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خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره املالي في طهران

الريجاني يدعو التخاذ قرارات مهمة في مؤتمر البرملانات االسالمية

* ايساكا سيديبه :نؤكد على حضورنا في املؤتمر
الداعم للقضية الفلسطينية في طهران
التق��ى ايس��اكا س��يديبة رئي��س البرلم��ان المال��ي صب��اح أم��س
األربعاء رئيس مجلس الشورى االسالمي علي الريجاني.
واج��رى الجانب��ان خالل لقائهما في العاصم��ة طهران مباحثات
حول العالقات الثنائية والعالقات البرلمانية بين البلدين.

ووص��ل رئيس البرلمان المالي طه��ران صباح أمس األربعاء على
رأس وفد برلماني ،تلبية لدعوة وجهها اليه الريجاني.
وف��ي مؤتم��ر صحف��ي مش��ترك عق��ده م��ع نظي��ره المال��ي صباح
أم��س ،دع��ا رئي��س مجل��س الش��ورى االس�لامي ال��ى ض��رورة اتخاذ
ق��رارات مهمة تجاه التحديات التي تواجهها الدول االس�لامية في
المؤتمر القادم التحاد البرلمانات االسالمية الذي يعقد في مالي.
ووصف العالقات االيرانية – المالية بالطيبة والودية.
واعتب��ر أن نظ��رة البلدي��ن تج��اه القضاي��ا المهم��ة ف��ي المنطقة

أسرة الراحل هاشمي رفسنجاني تشكر أبناء
الشعب ملشاركتهم الواسعة في مراسم التشييع
*نجل الشيخ رفسنجاني :الراحل أنفق
 90باملئة من ثروته في سبيل الثورة
عب��رت اس��رة المغف��ور ل��ه آي��ة اهلل اكبر
هاش��مي رفس��نجاني ف��ي رس��الة ع��ن ش��كرها
وتقديره��ا البن��اء الش��عب لمش��اركتهم
الواس��عة في مراس��م تش��ييع جثم��ان الراحل
وقال��ت ان اليوم لم يكن يوم وداع مع هاش��مي
وحده بل مع مظلومية بهشتي وفكر مطهري
والتفكي��ر الح��ر لطالقان��ي وش��جاعة وح��زم
الخميني الكبير.
وج��اء في الرس��الة التي نش��رت الثالثاء
ان ال��وداع س��جل تاري��خ الب�لاد ب��كل لحظاته،
وداع الش��عب م��ع رج��ل عاش من اج��ل الناس
وجاه��د م��ن اج��ل الجماهي��ر وكان ين��ادي
بعظمة وش��موخ الش��عب ،وكم هو جميل أن
أعزه وكرمه هذا الجمهور.
وقال��ت اس��رة المرح��وم هاش��مي
رفس��نجاني :ان والدن��ا كان اب��ن الق��رآن
وكان يع��د بالنص��ر االله��ي ف��ي اخ��ر فص��ل
م��ن عم��ره ،ويعتب��ر تواج��د وحض��ور الش��عب
مص��درا ومظه��را له��ذا النص��ر .واضاف��ت ان

خالصة وجوهر حياة هاشمي كان االعتدال
والوح��دة ،ورحيل��ه كان مظه��را ال مثي��ل له
الثبات أحقية االعتدال وضرورة الوحدة.
وختم��ت عائل��ة الفقي��د رس��التها قائلة:
ان اي��ران فق��دت الي��وم إبنا بارا وفقد الش��عب
أب��ا كان مستش��رفا للمس��تقبل وفق��د قائ��د
الث��ورة أخل��ص اصدقائ��ه ،لك��ن وداع الش��عب
للفقيد يمكن ان يش��كل رصيدا هائال اليران
ومنطلقا لعودة المجتمع الى مسار االعتدال
والوح��دة .من جانبه تال محس��ن هاش��مي،
االب��ن البك��ر للراح��ل آي��ة اهلل عل��ى أكب��ر
هاش��مي رفس��نجاني ،ت�لا ج��زء م��ن وص ّية
وال��ده ف��ي برنام��ج تلفزيوني صب��اح أمس.
وج��اء ف��ي وصية الفقيد الكبي��ر أ ّنه و»منذ
الث��ورة إل��ى الي��وم ل��م أضف إلى م��ا امتلكه
أي ش��يء ،ومصاري��ف حيات��ي ّ
الش��خص ّية
كان��ت م��ن الرواف��د المالي��ة لم��ا كن��ت
أمتلك��ه قب��ل الث��ورة» .وق��ال نج��ل آي��ة اهلل
هاش��مي رفس��نجاني :أود أن يعرف الش��عب
أن والدي لم يجن حتى رياال واحدا ،وحتى
إذا نظرنا الى حياته ،نرى أن  90بالمئة من
ثروت��ه كان في طريق الث��ورة ،وما يمتلكه
هو شيء يسير جدا.

قائد بالحرس الثوري :جبهة الدفاع عن
االسالم بلغت سواحل البحر االبيض

ص��رح المستش��ار االعلى لقائ��د مقر «خاتم االنبي��اء (ص)» المركزي
العميد محمد جعفر اس��دي انه وبفضل جهاد المقاومة االس�لامية فقد
بلغت جبهة الدفاع عن االس�لام س��واحل البحر االبيض المتوس��ط .وفي
مراس��م اقيمت الحياء ذكرى العميد الش��هيد احمد كاظمي وش��هداء
ق��ادة الق��وة البري��ة للح��رس الثوري بطه��ران ،اش��ار القائد االس��بق للقوة
البري��ة للح��رس الث��وري ال��ى ح��وادث المنطق��ة ودور ايران ف��ي الدفاع عن
االس�لام قائ�لا ،ان��ه ف��ي اع��وام الدفاع المق��دس ،كانت قواتن��ا خاصة في
خوزس��تان (جن��وب غ��رب) ،تبع��د  10دقائ��ق عن خ��ط الجبه��ة االمامي اال
ان خ��ط جبه��ة الدف��اع ع��ن االس�لام بلغ��ت اليوم س��واحل البح��ر االبيض
المتوس��ط .واش��ار ال��ى دور ق��ادة كالش��هيد كاظم��ي في الرق��ي بقدرات
الب�لاد العس��كرية ،مؤك��دا ض��رورة تكري��م اس��ر الش��هداء الذي��ن ضح��وا
باعزائهم من اجل عزة ورفعة البالد.
وفي جانب اخر من حديثه اشار العميد اسدي الى رحيل آية اهلل هاشمي
رفسنجاني ،واعتبر ان الفقيد كان ركنا ونصيرا للثورة وشخصا محبا
لس��ماحة قائ��د الث��ورة االس�لامية واضاف ،ان مش��اركة أبناء الش��عب في
مراس��م تش��ييع الفقيد ق��د عززت الوحدة ف��ي صفوفهم وان ه��ذه الوحدة
بامكانها نزع سالح العدو الذي خطط لذلك.

وخاصة فيما يتعلق بمكافحة االرهاب متقاربة جدا.
ووص��ف مال��ي بانه��ا أح��د البل��دان المهمة ف��ي الق��ارة األفريقية
مشيرا الى أنه بحث مع نظيره المالي تطوير العالقات االقتصادية
بي��ن البلدي��ن .كم��ا ش��دد عل��ى أن اي��ران تحدوها الرغب��ة في رفع
مستوى العالقات التجارية مع مالي ،منوها الى أن البلدين لديهما
وجهات نظر مش��تركة تجاه أزمات الدول االس�لامية والتي ترتكز
عل��ى اس��اس أن اله��دف من اثارة هذه االزم��ات هو تهميش القضية
الفلس��طينية الت��ي تعتب��ر القضي��ة االول��ى ف��ي العالم االس�لامي.
وأعرب عن سروره لعقد مؤتمر اتحاد البرلمانات االسالمية القادم
ف��ي مال��ي ،معرب��ا عن أمل��ه بنجاح المؤتم��ر واتخاذه ق��رارات مهمة
تجاه أزمات العالم االسالمي.
واعتب��ر زي��ارة رئي��س البرلم��ان المال��ي اليران بأنه��ا مهمة معربا
ع��ن أمل��ه بأن تكون الزيارة انعطافة في رفع مس��توى العالقات بين
البلدي��ن .م��ن جانبه ع ّزى رئيس مجلس ال ّنواب المالي برحيل آية
اهلل هاش��مي رفس��نجاني معتب��را أن إيران ليس��ت وحده��ا في حالة
عزاء بل أيضا مالي تشاركها العزاء برحيل الفقيد.
واك��د ان القضي��ة الفلس��طينية ه��ي القضي��ة المحوري��ة ل��دى
الش��عوب ،ونحن في هذا الس��ياق نحمل هم القضية الفلسطين ّية.
وأضاف :تواجد الس��فارة الفلس��طينية في مالي منذ عشرين عاما
دليل على العالقة التي تجمع مالي وفلسطين.
وتابع ايس��اكا :أن مالي عارضت دائما القرارات التي صدرت عن
مجلس األمن والتي كانت تصادر الحقوق الفلس��طينية ،مش��ددا
أن جمهورية مالي كانت عند حس��ن ظن الش��عب الفلسطيني في
القرار األخير الصادر عن مجلس األمن.
وأكد رئيس مجلس النواب المالي على حضور بالده المميز في
المؤتمر الداعم لفلس��طين في شباط/فبراير المقبل والذي يقام
في العاصمة االيرانية طهران.
وعب��ر ايس��اكا ع��ن اطمئنان��ه للجهود التي س��تبذلها إي��ران في
س��بيل بحث القضايا االس�لامية في مؤتمر المجالس اإلس�لامية
ا ّلذي سينعقد في مالي.
ه��ذا ووص��ل رئي��س البرلم��ان المال��ي ال��ى طه��ران صب��اح أم��س
االربعاء.

السفراء األجانب لدى طهران يعزون ظريف برحيل
آية الله هاشمي رفسنجاني

أع��رب الس��فراء األجان��ب المعتم��دون لدى طهران ع��ن تعازيهم برحيل رئيس مجمع تش��خيص مصلحة
النظام آية اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني.
وخ�لال لقائه��م بوزي��ر الخارجي��ة محمد جواد ظري��ف أمس األربعاء ف��ي مقر وزارة الخارجي��ة في طهران
أعرب الس��فراء عن تعازيهم برحيل الفقيد .يذكر إن آية اهلل اكبر هاش��مي رفس��نجاني هو من رواد الثورة
اإلسالمية وقد وافته المنية مساء األحد نتيجة بعد تعرضه لنوبة قلبية.

عبدالله عبدالله :التعاون
االعالمي بني ايران
وافغانستان بناء
أك��د الرئي��س التنفي��ذي للحكوم��ة األفغاني��ة
عب��د اهلل عب��د اهلل ان التع��اون االعالم��ي بي��ن اي��ران
وافغانس��تان س��يلعب دورا فاع�لا وبن��اء ف��ي تعزي��ز
العالقات الثنائية بين البلدين.
واض��اف عب��داهلل عب��داهلل خ�لال اس��تقباله ي��وم
الثالث��اء وف��دا اعالمي��ا يض��م ع��ددا م��ن ممثل��ي
الصح��ف والمواق��ع االعالمي��ة ووكاالت االنب��اء
االيراني��ة ان ايران وافغانس��تان كانت لديهما دوما
عالق��ات جي��دة عل��ى م � ّر التاري��خ وان وس��ائل اع�لام
البلدي��ن يمك��ن ان تلع��ب دورا بن��اء ف��ي توطيد هذه
العالقات واستمرارها.
واك��د ان افغانس��تان تتطل��ع ال��ى تعزي��ز التعاون
الثنائ��ي بي��ن اي��ران وافغانس��تان ف��ي ظ��ل العالقات
التاريخية الجيدة القائمة بين البلدين على اساس
عالقات حسن الجوار واالحترام المتبادل.
وصرح ان حكومة الوحدة الوطنية في افغانس��تان
بحاج��ة الى تعاون دول الج��وار خاصة ايران لتعزيز
الف��رص االقتصادي��ة ف��ي المنطق��ة واس��تخدام
الف��رص العام��ة االقتصادي��ة في داخ��ل البالد كي
ت��ودي الف��رص الثنائي��ة ومتع��ددة الجوان��ب ف��ي
المنطقة الى تحرك عجلة االقتصاد ونموه.
هذا واجاب الرئيس التنفيذي للحكومة االفغانية
خ�لال ه��ذا اللق��اء عل��ى اس��ئلة الوف��د االعالم��ي
االيران��ي بش��ان الوض��ع الج��اري ف��ي افغانس��تان
والمنطق��ة والف��رص االقتصادي��ة بي��ن البلدي��ن
وتعزيز العالقات الثنائية في شتي المجاالت.

وفد ايراني يتوجه للسعودية يوم 23
شباط للتباحث حول شؤون الحج
أعلن ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة على قاضي عسكر بان
وفدا ايرانيا سيزور السعودية يوم  23شباط  /فبراير للتباحث حول الدعوة
الموجهة لمشاركة ايران في مناسك الحج للعام الجاري.
وق��ال قاض��ي عس��كر ف��ي تصري��ح ل��ه أم��س االربع��اء ،ان الوف��د االيران��ي
سيزور السعودية ان شاء اهلل تعالى في ذات الموعد الذي اعلنه المسؤولون
السعوديون من أجل التباحث.
وافادت العالقات العامة لبعثة س��ماحة قائد الثورة االس�لامية ان ممثل
الول��ي الفقي��ه ف��ي ش��ؤون الح��ج والزي��ارة ق��ال ،ان الوف��د االيران��ي س��يزور
السعودية يوم  23شباط  /فبراير ،ونحن نامل بان نشرح مواقفنا في هذا
اللقاء ونصل الى نتيجة محددة.

العميد حاجي زاده :األمن في إيران
ليس له نظير في املنطقة
ق��ال قائ��د الق��وة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة االس�لامية العميد
حاج��ي زاده أن األم��ن واإلس��تقرار ال��ذي تنع��م ب��ه الجمهوري��ة االس�لامية
االيرانية ليس له نظير في المنطقة وهو ثمرة من ثمار الشهداء والقادة
والتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن.
وأف��ادت وكال��ة مه��ر لألنب��اء أن العمي��د حاج��ي زاده ش��ارك في مراس��م
تكريمي لش��هداء عرفة وأش��اد بالبطوالت التي قدمها الش��هداء في سبيل
الوطن واالسالم.
وخص العميد حاجي زاده بالذكر الشهيد كاظمي معتقدا أن الشهيد
كاظمي لعب دوراً كبيراً وفاع ً
ال أثناء الحرب المفروضة.
وأض��اف حاج��ي زاده أنن��ا الي��وم نقط��ف ثم��ار تضحيات هؤالء الش��هداء
األب��رار وأن م��ا تنع��م به ايران من أمن واس��تقرار انما هو نتيجة لجهودهم
وما قدموه من تضحيات وانجازات كبيرة.
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قالوا في الراحل الشيخ رفسنجاني..
*املرجع السيستاني يواسي  ..والسفارات االيرانية تتلقى
التعازي بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام
عزى المرجع الديني األعلى في العراق آية اهلل السيد علي السيستاني ،بوفاة
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني.
فف��ي برقي��ة التعزي��ة الت��ي وجهه��ا بالمناس��بة ،ال��ى محم��د هاش��مي ش��قيق
الفقي��د ،اع��رب الس��يد السيس��تاني ع��ن حزن��ه وأس��فه البال��غ لرحي��ل آي��ة اهلل
هاش��مي رفس��نجاني ،وتقدم بالمواس��اة لالس��رة الكريمة ،س��ائال الباري تعالي
للفقيد الدرجات العلى ولجميع اسرته وذويه الصبر الجميل واالجر الجزيل.
كما أقامت الس��فارة االيرانية في بغداد يوم الثالثاء مراس��م العزاء برحيل
رئي��س مجم��ع تش��خيص مصلح��ة النظام آية اهلل أكبر هاش��مي رفس��نجاني.
وشارك في المراسم عدد من المسؤولين والشخصيات والمواطنين العراقيين
الى جانب الرعايا االيرانيين المقيمين في العراق.
من جانبه قال فيصل العساف أحد شيوخ عشائر السنة في محافظة االنبار،
ان الراح��ل آي��ة اهلل هاش��مي رفس��نجاني كان أح��د قي��ادات الث��ورة االس�لامية،
وأح��د مؤسس��ي المقاوم��ة االس�لامية ف��ي المنطق��ة التي اس��تطاعت تحطيم
العدو الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية.
وف��ي االط��ار ذاته اعتبر ولي��د الحلي القيادي في حزب الدعوة االس�لامية ان
الراحل رفسنجاني كان مسؤوال ناجحا في كل المناصب التي توالها ،وكان
يس��اعد الالجئين العراقيين وس��اهم في تعزيز العالقات العراقية االيرانية في
الوقت الراهن.
وعلى الصعيد ذاته اعتبر عامر البياتي المتحدث باسم دار اإلفتاء السني في
العراق ان الفقيد رفس��نجاني كان رمزا للجهاد والمقاومة وس��يبقي كذلك
ال��ى األب��د ،وستس��تلهم االجيال منه ال��دروس ،وقد لعب دورا مهم��ا في الوحدة
بين المسلمين.
كم��ا أك��د رئيس هيئة الحش��د الش��عبي العراق��ي فالح الفي��اض ان آية اهلل
اكبر هاش��مي رفس��نجاني س��اند المعارضة العراقية لالطاح��ة بنظام صدام؛
كم��ا اول��ي اهتمام��ا بالغ��ا للقضي��ة العراقي��ة بعد س��قوط الطاغية ف��ي العام
.2003
وفي ذات السياق وفي معرض رده على سؤال بشان مواقف الفقيد حيال الوضع
العراقي عقب سقوط صدام ،اكد الفياض ان آية اهلل هاشمي رفسنجاني حمل
رؤية متفائلة جدا حيال العملية السياسية في العراق؛ منوها في ذات السياق
ال��ى زي��ارة الفقي��د ف��ي اذار  /م��ارس من الع��ام  2008الى بغ��داد واجتماعاته مع
المسؤولين العراقيين وتأكيده على دعم النظام الجديد في هذا البلد.
ه��ذا وبع��ث المرج��ع الدين��ي ف��ي النج��ف االش��رف آي��ة اهلل بش��ير النجف��ي
برسالتين منفصلتين الى قائد الثورة االسالمية واسرة آية اهلل اكبر هاشمي
رفسنجاني ،معزيا فيهما بوفاة آية اهلل هاشمي رفسنجاني.
وق��ال المرج��ع الدين��ي آي��ة اهلل بش��ير النجف��ي ف��ي رس��الته ال��ى قائ��د الثورة
االس�لامية :تلقين��ا ببال��غ الح��زن واالس��ي نب��أ رحيل رك��ن م��ن اركان الثورة
االس�لامية في ايران العزيزة س��ماحة آية اهلل الشيخ اكبر هاشمي رفسنجاني
تغمده اهلل برحمته الواسعة واسكنه في جنات الخلود مع النبي (صلى اهلل عليه
واله وسلم).
واضاف :وبهذة المناسبة نقدم التعازي الى ولي اهلل االعظم ارواحنا لمقدمه
الفداء والي جنابكم والي الشعب االيراني والى اسرة الفقيد؛ نرجو اهلل تعالي
ان يرزقنا جميعا الصبر والسلوان على هذا المصاب وان يرفع درجات المرحوم.
كم��ا تطرق الش��يخ خال��د المال رئيس جماعة علماء أهل الس��نة في العراق
ال��ى وف��اة آي��ة اهلل الش��يخ أكبر هاش��مي رفس��نجاني ،وق��ال ،لقد فقد االس�لام
والبش��رية ش��خصية بارزة في عالم السياس��ة .واعتبر أن مس��يرة الراحل كانت
مليئة بالتجارب والعبر وينبغي دراستها بتمعن ودقة.
ولليوم الثاني على التوالي تقبلت الس��فارة االيرانية في لبنان التعازي بوفاة
الرئي��س االيران��ي األس��بق رئي��س مصلحة تش��خيص النظ��ام آية اهلل هاش��مي
رفسنجاني.
وكان م��ن أب��رز المعزي��ن ،رئي��س المجل��س التنفيذي في حزب اهلل س��ماحة
الس��يد هاش��م صفي الدين ،نائب األمين العام لحزب اهلل الش��يخ نعيم قاس��م،
السفير السوري في لبنان على عبد الكريم علي ،نجل رئيس اللقاء الديمقراطي
تيمور جنبالط ،رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد.
وفي الس��ياق أقامت س��فارة الجمهورية االس�لامية اإليرانية بدمشق الثالثاء
مجل��س ع��زاء بوف��اة رئيس مجمع تش��خيص مصلحة النظام آية اهلل هاش��مي
رفس��نجاني ،حي��ث ق��دم ع��دد م��ن كب��ار المس��ؤولين الس��وريين واج��ب العزاء
ووقعوا على سجل التعازي.
وذكرت وكالة االنباء الس��ورية ان األمين القطري المس��اعد لحزب البعث
العربي االشتراكي هالل الهالل وعضوا القيادة القطرية مالك على وشعبان
ع��زوز قدم��وا واج��ب الع��زاء للقائ��م بأعم��ال الس��فارة اإليرانية في دمش��ق عبد
الرضا قاسميان حيث دون الهالل كلمة في سجل التعازي.
وفي تصريح للصحفيين قال الهالل “إن العالم اإلسالمي فقد بوفاة الرئيس
اإليراني الس��ابق رفس��نجاني مناضال كبيرا كرس حياته للوقوف إلى جانب
المقاومة وضد قوى الظلم والهيمنة في العالم وترك مس��يرة نضالية كبيرة
جدا منذ بداية الثورة اإلسالمية في إيران وكان أحد أهم المناصرين لقضية
فلسطين”.
كم��ا قدم��ت رئيس��ة مجل��س الش��عب الدكت��ورة هدي��ة عباس ونائ��ب رئيس
المجل��س نج��دت أن��زور وع��دد م��ن أعض��اء المجل��س واج��ب الع��زاء ودون��ت
الدكتورة عباس كلمة في سجل التعازي.
وقدم واجب العزاء أيضا رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ووزيرا
الداخلي��ة الل��واء محم��د الش��عار واإلدارة المحلي��ة والبيئ��ة المهندس حس��ين
مخلوف.
كم��ا ق��دم واجب العزاء نائ��ب القائد العام للجيش والقوات المس��لحة وزير
الدف��اع العم��اد فه��د جاس��م الفري��ج ورئي��س هيئ��ة األركان العام��ة للجي��ش
والقوات المسلحة العماد على عبداهلل أيوب.
وق��دم واج��ب الع��زاء وزير الدولة لش��ؤون المصالحة الوطني��ة الدكتور على
حيدر وعدد من معاوني الوزراء ورجال دين وممثلين عن المنظمات واألحزاب
وعدد من السفراء المعتمدين في دمشق.
وف��ي تصري��ح للصحفيي��ن أك��د الوزي��ر حي��در أن الراح��ل رفس��نجاني كان
داعما للعالقة الصادقة والصحيحة بين سورية وإيران .وفي تصريح مماثل عبر
المستشار الثقافي في السفارة اإليرانية بدمشق مصطفى زنجبر شيرازي عن
تقديره وشكره لكل من تقدم بواجب العزاء بوفاة آية اهلل هاشمي رفسنجاني.
م��ن جانب��ه زار ريتش��ارد بيك��ن رئيس لجن��ة الصداق��ة البرلماني��ة االيرانية –
البريطانية السفارة االيرانية في لندن يوم الثالثاء ووقع سجل التعازي الذي
فتحته السفارة برحيل آية اهلل أكبر هاشمي رفسنجاني ،ووصف الراحل بأنه
الرج��ل العظي��م ف��ي التاري��خ االيران��ي المعاصر .وش��دد عل��ى أن الراحل كان
ش��خصية مهم��ة واهت��م بتنمي��ة العالقات بين اي��ران وس��ائر دول العالم ،مثمنا
تحركه في هذا االطار.
كما عزى علماء البحرين علماء المسلمين ومراجع الدين والشعب اإليراني
وقيادته برحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية اهلل أكبر
هاشمي رفسنجاني.
وفي بيان صادر عن علماء الدين في البحرين الثالثاء ورد فيه “نعزي علماء
المس��لمين ومراج��ع الدي��ن وش��عب إي��ران اإلس�لامية وقيادته برحيل س��ماحة
الش��يخ عل��ى أكب��ر هاش��مي رفس��نجاني أح��د أبرز رج��االت إحياء اإلس�لام في
هذا العصر ،والذي كان في مقدمة المجاهدين من أجل الحرية واإلستقالل
لبل��ده ،وق��د قض��ى عم��را مدي��دا عام��را بالخدم��ة والتضحي��ة لرفع��ة األم��ة
اإلس�لامية ووحدته��ا وعل��و ش��أنها ،فرحمه اهلل تعالى وغفر له وش��كر مس��اعيه
المخلصة وتقبله في الصالحين».

