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آرزوی بر زمین مانده هاشمی محقق می شود؟

گزارش

تشکیل کمیته تخصصی گفتوگوی ملی
در فراکسیون امید

با حضور رهبر معظم انقالب و مقامات کشوری و لشکری در حسینیه امام خمینی(ره)؛

مراسم ترحیم آیت اهلل هاشمی برگزار شد

مراسم ترحیم رفیق دیرین و همسنگر
دوران مبــارزات و همــکار نزدیــک
دوران جمهــوری اســامی حضــرت
حجتاالســام والمســلمین هاشــمی
رفســنجانی (رحمــهاهلل علیــه) رئیــس
فقیــد مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظام از ســوی رهبر معظــم انقالب در
حســینیه امــام خمینــی(ره) بــا حضور
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای برگــزار
شــد .بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،در ایــن
مراســم که اعضای خانواده و بســتگان
حجتاالســام والمســلمین هاشــمی
رفســنجانی ،رؤســای قــوای ســه گانــه،
مسئوالن کشــوری و لشکری و قشرهای
مختلــف مردم حضور داشــتند ،قاریان
آیاتــی از کالماهلل مجید را تالوت کردند
و ذاکــران اهــل بیــت (علیهم الســام)
بــه مداحــی پرداختند .در این مراســم،
آیتاهلل موحدی کرمانی در ســخنانی،
ایمان به خدا و ایســتادگی در راه حق را
مهمتریــن ویژگی رئیــس فقید مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام دانســت و
افــزود :ملــت قدرشــناس ایــران هرگــز
مبارزات آن یار دیرین امام و رهبری در
مقابــل طاغوتهای زمــان یعنی رژیم
پهلــوی و جبهــه اســتکبار و همچنیــن
خدمات و مسئولیت های او در مقاطع
مختلفی ماننــد دفاع مقدس ،مجلس
شــورای اســامی ،ریاســت جمهــوری
و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
را از یــاد نخواهــد بــرد .وی بــا اشــاره به
مصلحــت مهــم حفــظ انســجام ملی

و حساســیت آن یــار صمیمــی انقالب
بــر حفاظت از مصالح نظــام افزود :در
نظــام اســامی ،فصلالخطــاب رهبــر
معظــم انقــاب اســت و ایشــان نیــز
همواره تأکید داشت که در مقام عمل،
همگــی بایــد رهــرو و مطیــع رهبــری
باشیم.
ëëدر حاشــیه مراســم ترحیم هاشمی در
حسینیه امام خمینی
به گزارش ایســنا در مراســم ترحیم
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی که صبح
روز چهارشــنبه برگــزار شــد ،عــاوه
بــر شــخصیتهای سیاســی ،نظامــی
و میهمانــان بینالمللــی ،جمعیــت
زیادی از مردم نیز حاضر شده بودند تا
درگذشــت این عالم مجاهد را به رهبر
معظــم انقــاب و خانــواد ه داغدیــده
تســلیت بگویند .روضهخوانی و قرائت
قــرآن از ســاعت  10صبح آغاز شــد و تا
ساعت  12ظهر ادامه داشت .جمعیت
زیــادی حضور داشــتند .ظرفیت داخل
حسینیه پر شده بود .جمعی میآمدند،
دعــا میخواندنــد ،فاتحــه قرائــت
میکردنــد ،میرفتند تا گــروه دیگری از
عزاداران که پشت درهای حسینیه امام
خمینی(ره) منتظر بودند ،بتوانند وارد
شــوند و این آمد و شد تا آخرین دقایق
برگــزاری مراســم برقــرار بــود .جمعی
از تســلیدهندگان رهبــری و خانــواده
هاشــمی نیز خارج از حسینیه در محل
سرپوشــیدهای که از طریق نمایشــگری
داخل حســینیه را نشــان میداد ،جمع
شــده بودنــد و بــا ذکرهــا و روضههــا
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ëëمحمد هاشــمی « :با توجه به تجربهای که در زمان
تشییع پیکر امام خمینی(ره) وجود داشت ،تصمیم
سرخط
ما و ســتاد برگزاری مراســم بر این شــد کــه دو تابوت
متفاوت داشــته باشــیم ،تابوت اول که در هنگام نماز
بــود ،ارتفــاع کمتری داشــت ،ســبکتر و قابل حمل
بود ،تابوت دوم اما سنگینتر و با ارتفاع بلندتری بود
که خدایی نکرده اتفاقــی برای پیکر نیفتد ولی همه اینها دلیل بر انتشــار اخبار
کذب نمیشود / ».برنامه حاال خورشید
ëëآیتاهلل وحید خراسانی ،از مراجع عظام تقلید طی تماس تلفنی با محسن
هاشــمی رفسنجانی ،درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
را به وی تسلیت گفت /.ایسنا
ëëیــک منبــع نزدیک بــه دفتر آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی برخی شــایعات
منتشــره در مورد اقامه نماز بر پیکر آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی در مرقد امام
خمینی را بیاساس دانست /.ایلنا
ëëعلــت حاضــر نبودن ســید حســن خمینــی در مراســم اقامــه نماز بــر پیکر
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی اعالم شــد .ازدحام جمعیت حاضر در مراسم
تشــییع پیکر آیتاهلل هاشــمی(ره) به حــدی بود که یادگار امام ســید حســن
خمینی موفق به ورود به دانشگاه تهران و شرکت در نماز نشد /.جماران
ëëمحسن رضایی ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام :مراسم تشییع آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی نشان داد مردم از مسیر انقالب فاصله نگرفتهاند / .تابناک
ëëمحمود صادقی ،نماینده تهران :حضور شکوهمند طیفهای مختلف در تشییع
هاشمی توأم با تنش فزاینده و آشکار در متن جامعه بود .وقت آن نیست که برای
ترمیم تنشها چارهاندیشی شود؟  /ایلنا
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همنوایی میکردند .سه برادر داغدیده؛
مهــدی ،محســن و یاســر هاشــمی در
جلوی در ورودی حسینیه خوشامدگوی
میهمانان بودند .محمد هاشمی ،برادر
«آیتاهلل» و حســین مرعشی نیز کمی
جلوتر بــه احترام همه آنهــا که آمدند،
ایستاده بودند.
والمســلمین
حجتاالســام
حســن روحانــی ،علــی الریجانــی،
آیــتاهلل صــادق الریجانــی؛ رؤســای
قــوا ،اســحاق جهانگیــری معــاون اول

رئیــسجمهــوری ،ســردار محمدعلی
جعفــری فرمانــده ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی ،ســردار دهقــان وزیر
دفــاع ،ســردار باقــری رئیس ســتاد کل
نیروهای مسلح ،سردار قاسم سلیمانی
فرمانــده ســپاه قــدس و جمعــی دیگر
از فرماندهــان نظامــی و انتظامــی،
آیــتاهلل جنتــی ،علــی جنتــی ،علــی
اکبــر صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی
اتمــی ،علی اکبــر والیتی عضــو مجمع
تشــخیص مصلحــت نظــام ،حســین

هاشمی استاندار تهران ،حججاالسالم
حســن و علــی خمینــی ،ابوترابــی فرد،
غالمحســین محســنی اژهای سخنگوی
قــوه قضائیــه ،برخــی از وزرای دولــت
یازدهم ،عــدهای از نمایندگان مجلس
دهــم و شــوراهای شــهر و روســتا و ...از
جمل ه حاضرین در این مجلس ترحیم
بودنــد .محمدجــواد ظریــف ،وزیر امور
خارجــه کشــورمان نیــز بــه احتــرام ،در
ردیــف میهمانــان خارجــی از جملــه
عمار حکیم ،ابراهیم جعفری ،عبداهلل

عبــداهلل و ...برخی ســفرای کشــورهای
خارجــی در کشــورمان و دیگرانــی که از
کشــورهای منطقه و کشــورها آسیایی و
اروپایــی برای ادای احتــرام به فرمانده
دوران جنــگ تحمیلــی بــه مجلــس
ترحیمــش آمــده بودنــد ،نشســته بود.
حضور ســردار قاسم سلیمانی فرمانده
ســپاه قــدس بــا لبــاس نظامــی در این
مراســم قابــل توجــه بــود .محمــود
احمدینــژاد از منتقــدان آیــتاهلل نیز
آمده بود.

«سیما» پس از  7سال به خانواده هاشمی فرصت دفاع داد

بغض محسن هاشمی در گفت و گوی زنده تلویزیونی ترکید

تلویزیــون بعــد از  7ســال بــه خانــواده
آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی فرصــت
دفــاع داد .دیــروز صبــح برنامــه «حــاال
خورشــید» کــه از شــبکه ســه بــه صــورت
زنــده روی آنتن میرود ،میزبان محســن
هاشمی رفســنجانی فرزند ارشد آیتاهلل
هاشــمی رفســنجانی بــود .پســر بــزرگ
هاشــمی ،در این برنامه بخشی از وصیت
پــدرش را خواند که در آن اعالم شــده بود
بعــد از انقــاب ،بــه داراییهــای آیتاهلل
هاشمی رفســنجانی اضافه نشــده است.
اوهمچنین در این برنامه گفت منزلی که
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی تا واپسین روز
حیاتش درآن زندگی میکرد اســتیجاری
بوده اســت .این توضیحات 7 ،ســال بعد
از شبی پخش شد که محمود احمدینژاد
در مناظره انتخاباتی ،آیــتاهلل را به انواع
فســادها ،از جمله فســاد اقتصادی متهم
کرد 18 .خرداد ســال  88یعنی فردای آن
روز ،دفتــر آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی
با ارســال نامــهای به عــزتاهلل ضرغامی
رئیس وقت صدا و ســیما ســخنان رئیس
دولــت ســابق را نقــض ســوگند رئیــس
جمهــوری خواند و درخواســت کرد پیش
از اتمام زمــان تبلیغات رئیس جمهوری
بــه خانواده هاشــمی فرصت دفــاع دهد.
درخواستی که البته هیچ گاه اجابت نشد.
تــا دیروز صبح که محســن هاشــمی بعد
از درگذشــت آیتاهلل هاشمی این مجال
را یافت تــا از همان قابی که اتهامها روانه
شــده بود ،به بخشــی از آنها جواب بدهد.
هرچنــد کــه گاه بغــض و گریــه راه گفــت
وگویش را میبست.
به گزارش ایســنا ،محســن هاشــمی با
بیــان اینکه «در ســال  79ایشــان ب ه دلیل
مشــکل قلبــی قــرار بــود آنژیو شــوند و در
همان مقطع وصیتنامهای را نوشــتند و
در اختیار مــن قرار دادند» ،گفت :ایشــان
در ایــن وصیت نامه تأکیــد کردند که بعد
از پیــروزی انقــاب اســامی چیــزی بــر
داراییهایــی کــه قبــل از انقالب داشــتم،
افــزوده نشــده اســت و مخــارج خانــه را از
طریــق فــروش آن امــوال و از حقــوق و
مزایایی که بابت مسئولیتهایم داشتم،
تأمیــن کــردم.او با بیــان اینکه «ایشــان از

جهات مختلــف مظلــوم واقع شــدند ،از
جملــه درمــورد مطالبــی کــه در ارتباط با
اشــرافیگری و ثــروت زیاد ایشــان مطرح
میشــد» ،ادامه داد :برخی فکر میکردند
کــه ایشــان دارای ثــروت آن چنانــی و
افســانهای هســتند ،در حالی کــه آن گونه
نیست و دارایی هایشان بسیار کم است.
فرزنــد ارشــد آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی با اشاره به تصویری که از اتاق
کار وی در خانهشــان طــی ایــن روزهــا در
شــبکههای اجتماعی پخش شــده است،
افــزود :ایشــان در جمــاران و در منزلی در
همســایگی امــام(ره) زندگــی میکردند.
در مقطعــی کــه امام بــه جمــاران رفتند،
صاحبان منزلی که در کنار محل سکونت
ایشان بود به دلیل رفت و آمدها و مسائل
امنیتــی دچــار مشــکالتی شــده بودنــد،
درهمین راستا امام فرمودند که این خانه
به قیمت خوب از صاحب خانه خریداری
شــود تا صاحب پیشــین آن منــزل بتواند
منزل مناسبی را در جای دیگری تهیه کند.
بعــد از آنکه منــزل مورد اشــاره خریداری
شد ،امام فرمودند که آقای هاشمی بیاید
و اینجا زندگی کند و ایشــان از همان زمان
تــا کنــون در آن منــزل اســتیجاری زندگی
میکردند.
او با بیان اینکــه «در چند روز اخیر من
در اســناد ایشــان گشــتم تــا وصیــت نامه
جدیدی از ایشان پیدا کنم ،ولی هنوز موفق
به این امر نشــدهایم» ،گفت :فوت ایشان
ناگهانی بود؛  10الی  20دقیقه طول کشــید
که ما بیپدر شدیم .من در مسیر بازگشت
از دانشگاه آزاد به سمت منزل بودم که به
من اطالع دادند حال ایشان خوب نیست.
حدود  15دقیقه طول کشید که من خود را
به بیمارســتان شــهدای تجریش رساندم
و هنگامی کــه در بیمارســتان حضور پیدا
کردم ،ایشان دیگر نبض نداشت.
ëëآیــتاهلل هاشــمی همــواره بــر اســام،
انقالبواعتدالتأکیدداشت
محســن هاشــمی در بخش دیگری از
ف ناپذیر
سخنانش با تشکر از حضور وص 
مردم در مراسم تشییع پیکر پدرش گفت:
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی همواره بر سه
موضوع اســام ،انقــاب و اعتــدال تأکید

داشــتند .تالش ویژهای بــرای اعتالی این
ســه موضوع داشــتند و عامــل تحقق این
موضوع را وحدت میدانستند .به همین
جهت ما تأکید داشــتیم که تشییع ایشان
نبایــد عامل نقــض وحدت شــود و مردم
نیز مایه عجیبی در مراســم تشییع ایشان
گذاشــتند که ما متعجب شــدیم؛ در واقع
آنهــا با عالقه برای بدرقه یار امام ،رهبری
و مردم به صحنه آمدند .وی افزود :به هر
حال هر انقالبی میتواند دچار مشکالتی
شــود ،به نحوی کــه چهــرهاش مخدوش
شــود .آیــتاهلل هاشــمی همــواره تــاش
داشــتند که انقالب اسالمی دچار انحراف
نشــود ،چهــره واقعــی اســامی خــارج از
ط ها نشــان داده شود ،به
تحریفها و افرا 
نحوی که مورد پذیرش جوانان قرار بگیرد.
ایشــان میگفتنــد مســائلی که در اســام
نیســت و برخــی از مســتحبات را نباید به
صورت واجبات مطرح کنیم .باید مطالب
را بــه نحوی بگوییم تا جوانــان بتوانند آن
را درک کننــد .نباید برای اینکه خودمان را
موجه یا مســلمان دو آتشــه جلوه دهیم،
باعث شــویم که با برخی از حرکات مردم
و جوانــان از اســام دور شــوند .محســن
هاشــمی با بیان اینکه «پدرم اعتدال را در
تمــام ابعــاد از جمله زندگــی خصوصی،
اجتماعی ،فرهنگی و ...مورد توجه داشتند
و با زهد فروشــی مخالف بودنــد» ،افزود:
ایشــان به صــورت شــفاف نــگاه و دیدگاه
شــان و همچنین زندگیشان را نوشتهاند.
مردم نیز در مراســم تشــییع پیکر ســنگ
تمام گذاشــتند و رهبر معظم انقالب نیز
ما را شرمنده کردند.
وی همچنیــن بــه نقــش آیــتاهلل
هاشــمی در پیــروزی انقــاب اســامی و
تثبیــت آن و عالقــه وی به ایــران ،انقالب
اســامی و وحدت مردم ایران اشــاره کرد
و گفــت :ایشــان همــواره به ایــن موضوع
توجــه داشــتند کــه بــه انقــاب اســامی
صدمهای وارد نشــود .محسن هاشمی به
فعالیتهای پدرش بعــد از مهاجرت به
قم جهت تحصیل در حوزه علمیه اشاره
کرد و افزود :آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی
بــه مســائل اجتماعــی ،فرهنگــی و حتی
مســائل اقتصــادی و مدیریتــی از همــان

آیتاهلل خاتمی:

دلنوشت ه همسر «آیتاهلل» :آشیخ اکبر! مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت...

خانم عفت مرعشــی همســر آیتاهلل هاشــمی(ره) به رســم  ٥٨سال زندگی مشــترک ،دیروز نیز هنگام
صبحانه یاد ایشان را گرامی داشتند .به گزارش انتخاب ،همسر آیتاهلل در دلنوشتهای کوتاه این جمالت
را روی کاغذ نوشــت :به عادت هر روز صبح بشــقابی برایش روی میز صبحانه گذاشــتم .نگاهش کردم.
آشیخ اکبر آقا چهرهاش امروز از همیشه نورانیتر بود .ناگهان این بیت شعر را بیاختیار زمزمه کردم:
		
مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت
آسوده بخواب مرد بزرگوار...

زمــان اهمیــت وافــری نشــان میدادنــد.
در هنــگام ورود به قــم در خانهای زندگی
میکردنــد که کنار منزل امام خمینی(ره)
بود .با ایشان سریع آشنا شدند و اطالعات
ایــن چنینــی در مــورد کشــور را ایشــان
جمــعآوری کــرده و در اختیــار امــام قــرار
میدادنــد .در آن زمــان خیلــی از علما به
داشتن رادیو در منزل حساسیت داشتند.
حضرت امام(ره) به ایشان پولی میدهند
تا رادیویی تهیه کنند و مطالبی که در رادیو
گفته میشود را در اختیار ایشان قرار دهند.
اکنــون ایــن رادیــو در موزه رفســنجان قرار
دارد .ایشــان مطالبی را کــه از رادیو پخش
میشــد گوش میدادند و به اطــاع امام
میرساندند.
وی بــا بیان اینکــه «بعــد از اینکه امام
تبعید شدند ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
از طریــق ســفر بــه عراق یــا نامه نــگاری و
ارســال پیام با ایشــان در تمــاس بودند»،
ادامــه داد :زمانــی کــه در تعقیــب و گریــز

به تماشای تو آشوب قیامت برخاست

ساواک قرار داشتند یا برای سخنرانی دچار
ممنوعیــت بودنــد در کتابخانهها حضور
پیــدا میکردنــد و تحقیقــات میکردنــد.
یکی از مردان اســوه برای ایشــان امیرکبیر
بود .مطالعــات زیادی در مورد ایشــان در
همــان موقــع انجــام دادنــد و عالقهمنــد
بودند کــه ببینند امیرکبیــر در زمان قاجار
چگونه بــرای اعتدال کشــور تــاش و فکر
میکردنــد .در ادامــه نتایــج تحقیقــات و
اســنادی کــه بــه دســت آورده بودنــد را با
عنــوان کتــاب امیرکبیــر ،قهرمــان مبارزه
با اســتعمار منتشــر کردنــد .فرزند ارشــد
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ادامه داد :در
یک دورهای ایشــان تحــت تعقیب و گریز
ساواک بودند ،در همین راستا به روستای
محــل اقامتشــان بهرمــان پنــاه بردند و
در آنجــا مدتی پنهان بودنــد .در آن موقع
کتابی در مورد مسأله فلسطین و حقانیت
مــردم این منطقه به دســت شــان رســید
کــه این کتاب را ترجمــه کردند و در همان

مقطع مورد اســتقبال زیــادی قرار گرفت.
چندین بار چاپ شــد یک نسخه آن برای
مصدق ارسال شد .ایشــان نیز متنی را در
مــورد ایــن کتاب نوشــتند ،ســپس پولی را
فرستادند تا کتاب بار دیگر چاپ و به مقدار
زیادی توزیع شود.
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی مقدمه
بســیار جامــع و زیبایــی را بــرای این کتاب
نوشــته بودنــد و وقتــی که دســتگیر شــده
بودنــد که یکــی از دالیلش نیز انتشــار این
کتاب بود ،ســاواک به او گفته بود که شــما
بــا خارجیهــا ارتباط داریــد وگرنه خودت
نمیتوانــی چنیــن مقدمهای را بنویســی،
که در همان مقطع ایشــان بار دیگر همان
مقدمــه را نوشــتند و ســاواک متوجه شــد
ایشــان خود ایــن مقدمــه را نوشــتند .وی
در همین راســتا ادامــه داد :به دلیل اینکه
ایشــان محاســن نداشــتند ،خیلی از افراد
فکــر و تصور نمیکردند که ایشــان یکی از
روحانیونبرجستههستند.

سردار حاجیزاده در بزرگداشت شهادت سرلشکر شهید احمد کاظمی:

بزودی ،برای برگزاری انتخابات میاندورهای خبرگان تصمیم میگیریم
عضــو خبرگان رهبــری گفت :بزودی بــرای برگزاری
انتخابــات میانــدورهای خبــرگان رهبــری در تهــران
تصمیمگیری خواهیم کرد.
آیــتاهلل ســید احمــد خاتمــی ،عضــو مجلــس
خبرگان رهبــری در گفتوگو با مهر ،درباره تصمیم
هیأت رئیســه مجلس خبرگان رهبری برای برگزاری
انتخابــات میاندورهای در تهران گفت :هنوز جلســه
خبــرگان رهبری برای بررســی این موضوع تشــکیل
نشده است.

نیم نگاه

سایت قلم

حیات آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی آنقدر ادامه
نیافت تا یک اقدام عملی برای «گفتوگوی ملی»
را ببینــد .تنهــا یــک روز پــس از آنکــه پیکر او در جــوار آرامــگاه حضرت امام
(ره) به خاک ســپرده شــد ،خبر تشکیل کمیته تخصصی گفتوگوی ملی در
مجلس اعالم شد.
موضوعــی کــه در یــک دهــه پایانــی عمــر آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی
از دغدغههــای اصلــی او بــود و بارهــا در ســخنانش بــه صــورت کلیــد واژه
«آشــتی ملی» از آن یاد شــد .حاال دیروز احمد مازنی گفته که این کمیته در
درون فراکســیون امید شــکل گرفته اســت .زمینه شــکلگیری این مجموعه
جدیــد پارلمانــی اما به چند مــاه پیش برمیگردد .جایی کــه قرار بود برخی
نماینــدگان فراکســیون فراگیــر «گفتوگــوی ملــی» را با مشــارکت گروهها و
جریانهای سیاســی مختلف ایجاد کننــد .این اتفاق اما چند ماهی به تأخیر
افتــاد تــا اینکــه روز  16دیمــاه یعنــی یــک هفتــه پیــش محمدرضــا عارف،
رئیس فراکســیون امید اعالم کرد کــه «اصالحطلبان مجلس به دنبال طرح
گفتوگوی ملی هستند».
او ســپس در گفتوگویــی بــا اشــاره بــه پیگیــری طــرح گفتوگــوی ملــی
در مجلــس بــر لزوم تعامــل دو جریان اصیــل انقالب تأکید کــرد .به اعتقاد
عــارف ،اگر چنیــن طرحی اجرایی شــود ،اختالفات بزرگان نظــام در فضای
دوســتانه حل میشــود  ،تا آنچه نمود بیرونی دارد ،تفاهم و همدلی باشــد.
او میخواهــد این ماجــرا را در مجلس کلید بزند« :بــا تدبیری که عزیزان ما
در فراکســیون امیــد داشــتند ،ما میخواهیــم گفتوگو را در ســطح مجلس
بــه طــور جدی دنبــال کنیم تا الگویی برای جامعه شــود ».دیــروز در پی این
اظهارات عارف ،احمد مازنی به «ایســنا» گفت که طرح گفتوگوی ملی در
فراکســیون امید در حال پیگیری اســت .وی در تشــریح ایــن موضوع افزود:
«پیشفرض گفتوگو این اســت که دو طرف اختالفهایی دارند و واقعیت
اختــاف را میپذیرند و دربــاره آن گفتوگو میکنند .به اعتقاد من ،این امر
میتواند راهحل مشکالت کشور و کلید قفل گرفتاریهای مختلف معیشتی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی باشد ».این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
یــادآور شــد« :با توجــه به اینکــه همه گروههــای سیاســی در مجلس حضور
دارنــد و همــه نحلههای فکری و اقــوام ایرانی و پیروان ادیــان و مذاهب زیر
ســقف مجلس هســتند ،ما طرح گفتوگــوی ملی را در پارلمــان کلید زدیم
تــا الگویــی برای گفتوگوی ملی در ســایر بخشها شــود .اگــر در مجلس که
نخبــگان و منتخبــان ملت از همه جناحها حضور دارنــد این امر تحقق پیدا
کند ،میتوانیم آن را به خارج از مجلس نیز تسری دهیم».
مازنــی قانون اساســی ،اندیشــههای امــام و سیاســتهای ابالغــی مقام
معظم رهبری را مبانی تعریف شــده در طرح گفتوگوی ملی عنوان کرد و
درباره روش انجام آن توضیح داد« :روش آن نیز به مجلس و خرد جمعی
واگــذار شــده و میتوانــد روشهــای مختلفــی از جمله تشــکیل فراکســیون
یــا کمیســیون و یا هســته گفتوگو پیشبینی شــود یا اینکــه کل نمایندگان با
حضــور بــزرگان فراکســیونهای سیاســی در یــک برنامــه منظم و منســجم
گفتوگــو کنند و به توافق برســند یــا اینکه از هر فراکســیون چند نفر معرفی
شــوند و جمعی به این منظور تشــکیل شــود ».وی با بیان اینکه پیشنویس
طرح گفتوگوی ملی تهیه شــده ،یادآور شد« :در این زمینه با صاحبنظران
از جملــه آقایــان عــارف ،الریجانــی و برخی نمایندگان نیز مشــورت شــده و
آنهــا ایــن طــرح را تأییــد کردهانــد .همچنیــن اصولگرایــان ،اصالحطلبان و
اقلیتهــای دینــی و مذهبــی هــم از این طرح اســتقبال کردند .اقــدام دیگر
گفتوگو با شــخصیتهای تأثیرگذار جناحهای مختلف در خارج از مجلس
بــود بویــژه کســانی که ســابقه پارلمانی داشــتند و شــخصیت تأثیرگذاری در
حوزه سیاســی محسوب میشــوند از جمله آقایان حدادعادل ،ناطق نوری،
موسوی خوئینیها ،سیدهادی خامنهای ،دعایی ،کاظم موسوی بجنوردی و
ایــن ارتبــاط و تعامل با برخی مقامات و شــخصیتهای علمی و فرهنگی و
پیشکســوتان حوزه سینما و موسیقی نیز انجام شده و ادامه خواهد داشت».
مازنــی با تأکید بر لــزوم پرهیز از ایجاد فضای دوقطبی بــر جامعه ،تصریح
کرد« :مثالً شخصیتهای هنرمندی هستند که برای کشور مایه افتخارند اما
ممکن اســت با ما در مواردی اختالفنظر داشــته باشــند .ما باید با پذیرش
این اختالف نظرها ،به شأن هنری آنها احترام بگذاریم.
بر همین اســاس بود که موضوع تجلیل از اســتاد شــجریان در جشــنواره
موســیقی مطرح شــد چرا که ما به دنبال حرکت جامعه به ســمت انسجام
و همبســتگی هســتیم ».این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد« :فراکســیون
امید و شــخص دکتر عارف از طرح گفتوگوی ملی اســتقبال کرده و این امر
در مجلس از ســوی جریانهای دیگر نیز مورد اســتقبال قرار گرفته است .در
همیــن رابطه دکتر عــارف جمعی را به عنوان کمیتــه تخصصی گفتوگوی
ملی به ریاســت خودش و با حضور برخی نمایندگان از جمله بنده و آقایان
فتحی ،وکیلی ،حســینزاده ،شیخ ،حیدری ،عابدی و خانم سیاوشی تشکیل
داد که در این کمیته بحثهای اولیه انجام شده و قرار است این موضوع در
دســتور کار هیأت رئیسه و شــورای مرکزی فراکسیون امید قرار گیرد و به طور
جدی دنبال شــود ».اولین ســؤال اما بعــد از خبر تشــکیل کمیته تخصصی
گفتوگوی ملی این اســت که اوالً مشــارکت جریانات سیاســی دیگر در این
طرح چقدر خواهد بود و ثانیاً اینکه اقداماتی که در این زمینه صورت خواهد
گرفــت تا چه اندازه بیرون از دایره شــعار قرار خواهنــد گرفت؟ برای این دو
سؤال تا االن پاسخ روشنی وجود ندارد .دیگر گرایشهای سیاسی هم مانند
اصالحطلبــان همیشــه از الــزام چنیــن گفتوگویــی ســخن گفتهانــد اما در
نهایت برخی شــرط و شروطها بوده که در عمل توقف چنین گفتوگویی را
حتی قبل از آغاز آن منجر شــده اســت .تنها زمان است که مشخص میکند
آیا این بار اتفاقی دیگر خواهد افتاد یا خیر.
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وی افزود :بزودی و ظرف روزهای آینده این جلســه
تشــکیل شــده و بــرای درخواســت از وزارت کشــور
نســبت به برگــزاری انتخابات میانــدورهای خبرگان
رهبــری در تهــران تصمیمگیری خواهد شــد .در پی
درگذشــت آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،نماینده
فقید مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری ،قائم
مقام وزارت کشــور اعالم کرد کــه برگزاری انتخابات
میانــدورهای خبــرگان رهبــری در تهــران منــوط بــه
درخواست مجلس خبرگان است.

«امنیت ایران» در منطقه حاصل تالش فرماندهان است
مراســـــــــم بزرگداشـــــــت یازدهمیـــــن
ســالگرد شــهادت ســردار رشــید اســام
سرلشــکراحمد کاظمــی و شــهدای عرفه
روز گذشــته بــا حضــور فرماندهان ارشــد
سپاه پاســداران ،نیروی هوا فضای سپاه و
جمــع کثیری از همرزمــان و خانوادههای
معظم شهدا و ایثارگران در حسینیه امام
رضا(ع) نیروی هوا فضای سپاه پاسداران
انقالب اســامی برگزار شــد .بــه گزارش

ســپاه نیوز ،در حاشــیه این مراسم ،سردار
امیــر علــی حاجــیزاده فرمانــده نیــروی
هوافضــای ســپاه پاســداران در جمــع
خبرنگاران گفت :کشور اسالمی ما امنیت
بی نظیــری در منطقــه دارد و این امنیت
حاصل تالش شمار زیادی از فرماندهان
از جملــه ســردار شــهید احمــد کاظمی و
یارانش است.
ســردار محمد پاکپــور ،فرمانده نیروی

زمینــی ســپاه نیــز در جمــع خبرنــگاران
گفــت :شــهید سرلشــکر احمــد کاظمــی
زمانــی کــه فرمانده لشــکر  ۸نجــف بود و
هم بعد از جنگ ،شجاعتش زبانزد همه
فرماندهــان و نیروهای مســلح بود .بنابر
این گزارش ،سرلشکر حاج احمد کاظمی
و شــماری از همقطارانش در  19دی سال
 1384بر اثر ســقوط هواپیمای نظامی به
دیدار حق شتافتند.

