ اجتامعــي كبیر ســواء يف
زمــن وجــوده علــی رأس الســلطة او عندمــا تنحــی عنهــا .و الحقیقــة انــه كان
كبیـرا ً و شــامخاً يف كال الحالتیــن و حتــی عندمــا تنحــی عــن الســلطة كان اكرث
شــموخاً و ســموا ً مــن الكثیــر مــن منافســیه السیاســیین و هــذا الشــموخ كان
الــی درجــة بحیــث ان الجمیــع كان یشــعر بحضــوره يف كل مجــال .فقــد كان
الفقیــد منظـرا ً سیاســیاً و صاحــب آراء و مواقــف سیاســیة شــجاعة و جریئــة
فریــدة مــن نوعهــا فــكان یعیــش مــع متطلبــات الیــوم و مصالــح املجتمــع
وكان یعتــر نفســه مــن املدافعیــن عــن حقــوق النــاس .و علــی ســبیل املثــال
بعــد الحــرب املفروضــة التــي اســتمرت مثــان ســنوات و ادارتــه القویــة لهــذه
الحــرب عندمــا شــعربان مصالــح النــاس تتطلــب االبتعــاد عــن الحــرب وقــف
بشــجاعة وراء هــذه الفكــرة و حــاول ان یدیــر الســاحة لصالــح الشــعب
االیـراين و عندمــا تنحــی عــن الســلطة بعــد فرتتیــن مــن رئاســته الجمهوریــة
حیــث كان علیــه ان یســلم الســلطة الــی املرشــح الجدیــد لیحــل محلــه دافــع
مبنتهــی الــذكاء و الحنكــة عــن حریــة االنتخابــات يف عــام  1997و ثبــت
علــی موقفــه هــذا بقــوة .علــی كل حــال كان الفقیــد الرفســنجاين يف تلــك
املرحلــة شــخص مؤثــر للغایــة و یمكــن القــول بشــكل مــا ان االصالحــات
التــي حدثــت يف عــام  1997رهینــة ملوقفــه هــذا و يف ذروة املواجهــة بیــن
التیــارات السیاســیة كان یحــدد مكانــه الحقیقــي وفق ـاً للمصالــح الواقعیــة
للشــعب و كان علــی كل حــال یحــدد موقفــه حســب الــيء الــدي یبــدو
يف رأیــه مناســباً ملصالــح الشــعب و النــاس لیــس علــی اســاس التعصــب
الــذي یرفــض اي تغییــر .مــن هنــا كان رحیلــه خســارة كبیــرة الیـران و العــامل
االســامي نظـرا ً الــی الــدور الكبیــر الــذي قــام بــه للنهــوض بایـران و انجــاح
التجربــة االســامیة.
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رجل من عالم السياسية
رحــل الرئيــس اإليــراين األســبق أكــر هاشــمي
رفســنجاين تــاركاً خلفــه تاريخــاً حافــاً كمناضــل
ورجــل دولــة .وعنــد رحيلــه نعــى قائــد الثــورة
االســامية االيرانيــة آية الله العظمى ســاحة الســيد
ـس مجمــع تشــخيص مصلحــة
عــي الخامنئــي رئيـ َ
النظــام آيــة اللــه اكــر هاشــمي رفســنجاين ،قائــا:
“ان فقــدان رفيــق الســاح والرفيــق الــذي يعــود
تاريــخ التعــاون وبــدء الصداقــة معــه اىل تســع
وخمســن عامــا صعــب ومــؤمل ،وكــم مــن الصعــاب
واملحــن مــرت علينــا يف هــذه الســنوات وكــم مــن
الصداقــة واالخــاص جمعتنــا يف مراحــل مختلفــة يف
طريــق مشــرك عــى التحمــل واملجازفــة”
وقبــل الخــوض يف الحديــث عــن هذه الشــخصية
باعتبــاره رجــل مــن عــامل السياســة نشــر يف البدايــة
اىل نبــذة مــن حياته.
يف العــام  1934كانــت أوىل رصخــات إبــن قريــة
بهرمــان يف منطقــة رفســنجان ،كانــت عينــا أمــه
مــاه يب يب صفريــان تتفحــص وجــه الطفــل الجديــد
بينــا كان والــده الحــاج مــرزا عــي هاشــمي
بهرمــاين ينشــد لــه احتفــاالً قصائــد مــن شــعر
مولــوي وســعدي .هــو اإلبــن الســادس مــن أرسة
تضــم تســعة أبنــاء ،تعيــش مســتوى حياتي ـاً جيــدا ً
ومتلــك أر ٍ
اض شاســعة ،لهــذا العامــل دور كبــر
الحقـاً يف حيــاة هاشــمي الشــاب مــن الثــورة وحتــى
دخولــه معــرك الحكــم.
كانــت ســنوات الدراســة مــن القريــة وصــوالً
إىل الحــوزة العلميــة يف قــم منطلقــاً مهــاً يف
تكويــن شــخصية رفســنجاين السياســية والثوريــة.
يف قــم تبلــور املشــهد الثــوري أمامــه ،هنــاك شــهد
ارتــدادات اإلنقــاب األمــريك الربيطــاين الــذي أطــاح
برئيــس الــوزراء املنتخــب د.محمــد مصــدق يف آب
 ،1953تعلــق بشــخصية رجــل الديــن الثائــر الشــاب
نــ ّواب صفــوي ،والحقــاً كانــت نقطــة التحــول يف
حياتــه بتعرفــه عــى رجــل الديــن املغمــور حينــذاك
روح اللــه املوســوي الخمينــي الــذي كان يقطــن يف
البيــت املقابــل ملنــزل آل مرعــي الــذي كان يســكن
فيــه والــذي ســيتزوج منــه الحق ـاً.
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تطــورت عالقــة رفســنجاين ببيــت آيــة اللــه
الخمينــي الــذي كان دوره يتعاظــم شــيئاً فشــيئاً إىل
أن ظهــرت ال ُنــذر األوىل للثــورة بالتزامــن مــع إعــان
شــاه إي ـران حينــذاك محمــد رضــا بهلــوي إطــاق
ثورتــه البيضــاء يف العــام  .1963مل ميــض الكثــر
حتــى جــاءت أحــداث الخامــس عــر مــن شــهر
خــرداد اإليراين(الخامــس مــن حزيـران عــام )1963
يف املدرســة الفيضيــة يف الحــوزة الدينيــة يف قــم
والتــي طبعــت مســار النضــال ضــد الشــاه ومســار
رفســنجاين بشــكل خــاص.
خــال الســنوات املمتــدة بــن  1963و 1979
قــى هاشــمي وقتــه بــن الســجون وحيــاة الخفــاء،
عــرف معتقــل قــزل قلعــة يسء الذكــر وذهــب
لفــرة إىل الجنديــة ليهــرب الحقــاً منهــا وليعتقــل
مجــددا ً .يف هــذه الفــرة ألّــف رفســنجاين كتابــاً
عــن أبــو الدبلوماســية اإليرانيــة أمــر كبــر ،رئيــس
حكومــة نــارص الديــن شــاه القاجــاري يف القــرن
التاســع عــر.
كذلــك عمــل عــى ترجمــة كتــاب القضيــة
الفلســطينية للمفكــر الفلســطيني أكــرم زعيــر.
كانــت ســنوات النضــال هــذه مناســبة ليتعــرف
إىل مجموعــة مــن الشــباب الثــوري الذيــن الزمهــم
والزمــوه خــال الســنوات الالحقــة ،أبرزهــم عــى
اإلطــاق كان شــاباً منحــدرا ً مــن مدينــة مشــهد
يدعــى عــي خامنئــي .عالقــة رفســنجاين وخامنئــي
النضاليــة تحولــت فيــا بعــد إىل ثنائيــة ثوريــة.
إنتصــار الثــورة يف إيــران عــام  1979شــكل
منعطف ـاً تحــول معــه رفســنجاين مــن مناضــل إىل
رجــل دولــة .كانــت العالقــة بــن الرجلــن تشــبه إىل
حـ ٍـد مــا عالقــة أب بإبنــه ،والواقــع أن الخمينــي(ره)
كان بحســب املقربــن منــه يــرى يف الشــاب
األربعينــي عمــودا ً رئيســياً مــن أعمــدة الثــورة،
رمبــا هــذا مــا دفعــه يــوم محاولــة اغتيــال هاشــمي
للقــول« :هاشــمي حــي ألن الثــورة حيــة» ليعــود
ويقــول يف مناســبة أخــرى «ال ميكــن لشــخص أن
يكــون مبنزلــة هاشــمي عنــدي».
مرحلــة رجــل الدولــة حملــت للرجــل الــذي

كان يوصــف بـــ «دســت راســت إمــام» أي اليــد
اليمنــى لإلمــام حمـاً ثقيـاً مــن التحديــات .الرصاع
الداخــي بــن مكونــات الثــورة كان واحــدا ً مــن
هــذه التحديــات ،والحــرب العراقيــة اإليرانيــة كانت
مكون ـاً آخ ـرا ً ،العالقــة املتوتــرة مــع األمريكيــن مــن
اقتحــام الســفارة األمريكيــة إىل ارتــدادات السياســة
الخارجيــة اإليرانيــة الجديــدة املؤيــدة للفلســطينيني
واملعاديــة إلرسائيــل كانــت كذلــك ،ثــم قضيــة إيـران
كونــرا وزيــارة مستشــار األمــن القومــي األمــريك
روبــرت ماكفرلــن إىل طه ـران التــي مل يكــن يعلــم
بهــا ســوى عــدد محــدود مــن املســؤولني عــى
رأســهم هــو.
إىل جانــب كونــه بــن 1980وحتــى  1989رئيسـاً
ملجلــس الشــورى اإليــراين جــرى تعيــن هاشــمي
قائــدا ً للعمــل العســكري خــال الســنوات األخــرة
مــن الحــرب مــع العــراق ،ويجمــع مــن عــارصوا
وعايشــوا تلــك املرحلــة أنــه الشــخص الــذي أقنــع
اإلمــام الخمينــي يف اتخــاذ قــرار إنهــاء الحــرب

عدد خاص
إنتصــار الثــورة يف
إي ـران عــام  1979شــكل
منعطفــاً تحــول معــه
رفســنجاين مــن مناضــل
إىل رجــل دولــة .كانــت
العالقــة بــن الرجلــن تشــبه
إىل ٍ
حــد مــا عالقــة أب بإبنــه،
والواقــع أن االمــام الخمينــي(ره)
كان بحســب املقربــن منــه يــرى
يف الشــاب األربعينــي عمــودا ً
رئيســياً مــن أعمــدة الثــورة

مــع انتخــاب خامنئــي ويل فقيــه ورفســنجاين
الحق ـاً رئيس ـاً للجمهوريــة بــدأت يف إي ـران مرحلــة
جديــدة .أضحــى البنــاء عنوان ـاً لفــرة التســعينات
ومعهــا أرســيت دعائــم دولــة مــا بعــد الحــرب.
إحتفــظ الرئيــس الشــيخ الرفســنجاين .مبنصبــه
رئيســاً ملجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام الــذي
والقبــول بالقـرار الــدويل  598الصــادر عــن مجلــس تــواله منــذ تأسيســه عــام  ،1989كــا بقــي عضــوا ً
األمــن الــدويل.
يف مجلــس خ ـراء القيــادة قبــل أن يتــوىل رئاســته
مل متــض أشــهر كثــرة حتــى جــاءت الليلــة التــي مــن عــام  2007وحتــى .2011
انقطــع فيهــا األمــل مــن اســتمرار مؤســس الثــورة
عــى قيــد الحيــاة ،حســبام أفــاد األطبــاء ،اإلمــام
رجل من عامل السیاسیة
الخمينــي كان يحتــر .يف تلــك األمســية كان
بغــض النظــر عــن النظــرة املتبانیــة الــی
ســؤال الخالفــة يطــرح يف كل بيــت إي ـراين ،ويف كل الراحــل الشــیخ هاشــمي رفســنجاين  ،فــأن الجمیــع
الــدول املؤثــرة واملتأثــرة بإي ـران .معظــم األجوبــة متفقــون علــی ان الرجــل یعتــر منوذج ـاً للبلــوغ و
كانــت تحمــل تكهنــات أثبتــت فيــا بعــد أنهــا مل العقالنیــة السیاســیة يف نظــام یحتفــل هــذه االیــام
تكــن تالمــس عتبــة الواقــع .حتــى أصحــاب األمــر مــع الشــعب االيــراين بالذكــری الســنوية الثامنــة
يف طه ـران مل يكونــوا قــد وصلــوا إىل اتفــاق يســهل والثالثــن ألنتصــار الثــورة االســامية املباركــة ...
عمليــة اإلنتخــاب ،وال حتــى عــى صيغــة واضحــة االمــر الــذي فــرض احرتامــه عنــد أشــد مخالفیــه
للمرحلــة املقبلــة.
و اكــر معارضیــه تطرف ـاً ،فهــو یفــرق بدقــة بیــن
جمــع رفســنجاين أوراقــه وذهــب إىل مجلــس املصالــح الصغیــرة و الكــری ،و كان یعمــل مــن
الخ ـراء حام ـاً الحــل ،ذكّــر الجميــع بــكالم اإلمــام اجــل قیمــه املبدئیــة ،لذلــك قالــوا عنــه انــه ســیايس
عــن رئيــس الجمهوريــة خامنئــي وأنــه عندمــا براغــاين  ،اســتطاع يف املواقــف الصعبــة ان یتجــاوز
طالبــوه بتســمية خليفتــه ألن أيديهــم فارغــة ،االزمــات.
أجابهــم «ملــاذا؟ لديكــم الســيد خامنئــي».
و لعــل ســبب معارضتــه مــن قبــل البعــض،

كانــت يف هــذه الخصوصیــة  ...انــه یعلــم مــاذا
یریــد ،و مــا هــي االدوات و الوســائل التــي توصلــه
الــی أهدافــه ،و مــا هــو املتوقــع منــه ان یقــوم بــه
بشــكل واقعــي.
ان مــن أهــم خصوصیــات الراحــل رفســنجاين،
هــو تعریفــه الواضــح لألهــداف التــي تكــون
وســائلها علــی أرض الواقــع الســیايس و االقتصــادي
و الثقــايف للبــاد.
لذلــك انتقــده البعــض يف التعریــف بســلوكه
الســابق ،كــا تــردد و البعــض يف معرفــة شــخصیة
و ادراكهــا.
و لعــل الســبیل املنطقــي لفهــم آیــة اللــه
هاشــمي رفســنجاين  ،هــو تحلیــل شــخصیته
مبــوازات تاریــخ الثــورة االســامیة و اقامــة
نظــام الجمهوریــة االســامیة  ،فالشــیخ هاشــمي
رفســنجاين يف فــرة الحركــة االســامیة و املعارضــة
یختلــف عــن هاشــمي رفســنجاين يف فــرة ســعي
النظــام الــی تطبیــق اهدافــه و شــعاراته علــی أرض
الواقــع  ...و يف جمیــع هــذه املراحــل كان الراحــل
هاشــمي رفســنجاين شــخصیة مرنــة و براغامتیــة.
وكان يتميــز بقدرتــه و امكانیاتــه يف ادارة االوضــاع .
مل یكــن هــدف الشــیخ رفســنجاين الوصــول
الــی كــريس الرئاســة  ،بــل اســتقرار خطــاب یؤمــن
و یضمــن املصالــح السیاســیة للنظــام و املصالــح
الكــری للدولــة  ..كان یعتقــد ان " االعتــدال "
هــو رضورة يف هــذه املرحلــة  ،تحتاجــه مصلحــة
الشــعب و البــاد " كان یعتقــد ان النظــام الســیايس
و مــن خــال بلوغــه مــا یقــرب اربعــة عقــود مــن
الزمــن  ،علیــه ان ینظــر الــی نفســه و اآلخریــن مــن
زاویــة تــؤدي الــی اكــر املصالــح للنظــام نفســه و
للشــعب.
و خــال اكــر مــن عقــد مضــی  ،بــذل آیــة
اللــه هاشــمي رفســنجاين جهــودا ٌ كبیــره يف ســبیل
الوفــاق الوطنــي  ،التنمیــة و االعــار ،التقــارب و
التجــارب بیــن الالعبیــن السیاســیین داخــل البــاد..
كان رحمــه اللــه یــدرك املرحلــة جیــدا ً  ،و یــدرك
ایض ـاً رضورة التغییــر ،و مــن خــال خربتــه القیمــة
و متســكه باملبــادي القیمیــة ســعی لتقدیــم اجوبــة
عقالنیــة يف عــامل السیاســة.
و بصــورة عامــة ميكــن القــول بــأن الشــیخ
هاشــمي رفســنجاين قــد تــرك أثــرا ً يف التاریــخ
االیــراين ،و علــی رجــال السیاســیة يف ایــران ان
یترصفــوا و كأن هاشــمي رفســنجاين الی ـزال حی ـاً ...
و هــذا یعنــي دعــم النظــام و الوفــاق و االتحــاد.
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الرئيــس الســابق اكــر هاشــمي رفســنجاين
احــد اعمــدة الجمهوريــة االســامية ،قــد رحــل
،رحــل وتــرك الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة بعــد
 82عامــا قــى جلهــا مجاهــدا ً ومكفاحــاً بســبيل
خدمــة الجمهوريــة االســامية ’’ وألن الكفــاح مــن
اجــل التحــرر والبنــاء ليــس لــه نهايــة ،والحــدود
وخصوصـاً عندمــا يكــون ويولــد ىف جيــل تــرىب عــى
الحريــة وتحريــر االرض ألنهــا عنــوان الوجــود وألن
االرض حســب مبادئهــم الذيــن تربــوا عليهــا يفنــى
ىف ســبيلها كل عزيــز وغــايل وأولهــا الحياة،ومــن هنــا
ســنقرأ عــن اكــر هاشــمي رفســنجاين الــذي وصفــه
املرشــد االعــى آيــة اللــه عــي خامنئــي بانــه “رفيــق
نضــال”.
املناضــل عــي أكــر هاشــمي رفســنجاين قائــد
دينــي وســيايس ،ورئيــس جمهوريــة إيران االســامية
يف الفــرة مــن ( .)1997-1989ولــد يف رفســنجان
مبقاطعــة كرمــان ،وتعلــم يف مدرســة دينيــة محليــة،
ثــم أكمــل تعليمــه يف الحــوزة العلميــة يف قــم ،
وتتلمــذ عــى يــد روح اللــه الخمينــي .تخــرج يف
نهايــة الخمســينيات برتبــة “حجــة اإلســام” وهــو
مســتوى أقــل مــن “آيــة اللــه” بدرجــة واحــدة.
وســار عــى خطــى أســتاذه يف معارضــة محمــد رضــا
شــاه بهلــوي ،واعتقــل رفســنجاين أكــر مــن مــرة
لتوليــه إدارة القــوى املؤيــدة للخمينــي يف إيــران،
وقــى حــوايل ثــاث ســنوات يف الســجن (-1975
 )1977بســبب نشــاطه الســيايس.
بعــد ســقوط الشــاه وتــويل الراحــل الخمينــي
للحكــم عــن رفســنجاين يف مجلــس الثــورة ،وشــارك
يف تأســيس الحــزب الجمهــوري اإلســامي ،وأســس
لنفســه قاعــدة سياســية متحدثــا يف الربملــان اإليـراين
يف الفــرة مــن ( ،)1989-1980وتــوىل مهمــة
رئاســة القــوات املســلحة يف الفــرة مــن (-1988
 .)1989بعــد وفــاة الخمينــي يف  1989كانــت خــرة
رفســنجاين السياســية يف الداخــل والخــارج وانتهاجه
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مبــدأ الوســطية وراء فــوزه بانتخابــات الرئاســة
بنســبة  %95مــن األصــوات ،وعمــل رفســنجاين عــى
تخليــص إيـران مــن مشــاكلها االقتصاديــة باالنفتــاح
عــى العــامل واالعتــاد عــى مبــادئ الســوق الحــرة،
وفتــح البــاب أمــام االســتثامرات األجنبيــة .أدان
كال مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة والعــراق يف
حــرب الخليــج عــام  ،1991وأبقــى بــاده بعيــدة
عــن التدخــل املبــارش يف الـراع الدائــر يف املنطقــة.
وبعــد الحــرب اســتمر يف شــق طريــق وســط وازن
فيــه بــن الضغــط الــذي متارســه األطـراف املحافظــة
ورغبتــه يف الحداثــة واالنفتــاح ،وعمــل عــى تجديــد
عالقاتــه مــع الغــرب ،وتعــاون مــع الصــن يف تطويــر
برنامــج التســلح النــووي .أعيــد انتخــاب رفســنجاين
لفــرة رئاســية ثانيــة عــام  1993وانتهــت عــام
.1997
رفســنجاين هــذا املقاتــل الــرس رحــل بصمــت
مودعــاً إيــران التــي احــب ،مودعــآ إيــران التــي
قــى جــل عمــره مجاهــدآ ومكافحــآ بســبيل
رفعتهــا وتقدمهــا ،فلقــد كانــت لهــذا الراحــل
مناقــب كثريه،فقــد كان مثــال الرجــل الوطنــي
،لقــد كان مــن خــرة الرجــال الذيــن اعتمــد عليهــم
الراحــل الخمينــي ،لقــد كان الراحــل يحمــل مــن
الحــب إليــران مــا اليحملــه الكثــرون يف حينهــا
ولآلن،فلقــد كانــت إي ـران كــا كان يوصفهــا ،بأنهــا
جنــة الدنيــا وعشــقه االزيل وبالنهايــة ،ال نقــول لهذا
املقاتــل واملناضــل الــرس الــذي رحــل عــن هــذه
الدنيــا بصمــت اال ســاماً عــى روحــك الطاهــرة،
فقــد رحلــت عــن الــدار األوىل بعــد أن كنــت فيهــا
زاهــدا ً ،رحلــت وأنــت تؤمــن بــأن اآلخــرة عنــد اللــه
هــي خــر وأبقى،وداعــاً  ..إىل جنــان الخلــد أيهــا
املقاتــل الــرس .
*كاتب وناشط سيايس – األردن

الملف
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