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وسائل االعالم االجنبية تتناول مراسم تشييع جثمانه الطاهر..نيوزويك: حزب اهلل الفائز الحقيقي في معركة حلب

التايم: وفاة الشيخ رفسنجاني عززت الوحدة بين صفوف االيرانيين

لمواجهة التحديات الراهنة..

خوشرو: على األمين العام الجديد التحلي بالشجاعة 
واالرادة السياسية

شباط القادم..وفد ايراني يتوجه للسعودية للتباحث 
حول شؤون الحج

ــدا  ــان وف ــي قاضــي عســكر ب ــارة عل ــه فــي شــؤون الحــج والزي ــي الفقي ــل الول ــن ممث طهران-فارس:-أعل
ــي  ــران ف ــة لمشــاركة اي ــر للتباحــث حــول الدعــوة الموجه ــوم 23 شــباط / فبراي ــا ســيزور الســعودية ي ايراني

ــام الجــاري. مناســك الحــج للع
وقــال قاضــي عســكر فــي تصريــح لــه امــس االربعــاء، ان الوفــد ســيزور الســعودية ان شــاء اهلل تعالــى فــي 

ذات الموعــد الــذي اعلنــه المســؤولون الســعوديون مــن اجــل التباحــث.
ــه فــي شــؤون  ــي الفقي ــل الول ــورة االســالمية ان ممث ــد الث ــة ســماحة قائ ــات العامــة لبعث ــادت العالق واف
الحــج والزيــارة قــال، ان الوفــد االيرانــي ســيزور الســعودية يــوم 23 شــباط / فبرايــر، ونحــن نامــل بــان نشــرح 

مواقفنــا فــي هــذا اللقــاء ونصــل الــى نتيجــة محــددة.

العميد حاجي زادة: األمن في البالد ليس له نظير في المنطقة

حرس الثورة: جبهة الدفاع عن االسالم بلغت 
سواحل البحر االبيض

فتنة ابن تيمية بتكفير ابن سينا تثير 
ضجة عارمة باالردن

فاجــأت الحملــة الوطنيــة مــن أجــل حقــوق الطلبــة 
االردنييــن ببيــان يتحــدث عــن طريقــة ظالميــة فــي 
تدريــس الطــالب فــي الصــف الخامــس االبتدائــي 
ابــن  والفيلســوف  العالــم  تكّفــر  10 ســنوات(  )لعمــر 

ــي. ــة والغزال ــن تيمي ــا لنهجــي اب ســينا وفق
وطالبــت الحملــة الوطنيــة مــن أجــل حقــوق 
الطلبــة “ذبحتونــا” كاًل مــن وزيــر التربيــة ومديــر 
أفــكارًا  اإلعــالم، بســحب “دوســية” تنشــر  هيئــة 

االبتدائــي. الخامــس  الصــف  لطلبــة  تكفيريــة 
السؤال: ما رأيك بابن سينا؟

“المعلــم”:  وضعــه  الــذي  النموذجــي  الجــواب 
علــى الرغــم مــن مكانتــه العلميــة، إال أنــه رجــل 
وقــد  الصحابــة،  يســب  قرمطــي  فلســفي  ملحــد 
ــي  ــة والغزال حكــم بكفــره شــيخ اإلســالم ابــن تيمي

والفارابــي.”
وأبــدت الحملــة اســتغرابها مــن هــذا الجــواب 
“النموذجــي” وفــق المعلــم معــد الدوســية، علمــًا 
بــأن محتــوى المــادة الموجــودة فــي الكتــاب ال يمــت 
بصلــة لإلجابــة التــي وضعهــا هــذا المعلــم، بــل علــى 
العكــس، فنــص المــادة يشــيد بابــن ســينا مــن كافــة 
ــم  ــر عال ــن تكفي ــتيائها م ــن اس ــرة ع ــي، معب النواح
كبيــر بحجــم ابــن ســينا، لمجــرد أن “المعلــم” ســمع 
ــة  ــى شاشــة فضائي أحدهــم فــي درس دينــي أو عل

مشــبوهة يتهمــه بالكفــر..

أوباما: لنر إن كان نتنياهو سينام أفضل 
في عهد ترامب

دافــع الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا عــن عــدم 
ــرار األمــم المتحــدة  اســتخدام حــق النقــض ضــد ق

الــذي يديــن االســتيطان اإلســرائيلي.
وقــال أوبامــا خــالل مقابلــة مــع محطة إســرائيلية 
بالكيــان  بــالده  عالقــات  حــول  فيهــا  تحــدث 
االســرائيلي ، قائــال »أنــا فــي منصــب الرئيــس حتــى 
العشــرين مــن ينايــر ولــدي واجــب وهــو القيــام بمــا 

ــه صــواب«؟ ــد أن أعتق
هنــاك  »هــل  ســؤال  علــى  متهكمــا،  أوبامــا  ورد 
لرئيــس  يمكــن  أم  لديــك  المفاجــآت  مــن  المزيــد 
الــوزراء االســرائيلي بنياميــن نتنياهــو النــوم جيــدًا 
حتــى العشــرين مــن ينايــر؟«، قائــال :«الرئيــس أوبامــا: 
حســنًا، أعتقــد أن الســؤال المثيــر لالهتمــام هــو مــا إذا 

كان ســينام بشــكل أفضــل بعــد 20 ينايــر«.

مجلــة  ذكــرت  العربــي:  طهران-كيهــان 
ــي هــو  ــة، ان حــزب اهلل اللبنان ــك« االميركي »نيوزوي
حلــب. مدينــة  معركــة  فــي  الحقيقــي  المنتصــر 

واســتطردت المجلــة فــي تحليلهــا بخصــوص تحريــر 
مدينــة حلــب بالقــول: ان حــزب اهلل قــد أحكــم مواقعــه فــي 

ســورية ولبنــان بعــد االنتصــار المــؤزر فــي حلــب.
ففــي 22 ديســمبر الماضــي اعلــى النظــام الســوري 
ــة  ــى المدين ــيطرة عل ــب والس ــة حل ــي معرك ــاره ف انتص
اهلل  حــزب  بمســاعدة  طويــل  وقــت  منــذ  المحاصــرة 
اللبنانــي وروســيا، فيمــا اخلــت االمــم المتحــدة 34 الــف 
شــخص مــن »المقاتليــن« والمدنييــن مــن المدينــة، 
ــزب اهلل  ــام ح ــن قي ــة ع ــر إعالمي ــت تقاري ــا تحدث بينم

ــة. ــر قانوني ــال غي ــوري باعم ــش الس والجي
وتابعــت المجلــة؛ ان الحــزب اســتطاع ان يدعــم 
لبنــان،  فــي  االكبــر  القــوة  ليصبــح  العســكرية  قوتــه 
ــى  ــة؛ وفــي ســوريا التــي كان الحــزب يعتمــد عل مضيف
دعمهــا ليســتطيع البقــاء اصبــح الحــزب اقوى مــن النظام 
الــذي يحكمهــا بعــد ســنوات مــن الحــرب. فاعضــاء مــن 
الحــزب يشــعرون ان تضحياتهــم فــي الحــرب الســورية 

فقــط  ليــس  ثمارهــا،  آتــت 
الحكــم  فــي  االســد  ببقــاء 
بــل بتعزيــز قــوة الحــزب فــي 

ــان. لبن
ان  الــى  المجلــة  وتشــير 
ســبب ثقــة قــادة الحــزب فــي ان 
ــدة  ــت مفي الحــرب الســورية كان
لهــم هــو انتخــاب ميشــيل عــون، 
حليــف حــزب اهلل رئيســًا للدولــة، 
ظــل  الــذي  المنصــب  ليشــغل 

ــن. ــن عامي ــر م شــاغرًا الكث
الــى  المجلــة  ولفتــت 

مضــي اكثــر مــن عقــد مــن الزمــان علــى الحــرب التــي 
اندلعــت بيــن حــزب اهلل و »اســرائيل«. ويعتقــد البعــض 
ان حــرب اخــرى باتــت وشــيكة لكــن اســرائيل باتــت اكثــر 
ــذ الحــرب  ــًا مــن تنامــي قــدرات الحــزب العســكرية من قلق
االخيــرة بينهمــا، مشــيرة الــى انــه اصبــح يســتخدم اســلحة 
  )GPS( متطــورة وصواريــخ موجهــة بنظــام المالحــة العالمــي

تســتطيع ان تحمــل 480 كيلــو جــرام مــن المتفجــرات الــى 
تــل ابيــب، اضافــة الــى انظمــة الصواريــخ المضــادة للدبابــات 

والســفن والصواريــخ الطوافــة.
انــه  احــد مقاتلــي حــزب اهلل  المجلــة عــن  ونقلــت 
عندمــا يتغيــر الموقــف العســكري مــع اســرائيل ســيكونون 
جاهزيــن للمواجهــة، مشــيرًا الــى ان اســرائيل خســرت 

اللعبــة عــام 2006 امــام حــزب اهلل النهــم يؤمنــون بــاهلل.

االعلــى  المستشــار  طهران-فارس:-صــرح 
لقائــد مقــر »خاتــم االنبيــاء )ص(« المركــزي العميــد 
ــاد المقاومــة  ــه وبفضــل جه ــر اســدي ان محمــد جعف
االســالمية فقــد بلغــت جبهــة الدفــاع عــن االســالم 

ســواحل البحــر االبيــض المتوســط.
وفــي مراســم اقيمــت الحيــاء ذكــرى العميــد 
الشــهيد احمــد كاظمــي وشــهداء قــادة القــوة البريــة 

للحــرس الثــوري بطهــران، اشــار القائــد االســبق 
حــوادث  الــى  الثــوري  للحــرس  البريــة  للقــوة 
االســالم  عــن  الدفــاع  فــي  ايــران  ودور  المنطقــة 
قائــال، انــه فــي اعــوام الدفــاع المقــدس، كانــت قواتنــا 
 10 تبعــد  غــرب(،  )جنــوب  فــي خوزســتان  خاصــة 
دقائــق عــن خــط الجبهــة االماميــة اال ان خــط جبهــة 
ــوم ســواحل البحــر  ــاع عــن االســالم بلغــت الي الدف

المتوســط. االبيــض 
واشــار الــى دور قــادة كالشــهيد كاظمــي فــي 
الرقــي بقــدرات البــالد العســكرية، مؤكــدا ضــرورة 
تكريــم اســر الشــهداء الذيــن ضحــوا باعزائهــم مــن 

ــالد. ــة الب ــزة ورفع اجــل ع
اشــار  حديثــه  مــن  اخــر  جانــب  وفــي 
العميــد اســدي الــى رحيــل آيــة اهلل هاشــمي 
رفســنجاني، واعتبــر ان الفقيــد كان ركنــا ونصيــرا 
للثــورة وشــخصا محبــا لســماحة قائــد الثــورة 
ــي  ــعب ف ــاركة الش ــاف، ان مش ــالمية  واض االس
مراســم تشــييع الفقيــد قــد عــززت الوحــدة فــي 
صفوفهــم وان هــذه الوحــدة بامكانهــا نــزع ســالح 

العــدو الــذي خطــط لذلــك.

وســائل  تناولــت  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
االعــالم العربيــة والعالميــة مراســم تشــييع جثمــان 
رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة اهلل 
بالــغ.  بأهتمــام  اكبــر هاشــمي رفســنجاني  الشــيخ 
ــة مراســم تشــييع  ــم« االميركي ــة »التاي عكســت مجل
ودفــن جثمــان آيــة اهلل هاشــمي رفســنجاني ومشــاركة 
بصــورة  االجتماعيــة  واالطيــاف  الشــرائح  مختلــف 
انــه ســاهم  واعتبــرت  المراســم  فــي هــذه  واســعة 
ــا. ــز الوحــدة والتضامــن بيــن صفوفه ــه فــي تعزي بوفات

ولفتــت هــذه المجلــة، فــي تقريرهــا حــول حــدث 
ــن  ــن االيرانيي ــى تضام ــران، ال ــي طه ــس ف ــوم ام ي
ووحدتهــم فــي المشــاركة بمراســم تشــييع احــد 

مؤسســي الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة.
حكوميــة  مراســم  اكبــر  ان  التايــم،  وكتبــت 
اقيمــت لتشــييع جثمــان فــي الجمهوريــة االســالمية 
ــة اهلل  ــت آلي ــى كان ــرن مض ــع ق ــالل رب ــة خ االيراني
مؤسســي  احــد  رفســنجاني  هاشــمي  اكبــر 
الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة حيــث ووري الثرى.
ونوهــت الــى ان المراســم قــد شــارك فيهــا آالف آالف 
االيرانييــن مــن مختلــف االطيــاف الذيــن عبــروا عــن احترامهــم 
وتقديرهــم لشــخصية آيــة اهلل هاشــمي رفســنجاني الــذي 

ــى مــدى ســتة عقــود. كان حاضــرا فــي السياســة عل
ــف  ــى دعــم مختل ــي تقريرهــا ال ــة ف واشــارت المجل

ــس  ــية لرئي ــاف السياس االطي
مصلحــة  تشــخيص  مجمــع 
والشــعارات  الفقيــد  النظــام 
التــي اطلقــت خــالل المراســم 
هاشــمي  »هاشــمي  ومنهــا 

نهجــك«. علــى  مســتمرون 
عنونــت  جانبهــا  مــن 
الفرنســية  الصحافــة  وكالــة 
المراســم  خبــر  ب(  )اف 
بـ«مئــات االالف فــي تشــييع 
االســبق  االيرانــي  الرئيــس 
»اكبــر هاشــمي رفســنجاني«.

مراســم  الــى  نيــوز«  »يــورو  قنــاة  وتطرقــت 
التشــييع تحــت عنــوان »عشــرات اآلالف يشــيعون 
رفســنجاني« قائلــة، توافــد عشــرات آالف اإليرانييــن 
إلــى جامعــة طهــران لحضــور تشــييع الرئيــس األســبق 
ــر هاشــمي رفســنجاني، بحضــور شــخصيات مــن  أكب

السياســية اإليرانيــة. التيــارات  مختلــف 
آالف  ان  الــى  القطريــة  الجزيــرة  قنــاة  واشــارت 
الثالثــاء جثمــان رئيــس مجلــس تشــخيص  شــيعوا 
مصلحــة النظــام الرئيــس الســابق للجمهوريــة هاشــمي 
رفســنجاني الــذي توفــي األحــد الماضــي إثــر أزمــة قلبيــة.

ان  الــى  الســعودية  العربيــة  قنــاة  ولفتــت 

عشــرات اآلالف تجمعــوا فــي جامعــة طهــران صبــاح 
ــس األســبق  ــازة الرئي ــاء لحضــور تشــييع جن الثالث

رفســنجاني. هاشــمي  أكبــر 
مــن  اآلالف  عشــرات  أن  رويتــرز  واوضحــت 
ــاء  ــوم الثالث ــران ي ــي وســط طه ــن احتشــدوا ف اإليرانيي
هاشــمي  أكبــر  األســبق  الرئيــس  جثمــان  لتشــييع 
لهــذا  تكريمــا  للوحــدة  اســتعراض  فــي  رفســنجاني 

السياســي. الرجــل 
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الجوفضائيــة  القــوة  قائــد  طهران-مهر:-قــال 
التابعــة لحــرس الثــورة العميــد علــي حاجــي زادة 
ــة  ــه الجمهوري ــم ب ــذي تنع ــن واإلســتقرار ال أن األم
االســالمية ليــس لــه نظيــر فــي المنطقــة وهــو 
ثمــرة مــن ثمــار الشــهداء والقــادة والتضحيــات التــي 

قدموهــا فــي ســبيل الوطــن.
وأشــاد العميــد حاجــي زادة فــي مراســم تكريــم 
لشــهداء عرفــة بالبطــوالت التــي قدمهــا الشــهداء 

فــي ســبيل الوطــن واالســالم.
التابعــة لحــرس  الجوفضائيــة  القــوة  قائــد  وخــص 
الثــورة بالذكــر الشــهيد أحمــد كاظمــي معتقــدا أن هــذا 
الشــهيد لعــب دورًا كبيــرًا وفاعــاًل أثنــاء الحــرب المفروضــة.

ثمــار  نقطــف  اليــوم  أننــا  زادة  حاجــي  وأضــاف 
تضحيــات هــؤالء الشــهداء األبــرار وأن مــا تنعــم بــه ايــران 
مــن أمــن واســتقرار انمــا هــو نتيجــة لجهــود الشــهداء ومــا 

قدمــوه مــن تضحيــات وانجــازات كبيــرة.

األمــم  لــدى  الدائــم  مندوبنــا  طهران-مهر:-أكــد 
المتحــدة غــالم علــي خوشــرو علــى ضــرورة تحلــي األمــم 
واالرادة  بالشــجاعة  الجديــد  العــام  واألميــن  المتحــدة 
السياســية الكافيــة لمواجهــة التحديــات وضــرورات العصــر.

وقــال خوشــرو خــالل كلمتــه مشــيرًا إلــى الهــدف 
منــع  وهــو  المتحــدة  األمــم   لتأســيس  األساســي 
الحــروب بيــن الدول:«علــى الرغــم مــن مســاعي األمــم 
المتحــدة لعــدم نشــوب الحــروب، فــإن العنــف فــي 
المنطقــة لــم ينخفــض بــل وازداد وبشــكل مضطــرد 
ــم تضــع  ــدة ل ــم المتح ــرف. فاألم ــاب والتط ــر اإلره عب
ــات  ــد العملي ــي وص ــاب الخارج ــة اإلره ــا لمواجه خطط
اإلرهابيــة التــي تفضــي إلــى جرائــم منظمــة عالميــة.«

إلــى  النظــر  يجــب  أنــه  خوشــرو  وأضــاف 
الحقائــق بنظــرة أكثــر واقعيــة واالبتعــاد عــن النظــرة 

للنزاعــات. والمتداولــة  الكالســيكية  
واعتبــر أن احتــالل الكيــان الصهيونــي لالراضــي 
الفلســطينية والعــدوان االميركــي علــى العــراق عــام 
ــر  ــي ضــد ســوريا واليمــن تعتب 2003 والتدخــل الدّول
مــن مصاديــق العــدوان الــذي جــاء فــي ميثــاق األمــم 
المتحــدة، واّلــذي يجــب أن نبحــث عــن طــرق لرفــع 

الظلــم وإرســاء الســالم فــي هــذه المناطــق.
وتابــع خوشــرو: »باالضافــة الــى هــذه األمــور، فعلينا 
ــة   ــي كاف ــذي ينتشــر ف ــاب والتطــرف ال ــة االره محارب
أنحــاء العالــم مــن الشــرق إلــى الغــرب .« وأضــاف أنــه 
يجــب علــى األمــم المتحــدة أن تنشــر ثقافــة الحــوار 
بيــن أعضائهــا للحــد مــن العنــف علــى الصعيــد الدولــي 

واالرهــاب الدولــي الــذي يضــرب لــدول.

بريطانيا تقتل اطفال اليمن!!
يتعــرض الشــعب اليمنــي لصــورة مــن صــور االبــادة الجماعيــة من خــالل القصف 
العشــواني والمســتمر مــن قبــل طيــران حــكام بني ســعود، الن هذا الطيــران االهوج 
لــم يســتهدف ســوى المــدارس والمستشــفيات ودور العبــادة واالســواق وغيرهــا مــن 
ــم  ــرأي ومســمع مــن العال ــى م ــك يجــري عل االماكــن المكتظــة بالســكان، وكل ذل
أجمــع، ومــن الواضــح ان الطيــران الســعودي لــم يتمكــن مــن االســتمرار فــي قتــل 
االبريــاء وهــدم البنــى التحتيــة فــي اليمــن لــوال الدعــم اللوجســتي الالمحــدود الذي 
ــا  ــواب مخــازن اســلحتها وفــي مقدمته ــة التــي فتحــت اب ــدول الغربي ــاه مــن ال يتلق
اميــركا وبريطانيــا والتــي تعتبــر مــن الــدول االساســية فــي هــذا المجــال، وكمــا ذكرته 
التقاريــر والتــي كان آخرهــا مــا افصحــت عنــه صحيفــة الغارديــان البريطانيــة التــي 
نقلــت ان وزيــر الدفــاع البريطانــي كشــف عــن عددالقنابــل العنقوديــة التــي زودت 
بــه الســعودية، فــي خضــم فضيحــة متعلقةباســتخدام هــذه االســلحة الفتاكــة ضــد 
ــا كانــت  ــاع يعكــس ان بريطاني ــر الدف الشــعب اليمنــي، ومــن خــالل ماكشــفه وزي

الســباقة والزالــت فــي تزويــد نظــام حــكام بنــي ســعود باالســلحة الفتاكــة.
 و مــن الطبيعــي ان نشــر مثــل هــذه التقاريــر اليمكــن التغاضــي عنهــا بــل 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــرى ف ــام مســؤولياته الكب ــام العالمــي ام ــرأي الع ــد ان يضــع ال الب
حيــاة اآلمنييــن فــي اليمــن، ولكــن ولالســف الشــديد نــرى ان الصمــت يلــف هــذا 
المجتمــع الــذي اصــم اذنيــة واغمــض عينيــه عمــا يجــري مــن جرائــم انســانية فــي 

هــذا البلــد.
والــذي البــد مــن االشــارة اليــه ان كل هــذا الدعــم العســكري الغربــي والالمحدود 
لحــكام بنــي ســعود فانــه لــم يســتطع ان يحســم االمــر وكمــا خطــط لــه مــن 
العــدوان، الن صمــود الشــعب اليمنــي وصالبــه موقفــه قــد اســقط الرهــان األمريكــي 
ــه  ــق اهداف ــن ان يحق ــن م ــن يتمك ــم ول ــد، ول ــذا البل ــي االقليمــي ضــد ه الصهيون
االجراميــة، ممــا يعكــس ان االســتمرار فــي هــذا االســلوب الهمجــي الحاقــد اليمكــن 
ــى  ــه عل ــذي اعتمــد في ــد ال ــوم فــي هــذا البل ــة القائمــة الي ــر مــن المعادل ــه ان يغي ل
قدراتــه وقــواه الوطنيــة فــي رســم مســتقبله ورفــض كل حــاالت الوصايــة او فــرض 

ــة. االرادات الخارجي
ــد  ــن ول ــي اليم ــم ف ــام لالم ــن الع ــل االمي ــى ممث ــي عل ــدم ينبغ ــا تق اذن ومم
الشــيخ ان يقــوم بــدوره و وظيفتــه مــن دون انحيــاز الــى طــرف علــى حســاب 
طــرف آخــر، وان يســعى وقبــل ان يدعــو الــى اعــادة المفاوضــات ان يوقــف العــدوان 
الســعودي باســتصدار قــرار اممــي مــن اجــل ايقــاف مسلســل االجــرام ونزيــف الــدم 
ــي  ــان الشــعب اليمن ــة، واال ف ــن دون رحم ــران الســعودي م ــذي يمارســه الطي ال
الــذي قــرر الصمــود وعــدم االستســالم اليمكــن ان يرضــى لقادتــة ان يحضــروا اي 
مؤتمــر للســالم كمــا يقــال ان لــم تتراجــع الســعودية عــن مواقفهــا الحاقــدة وتوقــف 

التحريرعدوانهــا الغــادر فــورا.

وسط تواصل برقيات التعازي من مختلف دول العالم وحضور شعبي وسياسي ودبلوماسي منقطع النظير..

االمام الخامنئي يرعى مجلس عزاء على روح رحيل رفيق دربه الشيخ رفسنجاني
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طهــران - كيهــان العربــي:- اقــام 
ســماحة  االســالمية  الثــورة  قائــد 
علــي  الســيد  العظمــى  اهلل  ايــة 
االربعــاء  أمــس  صبــاح  الخامنئــي 
الــدرب  لرفيــق  تأبيــن  مراســم 
والنضــال والجهــاد، أحــد أركان الثــورة 
ــل  ــد الراح ــا الفقي ــالمية وقادته االس
رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة 
هاشــمي  اكبــر  اهلل  آيــة  النظــام 
رفســنجاني فــي حســينية االمــام 

ســره/. /قــدس  الخمينــي 
وحضــر هــذه المراســم التــي تمــت بحضــور 
الحكومييــن  المســؤولين  كبــار  ســماحتهو 
الســلك  أعضــاء  مــن  كبيــر  وعــدد  والعســكريين 
واألجنبــي  واالســالمي  العربــي  الدبلوماســي 
ــر  ــى جانــب جمــع غفي ــران ال ــدى طه ــن ل المعتمدي
األبــي.  االيرانــي  الشــعب  شــرائح  مختلــف  مــن 

مراســم  فــي  شــارك  وقــد 
للمرجــع  العــام  الممثــل  التأبيــن 
اهلل  آيــة  ســماحة  الكبيــر  الدينــي 
العظمــى الســيد علــي السيســتاني 
مقدمــًا التعــازي برحيــل أحــد أبــرز 
الشــيخ  االســالمية  الثــورة  أركان 
هاشــمي رفســنجاني، نيابــة عــن 
ســماحته الــى ســماحة قائــد الثــورة 

الخامنئــي. الســيد  االســالمية 
هاشــمي  الفقيــد  *اســرة 
رفســنجاني تشــكر ســماحة القائــد 

الشــعب وابنــاء 
عبــرت اســرة المغفــور لــه رجــل المهــام الصعبــة 
رفيــق  الصابــر،  والمؤمــن  المحنــك  السياســي 
وســماحة  ســره/  /قــدس  الخمينــي  االمــام  درب 
القائــد الخامنئــي ايــة اهلل الشــيخ اكبــر هاشــمي 
رفســنجاني فــي رســالة عــن شــكرها وتقديرهــا 
البنــاء الشــعب لمشــاركتهم الواســعة فــي مراســم 

لــم  اليــوم  ان  وقالــت:  الراحــل  جثمــان  تشــييع 
ــة  ــل مــع مظلومي يكــن وداعــا مــع هاشــمي وحــده ب
ــي  ــر الحــر لطالقان ــري والتفكي ــر مطه بهشــتي وفك

وشــجاعة وحــزم الخمينــي الكبيــر.
وجــاء فــي هــذه الرســالة، ان وداع اليــوم ســجل 
ــه، وداع الشــعب مــع رجــل  ــخ البــالد كل لحظات تاري
عــاش مــن اجــل النــاس وجاهــد مــن اجــل الجماهيــر 

وكان ينــادي بعظمــة وشــموخ الشــعب، وكــم هــو 
جميــل ان اعــزه وكرمــه هــذا الجمهــور.

ــت اســرة المرحــوم هاشــمي رفســنجاني:  وقال
ان والدنــا كان ابــن القــرآن الكريــم وكان يعــد بالنصر 
ــر تواجــد  االلهــي فــي اخــر فصــل مــن عمــره، ويعتب

وحضــور الشــعب مصــدرا ومظهــرا لهــذا النصــر.
واضافــت: ان خالصــة وجوهــر حيــاة هاشــمي 

كان االعتــدال والوحــدة، ورحيلــه كان 
ــة  ــات احقي ــه الثب ــل ل ــرا ال مثي مظه

ــدال وضــرورة الوحــدة. االعت
وختمــت عائلــة الفقيــد رســالتها 
اليــوم  فقــدت  ايــران  ان  قائلــة: 
كان  ابــا  الشــعب  وفقــد  بــارا  ابنــا 
مستشــرفا للمســتقبل وفقــد قائــد 
الثــورة االســالمية أخلــص اصدقائــه، 
لكــن وداع الشــعب للفقيــد يمكــن 
اليــران  هائــال  رصيــدا  يشــكل  ان 

االعتــدال  مســار  الــى  المجتمــع  لعــودة  ومنطلقــا 
والوحــدة.

* توالي برقيات التعازي: 
هــذا وال تــزال تتوالــى برقيــات التعــازي مــن 
السياســية  والشــخصيات  العلمــاء  رؤوســاء وكبــار 
واحــزاب  وحــركات  وجماعــات  والفكريــة  والدينيــة 
ــادة الحشــد  ــك ق ــم، وكذل ــدان العال ــف بل مــن مختل

الشــعبي .
* المرجع السيستاني يعزي:

وكان المرجــع الدينــي األعلــى 
أبــرق  قــد  السيســتاني  الســيد 
هاشــمي  اهلل  آيــة  بوفــاة  معزيــًا 
ــى  ــا ســماحته ال رفســنجاني، وجهه
الفقيــد،  شــقيق  هاشــمي  محمــد 
واســفه  حزنــه  عــن  فيهــا  اعــرب 
هاشــمي  اهلل  آيــة  لرحيــل  البالــغ 
بالمواســاة  وتقــدم  رفســنجاني، 
البــاري  ســائال  الكريمــة،  لالســرة 

تعالــي للفقيــد الدرجــات العلــى ولجميــع اســرته 
الجزيــل. واالجــر  الجميــل  الصبــر  وذويــه 

*المرجع النجفي:
ــي النجــف االشــرف  ــي ف ــع الدين ــث المرج  بع
عــزاء  ببرقيــة  النجفــي  بشــير  الشــيخ  اهلل  ايــة 
بمناســبة رحيــل رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة 
النظــام ايــة اهلل الشــيخ هاشــمي رفســنجاني، جــاء 

ــد االســرة وركــن مــن  ــل عمي ــأ رحي ــا نب ــا: تلقين فيه
علــي  الشــيخ  اهلل  ايــة  االســالمية  الثــورة  اركان 
اكبــر هاشــمي رفســنجاني، اعلــى اهلل شــرفه مــع 

مجاهــدي االســالم االوائــل.
الــى  التعــازي  نقــدم  العظيمــة  المصيبــة  وبهــذه 
الشــعب  والــى  فرجــه(،  اهلل  )عجــل  المنتظــر  االمــام 
االيرانــي عمومــا، واليكــم - اســرة الفقيــد - بالخصــوص.

* علماء البحرين:
فــي هــذا االطــار عــزى علمــاء البحريــن علمــاء 
المســلمين ومراجــع الديــن والشــعب اإليرانــي 
تشــخيص  مجمــع  رئيــس  برحيــل  وقيادتــه 
مصلحــة النظــام آيــة اهلل الشــيخ أكبــر هاشــمي 

رفســنجاني.


