حزب كوادر البناء
وموقع رفسنجاني
في النظام اإليراني
هادي نعمة

( )

تشهد احلياة ال�سيا�سية يف �إيران ع�شرات
الأح���زاب التي تنناف�س وتطرح ر�ؤاه��ا ب�ش�أن جميع
امل��ج��االت ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
والدينية والفكرية؛ لكن هذه الأح��زاب تن�ضوي يف
تيارين رئي�س َّيني يت�صارعان على ال�سلطة والنفوذ
و�إدارة البالد ،هما التيار الإ�صالحي ،والتيار املحافظ.
ولكل من التيارين ر�ؤية �سيا�سية واقت�صادية وفكرية
خا�صة ونظرة م�ستقلة للم�ستقبل الذي يريده للدولة
واملجتمع املدين والدين ،ورغم �أنهما يلتقيان على املبادئ
الإ�سالمية التي قامت عليها الثورة� ،إ ّال �أنهما يختلفان
ب�ش�أن تف�سري هذه املبادئ ومدى الت�شدد واملرونة يف فهم
ال�شريعة وتطبيقها.

(

) باحث و�صحايف لبناين.
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ولكن احلياة ال�سيا�سية يف �إيران عموم ًا ،وعلى الرغم مما يبدو عليها من تنوع� ،إال
�أنها ذات بنية �أيديولوجية واحدة ،فال يوجد من يدعو �ضد الوالية كلية ،ولكن فكرة الإطالق
فقط هي القابلة للنقا�ش ،واملبد�أ الإ�سالمي للدولة لي�س حمل رف�ض �أو قبول ،بل هو �أمر واقع
توافق عليه كل التوجهات .كما نالحظ �أن �أغلب العنا�صر الإ�صالحية ذات �أ�صول حمافظة،
وتاريخ م�ؤكد االنتماء للثورة.
�سنحاول يف هذه الدرا�سة املقارنة درا�سة حزب من التيار الإ�صالحي املعتدل
معروف برباغماتيته ال�شديدة هو حزب "كوادر البناء" (كاركزارات �سازندكي) ،وعر�ض
مواقفه ب�ش�أن �أبرز املو�ضوعات ال�سيا�سية واالقت�صادية والفكرية .و�سوف نلقي ال�ضوء على
�شخ�صية م�ؤ�س�سه ال�شيخ ها�شمي رف�سنجاين ،وموقعه يف النظام الإيراين بني الإ�صالحيني
واملحافظني ،وعلى �شخ�صية �أمني عام احلزب غالم ح�سني كربا�ست�شي.
التيار اإلصالحي

ي�ضم التيار الإ�صالحي نحو  15حزب ًا �أو جمعية �سيا�سية ،وينا�صره الكثري من
اجلمعيات املهنية واحلقوقية �إ�ضافة �إىل م�ؤ�س�سات خمتلفة فاعلة يف املجتمع الإيراين ،و�أبرز
الأحزاب التي تت�صدر هذا التيار:
1 .1جمعية رجال الدين املنا�ضلني (روحانيون مبارز) ،وكانت ت�ضم بني قياداتها
الرئي�س الإيراين ال�سابق حممد خامتي والرئي�س الأ�سبق ملجل�س ال�شورى مهدي كروبي
ووزير الداخلية الأ�سبق علي �أكرب حمت�شمي.
2 .2جبهة امل�شاركة الإ�سالمية ،التي �أ�س�ست العام  1997قبل االنتخابات الرئا�سية،
ويقودها �أمينها العام حممد ر�ضا خامتي �شقيق الرئي�س خامتي .ومن �أهم قادة احلزب
حم�سن مريداماد و�سعيد حجاريان.
3 .3منظمة تعزيز الوحدة الطالبية (حتكيم وحدة) ،وكثري ًا ما تتفق يف �آرائها
وتوجهاتها مع جبهة امل�شاركة ،وقادت منذ العام  1997الكثري من التظاهرات واالحتجاجات
�ضد النظام وم�ؤ�س�سة الويل الفقيه نف�سها.
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4 .4منظمة جماهدي �إيران الإ�سالمية (�سازمان جماهدين �إ�سالمي �إيران)،
�أمينها العام حممد �سالمتي ،ومن �أبرز قادتها بهزاد نبوي وحم�سن ر�ضائي وحم�سن
�آرمني.
5 .5حزب اعتماد ملي (الثقة الوطنية) الذي �أ�س�سه مهدي كروبي حماو ًال االنف�صال
عن جبهة "امل�شاركة" الإ�صالحية ب�سبب موقفه من عجز خامتي عن مترير الإ�صالحات
�أمام �سطوة "جمل�س �صيانة الد�ستور" الذي كان يقف باملر�صاد لكروبي وقت رئا�سته
ملجل�س ال�شورى الإ�سالمي (الربملان).
6 .6حزب "كوادر البناء" ،ويطلق عليه بالفار�سية ا�سم (كاركزارات �سازندكي)،
وقد �أ�س�س يف عهد رئا�سة ال�شيخ ها�شمي رف�سنجاين الذي يعترب رئي�سه غري الر�سمي
ومر�شده الروحي .ويتزعم احلزب رئي�س بلدية طهران ال�سابق غالم ح�سني كربا�ست�شي.
ومن �أهم قادته فائزة رف�سنجاين ،ابنة رف�سنجاين ،وكذلك عطاء اهلل مهاجراين وزير
الإر�شاد (الثقافة) يف حكومة الرئي�س ال�سابق حممد خامتي (.)2005 - 1997
التيار المحافظ

�أما التيار املحافظ املت�شدد فيتمثل ب�أحزاب وجمعيات عدة ويقوده حزبان رئي�سان هما:
1 .1حزب "م�ؤتلفه �إ�سالمي" ،وهو ر�أ�س التيار املحافظ ،و�أبرز قادته حبيب اهلل
ع�سكر �أوالدي ،و�أ�سد اهلل بداجميان ،منظر احلزب والرجل القوي فيه.
2 .2رابطة رجال الدين املنا�ضلني (روحانيت مبارز) ،و�أبرز قادته ال�شيخ علي �أكرب
ناطق نوري ،وهو �أحد �أهم املقربني من املر�شد علي خامنئي ،والذي خ�سر االنتخابات
الرئا�سية العام � 1997أمام الرئي�س خامتي.
�3 .3أن�صار حزب اهلل ،وهو حزب مت�شدد �سنتناوله الحق ًا ب�شكل منف�صل.
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كوادر البناء

تت�صف ميول احلزب باالعتدال ،ويرتكز الت�أ�سي�س الفكري له على اجلانب
االقت�صادي ،حيث يرى �أن التطور العام ال بد �أن يتم يف �إطار الإ�صالح االقت�صادي بح�سب
ر�ؤية رف�سنجاين مر�شد احلزب والداعم له .ورف�سنجاين لي�س ع�ضو ًا ر�سمي ًا يف احلزب ،نظر ًا
ملنا�صبه الر�سمية احل�سا�سة ،حيث ير�أ�س حالي ًا جممع ت�شخي�ص م�صلحة النظام وجمل�س
اخلرباء.
وي�شكل التكنوقراط غالبية حزب "كوادر البناء" ولعب دور ًام�ؤثر ًا يف دعم الرئي�س
خامتي خالل االنتخابات الرئا�سية عام  1997ودفع ثمن ًا باهظ ًا لذلك ،لكن التباينات بني
احلزب والأحزاب الإ�صالحية الأخرى كـ"جبهة م�شاركة" وانتقاداتها لرف�سنجاين حملت
حزب "كوادر البناء" على االنكما�شواالحتفاظ مب�سافة عن التنظيمات الإ�صالحية الأخرى،
حتى بات يو�صف بالإ�صالحي املعتدل ،وخ�صو�ص ًا جتنب احلزب امل�س بوالية الفقيه وباملر�شد
�آية اهلل علي خامنئي ،مراعاة لو�ضع رف�سنجاين يف النظام.
رؤى كوادر البناء.

�أو ًال :الر�ؤى ال�سيا�س ّية حلزب كوادر البناء:
ميتاز هذا احلزب يف مواقفه ال�سيا�س ّية بـ"نظرة براغمات ّية" للأمور .ومن امليزات
الأخرى للحزب "امل�صلح ّية" و"االعتدال" يف التعامل مع التطورات ال�سيا�س َّية ،والتي ميكن
القول �إنها منبعثة من النظرة الرباغماتية نف�سها:
 -1احلكم ووالية الفقيه� :أما نظرته للحكم ووالية الفقيه فهو يرى� :أنَّ "جميع
امل� ّؤ�س�سات يف نظام جمهور ّية �إيران الإ�سالم ّية ،ت�ستم ّد �شرع ّيتها من والية الفقيه املطلقة.
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وعلى هذا ،ف�إنَّ والية الفقيه املطلقة حجر الأ�سا�س وحمور جميع الن�شاطات يف الدولة"(.)1
لكنه ،مع ذلك ،يو ّكد على دور ال�شعب يف اجلمهور ّية الإ�سالم ّية ،ويعتقد ب�أنَّ النظام القائم
على والية الفقيه ال يلغي دور النا�س يف ال�سلطة .من هنا يعترب احلزب �أنَّ "انتخاب الأ�صلح"
لرئا�سة اجلمهور ّية يقع على عاتق ال�شعب ،وواجب العلماء هو فقط "بيان و�شـرح" "ا َمل َل َكات"،
كي "ينتخب النا�س رئي�س اجلمهور ّية طب ًقا لآرائهم وحتليالتهم"(.)2
 -2الأحزاب ال�سيا�سية :ي�ؤ ّيد "كوادر البناء" ن�شاط الأحزاب ال�سيا�س ّية ،ويدعو
ال�سيا�سي يف البالد يف �إطار الأحزاب .وقد �ص ّرح عطاء اهلل مهاجراين،
�إىل تنظيم العمل
ّ
وهو من القادة البارزين يف احلزب ،يف لقاء �صحا ّيف بقوله "لي�ست لدينا تنظيمات �سيا�س ّية
تعبرّ عن مواقفها� ...سن�سعى لكي تتبلور يف املجتمع تنظيمات �سيا�س ّية بعناوين وهو ّيات
ّ
م�شخ�صة"( .)3كما كتبت �أ�سبوع ّية "بهمن" الناطقة با�سم احلزب تقول" :يجب �إخراج
االنتخابات من حالة التناف�س بني الأ�شخا�ص وحتويلها �إىل التناف�س بني الربامج وامل�شاريع...
ر�سمي وحم ّدد"(.)4
وميكن حتقيق هذا الأمر يف �إطار تنظيم
ٍّ
ال�سيا�سي يف �إطار القانون .ويرف�ض "ا�ستخدام العنف
ويدعو احلزب �إىل العمل
ّ
والتو�سل بالأ�ساليب غري القانون ّية من �أجل حذف املناف�سني"( .)5وقد �ش ّدد مهاجراين على
ّ
متاما يف
�ضرورة ت�شكيل الأحزاب ال�سيا�س ّية ،وقال�" :إنَّ ن�شاط الفئات ال�سيا�س ّية غري وا�ضح ً
ال�ضروري �أن تبادر الفئات العاملة ،من �أجل �إزالة هذا الغمو�ض� ،إىل
الوقت الراهن ،ومن
ّ
ر�سمي عن براجمها ،وطبيعة تنظيمها ،و�أهدافها يف �إطار �أحزاب �سيا�س ّية".
الإعالن ب�شكل
ٍّ
ورف�ض مهاجراين الر�أي القائل �إنَّ ظهور الأحزاب ال�سيا�س ّية ميكن �أن ي�ش ّنج الأو�ضا َع ويخلق
ت�ش ّنجات �سيا�س ّية يف البالد( ،)6و�أ ّكد على وجوب �إعداد الأر�ض ّية حل�ضور ال�شعب الإيراين يف
(� )1صحيفة هم�شرهري ،املواطن� 1997/5/17 ،ص .1
( )2امل�صدر ال�سابق.
(� )3صحيفة �أبرار� 1996//12/4 ،ص .2
(� )4أ�سبوع ّية بهمن  ،العدد العا�شر � 1996/3/5ص . 2
(»« )5امل�صدر نف�سه العدد � 1996/4/16 ،14ص .14
(� )6صحف يوم .1995/12/13
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ال�ساحة ال�سيا�س ّية من خالل تنظيم امل� ّؤ�س�سات والأحزاب ال�سيا�س ّية" ،كي ال ي�شهد املجتمع
ّ
متغيرّ ات غري متو ّقعة خالل املطبات التي مي ُّر بها"(.)7
 -3امل�شاركة ال�شعبية :ي�ؤ ّكد "كوادر البناء" على �أهم ّية م�شاركة النا�س يف
الن�شاطات ال�سيا�س ّية ،ويعتقد ب�أنَّ "�ضمان احلقوق الأ�سا�س ّية للمواطنني َع َم ِل ًّيا" ي�ساعد على
"ح�ضور وم�شاركة النا�س يف ال�ساحة ال�سيا�س ّية ب�شكل فاعل وم�ؤ ّثر" .وي�شري يف هذا املجال
يفي
�إىل بع�ض احلقوق ال�سيا�س ّية للمواطنني من قبيل "احل�صانة �أمام االعتقال وال�سجن ال َك ِّ
وحر ّية التعبري والن�شر والتج ّمع (حقّ التج ّمع والتداول يف ال�ش�ؤون ال�سيا�س ّية) ،وح ّر ّية املقا�ضاة
ق�ضائي ومحَ َ ِاكم
والتنظيم (حقّ ت�شكيل الأحزاب ،واالتحّ ادات ،وبق ّية التج ّمعات) ووجود جهاز
ّ
م�ستق ّلة ميكن لك ّل �شخ�ص اللجوء �إليها يف املقا�ضاة"( .)8وي�ش ّدد هذا الف�صيل على �ضرورة
�إزالة املوانع التي تقف يف طريق التنمية ال�سيا�س ّية وم�شاركة النا�س يف الفاعل ّيات ال�سيا�س ّية.
ويدعو �إىل م�شاركة ال�شعب يف الن�شاطات ال�سيا�س ّية يف �إطار الد�ستور ،ويعار�ض
تق�سم القوى ال�سيا�س ّية العاملة يف �إطار النظام �إىل قوى ثور ّية و�أخرى معادية
ّ
التوجهات التي ّ
للثورة ،باعتبار �أنَّ ذلك ي�ؤ ّدي �إىل انح�سار امل�شاركة ال�شعب ّية يف احلياة ال�سيا�س ّية ،وي�ش ّدد على
أهم من حذف قطاع من ال�شعب من
�أ َّنه "لي�س هناك م�شكلة بالن�سبة �إىل النظام
ال�سيا�سي � ّ
ّ
ال�ساحة ال�سيا�س ّية"( .)9وقد وجه "كوادر البناء" انتقادات �إىل جمل�س �صيانة الد�ستور ب�سبب
رف�ضه �صالح ّية بع�ض ّ
املر�شح َني لع�ضو ّية جمل�س ال�شورى ال
إ�سالمي( .)10وقد �أ�شار مهاجراين
ّ
�إىل �ضرورة م�شاركة ال�شعب يف البنية ال�سيا�س ّية للبالد ّ
واطالعهم على دو ِر جمل�س ال�شورى
تتاح لهم فر�صة منا�سبة ومنطق ّية لت�شخي�ص ال�صاحل َني لع�ضو ّية
وواجباته و�صالح ّياته ،و�أن َ
املجل�س ،وكذلك توفري فر�صة و�إمكان ّية النتخاب الأ�صلح(.)11
(� )7صحيفة �إيران � 1997/8/8ص .3
(� )8أ�سبوع ّية بهمن ،العدد � 1996/2/26 ،8ص .2
( )9امل�صدر نف�سه ،العدد � ،1996/1/7 ،1ص .6
( )10امل�صدر نف�سه ،العدد � ،1996/3/3 ،9ص .3
( )11امل�صدر نف�سه ،العدد � ،1996/2/26 ،8ص .2
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 -4احلر ّية والتعددية :دعا مهاجراين �إىل طرح وجهات النظر املخت ِلفة يف
املجتمع بحـ ّر ّية ،والتعامل برفق مع الر�أي املعار�ض .ويعتقد ب�ضرورة �إيجاد مناخ ُتراعى
فيه "حرمة واعتبار �أ�صحاب الفكر والر�أي" ،و�إتاحة �إمكان ّية طرح الآراء والأفكار املعار�ضة
واملخالفة .وعار�ض "لإبعاد الأ�شخا�ص والت ّيارات على �أ�سا�س اختالف الر�أي َّ
والذوق"
و�أ ّكد على �ضرورة اال�ستفادة ِمن "جميع الأ�شخا�ص وال ِق َوى يف التنمية والإعمار"( .)12كما
�ش ّددت �أ�سبوع ّية "بهمن" على �ضرورة "احرتام �أ�صحاب الر�أي والفكر يف املجتمع"(،)13
الفكري والعودة باملجتمع �إىل الأو�ضاع والأفكار ال�سطح ّية
معار�ضة "حماوالت اال�ستفراد
ّ
واملت َقو ِل َبة"( .)14وي�ش ّدد "كوادر البناء" على ح ّر ّية ال�صحافة ،ويعار�ض ممار�سة ّ
ال�ضغوط
وفر�ض القيود عليها ،وينتقد �إغالق ال�صحف( .)15ويدعو �إىل �أن يكون لل�صحافة ح�ضور ف ّعال
وقوي يف ال�ساحة ال�سيا�س ّية للبالد ،ويعتقد ب�أنَّ و�سائل الإعالم يجب �أن تمُ َ ارِ�س "دو َر الرقابة
ّ
ال دو َر الإخبار َف َح�سْ ب"(.)16
 -5ت�صدير الثورة وال�سيا�سة اخلارجية :ي�ؤ ّكد تيار "كوادر البناء"  -بد ًال
منوذجا
من "ت�صدير الثورة"  -على االهتمام بالداخل ،ويعتقد ببناء الدولة وتقدميها
ً
للعامل .وقد كت َبت �أ�سبوع ّية "بهمن" ،يف هذا املجال ،تقول�" :إنَّ �أف�ضل �سبيل للت�أثري على
جميع البلدان يف العامل هو العمل على بناء �أمنوذج ُيحت ََذى .و� ّأي بلد يف الظروف الراهنة ال
ميكن �أن ين�شر مباد َئه و�أفكا َره يف العامل �إ ّال �إذا ا�ستطاع �أن يث ّبت �أنَّ ال�شعب قد ح ّقق يف ظل
واالجتماعي ،وامل�شاركة ال�سيا�س ّية واحل ّر ّيات
الوطني
قيمه م�ستوى مر�ض ًيا من الرفاه ،والأمن
ّ
ّ
رئي�سا من �أهداف "كوادر البناء"،
الفرد ّية"( .)17ومتثل التنمية والتق ّدم االقت�صاد ّيان هد ًفا ً
ويعترب احلزب ال�سيا�سة اخلارج ّية و�سيل ًة لتحقيق هذا الغر�ض .ومن مبادئه يف ال�سيا�سة
ال�سيا�سي من �أجل اجتذاب
اخلارج ّية "�إزالة التوتّر يف العالقات اخلارج ّية ،وتهذيب ال�سلوك
ّ
( )12امل�صدر نف�سه ،العدد � ،1996/1/7 ،1ص .2
( )13امل�صدر نف�سه ،العدد 17؛ � 1996/4/29ص .2
( )14امل�صدر نف�سه.،
( )15امل�صدر نف�سه ،العدد 7؛ � 1996/2/19ص .9
( )16امل�صدر نف�سه ،العدد 8؛ � 1996/2/26ص .3
( )17امل�صدر نف�سه ،العدد 9؛ � 1996/3/3ص.2
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اال�ستثمار وال�سعي �إىل تغيري نظرة املجتمع ال ّدو ّ
ال�سيا�سي لإيران و�إ�صالح �صورة
يل �إىل الأداء
ّ
�إيران ال ّدول ّية"(.)18
 -6العالقة مع �أمريكا :ال يرى احلزب مان ًعا من �إقامة عالقات اقت�صادية مع
�أمريكا .وقد �ص ّرح مرع�شي وهو من �أع�ضاء كوادر البناء ب�أنَّ "العالقات االقت�صاد ّية مع
نفطنا �إىل البلدان الأجنب ّية ب�سهولة...
ت�صب يف �صاحلنا� ،إذ �إ ّننا ال ن�ستطيع بيع ِ
�أمريكا ّ
ولي�س هناك � ّأي منافاة بني �إقامة عالقات جتار ّية واقت�صاد ّية (مع �أمريكا) وبني مقاومة
�أمريكا"( .)19وال يعار�ض احلزب �إجراء مفاو�ضات مع �أمريكا من �أجل ح ّل اخلالفات بني
البلدين .ولك ّنه ال يعلن ذلك يف الوقت الراهن ان�سجام ًا مع موقف قائد الثورة خامنئي
ِ
املعار�ض للتفاو�ض مع �أمريكا .يقول مهاجراين�" :إنني كنت �أعتقد ب�إمكان ّية التح ّدث مبطالبنا
(من خالل احلوار مع �أمريكا) مثلما فعلت فيتنام يف جنيف �أثناء احلرب مع �أمريكا� .أو
علي مع معاوية .وب�شكل
تفاو�ض الإمام احل�سني مع قائد جي�ش يزيد� ،أو مفاو�ضات الإمام ّ
املعظم (خامنئي) ًّ
عا ّم التفاو�ض مع العد ّو لي�س �ض ّد القيم� ،إال �أنه عندما ر�سم القائد ّ
خطا
�أحم َر (عند هذه النقطة) امتنعتُ �أنا عن �إبداء الر�أي"( .)20كما دعا حم�سن نوربخ�ش ،وهو
من الكوادر الأ�سا�س ّيني يف احلزب� ،إىل "�إقامة عالقات نزيهة وو ّد ّية ووا�سعة مع جميع البلدان
با�ستثناء �أمريكا و�إ�سرائيل"(.)21
ثاني ًا :الر�ؤى االقت�صاد ّية لـكوادر البناء
امليزة الرئي�سة التي مت ّيز مواقف "كوادر البناء" يف االقت�صاد هي التنمية االقت�صاد ّية
ال�سريعة .وي�ؤ ّيد احلزب "خ�صخ�صة الوحدات االقت�صاد ّية" ،ويعتقد �أنَّ هذا الإجرا َء "�سريفع
م�ستوى فاعل ّي ِتها ويزيد من درجة �إبداعها" .وينظر �إىل هذا الو�ضع بو�صفه �سيادة "مناخ ب ّناء
(� )18صحيفة �أخبار 1995/12/5؛ �ص  2حوار مع كاظم بور �أردبيلي.
(� )19أ�سبوعية بيام دان�شجو  ،العدد � 1996/6/21 ،41ص .3
(� )20أ�سبوع ّية �صبح  ،العدد � 1996/3/6 ،47ص .4
(� )21صحيفة �إطالعات � 1996/2/21ص .2
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للتّناف�س يف اقت�صاد البالد" ب�إمكانه �أن "ي�ضمن م�صالح امل�ستهلكنيَ"( .)22ونظ ًرا �إىل �إميانه
يهتم باعتماد التقن ّية املتق ّدمة يف ال�صناعة يف
بالتنمية االقت�صاد ّية ال�سريعة ،ف�إنّ احلزب ّ
قبال الر�ؤية التي تدعو �إىل تكثيف اال�ستعانة بالقوى العاملة ،ويرى �أنه ـومن �أجل اللحاق
بركب التط ّور العايل ال ب ّد من اعتماد التقن ّية املتط ّورة ،لأن "التنمية يف �إيران بحاجة �إىل
تقن ّية متط ّورة"(.)23
تهتم
كما يهتم "كوادر البناء" بـ"تغيري ال ُبنى االقت�صاد ّية" يف مقابل الر�ؤية التي ّ
ّ
كالت�ضخم ،وتو ُّقف
ِب َح ِّل امل�شاكل االقت�صا ّية "امللمو�سة" وتقدمي "عالجات عاجلة" لها،
قطاع من م�ستويات الإنتاج عن العمل ،واختالل ميزان املدفوعات اخلارج ّية" .بينما يهتم
احلزب بامل�شاكل البنيو ّية ،غري امللمو�سة ،من قبيل انخفا�ض م�ستوى التوفري واال�ستثمار
التقني ،وهو ي�سعى �إىل تغيري ال ُبنى وتقوية �أُ ُ�س ِ�س االقت�صاد
الفردي ،واالزدواج ّية والتخ ّلف
ّ
ّ
الإيرا ّ
ين"(.)24
االقت�صادي .يقول
ويعترب "كوادر البناء" �أنَّ التنمية هي الهدف الأ�سا�س لربناجمه
ّ
غالم ح�سني كربا�سجي ،وهو من الأع�ضاء امل� ِّؤ�س�سني للحزب" :الهدف الأ�سا�س هو التنمية،
ومن �أجل بلوغ ذلك ،ميكن ا�ستخدام �أ�سلوب معينّ يف كل مرحلة ...املطروح هو ا�ستمرار
أهم �سبيل �إىل موا�صلة املقاومة يف وجه الأعداء يف الداخل
البناء والإعمار يف البالد ك� ّ
واخلارج"( .)25ويقول يف لقاء �آخر�" :إنَّ برناجمنا هو ت�سريع عمل ّية التنمية� ،إذ �إ ّننا مبقدار
ما نقرتب من املقايي�س ال ّدول ّية ،ن�ستطيع احلفاظ على ا�ستقالل البالد"( .)26ويف بيان �آخر
ي�صف "كوادر البناء" "التخ ّلف عن التنمية" باعتباره "خط ًرا" يه ّدد النظام والثورة(.)27

(� )22أ�سبوع ّية بهمن  ،العدد 5؛ � 1996/2/5ص  1و.7
( )23دور ّية يا لثارات احل�سني  ،العدد � 1996/7/28 ،30ص .12
(� )24أ�سبوع ّية بهمن  ،العدد 4؛ � 1996/1/28ص .7
(� )25صحيفة �إطالعات � 1996/3/7ص .12
( )26امل�صدر نف�سه � 1996/4/20ص .7
( )27البيان الأ ّول لكوادر بناء �إيران.
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التناف�سي يف مقابل الر�أي الذي يذهب �إىل اعتماد
ويدعو الت ّيار �إىل االقت�صاد
ّ
احلكومي .كما يرى �أنه "ال مندوح َة" من اال�ستعانة باالعتمادات واال�ستثمارات
االقت�صاد
ّ
الأجنب ّية يف �سبيل حتقيق تنمية اقت�صاد ّية �سريعة يف �إيران( .)28واال�ستعانة بامل�صادر (املال ّية)
الأجنب ّية مهمة بالن�سبة له �إىل احل ّد الذي ال يرى بع�ض قادته �إ�شكا ًال يف اجتذاب ر�ؤو�س �أموال
"الإيران ّيني الذين ال ي�ؤمنونَ بنظام اجلمهور ّية الإ�سالم ّية" ال�ستثمارها يف البالد ،ويعتقد ب�أنَّ
أجنبي(.)29
ذلك �أرجح من اال�ستثمار ال ّ
ثالث ًا :الر�ؤى الثقاف ّية لكوادر البناء
يدعو حزب "كوادر البناء" عموم ًا �إىل االنفتاح الثقا ّيف ويعتقد ب�ضرورة التبادل
الثقا ّيف .ويعار�ض �إ�شراف "رقابة" الدولة على الإنتاجات الثقاف ّية (الأفالم ،والكتب،
وال�صحافة) قبل الن�شر ،ويعتربه مان ًعا يف طريق الن�شاطات الثقاف ّية ،ويدعو �إىل تب ّني �سيا�سة
الإ�شراف بعد الن�شر ،ويعتقد ب�أنَّ دور الدولة يف ال�ش�ؤون الثقاف ّية هو "دور التوجيه والتخطيط"
ولي�س "�إ�صدار الرتاخي�ص" ،وينظر �إىل "بريوقراط ّية �إ�صدار الرتاخي�ص" باعتبارها مان ًعا
ي�سلب قدرة التفكري والتخطيط الثقا ّيف البعيد املدى( .)30كذلك يدعو �إىل تب ّني مبد�أ "ينبغي
َ
املخاطب" يف مقابل الر�أي الذي يدعو �إىل تب ّني
�أال ُيح َّرم �أي خطاب جدير بالو�صول �إىل
َ
مبد�أ "ينبغي �أن ال ي�صل �أي خطاب غري جدير �إىل
املخاطب" .ويرى "كوادر البناء" �أنَّ
َ
املخاطب" �سترتتّب عليه نتائج
اعتماد �سيا�سة "ينبغي �أال ي�صل �أي خطاب غري جدير �إىل
من قبيل تنامي حالة الرقابة ال�صارمة على النتاجات الثقاف ّية قبل الن�شر ،وتنازل م�ستوى
وحجم النتاج الثقا ّيف ب�سبب �إطالة معادالت الفح�ص املختلفة ،وزيادة �صالح ّيات اجلهات
"ال�صور ّية وال�سطح ّية" .يف حني �أنَّ اعتماد �سيا�سة
الر�سم ّية ،واتّ�ساع ظاهرة الثقافة الر�سم ّية ُّ
َ
املخاطب" �سيرتتّب عليه االنفتاح
"ينبغي �أال ُيح َّرم �أي خطاب غري جدير من الو�صول �إىل
(� )28أ�سبوع ّية بهمن ،العدد الأول� 1996/1/7 ،ص .5
( )29دور ّية يا لثارات احل�سني  ،العدد  1996/7/28 ،30نق ًال عن �صحيفة «�إطالعات» الدول ّية.
( )30امل�صدر نف�سه  ،العدد الأول� 1996/1/7 ،ص  3ب.
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الثقا ّيف وارتفاع م�ستوى وحجم الإنتاج ،واحل ّد من رقابة الدولة يف امليدان الثقا ّيف ،و�إ�شاعة
التن ّوع الثقا ّيف(.)31
واجلدير ذكره �أن م�ؤ�س�سي حزب "كوادر البناء" هم من التكنوقراط الدار�سني يف
الغرب ،وي�سعون �إىل التعامل مع املتغيرّ ات الثقاف ّية بواقع ّية .ويدعو التيار �إىل تكثيف الإنتاج
والتنويع الثقا ّيف" ،مع احلفاظ يف الوقت عينه على الهو ّية الإيران ّية والإ�سالم ّية"(.)32
ي�ؤ ّكد التيار على �ضرورة التبادل الثقا ّيف واال�ستفادة من النقاط الإيجاب ّية للثقافات
الأخرى .يقول عطاء اهلل مهاجرا ّ
ين�" :إذا �أ�صبحت نظرتنا يف امليدان الثقا ّيف مقت�صرة على
�أوجه االختالف ،وباتت �أحجامنا ال ت�ستوعب �سوى الأ�شياء املتوافقة مع فهمنا � ،% 100سنكون
كالذي يكتفي من البحر ب�أ�سماك الزينة" .ويطرح من �أجل مكافحة الغزو الثقا ّيف "�سيا�سة
التح�صني" يف مقابل "�سيا�سة املنع" ويعتقد ب�أنه يف ظل العوملة "ال ميكن بناء حاجز �أمام
(و�صول) موجات الفكر وال�صوت وال�صورة" ،ومن هنا ومن �أجل مكافحة الغزو الثقا ّيف،
يدعو �إىل "تعزيز ركائز الثورة وتعزيز املرتكزات الدين ّية والثقاف ّية" للنا�س( .)33ويف مقابل
الر�ؤية التي ت�ؤ ّكد على �ضرورة �إبقاء الن�شاطات الثقاف ّية يف �إطار امل�ساجد وحتت �إ�شراف
وتوجيه علماء الدين ،يدعو "كوادر البناء" �إىل االهتمام بتو�سيع الن�شاطات الثقاف ّية يف
خمتلف املجاالت ويف �إطار امل� ّؤ�س�سات احلديثة واملنتديات الثقاف ّية(.)34

( )31امل�صدر نف�سه ،العدد الثالث � 1996/1/21ص .2
( )32امل�صدر نف�سه� ،ص .7
( )33امل�صدر نف�سه ،العدد � 1996/4/29 ،17ص .2
( )34ا�ستفدت يف هذا الق�سم من كتاب الباحث الإيراين حجت مرجتى-« ،التيارات ال�سيا�سية يف �إيران اليوم» ،-ترجمة� :سامل كرمي ،مكتبة
فخراوي -طبعة �أوىل � - 2002 -ص .238 - 219
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غالم حسين كرباستشي

غالم ح�سني كربا�ست�شي هو الأمني العام حلزب "كوادر البناء" ،وعمدة طهران
ال�سابق بني �أعوام  1988و ،1998ومدير حترير �صحيفة "كوادر البناء" الإ�صالحية ،ونا�شر
�أول �صحيفة ملونة يف �إيران وهي "هم�شهري" التي ت�صدر عن بلدية طهران ،والنا�شط
ال�سيا�سي البارز و�سط احلركة الإ�صالحية� .أُطلق على كربا�ست�شي لقب "�صانع امللوك" �أو
"�صانع الر�ؤ�ساء" يف �إيران ،وكان يتمتع ب�شعبية كبرية عندما كان عمدة لطهران ،وترديد
�أهايل طهران �أنه �أف�ضل عمدة توىل رئا�سة املدينة .فهو الذي بنى الو�سط التجاري واملايل يف
�شمال طهران ،مما �أدى �إىل ارتفاع �أ�سعار العقارات يف �شمال العا�صمة بطريقة جنونية ،وهو
الذي زرع الآالف من الأ�شجار للح ّد من التلوث يف العا�صمة التي تعد من �أكرث العوا�صم تلوث ًا
يف العامل ،وهو الذي بنى مئات احلدائق واملتنزهات العامة يف طهران ،و�أزال ر�سوم احلرب
العراقية  -الإيرانية من فوق جدرانها ،و�ضاعف ال�ضرائب على جتار البازار ،ومنع ال�سيارات
من الدخول و�سط طهران �إال بح�ساب معني(.)35
وخالل رئا�سة ها�شمي رف�سنجاين لإيران بني  1989و 1996كان كربا�ست�شي
مهند�سي عملية نقل �إيران وطهران من «دولة الثورة» �إىل «ما بعد دولة الثورة».
ورف�سنجاين
َ
بد�أ رف�سنجاين خ�صخ�صة االقت�صاد وفتح �إيران لال�ستثمارات الأجنبية ،وحتديث االقت�صاد
و�إزالة الفتات الدعاية للحرب العراقية  -الإيرانية ،ووفق الفل�سفة نف�سها ،بينما بد�أ كربا�ست�شي
حترير حوائط طهران من الفتات الدعاية للحرب ،وحتديث العا�صمة وبناء اجل�سور ومرتو
الأنفاق.
وكربا�ست�شي الذي طاملا عمل ،يف الظل ويف العلن ،ملد احلركة الإ�صالحية بدماء
التجديد ،كان يف الوقت ذاته �أول «كب�ش فداء» يف «حرب البقاء» بني الإ�صالحيني واملحافظني،
بعد تويل خامتي الرئا�سة عام  .1997فقد وجهت �إليه امل�ؤ�س�سة الق�ضائية املحافظة اتهامات
()35
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بالف�ساد لإجباره على التنحي عن رئا�سة طهران عام  ،1998ثم حكم عليه بال�سجن عام
 1999ليدخل ال�سجن لأ�شهر قبل �أن يتدخل رف�سنجاين لدى املر�شد الأعلى لإيران �آية اهلل
علي خامنئي لإطالق �سراحه .ويقول �أن�صاره �إن تهم الف�ساد التي وجهت �إليه كانت م�ؤامرة
للتخل�ص منه لأنه بات �ضلع ًا ال يحتمل يف التيار الإ�صالحي(.)36
وخالل رئا�سة حممد خامتي لإيران بني  1997و 2005كان كربا�ست�شي من �صانعي
القرارات الأ�سا�سية للإ�صالحيني ،وما زال يذكر له �أنه من الذين دعموا تر�شح خامتي
وراهنوا على جناحه على الرغم من �أن خامتي مل يكن املر�شح الأوفر حظ ًا للفوز.
يقول كربا�ست�شي �إن حزب "كوادر البناء" هو "املنبع الأم" الذي خرجت منه كل
التيارات الإ�صالحية يف �إيران منذ نهاية ثمانينات القرن الع�شرين خالل رئا�سة ها�شمي
رف�سنجاين ،بهدف التغيري واالنخراط يف االنتخابات و�إدخال قوى جديدة �إىل جمل�س ال�شورى
(الربملان) .ويو�ضح �أن �أغلبية القوى الإ�صالحية يف �إيران على اختالفها وقبل �أن تتحول
�إىل تيارات وجمموعات م�ستقلة كانت يف البداية جزء ًا من "كوادر البناء" ،فهو احلزب
امل�ؤ�س�س للحركة الإ�صالحية والذي وقف �ضد املحافظني وق ّدم مر�شحني م�ستقلني للم�شاركة
يف االنتخابات الربملانية(.)37
ويعترب كربا�ست�شي �أنه لي�س هناك فرق بني "كوادر البناء" والإ�صالحيني من تيار
خامتي .ويقول�" :أحيان ًا هناك �أ�شخا�ص �أكرث راديكالية و�سط الإ�صالحيني يريدون �أن مي ِّيزوا
�أنف�سهم عن كوادر البناء .لكن كلنا جزء من نف�س فرع ال�شجرة ،كلنا معتدلون يف �أفكارنا
و�آيديولوجيتنا ،ونحاول الإلهام بالأفكار العقالنية والتحليل املنطقي" .م�شري ًا �إىل �أن "كوادر
البناء" �أنقذ الإ�صالحيني من التفكك يف انتخابات الربملان عام  ،2008وذلك من خالل
حتالف رف�سنجاين مع خامتي ،رد ًا على خروج مهدي كروبي بالئحة م�ستقلة حلزبه (اعتماد
( )36امل�صدر نف�سه.
( )37امل�صدر نف�سه.
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ملي) .ويعتقد كربا�ست�شي �أن التحالف بني «كوادر البناء» برئا�سة رف�سنجاين و«الإ�صالحيني»
برئا�سة حممد خامتي مل يكن عالقة حتالف م�ؤقت ورغبة الطرفني يف انتخاب رئي�س جديد،
ب�سبب حتفظاتهم الكثرية على �أداء الرئي�س الإيراين حممود �أحمدي جناد(.)38
وي�صف كربا�ست�شي رف�سنجاين �أنه رمز االعتدال والتفكري العقالين يف �إيران،
وكانت هناك دائم ًا قوى مت�شددة و�سط املحافظني تعمل �ضده ،وعمل �ضده بع�ض الراديكاليني
و�سط التيار الإ�صالحي �أي�ض ًا� .أي �أن "رف�سنجاين كان يحارب على جبهتني يف وقت واحد،
فهو حاول دائم ًا �أن يقود �إيران �إىل االعتدال والعقالنية" .ويقول عنه" :رف�سنجاين هو �أحد
القوى ال�صلبة التي تقف �ضد املت�شددين واملحافظني الذين ي�سيطرون على ال�سلطة التنفيذية
يف البالد الآن� .أزال رف�سنجاين الفتات الدعاية للحرب العراقية  -الإيرانية ،وانتهج ال�سوق
احلرة ،وفتح �إيران ال�ستثمارات �أجنبية ،كل هذا جعل رجال دين وبع�ض النافذين يف البازار
غري را�ضني عنه"(.)39
وب�ش�أن التحوالت االجتماعية وال�سيا�سية يف �إيران ،وعدم ا�ستمرار �سيطرة البازار
التقليدي ورجال الدين على �صناعة القرار يف �إيران ،على غرار ال�سابق ،وظهور نخب جديدة
من رجال الأعمال والع�سكريني بد�أت تو�سع نفوذها ودورها يف م�س�ألة �صناعة القرار ،يو�ضح
كربا�ست�شي ذلك بالقول" :عندما تتح ّول الدولة �إىل املرحلة ال�صناعية ،ف�إنه يحدث تلقائي ًا �أن
م�صادر القوى التقليدية والطبقات النافذة مثل البازار التقليدي ت�ضعف قوتها ويقل ت�أثريها،
ويحدث تلقائي ًا وطبيعي ًا �أي�ض ًا �أن البنى االقت�صادية التقليدية تتغري"(.)40
وي�شري كربا�ست�شي �إىل �أن حزب "كوادر البناء" الذي �أ�س�سه ورفاقه مع رف�سنجاين
"�صعد وظهر على �أ�سا�س اقت�صاد الت�صنيع واقت�صاد ال�سوق واخل�صخ�صة .كنا ندعو �إىل
التحديث ال�صناعي ،فيما كان البازار التقليدي يدعو فقط �إىل االهتمام بالتجارة التقليدية.
( )38امل�صدر نف�سه.
( )39امل�صدر نف�سه.
( )40امل�صدر نف�سه.
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ولأن حركة كوادر البناء كانت ال�سباقة �إىل االقت�صاد القائم على الت�صنيع ،ولي�س على التبادل
التجاري التقليدي ،ف�إنها �أوجدت لها قاعدة �شعبية و�سط الطبقة الو�سطى والتكنوقراط،
فيما االقت�صاد التقليدي �أو البازار ب�شكله التقليدي ،الذي يدعمه املحافظون ،له �شعبية يف
الأو�ساط التقليدية"(.)41
لكن كربا�ست�شي ي�ؤكد �أن "كوادر البناء" لي�ست حركة �إ�صالحية يف اجلانب
االقت�صادي فح�سب ،بل هي حركة �إ�صالحية باملعنى الفكري" ،فكما قلنا نحن حزب
دميوقراطية �إ�سالمية ليربالية ،ولهذا ففي �أي انتخابات حرة ف�إن البازار التقليدي لن ي�صوت
للمر�شحني الذين ي�ؤيدون اقت�صاد ًا ت�صنيعي ًا حديث ًا ،لكن يف نف�س الوقت هناك تغيري يحدث
يف �إيران ،والطبقة ال�سيا�سية اجلديدة التي تفكر يف االقت�صاد احلديث �سيكون امل�ستقبل يف
�أيديهم"(.)42
هاشمي رفسنجاني مرشد كوادر البناء

ال�شيخ علي �أكرب ها�شمي رف�سنجاين ،م�ؤ�س�س احلزب ومر�شده ورئي�س جمهورية
�إيران يف الفرتة بني عامي  1989و ،1997ولد يف رف�سنجان العام  1934يف مقاطعة كرمان
يف جنوب �شرق �إيران ،وتعلم يف مدر�سة دينية حملية ،ثم �أكمل تعليمه يف معهد قم الديني،
وتتلمذ على يد الإمام روح اهلل اخلميني .تخرج يف نهاية اخلم�سينيات من القرن الع�شرين
برتبة "حجة الإ�سالم" وهو م�ستوى �أقل من "�آية اهلل" بدرجة واحدة.
كان اقرتاب رف�سنجاين من الإمام اخلميني يدفع به اىل �ساحة ال�سيا�سة ،وكان �أول
اعتقال له عندما وجه انتقادات الذعة حلكومة ال�شاه يف �سيا�سة التجنيد ،ثم اعتقل منت�صف
ال�ستينيات ،لكن الرجل الذي يو�صف بالأ�سد ما لبث �أن عاد لل�سجن على خلفية ر�سالة بعث
( )41امل�صدر نف�سه.
( )42امل�صدر نف�سه.

المسبــار

221

حزب كوادر البناء وموقع رفسنجاني في النظام اإليراني

بها للإمام اخلميني �سنة  ، 1971و�أُودع �سجن "قزل قلعة" ،وتعر�ض �إىل حماولة ت�سميم ثم
�أفرج عنه .كما اعتقل رف�سنجاين لتوليه �إدارة القوى امل�ؤيدة للخميني يف �إيران ،وق�ضى نحو
ثالث �سنوات يف ال�سجن ( )1977-1975ب�سبب ن�شاطه ال�سيا�سي.
�سافر رف�سنجاين ،قبل �أن يتوىل �أي من�صب �سيا�سي� ،إىل تركيا و�أملانيا ،ثم لبنان
و�سوريا ،حيث ات�صل باملقاومة الفل�سطينية والتقى برئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي يف
لبنان الإمام مو�سى ال�صدر ،ثم دخل العراق بجواز �سفر مزور والتقى الإمام اخلميني املبعد
�آنذاك .ويف �أثناء عودته �إىل �إيران اعتقل ِمن قبل قوى "ال�سافاك" وحكم عليه بال�سجن مدة
�ست �سنوات ،ومل يفرج عنه �إال قبل انت�صار الثورة مبدة وجيزة .وبعد �سقوط نظام ال�شاه خرج
رف�سنجاين �إىل ال�ضوء فكان هو الذي �أعد بيان احلكومة الأوىل ،التي تر�أ�سها املهند�س مهدي
بازركان ،وحمل حقيبة وزير الداخلية فيها .كما ُعينِّ رف�سنجاين يف جمل�س الثورة ،و�شارك
يف ت�أ�سي�س احلزب "اجلمهوري الإ�سالمي" ،و�أ�س�س لنف�سه قاعدة �سيا�سية كرئي�س ملجل�س
ال�شورى الإ�سالمي (الربملان) يف الفرتة من � 1980إىل  ،1989وتوىل مهمة قيادة القوات
امل�سلحة يف الفرتة من � 1988إىل .1989
تعر�ض رف�سنجاين ملوجة وا�سعة من االنتقادات ب�سبب �صفقة ال�سالح مقابل الرهائن
املعروفة بـ"�إيران غيت" ،والتي �أبرمها مع �أع�ضاء من �إدارة رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية
رونالد ريغان (.)1989-1981
بعد وفاة اخلميني يف  1989كانت خربة رف�سنجاين ال�سيا�سية يف الداخل واخلارج
وانتهاجه مبد�أ الو�سطية وراء فوزه يف انتخابات الرئا�سة بن�سبة  95يف املئة من الأ�صوات،
وعمل رف�سنجاين على تخلي�ص �إيران من م�شكالتها االقت�صادية باالنفتاح على العامل
واالعتماد على مبادئ ال�سوق احلرة ،وفتح الباب �أمام اال�ستثمارات الأجنبية.
	�أدان ك ًال من الواليات املتحدة الأمريكية والعراق يف حرب اخلليج عام  ،1991و�أبقى
بالده بعيدة عن التدخل املبا�شر يف ال�صراع الدائر يف املنطقة .وبعد احلرب ا�ستمر يف �شق
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طريق و�سط وازن فيه بني ال�ضغط الذي متار�سه الأطراف املحافظة ورغبته يف احلداثة
واالنفتاح ،وعمل على جتديد عالقاته مع الغرب ،وتعاون مع ال�صني يف تطوير برنامج الت�سلح
النووي.
	�أعيد انتخاب رف�سنجاين لفرتة رئا�سية ثانية عام  1993وانتهت العام  ،1997ومل
يتمكن من تر�شيح نف�سه للمرة الثالثة حيث مينع الد�ستور الإيراين ذلك.
عني رف�سنجاين العام  2002رئي�س ًا ملجمع ت�شخي�ص م�صلحة النظام ،الذي ينظر
يف اخلالفات بني الربملان الإيراين وجمل�س �صيانة الد�ستور ،الذي ميكنه االعرتا�ض على �أي
ت�شريع ميرره الربملان .ويف نوفمرب(ت�شرين الثاين) من العام  2008انتخب رف�سنجاين رئي�س ًا
ملجل�س اخلرباء الذي ينتخب املر�شد الأعلى� ،أي ويل الفقيه ،كما يتمتع املجل�س ب�صالحية
عزل املر�شد يف حاالت حمددة .كما �أعيد انتخابه يف نوفمرب (ت�شرين الثاين) .2009
مصادر قوة رفسنجاني

تكمن قوة الرجل يف ر�صيده ال�سيا�سي وجتربته وقوة �شخ�صيته وعالقاته القوية
املتينة مع قوى البازار املحافظة؛ التي تذكر له �إجنازات اقت�صادية وقوانني منعتها من
االنهيار �إبان رئا�سته ،وكان هذا �سبب ًا يف ف�شل �سيا�سته االقت�صادية يف الوالية الأوىل (- 1989
 .)1993ففي فرتة حكمه الثانية ( )1997 - 1993كان الرجل يحمي قوى البازار التي �أيدته،
مما حرم الدولة من تكوين قطاع خا�ص قوي ،وزاد الطني بلة �إيقافه م�شروع خ�صخ�صة
قطاعات الدولة واعتقاله لبع�ض معاونيه االقت�صاديني ،لكن الدائرة مل تكتمل ،ف�سرعان ما
بد�أت القوى الي�سارية خو�ض معركة املعار�ضة �ضده رد ًا على تهمي�شه لها ،مما جعله يقر
بالف�شل يف التنمية يف �آخر واليته .وتذكر جناحات رف�سنجاين يف حركة "كوادر البناء" التي
عملت على �إن�شاء بيوت ملحدودي الدخل.
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يقر املراقبون ب�أن رف�سنجاين هو الرباغماتي الأول يف النظام الإ�سالمي الإيراين
والأكرث دهاء ،تطلق عليه �ألقاب "الثعلب" و"القر�ش" .ويو�صف ب�أنه "حمافظ براغماتي"،
فهو جزء من امل�ؤ�س�سة الدينية لكنه يتمتع مبرونة �شديدة ويتقبل وجهات النظر الأخرى.
وينظر �إليه ب�أنه كان القوة املحركة التي �أدت �إىل قبول �إيران لقرار جمل�س الأمن الدويل رقم
 598الذي �أنهى ثمانية �أعوام من احلرب بينها وبني العراق� .أثناء توليه رئا�سة اجلمهورية
الإ�سالمية� ،سعى رف�سنجاين �إىل ت�شجيع التقارب مع الغرب و�إعادة فر�ض �إيران كقوة
�إقليمية .و�ساعد نفوذه يف لبنان على �إطالق �سراح رهائن �أجانب كانوا حمتجزين هناك يف
�أوائل الت�سعينات.
	�أما حملي ًا ،فقد �سعى �إىل حتويل �إيران من دولة ت�سيطر على االقت�صاد كما كان
حالها يف �سنوات احلرب �إىل دولة ذات نظام مبني على ال�سوق .يقول منتقدوه �إن هذه
ال�سيا�سة ف�شلت يف حتقيق عدالة اجتماعية .لكنه عار�ض فر�ض القوانني الإ�سالمية املت�شددة
و�شجع على حت�سني فر�ص عمل الن�ساء .تعر�ض رف�سنجاين التهامات متكررة ب�أنه جمع ثروة
طائلة بف�ضل عالقاته ال�سيا�سية ،وهي املزاعم التي نفاها على الدوام.
ويعرف عن رف�سنجاين حبه الكبري للإعالم ،وقدرته على حتريك اخليوط خلف
الكوالي�س من خالل �سيا�سيني حم�سوبني عليه ،ومهارته يف التفاو�ض ،فهو الذي �أدار ازمة
الرهائن الإيرانيني مع الرئي�س رونالد ريغان ،وهو الوحيد القادر على بث ر�سائل جريئة
للغرب وبخا�صة الواليات املتحدة ،وهو يحاول �أن يحذو خطى املفكر الإيراين "�أمري كبري"
الذي كان يدعو لالنفتاح على الغرب واعتماد اقت�صاد ال�سوق.
العالقة بين خامنئي ورفسنجاني

تقا�سم خامنئي ورف�سنجاين ال�سلطة خالل حياة اخلميني نحو ثماين �سنوات ،حيث
توىل الأول ال�سلطة التنفيذية كرئي�س للجمهورية ،وتوىل الثاين ال�سلطة الت�شريعية كرئي�س
ملجل�س ال�شورى .وكان الرجالن متفقني �إىل حد كبري يف ق�ضايا الدولة املف�صلية ،و�ش�ؤونها
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الداخلية واخلارجية� ،إىل درجة �أن كثري ًا من املهام كانت تنجز بطريقة التفاهم بينهما ،حيث
كان كل منهما ميهد الطريق للآخر .و�ساهمت هذه العالقة الوثيقة يف �إ�ضعاف رئي�س الوزراء
�آنذاك ،مري ح�سني مو�سوي ،بل �إن التفاهم بني الرجلني هو الذي �سهل مهمة �إجراء تعديالت
د�ستورية ،كان �أبرزها �إلغاء رئا�سة الوزراء ومنح �صالحياتها كافة لرئي�س اجلمهورية.
خالل مر�ض الإمام اخلميني ،كانت عني رف�سنجاين تتجه اىل �آية اهلل علي خامنئي
كي يكون خليفة للخميني ،بد ًال من �آية اهلل ح�سني منتظري الذي كان قد ُعينِّ يف وقت �سابق
خليفة للخميني .وجنح رف�سنجاين يف و�ضع منتظري حتت الإقامة اجلربية يف ُقم ب�سبب
وجهت له تهم بالف�ساد والت�آمر ،وبذلك
ق�ضية مهدي ها�شمي� ،شقيق �صهر منتظري والذي ّ
مهد رف�سنجاين الطريق خلامنئي كي ي�صبح الويل الفقيه واملر�شد الأعلى للجهورية الإ�سالمية
بعد اخلميني.
وبعد وفاة اخلميني ،ورث خامنئي من�صبه ،فيما فاز رف�سنجاين مبن�صب رئي�س
اجلمهورية ،وكانت تلك �أكرث الفرتات تالحم ًا بني الرجلني ،ال�سيما ،و�أن الأخري كان له
الدور الأكرب يف تن�صيب خامنئي مر�شد ًا �أعلى للجمهورية الإ�سالمية يف �إيران ،حني �أعلن يف
جل�سة االختيار �أنه �سمع من الإمام اخلميني ما ي�شري اىل �أن خامنئي هو خليفته .وكانت هذه
ال�شهادة كفيلة ب�أن حت�سم االختيار ب�شكل قاطع.
وا�ستفاد رف�سنجاين من �إزاحة �آية اهلل منتظري من دائرة ال�ضوء للهيمنة على
امل�شهد ال�سيا�سي والقيادة العليا التي ج�سدها علي خامنئي ،وكان افتقاد خامنئي �إىل كاريزما
الإمام اخلميني ومرجعيته الفقهية عامل �ضعف خلامنئي وعامل قوة لرف�سنجاين.
بيد �أن ربيع املحبة بني االثنني  -رف�سنجاين وخامنئي� -سرعان ما انتهى ،عندما
�أ ّيد الأول ال�سيد حممد خامتي يف االنتخابات الرئا�سية يف مايو(�أيار) � 1996ضد مر�شح
املحافظني علي ناطق نوري.
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كما �أن رف�سنجاين �أ�صيب بخيبة �أمل كبرية عندما هُ زم �أمام �أحمدي جناد يف
االنتخابات الرئا�سية العام  ،2005فقد �أدرك يومها �أن رغبة خامنئي كانت مع مناف�سه ،ومل
يكن يدور يف ذهنه �أنه �سيخ�سر االنتخابات ،وهو ي�ستند �إىل هذا التاريخ الطويل يف الثورة
واحلكومة والعالقة اال�ستثنائية مع املر�شد الأعلى .ومع �أن خامنئي منحه من�صب ًا خا�ص ًا ،وهو
رئي�س جممع ت�شخي�ص م�صلحة النظام� ،إال �أن ذلك بدا وك�أنه حماولة ا�سرت�ضاء �شخ�صية،
وموا�ساة على ال�صدمة التي تعر�ض لها.
ويقول مقربون من خامنئي� :إنه بعد توليه من�صب املر�شد الأعلى ،كان يعي�ش فكرة
"احلزب الإلهي" ،وهو تعبري عن الرجال الزاهدين الذين �ساهموا يف الثورة ،وبقوا يعي�شون
هموم ال�شارع وحياته .وقد وجد يف �أحمدي جناد هذا ال�شخ�ص الذي كان يحلم به ،وبذلك
تزعزعت مكانة رف�سنجاين الذي ينتمي �إىل عائلة برجوازية معروفة يف �إيران.
الصراع بين رفسنجاني وأحمدي نجاد

وتبنى رف�سنجاين االجتاه الإ�صالحي يف احلملة االنتخابية الرئا�سية الأخرية ،وكان
ذلك يعني �أنه وقف مع مري ح�سني املو�سوي ،اخل�صم التقليدي خلامنئي ،ورجل الدولة ال�سابق
الذي ابتعد عن احلياة ال�سيا�سية لأكرث من عقد من الزمن ،لعلمه �أن ال م�ستقبل له يف �أي
مناف�سة طاملا �أن غرميه خامنئي يتوىل من�صب الويل الفقيه.
وخالل احلملة االنتخابية على الرئا�سة وجه الرئي�س �أحمدي جناد انتقادات حادة
لرف�سنجاين الذي ر ّد بانتقادات الذعة اىل �أحمدي جناد ،و�إدارته االقت�صادية ،مو�ضح ًا �أن
�أحمدي جناد حول �إيران اىل "موظف كبري" ،و�أن كل ال�شركات االقت�صادية تربطها عالقات
مع الدولة ،بينما �ضعف القطاع اخلا�ص ب�شدة.
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وت�سببت ت�صريحات �أحمدي جناد ب�إغ�ضاب رف�سنجاين ،الذي هدد املر�شد الأعلى
يف ر�سالة هي الأوىل من نوعها يف تاريخ العالقة بينهما ،ب�أن ل�صربه حدود ًا ،واتهمه �ضمن ًا
ب�أنه ي�ساند �أحمدي جناد �ضده.
ويقول مقربون من رف�سنجاين� :إن ال�سيا�سي الداهية املعروف بقدرته العالية على
�إدارة الأزمات واخلروج منها منت�صر ًا ،ما كان ليلج�أ اىل هذا الأ�سلوب ،لوال معرفته ب�أن
م�ستقبله ال�سيا�سي بات �ضعيف ًا ،و�أن حظوظ تياره يف الفوز يف االنتخابات ال تبعث على
التفا�ؤل ،فا�ستبق الأحداث بتلك الر�سالة ليعطي �إنذار ًا وا�ضح ًا ب�أنه �سيتحول �إىل املعار�ضة
العلنية.
وجاءت قراءة رف�سنجاين دقيقة فقد �أعلنت نتائج االنتخابات عن فوز خ�صمه
اللدود �أحمدي جناد بدورة رئا�سية ثانية ،وكان ذلك يعني �أن نهايته ال�سيا�سية قد باتت
و�شيكة ،و�أن عليه �أن يرمي بثقله ليدعم التيار الإ�صالحي .لكن رف�سنجاين الرباغماتي قد
بد�أ يبتعد تدريجي ًا عن قادة املعار�ضة الإ�صالحية (مري ح�سني مو�سوي وال�شيخ مهدي كروبي
والرئي�س حممد خامتي) ،الذين قادوا االحتجاجات ال�شعبية على نتائج االنتخابات الرئا�سية
يف حزيران /يونيو  ،2009التي فاز فيها �أحمدي جناد وطعن يف �صحتها ،خ�صو�ص ًا بعدما
وجهت لهم اتهامات بالت�آمر واالت�صال بالغرب لتقوي�ض النظام الإ�سالمي وهددوا باالعتقال
وو�ضعوا يف الإقامة اجلربية ومنعوا من ال�سفر.
ويف جت�سيد لهذا التحول �أدان جمل�س اخلرباء ،برئا�سة رف�سنجاين ،يف بيان ما
�أ�سماه بـ"قادة الفتنة" �أي قادة املعار�ضة الإ�صالحية م�ؤكد ًا ان "ا�ضطرابات  25بهمن (14
�شباط /فرباير ،تاريخ �آخر تظاهرة للمعار�ضة) �أثبتت بو�ضوح الآن �أن امل�س�ألة هي م�س�ألة
ثورة وثورة م�ضادة ،و�أن حتديد املوقف من الثورة امل�ضادة هو واجب ديني و�سيا�سي وثوري".
و�أ�ضاف البيان �إن "املجل�س الذي يدين اال�ضطرابات والذين ت�سببوا بها� ،أي قادة الفتنة
الذين قدموا �أف�ضل اخلدمات �إىل الواليات املتحدة والنظام ال�صهيوين ،يدعو ال�شعب �إىل
الدفاع عن الإ�سالم املقد�س واتباع املر�شد الأعلى".
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ويف�سر م�صدر �إيراين �أن �أحد �أ�سباب عدم ر�ضا رف�سنجاين عن �أحمدي جناد
هو �أدا�ؤه االقت�صادي ،وذلك لأن الأخري "�أف�سد جهود اخل�صخ�صة التي قادها رف�سنجاين
عندما كان رئي�س ًا لإيران يف الثمانينات .اليوم عادت الدولة لل�سيطرة على االقت�صاد وتوقفت
اخل�صخ�صة تقريب ًا� .أما ما ي�سمى بالقطاع اخلا�ص ،فهم جمموعة مقربة من الدولة" .و�أ�شار
امل�صدر �إىل ما �أ�سماه "�شركات ظل" تدير االقت�صاد الإيراين ،مو�ضح ًا �أن غالبية ال�شركات
التي تتوىل م�شروعات اقت�صادية يف �إيران تربطها عالقات وطيدة بالدولة �أو ب�أ�شخا�ص
نافذين فيها ومن بينها م�ؤ�س�سة "احلر�س الثوري" النافذة.
ويف اخلتام ن�شري �إىل �أن رف�سنجاين قد نقل �إىل الفار�سية كتاب ال�سفري الأردين
يف طهران �أيام ال�شاه� ،أكرم زعيرت ،عن الق�ضية الفل�سطينية ،وترجم كتاب ًا �آخر عن �إيران
احلديثة يف ع�صر اال�ستعمار ،وو�ضع �سرية حياته يف كتاب �أطلق عليه ا�سم "حياتي".
ورف�سنجاين متزوج و�أب خم�سة �أطفال .وتعد ابنته ال�صغرى فائزة ها�شمي نا�شطة
يف جمال الدفاع عن حقوق املر�أة ،و�أغلق املحافظون �صحيفة كانت ت�صدرها ا�سمها "املر�أة".
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