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حزب كوادر البناء 

وموقع رفسنجاني 

في النظام اإليراني 
هادي نعمة)   (

تشهد احلياة ال�شيا�شية يف اإيران ع�شرات   
جميع  ب�شاأن  روؤاهــا  وتطرح  تنناف�س  التي  االأحـــزاب 
واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  املــجــاالت 
يف  تن�شوي  ــزاب  االأح هذه  لكن  والفكرية؛  والدينية 
والنفوذ  ال�شلطة  على  يت�شارعان  رئي�شيَّني  تيارين 
واإدارة البلد، هما التيار االإ�شلحي، والتيار املحافظ. 
وفكرية  واقت�شادية  �شيا�شية  روؤية  التيارين  من  ولكل 
للدولة  الذي يريده  للم�شتقبل  م�شتقلة  خا�شة ونظرة 
واملجتمع املدين والدين، ورغم اأنهما يلتقيان على املبادئ 
اأنهما يختلفان  اإاّل  االإ�شلمية التي قامت عليها الثورة، 
ب�شاأن تف�شري هذه املبادئ ومدى الت�شدد واملرونة يف فهم 

ال�شريعة وتطبيقها. 

)  ( باحث و�شحايف لبناين.
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ولكن احلياة ال�شيا�شية يف اإيران عمومًا، وعلى الرغم مما يبدو عليها من تنوع، اإال   
اأنها ذات بنية اأيديولوجية واحدة، فال يوجد من يدعو �شد الوالية كلية، ولكن فكرة االإطالق 
فقط هي القابلة للنقا�ض، واملبداأ االإ�شالمي للدولة لي�ض حمل رف�ض اأو قبول، بل هو اأمر واقع 
توافق عليه كل التوجهات. كما نالحظ اأن اأغلب العنا�شر االإ�شالحية ذات اأ�شول حمافظة، 

وتاريخ موؤكد االنتماء للثورة. 

املعتدل  االإ�شالحي  التيار  من  حزب  درا�شة  املقارنة  الدرا�شة  هذه  يف  �شنحاول   
وعر�ض  �شازندكي(،  البناء" )كاركزارات  "كوادر  هو حزب  ال�شديدة  برباغماتيته  معروف 
ال�شوء على  نلقي  و�شوف  والفكرية.  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  املو�شوعات  اأبرز  ب�شاأن  مواقفه 
�شخ�شية موؤ�ش�شه ال�شيخ ها�شمي رف�شنجاين، وموقعه يف النظام االإيراين بني االإ�شالحيني 

واملحافظني، وعلى �شخ�شية اأمني عام احلزب غالم ح�شني كربا�شت�شي.

التيار اإلصالحي

من  الكثري  وينا�شره  �شيا�شية،  جمعية  اأو  حزبًا   15 نحو  االإ�شالحي  التيار  ي�شم   
اجلمعيات املهنية واحلقوقية اإ�شافة اإىل موؤ�ش�شات خمتلفة فاعلة يف املجتمع االإيراين، واأبرز 

االأحزاب التي تت�شدر هذا التيار:
جمعية رجال الدين املنا�شلني )روحانيون مبارز(، وكانت ت�شم بني قياداتها . 1

كروبي  ال�شورى مهدي  ملجل�ض  االأ�شبق  والرئي�ض  ال�شابق حممد خامتي  االإيراين  الرئي�ض 
ووزير الداخلية االأ�شبق علي اأكرب حمت�شمي.

جبهة امل�شاركة االإ�شلمية، التي اأ�ش�شت العام 1997 قبل االنتخابات الرئا�شية، . 2
ويقودها اأمينها العام حممد ر�شا خامتي �شقيق الرئي�ض خامتي. ومن اأهم قادة احلزب 

حم�شن مريداماد و�شعيد حجاريان.
منظمة تعزيز الوحدة الطلبية )حتكيم وحدة(، وكثريًا ما تتفق يف اآرائها . 3

وتوجهاتها مع جبهة امل�شاركة، وقادت منذ العام 1997 الكثري من التظاهرات واالحتجاجات 
�شد النظام وموؤ�ش�شة الويل الفقيه نف�شها. 
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اإيران(، . 4 اإ�شالمي  جماهدين  )�شازمان  االإ�شلمية  اإيران  جماهدي  منظمة 
وحم�شن  ر�شائي  وحم�شن  نبوي  بهزاد  قادتها  اأبرز  ومن  �شالمتي،  حممد  العام  اأمينها 

اآرمني.
حزب اعتماد ملي )الثقة الوطنية( الذي اأ�ش�شه مهدي كروبي حماواًل االنف�شال . 5

عن جبهة "امل�شاركة" االإ�شالحية ب�شبب موقفه من عجز خامتي عن مترير االإ�شالحات 
رئا�شته  وقت  لكروبي  باملر�شاد  يقف  كان  الد�شتور" الذي  �شيانة  "جمل�ض  �شطوة  اأمام 

ملجل�ض ال�شورى االإ�شالمي )الربملان(.
�شازندكي(، . 6 )كاركزارات  ا�شم  بالفار�شية  عليه  ويطلق  البناء"،  "كوادر  حزب 

الر�شمي  غري  رئي�شه  يعترب  الذي  رف�شنجاين  ها�شمي  ال�شيخ  رئا�شة  عهد  يف  اأ�ش�ض  وقد 
ومر�شده الروحي. ويتزعم احلزب رئي�ض بلدية طهران ال�شابق غالم ح�شني كربا�شت�شي. 
ومن اأهم قادته فائزة رف�شنجاين، ابنة رف�شنجاين، وكذلك عطاء اهلل مهاجراين وزير 

االإر�شاد )الثقافة( يف حكومة الرئي�ض ال�شابق حممد خامتي )1997 - 2005(.

التيار المحافظ

اأما التيار املحافظ املت�شدد فيتمثل باأحزاب وجمعيات عدة ويقوده حزبان رئي�شان هما:
اهلل . 1 حبيب  قادته  واأبرز  املحافظ،  التيار  راأ�ض  وهو  اإ�شلمي"،  "موؤتلفه  حزب 

ع�شكر اأوالدي، واأ�شد اهلل بداجميان، منظر احلزب والرجل القوي فيه.
رابطة رجال الدين املنا�شلني )روحانيت مبارز(، واأبرز قادته ال�شيخ علي اأكرب . 2

االنتخابات  والذي خ�شر  املر�شد علي خامنئي،  املقربني من  اأهم  اأحد  وهو  نوري،  ناطق 
الرئا�شية العام 1997 اأمام الرئي�ض خامتي.

اأن�شار حزب اهلل، وهو حزب مت�شدد �شنتناوله الحقًا ب�شكل منف�شل.. 3
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كوادر البناء 

اجلانب  على  له  الفكري  التاأ�شي�ض  ويرتكز  باالعتدال،  احلزب  ميول  تت�شف   
االقت�شادي، حيث يرى اأن التطور العام ال بد اأن يتم يف اإطار االإ�شالح االقت�شادي بح�شب 
روؤية رف�شنجاين مر�شد احلزب والداعم له. ورف�شنجاين لي�ض ع�شوًا ر�شميًا يف احلزب، نظرًا 
وجمل�ض  النظام  م�شلحة  ت�شخي�ض  جممع  حاليًا  يراأ�ض  حيث  احل�شا�شة،  الر�شمية  ملنا�شبه 

اخلرباء. 

وي�شكل التكنوقراط غالبية حزب "كوادر البناء" ولعب دورًا  موؤثرًا يف دعم الرئي�ض   
التباينات بني  لكن  لذلك،  باهظًا  ثمنًا  1997  ودفع  الرئا�شية عام  االنتخابات  خامتي خالل 
حملت  لرف�شنجاين  وانتقاداتها  م�شاركة"  كـ"جبهة  االأخرى  واالأحزاب  االإ�شالحية  احلزب 
حزب "كوادر البناء" على االنكما�ض   واالحتفاظ مب�شافة عن التنظيمات االإ�شالحية االأخرى، 
حتى بات يو�شف باالإ�شالحي املعتدل، وخ�شو�شًا جتنب احلزب امل�ض بوالية الفقيه وباملر�شد 

اآية اهلل علي خامنئي، مراعاة لو�شع رف�شنجاين يف النظام.

رؤى كوادر البناء.

اأواًل: الروؤى ال�شيا�شّية حلزب كوادر البناء: 

ميتاز هذا احلزب يف مواقفه ال�شيا�شّية بـ"نظرة براغماتّية" لالأمور. ومن امليزات   
االأخرى للحزب "امل�شلحّية" و"االعتدال" يف التعامل مع التطورات ال�شيا�شيَّة، والتي ميكن 

القول اإنها منبعثة من النظرة الرباغماتية نف�شها:

1- احلكم ووالية الفقيه: اأما نظرته للحكم ووالية الفقيه فهو يرى: اأنَّ "جميع   

املطلقة.  الفقيه  ت�شتمّد �شرعّيتها من والية  االإ�شالمّية،  اإيران  املوؤ�ّش�شات يف نظام جمهورّية 
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وعلى هذا، فاإنَّ والية الفقيه املطلقة حجر االأ�شا�ض وحمور جميع الن�شاطات يف الدولة")1(. 
لكنه، مع ذلك، يوّكد على دور ال�شعب يف اجلمهورّية االإ�شالمّية، ويعتقد باأنَّ النظام القائم 
على والية الفقيه ال يلغي دور النا�ض يف ال�شلطة. من هنا يعترب احلزب اأنَّ "انتخاب االأ�شلح" 
لرئا�شة اجلمهورّية يقع على عاتق ال�شعب، وواجب العلماء هو فقط "بيان و�شـرح" "امَلَلَكات"، 

كي "ينتخب النا�ض رئي�ض اجلمهورّية طبًقا الآرائهم وحتليالتهم")2(.

2- االأحزاب ال�شيا�شية: يوؤّيد "كوادر البناء" ن�شاط االأحزاب ال�شيا�شّية، ويدعو   
اإطار االأحزاب. وقد �شّرح عطاء اهلل مهاجراين،  اإىل تنظيم العمل ال�شيا�شّي يف البالد يف 
وهو من القادة البارزين يف احلزب، يف لقاء �شحايّف بقوله "لي�شت لدينا تنظيمات �شيا�شّية 
وهوّيات  بعناوين  �شيا�شّية  تنظيمات  املجتمع  يف  تتبلور  لكي  �شن�شعى  مواقفها...  عن  تعرّب 
اإخراج  "يجب  تقول:  احلزب  با�شم  الناطقة  "بهمن"  اأ�شبوعّية  كتبت  كما  م�شّخ�شة")3(. 
االنتخابات من حالة التناف�ض بني االأ�شخا�ض وحتويلها اإىل التناف�ض بني الربامج وامل�شاريع... 

وميكن حتقيق هذا االأمر يف اإطار تنظيم ر�شميٍّ وحمّدد")4(. 

العنف  "ا�شتخدام  ويرف�ض  القانون.  اإطار  يف  ال�شيا�شّي  العمل  اإىل  احلزب  ويدعو   
اأجل حذف املناف�شني")5(. وقد �شّدد مهاجراين على  القانونّية من  والتو�ّشل باالأ�شاليب غري 
�شرورة ت�شكيل االأحزاب ال�شيا�شّية، وقال: "اإنَّ ن�شاط الفئات ال�شيا�شّية غري وا�شح متاًما يف 
اإزالة هذا الغمو�ض، اإىل  الوقت الراهن، ومن ال�شرورّي اأن تبادر الفئات العاملة، من اأجل 
االإعالن ب�شكل ر�شميٍّ عن براجمها، وطبيعة تنظيمها، واأهدافها يف اإطار اأحزاب �شيا�شّية". 
ورف�ض مهاجراين الراأي القائل اإنَّ ظهور االأحزاب ال�شيا�شّية ميكن اأن ي�شّنج االأو�شاَع ويخلق 
ت�شّنجات �شيا�شّية يف البالد)6(، واأّكد على وجوب اإعداد االأر�شّية حل�شور ال�شعب االإيراين يف 

)1( �شحيفة هم�شرهري،  املواطن، 1997/5/17 �ض 1. 

)2( امل�شدر ال�شابق.

)3( �شحيفة اأبرار، 12/4//1996 �ض 2.

)4( اأ�شبوعّية بهمن ، العدد العا�شر 1996/3/5 �ض 2 .

)5( »«امل�شدر نف�شه العدد 14، 1996/4/16 �ض 14.

)6( �شحف يوم 1995/12/13.
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"كي ال ي�شهد املجتمع  ال�ّشاحة ال�شيا�شّية من خالل تنظيم املوؤ�ّش�شات واالأحزاب ال�شيا�شّية، 
متغرّيات غري متوّقعة خالل املطبات التي ميرُّ بها")7(.

يف  النا�ض  م�شاركة  اأهمّية  على  البناء"  "كوادر  يوؤّكد  ال�شعبية:  امل�شاركة   -3  
الن�شاطات ال�شيا�شّية، ويعتقد باأنَّ "�شمان احلقوق االأ�شا�شّية للمواطنني َعَمِليًّا" ي�شاعد على 
ال�شيا�شّية ب�شكل فاعل وموؤّثر". وي�شري يف هذا املجال  ال�شاحة  النا�ض يف  "ح�شور وم�شاركة 
اإىل بع�ض احلقوق ال�شيا�شّية للمواطنني من قبيل "احل�شانة اأمام االعتقال وال�شجن الَكيفيِّ 
وحرّية التعبري والن�شر والتجّمع )حّق التجّمع والتداول يف ال�شوؤون ال�شيا�شّية(، وحّرّية املقا�شاة 
اِكم  والتنظيم )حّق ت�شكيل االأحزاب، واالحّتادات، وبقّية التجّمعات( ووجود جهاز ق�شائّي وحَمَ
م�شتقّلة ميكن لكّل �شخ�ض اللجوء اإليها يف املقا�شاة")8(. وي�شّدد هذا الف�شيل على �شرورة 
اإزالة املوانع التي تقف يف طريق التنمية ال�شيا�شّية وم�شاركة النا�ض يف الفاعلّيات ال�شيا�شّية. 

ويعار�ض  الد�شتور،  اإطار  يف  ال�شيا�شّية  الن�شاطات  يف  ال�شعب  م�شاركة  اإىل  ويدعو   
التوّجهات التي تق�ّشم القوى ال�شيا�شّية العاملة يف اإطار النظام اإىل قوى ثورّية واأخرى معادية 
للثورة، باعتبار اأنَّ ذلك يوؤّدي اإىل انح�شار امل�شاركة ال�شعبّية يف احلياة ال�شيا�شّية، وي�شّدد على 
ه "لي�ض هناك م�شكلة بالن�شبة اإىل النظام ال�شيا�شّي اأهّم من حذف قطاع من ال�شعب من  اأنَّ
ال�شاحة ال�شيا�شّية")9(. وقد وجه "كوادر البناء" انتقادات اإىل جمل�ض �شيانة الد�شتور ب�شبب 
رف�شه �شالحّية بع�ض املر�ّشحنَي لع�شوّية جمل�ض ال�شورى االإ�شالمّي)10(. وقد اأ�شار مهاجراين 
اإىل �شرورة م�شاركة ال�شعب يف البنية ال�شيا�شّية للبالد واّطالعهم على دوِر جمل�ض ال�شورى 
وواجباته و�شالحّياته، واأن تتاَح لهم فر�شة منا�شبة ومنطقّية لت�شخي�ض ال�شاحلنَي لع�شوّية 

املجل�ض، وكذلك توفري فر�شة واإمكانّية النتخاب االأ�شلح)11(. 

)7( �شحيفة اإيران 1997/8/8 �ض 3.

)8( اأ�شبوعّية بهمن، العدد 8، 1996/2/26 �ض 2.

)9(  امل�شدر نف�شه، العدد 1، 1996/1/7، �ض 6.

)10( امل�شدر نف�شه، العدد 9، 1996/3/3، �ض 3.

)11( امل�شدر نف�شه، العدد 8، 1996/2/26، �ض 2.
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يف  املختِلفة  النظر  وجهات  طرح  اإىل  مهاجراين  دعا  والتعددية:  احلرّية   -4  
ُتراعى  مناخ  اإيجاد  ب�شرورة  ويعتقد  املعار�ض.  الراأي  مع  برفق  والتعامل  بحـّرّية،  املجتمع 
فيه "حرمة واعتبار اأ�شحاب الفكر والراأي"، واإتاحة اإمكانّية طرح االآراء واالأفكار املعار�شة 
وق"  والذَّ الراأي  اختالف  اأ�شا�ض  على  والتّيارات  االأ�شخا�ض  "الإبعاد  وعار�ض  واملخالفة. 
كما  واالإعمار")12(.  التنمية  يف  والِقَوى  االأ�شخا�ض  "جميع  ِمن  اال�شتفادة  �شرورة  على  واأّكد 
املجتمع")13(،  يف  والفكر  الراأي  اأ�شحاب  "احرتام  �شرورة  على  "بهمن"  اأ�شبوعّية  �شّددت 
ال�شطحّية  واالأفكار  االأو�شاع  اإىل  باملجتمع  والعودة  الفكرّي  اال�شتفراد  "حماوالت  معار�شة 
غوط  ال�شّ ممار�شة  ويعار�ض  ال�شحافة،  حّرّية  البناء" على  "كوادر  وي�شّدد  واملتَقوِلَبة")14(. 
وفر�ض القيود عليها، وينتقد اإغالق ال�شحف)15(. ويدعو اإىل اأن يكون لل�شحافة ح�شور فّعال 
اِر�ض "دوَر الرقابة  وقوّي يف ال�شاحة ال�شيا�شّية للبالد، ويعتقد باأنَّ و�شائل االإعالم يجب اأن مُتَ

ب")16(.   ال دوَر االإخبار َفَح�شنْ

بداًل  البناء" -  "كوادر  تيار  يوؤّكد  اخلارجية:  وال�شيا�شة  الثورة  ت�شدير   -5  
منوذًجا  وتقدميها  الدولة  ببناء  ويعتقد  بالداخل،  االهتمام  على   - الثورة"  "ت�شدير  من 
على  للتاأثري  �شبيل  اأف�شل  "اإنَّ  تقول:  املجال،  هذا  "بهمن"، يف  اأ�شبوعّية  كتَبت  وقد  للعامل. 
جميع البلدان يف العامل هو العمل على بناء اأمنوذج ُيحَتَذى. واأّي بلد يف الظروف الراهنة ال 
ميكن اأن ين�شر مبادَئه واأفكاَره يف العامل اإاّل اإذا ا�شتطاع اأن يثّبت اأنَّ ال�شعب قد حّقق يف ظل 
قيمه م�شتوى مر�شًيا من الرفاه، واالأمن الوطنّي واالجتماعّي، وامل�شاركة ال�شيا�شّية واحلّرّيات 
الفردّية")17(. ومتثل التنمية والتقّدم االقت�شادّيان هدًفا رئي�ًشا من اأهداف "كوادر البناء"، 
ال�شيا�شة  يف  مبادئه  ومن  الغر�ض.  هذا  لتحقيق  و�شيلًة  اخلارجّية  ال�شيا�شة  احلزب  ويعترب 
اخلارجّية "اإزالة التوّتر يف العالقات اخلارجّية، وتهذيب ال�شلوك ال�شيا�شّي من اأجل اجتذاب 

)12( امل�شدر نف�شه، العدد 1، 1996/1/7، �ض 2. 

)13( امل�شدر نف�شه، العدد 17؛ 1996/4/29 �ض 2. 

)14( امل�شدر نف�شه،.

)15( امل�شدر نف�شه، العدد 7؛ 1996/2/19 �ض 9.

)16( امل�شدر نف�شه، العدد 8؛ 1996/2/26 �ض 3. 

)17( امل�شدر نف�شه، العدد 9؛ 1996/3/3 �ض2.



المسبــار214

حزب كوادر البناء وموقع رفسنجاني في النظام اإليراني

اال�شتثمار وال�شعي اإىل تغيري نظرة املجتمع الّدويّل اإىل االأداء ال�شيا�شّي الإيران واإ�شالح �شورة 
اإيران الّدولّية")18(. 

مع  اقت�شادية  اإقامة عالقات  مانًعا من  يرى احلزب  اأمريكا: ال  العلقة مع   -6  
مع  االقت�شادّية  "العالقات  باأنَّ  البناء  كوادر  اأع�شاء  من  وهو  مرع�شي  �شّرح  وقد  اأمريكا. 
ب�شهولة...  االأجنبّية  البلدان  اإىل  نفِطنا  بيع  ن�شتطيع  ال  اإّننا  اإذ  �شاحلنا،  يف  ت�شّب  اأمريكا 
مقاومة  وبني  اأمريكا(  )مع  واقت�شادّية  جتارّية  عالقات  اإقامة  بني  منافاة  اأّي  هناك  ولي�ض 
بني  اخلالفات  حّل  اأجل  من  اأمريكا  مع  مفاو�شات  اإجراء  احلزب  يعار�ض  وال  اأمريكا")19(. 
خامنئي  الثورة  قائد  موقف  مع  ان�شجامًا  الراهن  الوقت  يف  ذلك  يعلن  ال  ولكّنه  البلديِن. 
املعار�ض للتفاو�ض مع اأمريكا. يقول مهاجراين: "اإنني كنت اأعتقد باإمكانّية التحّدث مبطالبنا 
اأو  اأمريكا.  مع  اأثناء احلرب  فيتنام يف جنيف  فعلت  مثلما  اأمريكا(  مع  احلوار  )من خالل 
وب�شكل  االإمام علّي مع معاوية.  اأو مفاو�شات  يزيد،  قائد جي�ض  االإمام احل�شني مع  تفاو�ض 
ا  عاّم التفاو�ض مع العدّو لي�ض �شّد القيم، اإال اأنه عندما ر�شم القائد املعّظم )خامنئي( خطًّ
اأحمَر )عند هذه النقطة( امتنعُت اأنا عن اإبداء الراأي")20(. كما دعا حم�شن نوربخ�ض، وهو 
من الكوادر االأ�شا�شّيني يف احلزب، اإىل "اإقامة عالقات نزيهة ووّدّية ووا�شعة مع جميع البلدان 

با�شتثناء اأمريكا واإ�شرائيل")21(.

ثانيًا: الروؤى االقت�شادّية لـكوادر البناء

االقت�شادّية  التنمية  هي  االقت�شاد  يف  البناء"  "كوادر  مواقف  متّيز  التي  الرئي�شة  امليزة 
ال�شريعة. ويوؤّيد احلزب "خ�شخ�شة الوحدات االقت�شادّية"، ويعتقد اأنَّ هذا االإجراَء "�شريفع 
م�شتوى فاعلّيِتها ويزيد من درجة اإبداعها". وينظر اإىل هذا الو�شع بو�شفه �شيادة "مناخ بّناء 

)18( �شحيفة اأخبار 1995/12/5؛ �ض 2 حوار مع كاظم بور اأردبيلي.

)19( اأ�شبوعية بيام دان�شجو ، العدد 41، 1996/6/21 �ض 3.

)20( اأ�شبوعّية �شبح ، العدد 47، 1996/3/6 �ض 4.

)21( �شحيفة اإطالعات 1996/2/21 �ض 2. 
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للّتناف�ض يف اقت�شاد البالد" باإمكانه اأن "ي�شمن م�شالح امل�شتهلكنَي")22(. ونظًرا اإىل اإميانه 
التقنّية املتقّدمة يف ال�شناعة يف  ال�شريعة، فاإّن احلزب يهتّم باعتماد  بالتنمية االقت�شادّية 
اللحاق  اأجل  ـومن  اأنه  ويرى  العاملة،  بالقوى  اال�شتعانة  تكثيف  اإىل  تدعو  التي  الروؤية  قبال 
اإىل  اإيران بحاجة  "التنمية يف  املتطّورة، الأن  التقنّية  بّد من اعتماد  العايل ال  التطّور  بركب 

تقنّية متطّورة")23(. 

التي تهتّم  الروؤية  الُبنى االقت�شادّية" يف مقابل  البناء" بـ"تغيري  "كوادر  كما يهتم   
وتوقُّف  كالت�شّخم،  لها،  عاجلة"  "عالجات  وتقدمي  "امللمو�شة"  االقت�شاّية  امل�شاكل  ِبَحلِّ 
يهتم  بينما  املدفوعات اخلارجّية".  العمل، واختالل ميزان  االإنتاج عن  قطاع من م�شتويات 
واال�شتثمار  التوفري  م�شتوى  انخفا�ض  قبيل  من  امللمو�شة،  غري  البنيوّية،  بامل�شاكل  احلزب 
اأُ�ُش�ِض االقت�شاد  الفردّي، واالزدواجّية والتخّلف التقنّي، وهو ي�شعى اإىل تغيري الُبنى وتقوية 

االإيرايّن")24(. 

ويعترب "كوادر البناء" اأنَّ التنمية هي الهدف االأ�شا�ض لربناجمه االقت�شادّي. يقول   
�شني للحزب: "الهدف االأ�شا�ض هو التنمية،  غالم ح�شني كربا�شجي، وهو من االأع�شاء املوؤ�شِّ
ا�شتمرار  هو  املطروح  مرحلة...  كل  يف  معنّي  اأ�شلوب  ا�شتخدام  ميكن  ذلك،  بلوغ  اأجل  ومن 
الداخل  يف  االأعداء  وجه  يف  املقاومة  موا�شلة  اإىل  �شبيل  كاأهّم  البالد  يف  واالإعمار  البناء 
اإّننا مبقدار  واخلارج")25(. ويقول يف لقاء اآخر: "اإنَّ برناجمنا هو ت�شريع عملّية التنمية، اإذ 
ما نقرتب من املقايي�ض الّدولّية، ن�شتطيع احلفاظ على ا�شتقالل البالد")26(. ويف بيان اآخر 

ي�شف "كوادر البناء" "التخّلف عن التنمية" باعتباره "خطًرا" يهّدد النظام والثورة)27(. 

)22( اأ�شبوعّية بهمن ، العدد 5؛ 1996/2/5 �ض 1 و7.

)23( دورّية يا لثارات احل�شني ، العدد 30، 1996/7/28 �ض 12.

)24(  اأ�شبوعّية بهمن ، العدد 4؛ 1996/1/28 �ض 7.

)25( �شحيفة اإطالعات 1996/3/7 �ض 12.

)26( امل�شدر نف�شه 1996/4/20 �ض 7.

)27( البيان االأّول لكوادر بناء اإيران.
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اعتماد  اإىل  يذهب  الذي  الراأي  مقابل  يف  التناف�شّي  االقت�شاد  اإىل  التّيار  ويدعو   
واال�شتثمارات  باالعتمادات  اال�شتعانة  مندوحَة" من  "ال  اأنه  يرى  كما  احلكومّي.  االقت�شاد 
االأجنبّية يف �شبيل حتقيق تنمية اقت�شادّية �شريعة يف اإيران)28(. واال�شتعانة بامل�شادر )املالّية( 
االأجنبّية مهمة بالن�شبة له اإىل احلّد الذي ال يرى بع�ض قادته اإ�شكااًل يف اجتذاب روؤو�ض اأموال 
"االإيرانّيني الذين ال يوؤمنوَن بنظام اجلمهورّية االإ�شالمّية" ال�شتثمارها يف البالد، ويعتقد باأنَّ 

ذلك اأرجح من اال�شتثمار االأجنبّي)29(.

ثالثًا: الروؤى الثقافّية لكوادر البناء 

التبادل  ب�شرورة  ويعتقد  الثقايّف  االنفتاح  اإىل  البناء" عمومًا  "كوادر  حزب  يدعو   
والكتب،  )االأفالم،  الثقافّية  االإنتاجات  على  الدولة  "رقابة"  اإ�شراف  ويعار�ض  الثقايّف. 
وال�شحافة( قبل الن�شر، ويعتربه مانًعا يف طريق الن�شاطات الثقافّية، ويدعو اإىل تبّني �شيا�شة 
االإ�شراف بعد الن�شر، ويعتقد باأنَّ دور الدولة يف ال�شوؤون الثقافّية هو "دور التوجيه والتخطيط" 
ولي�ض "اإ�شدار الرتاخي�ض"، وينظر اإىل "بريوقراطّية اإ�شدار الرتاخي�ض" باعتبارها مانًعا 
ي�شلب قدرة التفكري والتخطيط الثقايّف البعيد املدى)30(. كذلك يدعو اإىل تبّني مبداأ "ينبغي 
تبّني  اإىل  يدعو  الذي  الراأي  املخاَطب" يف مقابل  اإىل  بالو�شول  اأي خطاب جدير  م  ُيحرَّ اأال 
البناء" اأنَّ  "كوادر  ويرى  املخاَطب".  اإىل  جدير  غري  خطاب  اأي  ي�شل  ال  اأن  "ينبغي  مبداأ 
نتائج  اإىل املخاَطب" �شترتّتب عليه  اأي خطاب غري جدير  اأال ي�شل  "ينبغي  اعتماد �شيا�شة 
من قبيل تنامي حالة الرقابة ال�شارمة على النتاجات الثقافّية قبل الن�شر، وتنازل م�شتوى 
وزيادة �شالحّيات اجلهات  املختلفة،  الفح�ض  اإطالة معادالت  ب�شبب  الثقايّف  النتاج  وحجم 
ورّية وال�شطحّية". يف حني اأنَّ اعتماد �شيا�شة  الر�شمّية، واّت�شاع ظاهرة الثقافة الر�شمّية "ال�شُّ
اإىل املخاَطب" �شيرتّتب عليه االنفتاح  اأي خطاب غري جدير من الو�شول  م  اأال ُيحرَّ "ينبغي 

)28( اأ�شبوعّية بهمن،  العدد االأول، 1996/1/7 �ض 5.

)29( دورّية يا لثارات احل�شني ، العدد 30، 1996/7/28 نقاًل عن �شحيفة »اإطالعات« الدولّية.

)30( امل�شدر نف�شه ، العدد االأول، 1996/1/7 �ض 3 ب.
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الثقايّف وارتفاع م�شتوى وحجم االإنتاج، واحلّد من رقابة الدولة يف امليدان الثقايّف، واإ�شاعة              
التنّوع الثقايّف)31(.

واجلدير ذكره اأن موؤ�ش�شي حزب "كوادر البناء" هم من التكنوقراط الدار�شني يف   
الغرب، وي�شعون اإىل التعامل مع املتغرّيات الثقافّية بواقعّية. ويدعو التيار اإىل تكثيف االإنتاج 

والتنويع الثقايّف، "مع احلفاظ يف الوقت عينه على الهوّية االإيرانّية واالإ�شالمّية")32(. 

يوؤّكد التيار على �شرورة التبادل الثقايّف واال�شتفادة من النقاط االإيجابّية للثقافات   
االأخرى. يقول عطاء اهلل مهاجرايّن: "اإذا اأ�شبحت نظرتنا يف امليدان الثقايّف مقت�شرة على 
اأوجه االختالف، وباتت اأحجامنا ال ت�شتوعب �شوى االأ�شياء املتوافقة مع فهمنا 100 %، �شنكون 
كالذي يكتفي من البحر باأ�شماك الزينة". ويطرح من اأجل مكافحة الغزو الثقايّف  "�شيا�شة 
"ال ميكن بناء حاجز اأمام  "�شيا�شة املنع" ويعتقد باأنه يف ظل العوملة  التح�شني" يف مقابل 
الثقايّف،  الغزو  مكافحة  اأجل  ومن  هنا  ومن  وال�شورة"،  وال�شوت  الفكر  موجات  )و�شول( 
"تعزيز ركائز الثورة وتعزيز املرتكزات الدينّية والثقافّية" للنا�ض)33(. ويف مقابل  يدعو اإىل 
اإ�شراف  وحتت  امل�شاجد  اإطار  يف  الثقافّية  الن�شاطات  اإبقاء  �شرورة  على  توؤّكد  التي  الروؤية 
يف  الثقافّية  الن�شاطات  بتو�شيع  االهتمام  اإىل  البناء"  "كوادر  يدعو  الدين،  علماء  وتوجيه 

خمتلف املجاالت ويف اإطار املوؤ�ّش�شات احلديثة واملنتديات الثقافّية)34(.  

)31( امل�شدر نف�شه، العدد الثالث 1996/1/21 �ض 2. 

)32( امل�شدر نف�شه، �ض 7.

)33( امل�شدر نف�شه، العدد 17، 1996/4/29 �ض 2.

)34( ا�شتفدت يف هذا الق�شم من كتاب الباحث االإيراين حجت مرجتى، »-التيارات ال�شيا�شية يف اإيران اليوم«-، ترجمة: �شامل كرمي، مكتبة 

فخراوي- طبعة اأوىل -  2002 - �ض 219 - 238.
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غالم حسين كرباستشي

طهران  وعمدة  البناء"،  "كوادر  حلزب  العام  االأمني  هو  كربا�شت�شي  ح�شني  غالم   
ال�شابق بني اأعوام 1988 و1998، ومدير حترير �شحيفة "كوادر البناء" االإ�شالحية، ونا�شر 
والنا�شط  طهران،  بلدية  عن  ت�شدر  التي  "هم�شهري"  وهي  اإيران  يف  ملونة  �شحيفة  اأول 
امللوك" اأو  "�شانع  لقب  كربا�شت�شي  اأُطلق على  االإ�شالحية.  و�شط احلركة  البارز  ال�شيا�شي 
وترديد  كان عمدة لطهران،  ب�شعبية كبرية عندما  يتمتع  وكان  اإيران،  الروؤ�شاء" يف  "�شانع 
اأهايل طهران اأنه اأف�شل عمدة توىل رئا�شة املدينة. فهو الذي بنى الو�شط التجاري واملايل يف 
�شمال طهران، مما اأدى اإىل ارتفاع اأ�شعار العقارات يف �شمال العا�شمة بطريقة جنونية، وهو 
الذي زرع االآالف من االأ�شجار للحّد من التلوث يف العا�شمة التي تعد من اأكرث العوا�شم تلوثًا 
يف العامل، وهو الذي بنى مئات احلدائق واملتنزهات العامة يف طهران، واأزال ر�شوم احلرب 
العراقية - االإيرانية من فوق جدرانها، و�شاعف ال�شرائب على جتار البازار، ومنع ال�شيارات 

من الدخول و�شط طهران اإال بح�شاب معني)35(.

كربا�شت�شي  كان  و1996   1989 بني  الإيران  رف�شنجاين  ها�شمي  رئا�شة  وخالل   
ورف�شنجاين مهند�َشي عملية نقل اإيران وطهران من »دولة الثورة« اإىل »ما بعد دولة الثورة«. 
بداأ رف�شنجاين خ�شخ�شة االقت�شاد وفتح اإيران لال�شتثمارات االأجنبية، وحتديث االقت�شاد 
واإزالة الفتات الدعاية للحرب العراقية - االإيرانية، ووفق الفل�شفة نف�شها، بينما بداأ كربا�شت�شي 
حترير حوائط طهران من الفتات الدعاية للحرب، وحتديث العا�شمة وبناء اجل�شور ومرتو 

االأنفاق. 

بدماء  االإ�شالحية  ملد احلركة  العلن،  ويف  الظل  الذي طاملا عمل، يف  وكربا�شت�شي   
التجديد، كان يف الوقت ذاته اأول »كب�ض فداء« يف »حرب البقاء« بني االإ�شالحيني واملحافظني، 
بعد تويل خامتي الرئا�شة عام 1997. فقد وجهت اإليه املوؤ�ش�شة الق�شائية املحافظة اتهامات 

)35(  غالم ح�شني كربا�شت�شي يف مقابلة مع ال�شرق االأو�شط ال�شعودية، 18 فرباير)�شباط( 2009.
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عام  بال�شجن  عليه  حكم  ثم   ،1998 عام  طهران  رئا�شة  عن  التنحي  على  الإجباره  بالف�شاد 
اآية اهلل  اأن يتدخل رف�شنجاين لدى املر�شد االأعلى الإيران  1999 ليدخل ال�شجن الأ�شهر قبل 

علي خامنئي الإطالق �شراحه. ويقول اأن�شاره اإن تهم الف�شاد التي وجهت اإليه كانت موؤامرة 
للتخل�ض منه الأنه بات �شلعًا ال يحتمل يف التيار االإ�شالحي)36(.

1997 و2005 كان كربا�شت�شي من �شانعي  وخالل رئا�شة حممد خامتي الإيران بني   
خامتي  تر�شح  دعموا  الذين  من  اأنه  له  يذكر  زال  وما  لالإ�شالحيني،  االأ�شا�شية  القرارات 

وراهنوا على جناحه على الرغم من اأن خامتي مل يكن املر�شح االأوفر حظًا للفوز.

االأم" الذي خرجت منه كل  "املنبع  البناء" هو  "كوادر  اإن حزب  يقول كربا�شت�شي   
ها�شمي  رئا�شة  خالل  الع�شرين  القرن  ثمانينات  نهاية  منذ  اإيران  يف  االإ�شالحية  التيارات 
رف�شنجاين، بهدف التغيري واالنخراط يف االنتخابات واإدخال قوى جديدة اإىل جمل�ض ال�شورى 
تتحول  اأن  وقبل  اختالفها  على  اإيران  يف  االإ�شالحية  القوى  اأغلبية  اأن  ويو�شح  )الربملان(. 
احلزب  فهو  البناء"،  "كوادر  من  جزءًا  البداية  يف  كانت  م�شتقلة  وجمموعات  تيارات  اإىل 
املوؤ�ش�ض للحركة االإ�شالحية والذي وقف �شد املحافظني وقّدم مر�شحني م�شتقلني للم�شاركة 

يف االنتخابات الربملانية)37(.

"كوادر البناء" واالإ�شالحيني من تيار  اأنه لي�ض هناك فرق بني  ويعترب كربا�شت�شي   
زوا  خامتي. ويقول: "اأحيانًا هناك اأ�شخا�ض اأكرث راديكالية و�شط االإ�شالحيني يريدون اأن مييِّ
اأفكارنا  البناء. لكن كلنا جزء من نف�ض فرع ال�شجرة، كلنا معتدلون يف  اأنف�شهم عن كوادر 
واآيديولوجيتنا، ونحاول االإلهام باالأفكار العقالنية والتحليل املنطقي". م�شريًا اإىل اأن "كوادر 
خالل  من  وذلك   ،2008 عام  الربملان  انتخابات  يف  التفكك  من  االإ�شالحيني  البناء" اأنقذ 
حتالف رف�شنجاين مع خامتي، ردًا على خروج مهدي كروبي بالئحة م�شتقلة حلزبه )اعتماد 

)36(  امل�شدر نف�شه.

)37( امل�شدر نف�شه.



المسبــار220

حزب كوادر البناء وموقع رفسنجاني في النظام اإليراني

ملي(. ويعتقد كربا�شت�شي اأن التحالف بني »كوادر البناء« برئا�شة رف�شنجاين و»االإ�شالحيني« 
برئا�شة حممد خامتي مل يكن عالقة حتالف موؤقت ورغبة الطرفني يف انتخاب رئي�ض جديد، 

ب�شبب حتفظاتهم الكثرية على اأداء الرئي�ض االإيراين حممود اأحمدي جناد)38(. 

اإيران،  يف  العقالين  والتفكري  االعتدال  رمز  اأنه  رف�شنجاين  كربا�شت�شي  وي�شف   
وكانت هناك دائمًا قوى مت�شددة و�شط املحافظني تعمل �شده، وعمل �شده بع�ض الراديكاليني 
و�شط التيار االإ�شالحي اأي�شًا. اأي اأن "رف�شنجاين كان يحارب على جبهتني يف وقت واحد، 
فهو حاول دائمًا اأن يقود اإيران اإىل االعتدال والعقالنية". ويقول عنه: "رف�شنجاين هو اأحد 
القوى ال�شلبة التي تقف �شد املت�شددين واملحافظني الذين ي�شيطرون على ال�شلطة التنفيذية 
يف البالد االآن. اأزال رف�شنجاين الفتات الدعاية للحرب العراقية - االإيرانية، وانتهج ال�شوق 
احلرة، وفتح اإيران ال�شتثمارات اأجنبية، كل هذا جعل رجال دين وبع�ض النافذين يف البازار 

غري را�شني عنه")39(. 

اإيران، وعدم ا�شتمرار �شيطرة البازار  وب�شاأن التحوالت االجتماعية وال�شيا�شية يف   
التقليدي ورجال الدين على �شناعة القرار يف اإيران، على غرار ال�شابق، وظهور نخب جديدة 
من رجال االأعمال والع�شكريني بداأت تو�شع نفوذها ودورها يف م�شاألة �شناعة القرار، يو�شح 
كربا�شت�شي ذلك بالقول: "عندما تتحّول الدولة اإىل املرحلة ال�شناعية، فاإنه يحدث تلقائيًا اأن 
م�شادر القوى التقليدية والطبقات النافذة مثل البازار التقليدي ت�شعف قوتها ويقل تاأثريها، 

ويحدث تلقائيًا وطبيعيًا اأي�شًا اأن البنى االقت�شادية التقليدية تتغري")40(. 

وي�شري كربا�شت�شي اإىل اأن حزب "كوادر البناء" الذي اأ�ش�شه ورفاقه مع رف�شنجاين   
اإىل  ندعو  كنا  واخل�شخ�شة.  ال�شوق  واقت�شاد  الت�شنيع  اقت�شاد  اأ�شا�ض  على  "�شعد وظهر 
التحديث ال�شناعي، فيما كان البازار التقليدي يدعو فقط اإىل االهتمام بالتجارة التقليدية. 

)38( امل�شدر نف�شه.

)39( امل�شدر نف�شه.

)40( امل�شدر نف�شه.
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والأن حركة كوادر البناء كانت ال�شباقة اإىل االقت�شاد القائم على الت�شنيع، ولي�ض على التبادل 
والتكنوقراط،  الو�شطى  الطبقة  و�شط  �شعبية  قاعدة  لها  اأوجدت  فاإنها  التقليدي،  التجاري 
فيما االقت�شاد التقليدي اأو البازار ب�شكله التقليدي، الذي يدعمه املحافظون، له �شعبية يف 

االأو�شاط التقليدية")41(. 

اجلانب  يف  اإ�شالحية  حركة  لي�شت  البناء"  "كوادر  اأن  يوؤكد  كربا�شت�شي  لكن   
حزب  نحن  قلنا  "فكما  الفكري،  باملعنى  اإ�شالحية  حركة  هي  بل  فح�شب،  االقت�شادي 
دميوقراطية اإ�شالمية ليربالية، ولهذا ففي اأي انتخابات حرة فاإن البازار التقليدي لن ي�شوت 
للمر�شحني الذين يوؤيدون اقت�شادًا ت�شنيعيًا حديثًا، لكن يف نف�ض الوقت هناك تغيري يحدث 
يف اإيران، والطبقة ال�شيا�شية اجلديدة التي تفكر يف االقت�شاد احلديث �شيكون امل�شتقبل يف 

اأيديهم")42(.

هاشمي رفسنجاني مرشد كوادر البناء 

جمهورية  ورئي�ض  ومر�شده  احلزب  موؤ�ش�ض  رف�شنجاين،  ها�شمي  اأكرب  علي  ال�شيخ   
1934 يف مقاطعة كرمان  1989 و1997، ولد يف رف�شنجان العام  اإيران يف الفرتة بني عامي 
يف جنوب �شرق اإيران، وتعلم يف مدر�شة دينية حملية، ثم اأكمل تعليمه يف معهد قم الديني، 
وتتلمذ على يد االإمام روح اهلل اخلميني. تخرج يف نهاية اخلم�شينيات من القرن الع�شرين 

برتبة "حجة االإ�شالم" وهو م�شتوى اأقل من "اآية اهلل" بدرجة واحدة. 

كان اقرتاب رف�شنجاين من االإمام اخلميني يدفع به اىل �شاحة ال�شيا�شة، وكان اأول   
اعتقال له عندما وجه انتقادات الذعة حلكومة ال�شاه يف �شيا�شة التجنيد، ثم اعتقل منت�شف 
ال�شتينيات، لكن الرجل الذي يو�شف باالأ�شد ما لبث اأن عاد لل�شجن على خلفية ر�شالة بعث 

)41( امل�شدر نف�شه.

)42( امل�شدر نف�شه.
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بها لالإمام اخلميني �شنة 1971 ، واأُودع �شجن "قزل قلعة"، وتعر�ض اإىل حماولة ت�شميم ثم 
اأفرج عنه. كما اعتقل رف�شنجاين لتوليه اإدارة القوى املوؤيدة للخميني يف اإيران، وق�شى نحو 

ثالث �شنوات يف ال�شجن )1975-1977( ب�شبب ن�شاطه ال�شيا�شي.

اأي من�شب �شيا�شي، اإىل تركيا واأملانيا، ثم لبنان  اأن يتوىل  �شافر رف�شنجاين، قبل   
يف  ال�شيعي  االإ�شالمي  املجل�ض  برئي�ض  والتقى  الفل�شطينية  باملقاومة  ات�شل  حيث  و�شوريا، 
لبنان االإمام مو�شى ال�شدر، ثم دخل العراق بجواز �شفر مزور والتقى االإمام اخلميني املبعد 
اآنذاك. ويف اأثناء عودته اإىل اإيران اعتقل ِمن قبل قوى "ال�شافاك" وحكم عليه بال�شجن مدة 
�شت �شنوات، ومل يفرج عنه اإال قبل انت�شار الثورة مبدة وجيزة. وبعد �شقوط نظام ال�شاه خرج 
رف�شنجاين اإىل ال�شوء فكان هو الذي اأعد بيان احلكومة االأوىل، التي تراأ�شها املهند�ض مهدي 
بازركان، وحمل حقيبة وزير الداخلية فيها. كما ُعنيِّ رف�شنجاين يف جمل�ض الثورة، و�شارك 
ملجل�ض  كرئي�ض  �شيا�شية  قاعدة  لنف�شه  واأ�ش�ض  االإ�شالمي"،  "اجلمهوري  تاأ�شي�ض احلزب  يف 
القوات  قيادة  مهمة  وتوىل   ،1989 اإىل   1980 من  الفرتة  يف  )الربملان(  االإ�شالمي  ال�شورى 

امل�شلحة يف الفرتة من 1988 اإىل 1989.

تعر�ض رف�شنجاين ملوجة وا�شعة من االنتقادات ب�شبب �شفقة ال�شالح مقابل الرهائن   
املعروفة بـ"اإيران غيت"، والتي اأبرمها مع اأع�شاء من اإدارة رئي�ض الواليات املتحدة االأمريكية 

رونالد ريغان )1989-1981(.

بعد وفاة اخلميني يف 1989 كانت خربة رف�شنجاين ال�شيا�شية يف الداخل واخلارج   
االأ�شوات،  املئة من  95 يف  بن�شبة  الرئا�شة  انتخابات  وراء فوزه يف  الو�شطية  وانتهاجه مبداأ 
العامل  على  باالنفتاح  االقت�شادية  م�شكالتها  من  اإيران  تخلي�ض  على  رف�شنجاين  وعمل 

واالعتماد على مبادئ ال�شوق احلرة، وفتح الباب اأمام اال�شتثمارات االأجنبية.

اأدان كاًل من الواليات املتحدة االأمريكية والعراق يف حرب اخلليج عام 1991، واأبقى   
بالده بعيدة عن التدخل املبا�شر يف ال�شراع الدائر يف املنطقة. وبعد احلرب ا�شتمر يف �شق 
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احلداثة  يف  ورغبته  املحافظة  االأطراف  متار�شه  الذي  ال�شغط  بني  فيه  وازن  و�شط  طريق 
واالنفتاح، وعمل على جتديد عالقاته مع الغرب، وتعاون مع ال�شني يف تطوير برنامج الت�شلح 

النووي.

1997، ومل  العام  وانتهت   1993 ثانية عام  رئا�شية  لفرتة  رف�شنجاين  انتخاب  اأعيد   
يتمكن من تر�شيح نف�شه للمرة الثالثة حيث مينع الد�شتور االإيراين ذلك.

ينظر  الذي  النظام،  ت�شخي�ض م�شلحة  رئي�شًا ملجمع   2002 العام  رف�شنجاين  عني   
يف اخلالفات بني الربملان االإيراين وجمل�ض �شيانة الد�شتور، الذي ميكنه االعرتا�ض على اأي 
ت�شريع ميرره الربملان. ويف نوفمرب)ت�شرين الثاين( من العام 2008 انتخب رف�شنجاين رئي�شًا 
يتمتع املجل�ض ب�شالحية  الفقيه، كما  اأي ويل  االأعلى،  املر�شد  الذي ينتخب  ملجل�ض اخلرباء 

عزل املر�شد يف حاالت حمددة. كما اأعيد انتخابه يف نوفمرب )ت�شرين الثاين( 2009.

مصادر قوة رفسنجاني

القوية  وعالقاته  �شخ�شيته  وقوة  وجتربته  ال�شيا�شي  ر�شيده  يف  الرجل  قوة  تكمن   
من  منعتها  وقوانني  اقت�شادية  اإجنازات  له  تذكر  التي  املحافظة؛  البازار  قوى  مع  املتينة 
االنهيار اإبان رئا�شته، وكان هذا �شببًا يف ف�شل �شيا�شته االقت�شادية يف الوالية االأوىل )1989 - 
1993(. ففي فرتة حكمه الثانية )1993 - 1997( كان الرجل يحمي قوى البازار التي اأيدته، 

خ�شخ�شة  م�شروع  اإيقافه  بلة  الطني  وزاد  قوي،  خا�ض  قطاع  تكوين  من  الدولة  حرم  مما 
قطاعات الدولة واعتقاله لبع�ض معاونيه االقت�شاديني، لكن الدائرة مل تكتمل، ف�شرعان ما 
يقر  جعله  مما  لها،  تهمي�شه  على  ردًا  �شده  املعار�شة  معركة  خو�ض  الي�شارية  القوى  بداأت 
بالف�شل يف التنمية يف اآخر واليته. وتذكر جناحات رف�شنجاين يف حركة "كوادر البناء" التي 

عملت على اإن�شاء بيوت ملحدودي الدخل. 
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باأن رف�شنجاين هو الرباغماتي االأول يف النظام االإ�شالمي االإيراين  يقر املراقبون   
"حمافظ براغماتي"،  "الثعلب" و"القر�ض". ويو�شف باأنه  واالأكرث دهاء، تطلق عليه األقاب 
االأخرى.  النظر  وجهات  ويتقبل  �شديدة  مبرونة  يتمتع  لكنه  الدينية  املوؤ�ش�شة  من  جزء  فهو 
وينظر اإليه باأنه كان القوة املحركة التي اأدت اإىل قبول اإيران لقرار جمل�ض االأمن الدويل رقم 
اأثناء توليه رئا�شة اجلمهورية  اأنهى ثمانية اأعوام من احلرب بينها وبني العراق.  598 الذي 

كقوة  اإيران  فر�ض  واإعادة  الغرب  مع  التقارب  ت�شجيع  اإىل  رف�شنجاين  �شعى  االإ�شالمية، 
اإقليمية. و�شاعد نفوذه يف لبنان على اإطالق �شراح رهائن اأجانب كانوا حمتجزين هناك يف 

اأوائل الت�شعينات.

كان  كما  االقت�شاد  على  ت�شيطر  دولة  من  اإيران  اإىل حتويل  �شعى  فقد  اأما حمليًا،   
هذه  اإن  منتقدوه  يقول  ال�شوق.  على  مبني  نظام  ذات  دولة  اإىل  احلرب  �شنوات  يف  حالها 
ال�شيا�شة ف�شلت يف حتقيق عدالة اجتماعية. لكنه عار�ض فر�ض القوانني االإ�شالمية املت�شددة 
و�شجع على حت�شني فر�ض عمل الن�شاء. تعر�ض رف�شنجاين التهامات متكررة باأنه جمع ثروة 

طائلة بف�شل عالقاته ال�شيا�شية، وهي املزاعم التي نفاها على الدوام.

خلف  اخليوط  حتريك  على  وقدرته  لالإعالم،  الكبري  حبه  رف�شنجاين  عن  ويعرف   
ازمة  اأدار  الذي  فهو  التفاو�ض،  ومهارته يف  �شيا�شيني حم�شوبني عليه،  الكوالي�ض من خالل 
جريئة  ر�شائل  بث  على  القادر  الوحيد  وهو  ريغان،  رونالد  الرئي�ض  مع  االإيرانيني  الرهائن 
"اأمري كبري"  اأن يحذو خطى املفكر االإيراين  للغرب وبخا�شة الواليات املتحدة، وهو يحاول 

الذي كان يدعو لالنفتاح على الغرب واعتماد اقت�شاد ال�شوق.

العالقة بين خامنئي ورفسنجاني 

تقا�شم خامنئي ورف�شنجاين ال�شلطة خالل حياة اخلميني نحو ثماين �شنوات، حيث   
كرئي�ض  الت�شريعية  ال�شلطة  الثاين  وتوىل  للجمهورية،  كرئي�ض  التنفيذية  ال�شلطة  االأول  توىل 
ال�شورى. وكان الرجالن متفقني اإىل حد كبري يف ق�شايا الدولة املف�شلية، و�شوؤونها  ملجل�ض 



225 المسبــار

هادي نعمة

الداخلية واخلارجية، اإىل درجة اأن كثريًا من املهام كانت تنجز بطريقة التفاهم بينهما، حيث 
كان كل منهما ميهد الطريق لالآخر. و�شاهمت هذه العالقة الوثيقة يف اإ�شعاف رئي�ض الوزراء 
اآنذاك، مري ح�شني مو�شوي، بل اإن التفاهم بني الرجلني هو الذي �شهل مهمة اإجراء تعديالت 

د�شتورية، كان اأبرزها اإلغاء رئا�شة الوزراء ومنح �شالحياتها كافة لرئي�ض اجلمهورية.

خالل مر�ض االإمام اخلميني، كانت عني رف�شنجاين تتجه اىل اآية اهلل علي خامنئي   
كي يكون خليفة للخميني، بداًل من اآية اهلل ح�شني منتظري الذي كان قد ُعنيِّ يف وقت �شابق 
ب�شبب  ُقم  يف  اجلربية  االإقامة  حتت  منتظري  و�شع  يف  رف�شنجاين  وجنح  للخميني.  خليفة 
ق�شية مهدي ها�شمي، �شقيق �شهر منتظري والذي وّجهت له تهم بالف�شاد والتاآمر، وبذلك 
مهد رف�شنجاين الطريق خلامنئي كي ي�شبح الويل الفقيه واملر�شد االأعلى للجهورية االإ�شالمية 

بعد اخلميني. 

رئي�ض  مبن�شب  رف�شنجاين  فاز  فيما  من�شبه،  خامنئي  ورث  اخلميني،  وفاة  وبعد   
له  كان  االأخري  واأن  ال�شيما،  الرجلني،  بني  تالحمًا  الفرتات  اأكرث  تلك  وكانت  اجلمهورية، 
الدور االأكرب يف تن�شيب خامنئي مر�شدًا اأعلى للجمهورية االإ�شالمية يف اإيران، حني اأعلن يف 
جل�شة االختيار اأنه �شمع من االإمام اخلميني ما ي�شري اىل اأن خامنئي هو خليفته. وكانت هذه 

ال�شهادة كفيلة باأن حت�شم االختيار ب�شكل قاطع. 

على  للهيمنة  ال�شوء  دائرة  من  منتظري  اهلل  اآية  اإزاحة  من  رف�شنجاين  وا�شتفاد   
امل�شهد ال�شيا�شي والقيادة العليا التي ج�شدها علي خامنئي، وكان افتقاد خامنئي اإىل كاريزما 

االإمام اخلميني ومرجعيته الفقهية عامل �شعف خلامنئي وعامل قوة لرف�شنجاين.

اأن ربيع املحبة بني االثنني - رف�شنجاين وخامنئي- �شرعان ما انتهى، عندما  بيد   
مر�شح  �شد   1996 مايو)اأيار(  يف  الرئا�شية  االنتخابات  يف  خامتي  حممد  ال�شيد  االأول  اأّيد 

املحافظني علي ناطق نوري. 
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يف  جناد  اأحمدي  اأمام  ُهزم  عندما  كبرية  اأمل  بخيبة  اأ�شيب  رف�شنجاين  اأن  كما   
االنتخابات الرئا�شية العام 2005، فقد اأدرك يومها اأن رغبة خامنئي كانت مع مناف�شه، ومل 
اأنه �شيخ�شر االنتخابات، وهو ي�شتند اإىل هذا التاريخ الطويل يف الثورة  يكن يدور يف ذهنه 
واحلكومة والعالقة اال�شتثنائية مع املر�شد االأعلى. ومع اأن خامنئي منحه من�شبًا خا�شًا، وهو 
رئي�ض جممع ت�شخي�ض م�شلحة النظام، اإال اأن ذلك بدا وكاأنه حماولة ا�شرت�شاء �شخ�شية، 

وموا�شاة على ال�شدمة التي تعر�ض لها.

ويقول مقربون من خامنئي: اإنه بعد توليه من�شب املر�شد االأعلى، كان يعي�ض فكرة   
"احلزب االإلهي"، وهو تعبري عن الرجال الزاهدين الذين �شاهموا يف الثورة، وبقوا يعي�شون 
هموم ال�شارع وحياته. وقد وجد يف اأحمدي جناد هذا ال�شخ�ض الذي كان يحلم به، وبذلك 

تزعزعت مكانة رف�شنجاين الذي ينتمي اإىل عائلة برجوازية معروفة يف اإيران. 

الصراع بين رفسنجاني وأحمدي نجاد

وتبنى رف�شنجاين االجتاه االإ�شالحي يف احلملة االنتخابية الرئا�شية االأخرية، وكان   
ذلك يعني اأنه وقف مع مري ح�شني املو�شوي، اخل�شم التقليدي خلامنئي، ورجل الدولة ال�شابق 
اأي  اأن ال م�شتقبل له يف  الذي ابتعد عن احلياة ال�شيا�شية الأكرث من عقد من الزمن، لعلمه 

مناف�شة طاملا اأن غرميه خامنئي يتوىل من�شب الويل الفقيه.

وخالل احلملة االنتخابية على الرئا�شة وجه الرئي�ض اأحمدي جناد انتقادات حادة   
لرف�شنجاين الذي رّد بانتقادات الذعة اىل اأحمدي جناد، واإدارته االقت�شادية، مو�شحًا اأن 
اأحمدي جناد حول اإيران اىل "موظف كبري"، واأن كل ال�شركات االقت�شادية تربطها عالقات 

مع الدولة، بينما �شعف القطاع اخلا�ض ب�شدة. 



227 المسبــار

هادي نعمة

وت�شببت ت�شريحات اأحمدي جناد باإغ�شاب رف�شنجاين، الذي هدد املر�شد االأعلى   
يف ر�شالة هي االأوىل من نوعها يف تاريخ العالقة بينهما، باأن ل�شربه حدودًا، واتهمه �شمنًا 

باأنه ي�شاند اأحمدي جناد �شده.

اإن ال�شيا�شي الداهية املعروف بقدرته العالية على  ويقول مقربون من رف�شنجاين:   
باأن  معرفته  لوال  االأ�شلوب،  هذا  اىل  ليلجاأ  كان  ما  منت�شرًا،  منها  واخلروج  االأزمات  اإدارة 
على  تبعث  ال  االنتخابات  يف  الفوز  يف  تياره  حظوظ  واأن  �شعيفًا،  بات  ال�شيا�شي  م�شتقبله 
التفاوؤل، فا�شتبق االأحداث بتلك الر�شالة ليعطي اإنذارًا وا�شحًا باأنه �شيتحول اإىل املعار�شة 

العلنية.

خ�شمه  فوز  عن  االنتخابات  نتائج  اأعلنت  فقد  دقيقة  رف�شنجاين  قراءة  وجاءت   
باتت  قد  ال�شيا�شية  نهايته  اأن  يعني  ذلك  وكان  ثانية،  رئا�شية  بدورة  جناد  اأحمدي  اللدود 
اأن يرمي بثقله ليدعم التيار االإ�شالحي. لكن رف�شنجاين الرباغماتي قد  و�شيكة، واأن عليه 
بداأ يبتعد تدريجيًا عن قادة املعار�شة االإ�شالحية )مري ح�شني مو�شوي وال�شيخ مهدي كروبي 
والرئي�ض حممد خامتي(، الذين قادوا االحتجاجات ال�شعبية على نتائج االنتخابات الرئا�شية 
اأحمدي جناد وطعن يف �شحتها، خ�شو�شًا بعدما  التي فاز فيها   ،2009 يف حزيران/ يونيو 
وجهت لهم اتهامات بالتاآمر واالت�شال بالغرب لتقوي�ض النظام االإ�شالمي وهددوا باالعتقال 

وو�شعوا يف االإقامة اجلربية ومنعوا من ال�شفر.

ما  بيان  يف  رف�شنجاين،  برئا�شة  اخلرباء،  جمل�ض  اأدان  التحول  لهذا  جت�شيد  ويف   
اأ�شماه بـ"قادة الفتنة" اأي قادة املعار�شة االإ�شالحية موؤكدًا ان "ا�شطرابات 25 بهمن )14 
امل�شاألة هي م�شاألة  اأن  االآن  بو�شوح  اأثبتت  للمعار�شة(  اآخر تظاهرة  تاريخ  �شباط/ فرباير، 
ثورة وثورة م�شادة، واأن حتديد املوقف من الثورة امل�شادة هو واجب ديني و�شيا�شي وثوري". 
الفتنة  قادة  اأي  بها،  ت�شببوا  والذين  اال�شطرابات  يدين  الذي  "املجل�ض  اإن  البيان  واأ�شاف 
اإىل  ال�شعب  الواليات املتحدة والنظام ال�شهيوين، يدعو  اإىل  اأف�شل اخلدمات  الذين قدموا 

الدفاع عن االإ�شالم املقد�ض واتباع املر�شد االأعلى".
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جناد  اأحمدي  عن  رف�شنجاين  ر�شا  عدم  اأ�شباب  اأحد  اأن  اإيراين  م�شدر  ويف�شر   
التي قادها رف�شنجاين  "اأف�شد جهود اخل�شخ�شة  االأخري  اأداوؤه االقت�شادي، وذلك الأن  هو 
عندما كان رئي�شًا الإيران يف الثمانينات. اليوم عادت الدولة لل�شيطرة على االقت�شاد وتوقفت 
اخل�شخ�شة تقريبًا. اأما ما ي�شمى بالقطاع اخلا�ض، فهم جمموعة مقربة من الدولة". واأ�شار 
امل�شدر اإىل ما اأ�شماه "�شركات ظل" تدير االقت�شاد االإيراين، مو�شحًا اأن غالبية ال�شركات 
باأ�شخا�ض  اأو  بالدولة  وطيدة  عالقات  تربطها  اإيران  يف  اقت�شادية  م�شروعات  تتوىل  التي 

نافذين فيها ومن بينها موؤ�ش�شة "احلر�ض الثوري" النافذة. 

االأردين  ال�شفري  كتاب  الفار�شية  اإىل  نقل  قد  رف�شنجاين  اأن  اإىل  ن�شري  اخلتام  ويف   
يف طهران اأيام ال�شاه، اأكرم زعيرت، عن الق�شية الفل�شطينية، وترجم كتابًا اآخر عن اإيران 

احلديثة يف ع�شر اال�شتعمار، وو�شع �شرية حياته يف كتاب اأطلق عليه ا�شم "حياتي". 

ورف�شنجاين متزوج واأب خم�شة اأطفال. وتعد ابنته ال�شغرى فائزة ها�شمي نا�شطة   
يف جمال الدفاع عن حقوق املراأة، واأغلق املحافظون �شحيفة كانت ت�شدرها ا�شمها "املراأة".


