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علی یونسی در گفتوگو با «ایران»:

هاشمی مرد میدانهای بزرگ

هدف هاشمی ،برپایی جامعه ای مرفه و شاد بود

مرتضی گلپور

ادامه از
صفحه یک
من بــا ایــن ایدههــا و اینکه ســفر وزیر
خارجــه کویــت بــه نمایندگــی اعضــای
شورای همکاری خلیج فارس بوده است،
همراه نیســتم .به شــخصه آن ســفر را نه
مثبــت تلقی میکنم و نه منفی .بســتگی
بــه ایــن دارد که او حامل چــه پیامی بوده
اســت و تا آنجایی که من اطالع دارم ،این
پیام نه مثبت بوده است و نه منفی .بلکه
شرایط و مسائلی را مطرح کرده بودند که
ما را به جایی نمیرســاند .در آن پیام گویا
اشاره به اختالفات کرده بودند و شرایطی
را بــرای بهبــود رابطــه مطــرح کردنــد که
چیــزی را تغییــر نمیدهــد .منتهــا با آن
بخش از موضوع موافقم که با تالش وزیر
باتجربه نفت کشــورمان ،همــکاری ایران
و عربســتان در اوپــک یــک قــدم مثبت و
ارزشــمندی بود و امیدواریم افزایش پیدا
کنــد .طرفین بهره این همــکاری را برده و
میبرنــد .اما بــه اعتقاد من ،مســائل ما و
عربستان مسائل عمیقی است .در منطقه
یــک دوقطبــی شــکل گرفتــه کــه از میان
برداشــتن آن در قــدم اول نیازمنــد اراده
سیاسی در پایتختهای دو کشور و در قدم
دوم نیازمند داشتن برنامه جامعی است
کــه بتواند ما را قدم به قــدم از این بحران
خارج کند .این دوقطبیگری در مجموعه
مســائل چندیــن کشــور در ایــن منطقه از
جمله یمن ،ســوریه ،عراق و لبنان نقش

امــا همــواره در کنــار خــود هــم از نظرات
مشورتی ایشان اســتفاده و هم از آیتاهلل
هاشمی حمایت میکردند.
تعداد کســانی کــه پیــش و پــس از انقالب
هلل هاشــمی بــه آنــان کمــک کرد،
آیــتا 
زیــاد بــود .امــا چــرا ایــن افــراد در مقابــل
هجمههــا و توهینها ا ز هاشــمی حمایت
نمیکردند؟ نه تنها حمایــت نمیکردند،
بلکه از تخریبهای غیراخالقی هم انتقاد
نمیکردند.
چندان نمیتوان بر این چهرهها خرده
گرفت ،بویژه اینکه ظرفیت افراد متفاوت
هلل هاشمی بود که تحمل
است .این آیتا 
هر شرایطی را داشت .اما در مقابل بودند
بســیاری کــه حتی اگــر یک بــار از آیتاهلل
هاشــمی حمایــت میکردنــد ،شــرایطی
برای آنــان ایجــاد میکردند که برایشــان
غیرقابل تحمل بود .اتفاقاً بســیاری خود
هلل هاشــمی را میدیدنــد و عبــرت
آیــتا 
میگرفتنــد و احســاس میکردند نباید با
تخریــب کننــدگان در بیفتند .بســیاری از
علمــا همچون آیــتاهلل جــوادی آملی و
موســوی اردبیلی به کمک ایشان آمدند،
امــا آنــان را هم اذیــت کردند .بســیاری از
شخصیتها به خاطر حمایت ا ز هاشمی
تخریبشدند.
هلل هاشــمی در
بــه نظــر شــما چــرا آیــتا 
خاطرات خود به مواردی چون اســکی هم
اشارهکردهاست؟
هلل هاشــمی پیچیــده بــود ،امــا
آیــتا 
مطلقــاً ریــاکار نبــود .در ذهــن و رفتــار
او ،الیههــای سیاســی بســیاری بــود کــه
نمیخواست مطرح کند ،اما مطلقاً برای
مــردم ریــاکار نبــود و چند چهره بــودن را
نمیپســندید .شفاف شــفاف بود .مضافاً
اینکه به این سبک زندگی عالقه و اعتقاد
داشت و مکرر در خطبههای نماز جمعه
خــود نیــز بــه ایــن ســبک زندگــی اشــاره
میکرد .اساساً در دوران ریاست جمهوری
ایشان ،شــکاف از اینجا آغاز شد که برخی
معتقد بودند نباید جامعه را از وضعیت
جنگــی جــدا کنیــم ،میگفتند مــا زندگی
زاهدانــه و ســاده میخواهیــم ،امــا شــما
میخواهیــد ما را به زندگی غربی و فســاد
هلل هاشمی معتقد بود
بکشانید .اما آیتا 
دوران جنگ تمام شــده و باید آثار جنگ
را از میان برد ،نباید جامعه افسرده باشد،
باید شــاد و مرفه و برخوردار باشد و کشور
توســعه یابــد .این بحثها جــدی مطرح
بود.
اما در مقابل چنین دستاوردهایی ،عده ای
معتقدنــد که برخــی تصمیمهای ایشــان
درســت نبود ،از جمله تصمیم ایشــان به
ورود نهادهای نظامی و امنیتی به مســائل
اقتصادی.اینتصمیمچهپیامدهاییبرای
کشورداشت؟
در اینکه آغاز این رویه در دولت ایشان
بــود ،تردیــدی نیســت .حتــی در وزارت
اطالعــات هم کارهای اقتصــادی صورت
میگرفت که من تعطیل کردم.
هلل هاشــمی از چنیــن
اهــداف آیــتا 
تصمیمیچهبود؟

خدمــات بدهــد ،اینکــه دیگــر حکومــت
نیســت .گفتــم کامــاً درســت میگویید.
مــا میخواهیــم وزارت اطالعــات به یک
ســرویس اطالعاتی تبدیل شــود .ما نباید
کار عملیاتــی یــا کار حکومتــی بکنیم ،ما
باید اطالعات بدهیم ،شما باید تصمیم
بگیرید.
یا اگر پرونده اســت ،دستگاه قضا باید
قضاوت کند .ما باید مســائل اســتراتژیک
و تحلیــل را بــه شــما بدهیــم .مــا نبایــد
عمــل کنیــم ،اجــازه بدهیــد کار اصلی ما
اطالعرســانی درست باشــد .ایشان در آن
جلســه ســکوت کرد .من احســاس کردم
ســکوت ایشــان به این معنی است که نه
قانع شدند و نه حرفهای ما را رد کردند.
 6ماه بعد در جلسهای صراحتاً گفتند که
آقــای یونســی آن حرفهــا و آن راهها که
مطرح کردهاید ،درست است.
هلل هاشــمی ،آیــا
از ایــن تردیــد آیــتا 
نمیتــوان نتیجــه گرفت که نگاه پیشــین
ایشان به وزارت اطالعات ،امنیتی و به قول
خودشان،حکومتیبودهاست؟
همین طور است .اما در همین جلسه
که نظر مرا تأیید کردند ،گفتند که مدیران
وزارت اطالعــات را جمــع کنیــد تــا من با
آنان صحبت کنم .من مدیران را از سراسر
کشــور فراخوانــدم و ایشــان هــم مفصــل
صحبــت کردند .بــا صراحــت و صداقت
گفتند راه و روشــی که فالنی یعنی یونسی
میگویــد ،درســت اســت .میخواســت
بگوید که راه گذشته درست نبود و این راه
درست است.
صریحاًگفتندآنراهاشتباهبود؟
صریحاً گفتند .باالتر از آن ،در دانشگاه
تهــران این حرف را زدند .در ســال  84که
نامزدریاستجمهوریشدند،خبرنگاری
از ایشــان پرســید که اگر رئیــس جمهوری
شــوید ،آیــا از میــان وزیــران پیشــین وزیر
اطالعــات معرفــی خواهید کرد؟ ایشــان
گفــت مــن یونســی را بــرای ایــن ســمت
مناسبمیدانم.
ســؤال آخر اینکه ،در ســال  92که آیتاهلل
هاشمیردصالحیتشد،گزارشهانشان
میدهد که وزیر اطالعات وقت در جلســه
شــورای نگهبــان حضــور یافــت و درباره
هلل هاشــمی صحبت کرد .خواستم
آیتا 
بپرســم که آیا حضــور وزارت اطالعات در
جلســات شــورای نگهبــان ،درخصــوص
صحبــت دربــاره نامزدهــای ریاســت
جمهــوری ،امــری مرســوم بوده اســت یا
خیر؟
گاهی حســب دعوت شــورای نگهبان
شــرکت میکردند و نظرات مشورتی را به
این شــورا میدادند .در مــواردی هم خود
من به دنبال دعوت شورای نگهبان در آن
جلسات شــرکت کردم .دعوت از من هم
به درخواست مرحوم دکتر حسن حبیبی
کــه در آن زمــان عضــو حقوقدان شــورای
نگهبان بود صورت گرفت.
ایشــان از من ســؤال کرد که در صورت
دعوت در جلســه حاضر میشوید که من
هم گفتم حاضر میشوم.

علی حسن پور

دربــاره زندگــی و منــش شــخصی و
هلل هاشــمی رفســنجانی با
سیاســی آیتا 
حجتاالســام علــی یونســی گفتوگــو
کردهایــم .بخشــی از ایــن گفتوگــو که به
هلل هاشــمی و منابــع درآمد
زندگی آیتا 
او میپــردازد ،در ســالنامه روزنامــه ایران
منتشر خواهد شد .در متن پیش رو ،بیشتر
هلل هاشمی
درباره زندگی و مدیریت آیتا 
رفســنجانی پس از انقالب ،تصمیمهای
روندســاز او و نیز ریشــه مخالفتها با وی
گفتوگو کردهایم که میخوانید.
گفتــه میشــود کــه آیــتاهلل هاشــمی
رفســنجانی پیــش از انقالب ثــروت زیادی
داشــتند و این ثروت در راه انقــاب و نظام
هزینه شــد .اما ســؤال این اســت که بویژه
پس از انقالب ،سلوک فردی ایشان چگونه
بود و چطور زندگــی میکردند؟ آیا زندگی
پرتجملیداشتند؟
پیــش از انقــاب یــک بــار بــه خانــه
ایشــان رفتــم کــه آنچــه مــن دیــدم ،یک
خانــه معمولــی بود .پــس از انقــاب ،در
دوران مســئولیتم در وزارت اطالعــات ،با
ایشان همسایه شدم و خانه من روبهروی
هلل هاشــمی در جمــاران بود.
خانــه آیتا 
بــه واســطه این همســایگی ،شــاهد بودم
کــه در ســال  88چــه اهانتهایــی کــه به
ایشــان میشــد .زیــرا فاصلــه ما بــا خانه
آیــتاهلل بســیار نزدیک بــود و یک کوچه
باریک فاصله داشــت .ارتبــاط خانوادگی
هم داشــتیم و به عنوان یک مرید مرتب
خدمت ایشــان میرفتم .اساســاً دوســوم
هلل هاشــمی دســت پاســداران
خانه آیتا 
محافظ ایشان بود .خانه ایشان ،یک خانه
دوبلکــس و حدوداً  100متر میشــد .اتاق
پایین ،تقریباً به اندازه نشستن  10تا  15نفر
جا داشــت .بخش باالیی نیز تنها دو اتاق
داشت .وقتی ملک عبداهلل ،پادشاه وقت
عربســتان بــه خانه ایشــان رفت ،تعجب
هلل هاشمی با این عظمت
کرد که آیا آیتا 
و جایــگاه ،در خانهای ماننــد کلبه زندگی
میکند؟ آیتاهلل هاشــمی همه  37سال
پــس از انقالب را در این خانه زندگی کرد.
از قضــا ایــن خانــه اجــارهای و نزدیک به
خانــه امام بود .خانه فرزندان ایشــان هم
معمولی و مانند خانه ســایر مردم است.
هیچ کدام خانه برجسته و مهمی ندارند.
درسالهایاخیر،منتقدانایشانبااستناد
هلل هاشــمی از ایشان به
به خاطرات آیتا 
عنوانیکمرفهبیدردناممیبردند.برای
این منظور به اســکی رفتن ایشــان اشــاره
میکردنــد یا موارد دیگری کــه در خاطرات
هم آمده اســت .هرچند ایشــان هــم انکار
نمیکرد و میگفتند من اهل ریا نیستم .به
نظر شــما ،هدف منتقــدان از این تبلیغات
چهبود؟
چنیــن رفتارهایی پیش از ایــن درباره
شــهید بهشــتی و دیگــر شــخصیتها
هــم میشــد .امــا مــردم نشــان دادند که
ایــن جوســازیها ،تنها صــدای بلند عده
محــدودی بــود و هیــچ وقــت نتوانســته

اکثریــت ملــت را در طوالنــی مــدت بــه
هلل هاشــمی در دو
خود جلب کنــد .آیتا 
مقطع بســیار مــورد تخریب قــرار گرفت.
نخســت ،اوایــل انقالب در ســالهای 58
تــا  61کــه ایــن دوره ،دوره اوج تخریــب
ســه شــخصیت آیــتاهلل هاشــمی،
آیــتاهلل خامنهای و شــهید بهشــتی بود.
ایــن تبلیغــات ادامــه داشــت تــا اینکه با
شــهادت شــهید بهشــتی ورق برگشــت.
هم خود شــهید بهشــتی با شــهادتش ،از
زیــر آوار ســنگین تخریب ســر بلنــد کرد و
مظلومیتشمانندامام حسین(ع)فضارا
بسرعت و به نفع جریانهای حزباللهی
برگرداند و در ادامه ســبب شــد که فشار از
روی چهرههایــی چون آیتاهلل هاشــمی
و آیــتاهلل خامنهای برداشــته شــود .زیرا
در آن زمــان این ســه شــخصیت که قابل
تفکیک نبودند و همه مخالفان و دشمنان
در تخریب این شخصیتها با هم متحد
بودنــد ،بویــژه اینکه چون نمیتوانســتند
تخریب خود را متوجــه امام کنند ،به این
چهرهها حمله میکردند.
آیتاهلل هاشمی معدود شخصیت های
تاریخ انقالب است که در حمله به او ،میان
معاندان و برخی کسانی که خود را انقالبی
معرفی میکنند ،اشــتراک نظر میبینیم و
این اتفاقی کم سابقه است .چرا این اتحاد
غیررسمیایجادشد؟
اتحــاد ایــن گروههــا بــه شــخصیت و
دیــدگاه آیــتاهلل هاشــمی بازمیگشــت.
آنان خوب فهمیده بودند ک ه هاشمی تنها
شخصیتی است که میتوانست بحرانها
را مدیریت کرده و جمهوری اســامی را از
پیچهــای خطرنــاک عبور دهــد .آیتاهلل
هاشــمی یــک مدیــر بحــران و یــک مدیر
ریســک بود ،شــخصیتی بحران شکن که
تســلیم بحران نمیشد ،بلکه بحرانها را
براحتی مدیریت میکــرد .قبل از انقالب
در جنگ ،در قبول آتشبس ،تغییر قانون
اساسی و انتقال رهبری از امام به آیتاهلل
خامنهای ،اینها نقاط عطف بسیار مهمی
در تاریخ انقالب اســت کــه فقط آیتاهلل
هاشمی در آنها مدیریت کرد و هیچ کس
دیگرینیست.
قاعدتاًانقالبیون باید از این توان مدیریتی
استقبالمیکردند.چرااستقبالنکردند؟
انقالبیون چند گروه هســتند؛ بخشــی
از آنــان اصیــل و ریشــهدار هســتند کــه یــا
هلل هاشــمی را تأییــد میکردنــد یــا
آیــتا 
انتقاد داشــتند .اما واقعیت این اســت که
حتی یک نفر از تخریب کنندگان و توهین
کننــدگان ،از نیروهــای اصیــل و ریشــهدار
انقــاب نیســتند .علمــا و بــزرگان فعلی
هلل هاشــمی
قم نه تنها از همرزمان آیتا 
بودند ،بلکه گاهی از او تأثیر میپذیرفتند
کــه آیات مشــکینی ،اردبیلــی ،منتظری و
گلپایگانیازجملهاینچهرههابودند.این
چهرهها اگر گالیه و نقدی داشتند ،حرمت
هاشمی را حفظ میکردند ،درست مانند
آیتاهلل خامنــهای رهبر معظــم انقالب
کــه پس از رحلــت یار دیرین خود ،اشــاره
کردند که ب ا هاشمی اختالف نظر داشتند،

نیم نگاه

 ëëوقتی ملک عبداهلل ،پادشــاه وقت عربستان به خانه ایشان
هلل هاشــمی بــا این عظمت و
رفت ،تعجب کــرد که آیا آیتا 
جایگاه،درخانهایمانندکلبهزندگیمیکند؟
ëëدر دوران ریاست جمهوری هاشمی ،شکاف از اینجا آغاز شد
که برخی معتقــد بودند نباید جامعه را از وضعیت جنگی جدا
هلل هاشمی معتقد بود دوران جنگ تمام شده و
کنیم اما آیتا 
بایدآثارجنگراازمیانبرد،نبایدجامعهافسردهباشد
ëëاگر حضــور نهادهای نظامــی در حوزه اقتصــاد در همان حد
هلل هاشــمی باقی میماند ،مشــکلی نبود .مشکل
دولت آیتا 
اصلی ،در دولتهای نهم و دهم و پس از واگذاری شــرکتهای
بزرگ به این نهادها آغاز شد و نه در دوران سازندگی

هلل هاشمی با دو هدف این کار را
آیتا 
شروع کرد؛ نخست الزام و صراحت قانون
اساســی که در زمان صلح باید از امکانات
و تواناییهــای نیروهــای مســلح بــرای
سازندگی کشور استفاده شود .دیگر اینکه،
هاشــمی به دلیل واقعبینی و عملگرایی
کــه از آن برخوردار بود ،احســاس میکرد
اگــر مخالفان او ،وارد کار شــوند و در عمل
ببیننــد کــه دولت چــه میکنــد ،همراهی
خواهند کرد و مانع توسعه کشور نشوند که
البته در زمان خود تأثیر بســیاری داشت.
اگــر حضور ایــن نهادها در حــوزه اقتصاد
هلل هاشــمی
در همــان حــد دولــت آیتا 
باقــی میماند ،مشــکلی نبــود .من قبول
دارم کــه دولت بایــد کمترین تصدیگری
را داشته باشد ،نیروهای مسلح هم نباید
کار اقتصادی بکنند ،اما باید شــرکتهای
وابســته بــه نیروهای مســلح را جــدا کرد،
بویژه اینکه مشــکل اصلی ،در دولتهای
نهم و دهم و پس از واگذاری شرکتهای
بــزرگ بــه ایــن نهادهــا آغاز شــد و نــه در
دوران سازندگی.
چــرا در وزارت اطالعات به این جمعبندی
رســیدید کــه چنیــن فعالیتهایــی بایــد
متوقفشود؟
وظیفه اصلی یک نهاد امنیتی ،تأمین
امنیت برای کشــور اســت .وقتی این نهاد
وارد فعالیــت اقتصــادی میشــود ،از
وظیفه اصلی خود غافل میشود ،ضمن
اینکه در راه فعالیت اقتصادی خود هیچ
رقیبی را برنمیتابد و به همین دلیل مانع
توسعه و اقتصاد خواهد شد.
نکتــه همیــن اســت .اگــر اینقــدر بدیهی
هلل هاشمی از ابتدا چنین
است ،چرا آیتا 
تصمیمیگرفت؟

دربــاره وزارت اطالعــات معتقــدم از
ابتــدا هیچ ضرورتی نداشــت .امــا وزارت
اطالعات در فعالیتهای خود به پوشش
نیــاز دارد ،امــا اینکــه برای کســری بودجه
خــود کار اقتصادی بکنــد ،توجیهی ندارد
و نبایــد اجازه داده میشــد .درباره برخی
نیروهای مســلح همان طور که گفتم ،در
حــدی که در دولت ســازندگی بــود ،قابل
تحمل بود ،اما اقدامات بعدی مســأله را
بغرنج کرد.
ورود نیروهای مسلح به سدسازی و راه
سازی توجیه دارد ،اما نه ساختمانسازی
و ساخت پاساژ دیگر توجیه ندارد .اینها یا
مواردی مانند سوآپ نفت و گاز ،لولهکشی
و کارهــای شــهری مشــکل ایجــاد کــرده
اســت .ایــن امر باعث میشــود که بخش
خصوصــی واقعی نتوانــد در این پروژهها
فعالیــت کنــد .گســترده شــدن حضــور
نیروهای مســلح در کارهای اقتصادی در
زمان احمدینژاد صورت گرفت.
شــما در حــل مســأله مدیریــت قتلهــای
زنجیــرهای نقش محوری داشــتید .در این
هلل هاشــمی هــم مشــورت
بــاره بــا آیــتا 
کردید؟
میخواهم به نکته دیگری اشاره کنم.
پس از وزارت ،هر از گاهی خدمت ایشــان
میرفتــم و گزارش کار مــیدادم .در یکی
از مالقاتها ،ایشــان با سؤالی استعجابی
گفتنــد کــه ایــن چــه حرفهایــی اســت
کــه شــما میزنیــد؟ توضیــح دادم کــه ما
میخواهیم این طور وزارتی داشته باشیم.
ایشــان گفتنــد اینکــه شــما میخواهیــد،
دیگــر وزارتــی باقــی نمیمانــد ،در ایــن
صورت ،وزارت اطالعات به نهادی مانند
شــهرداری تبدیــل میشــود که بــه مردم

میرمحمود موسوی :مبارزه با تروریسم نیازمند حل اختالفات منطقهای است
بازی میکند؛ حتی آثار آن در افغانستان و
پاکستان نیز قابل مشاهده است.
چنان که عربستان برای فرماندهی
نیروهای ائتالف از ژنرال رحیل شــریف
فرمانده ســابق نیروی زمینی پاکســتان
دعوت کرده اســت .گفته میشــود که او
هم پذیرفته است .هرچند این مطلب
توســط وزیردفــاع پاکســتان زیــر ســؤال
رفــت و گفــت کــه او از ما اجــازه نگرفته
اســت ،امــا رســماً رد یــا تکذیب نشــده
است.
بنابر این شــاهد آن هســتیم که امواج
ایــن دوقطبیگری فراتــر از منطقه عربی
میرود و به مناطق پر جمعیتی مثل شبه
قاره هم کشــیده شده است و این موضوع
نگران کنندهای است .برای این مجموعه
گسترده از مسائل در منطقه بدون برنامه
نمیشود پیش رفت .وقتی درباره سوریه
صحبــت میکنیــم ،یــک دعــوای ســاده
نیســت .در ســوریه طرفهــای متنوعــی
وجــود دارد و تنهــا یــک بعــد موضــوع
افراطیگــری اســت .امــا در الیههــای
عمیقتر آن مسائل تاریخی و قومی وجود
دارد .چنان که مســأله کردی را اصالً نباید
ســاده گرفت .در الیههای قومی در ترکیه
جریانهــای قوی پانترکیســم مشــاهده
میشــود .جریانهــای بعثــی در منطقــه
ســابقه دارنــد .در ایــران هــم بــه عنــوان
یک کشــوری که تجربه انقالب اســامی و
حکومت شیعی را داشته است و فارس و
کــرد و ترک و عرب در کنار یکدیگر زندگی
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میکنند .بنابراین باید مقدماتی برای حل
مســائل منطقه فراهم شــود .در الیههای
دینــی و مذهبــی نیــز متأســفانه دیــن و
مذهب توســط حکومتهــای منطقه به
عنوان ابــزاری در جهت منافــع قدرتها
به کار گرفته میشــود .این مســائل توسط
الیههــای بیرونــی و توســط قدرتهــای
غیــر منطقــهای حمایــت میشــوند آنها
اختالفــات را تشــدید و روابــط غلــط و
ناســالم را تعمیــق میکنند .الیه ســومی
که باید به آن اشــاره کرد ،ســوابق تاریخی
منطقه است .اختالفات ارضی و مرزی که
در منطقه وجود داشــته است ،نمیتواند
از چشــم دور بماند .اینها مســائل تهدید
کنندهای اســت کــه اگر مدیریت نشــوند،
میتواننــد منطقــهای را به آتش بکشــند.
نکته دیگر مسائلی است که در آینده پیش
روی منطقــه اســت و اگر مســائل منطقه
کــش پیدا کنــد ،بــه آن افــزوده میشــود.
چنانکــه مــا در آینــده دعــوای آب را هم
خواهیم داشت.
عوامــل خارجی نیــز نبایــد از نظر دور
بماننــد .به دنبــال آنچه در امریــکا اتفاق
افتــاد و شــخصیتی مانند دونالــد ترامپ
روی کار آمد ،بپاخیزی جریانات راست در
اروپا نیز حتماً باید رصد شود .در مغز این
قضیه مسألهای با عنوان مهاجرت است
کــه در بحثهــای آکادمیــک نیــز مطرح
میشود .مهاجرت قضیه سادهای نیست
و به این ســادگی نیز تمام شــدنی نیست.
مهاجرت یکی از مسائلی است که «رابرت

مانــدل» در نوشــتههای  15ســال پیــش
خــود آن را پیشبینــی کــرده اســت و االن
دولتهای راســتگرای اروپایــی روی موج
آن حرکت میکنند .میخواهم بگویم که
مســائل منطقهای و فرامنطقــهای بر هم
سرریز میشــوند و این جزو شاخصههای
جهــان امروز اســت کــه معمــوالً از طرف
برخی محافــل و افراد غیر سیاســی قابل
فهــم نیســت .منظورم کســانی اســت که
بــه هــر بهانــهای وارد سیاســت خارجــی
کشــور میشــوند ،اعالن موضــع میکنند
و در اکثر اوقات دســتگاه دیپلماســی باید
خرابکاریهای دلواپســانه آنهــا را ترمیم
کند.
نکتــه بســیارمهم دیگــر این اســت که
فرامــوش نکنیم زخم تاریخــی بزرگی در
این منطقه به نام فلسطین وجود دارد که
هنوز التیام پیدا نکرده است.
البته این زخم گویا برای برخی دولتهای
عربیالتیامیافتهاست.
ممکــن اســت در یــک الیــهای و در
یــک ســطحی التیام پیــدا کرده باشــد اما
وقتــی به عمق این جوامع نگاه میکنیم،
متفاوت اســت .شما در نظر داشته باشید
کــه چندین میلیــون فلســطینی در خارج
از فلســطین زندگــی میکننــد کــه هنــوز
نگاهشــان بــه خانههــای پیشینشــان در
فلســطین اســت .بعــد هــم در اســرائیل
افراطیتریــن دولــت بــر روی کار اســت.
آنچه از اســرائیل دیده میشــود ،عالمت
صلحطلبانه نیست و با مباحث صلحی

کــه در دنیــا مطــرح میشــود اســرائیل
همراهی نمیکند .اســرائیل بــا محافل و
البیهایی کــه در دنیا دارد ،نقش مخربی
را ایفا میکننــد تا مانع از پیدایش راه حل
برای این مســأله قدیمی و تاریخی شوند.
در جریان ســوریه هنوز مســأله فلســطین
خودش را نشــان نداده است .به شخصه
اعتقــاد دارم کــه مســأله ســوریه بــه ایــن
سادگیها قابل حل نیست.
به خاطر منافع اسرائیل از ادامه درگیری در
سوریه؟
اســرائیل در کنــار روســیه تاکنــون
بیشــترین منفعــت را از این بحــران برده
است .منتها در یک جایی این ماجرا تغییر
شــکل خواهد داد .البته باید دید با آمدن
ترامــپ و دیــداری کــه بــا نتانیاهو داشــته
اســت ،چه اتفاقی خواهد افتاد .امیدوارم
شاهد یک جهش متجاوزانه دیگر از سوی
اســرائیل نباشــیم .هرچند بعید نیســت.
زیــرا وقتــی افراطیگری در کار اســت ،چه
این افراطگر یهودی باشــد چه مسلمان،
چه ایرانی دلواپس باشد و چه غیر ایرانی،
مسلماًعقل تعطیل است.
به دوقطبی ایران و عربســتان اشاره کردید
کــه تأثیــرات نامطلوبی بر مســائل منطقه
داشته است .ما در ســالهای گذشته برای
ترمیم رابطه ایران و عربستان شاهد ابتکار
هلل هاشــمی بودیم.
عمل مرحــوم آیــتا 
ابتکار عملــی که مبتنی بر عــدول از غرور و
تعصبدیپلماتیکبودوباپیشقدمشدن
ایشــان برای دیدار با وزیر خارجه عربستان

در حاشــیه کنفرانس اســامی اتفاق افتاد.
آیا در شــرایطی که هر دو کشــور برای بهبود
روابط دوجانبــه قائل به پیش شــرطهایی
هســتند ،رجوع به چنان ابتکار عملهایی
با هدف دستیابی به منافع کالن منطقهای
ممکناست؟
ضرورتــی ندارد که ما به  20ســال قبل
بازگردیــم .در حــال حاضر مــا تجربه آن
زمــان را داریــم بــه عالوه تجربیــات دیگر
را .اگــر در مجموعــه رفتارهــای خودمــان
مدیریت داشــته باشــیم تــا وقایعی مثل
حمله به سفارت عربستان صورت نگیرد
یا عــدهای برای مرگ پادشــاه عربســتان
شــیرینی پخش نکنند و ...اگر هر دو طرف
بتواننــد ســوء تفاهمهایــی را کــه از طرف
خودشان ایجاد میشود را مدیریت کنند،
میتــوان گفــت کــه مشــکل جــدی برای
قــدم برداشــتن در جهت حل مشــکالت
وجــود نــدارد و میشــود مســائل را حــل
کــرد .الزمهاش این اســت که هر دو طرف
از حرکتهــای نامناســب جلوگیری کنند
و دســتگاههای دیپلماتیک بــا هم طرف
شــوند و کســانی کــه مســئول دیپلماســی
نیســتند و در سیاســت خارجــی تجربــه
ندارنــد ،بــه خاطــر خــدا و منافــع ملــی و
منطقــهای و بهبــود کار ،کار را به دســتگاه
دیپلماسی واگذار کنند و از تهدید و فشار و
حرکتهای نامناسب جلوگیری کنند .در
ایــن صورت مطمئنم که روابط دو کشــور
قابل مدیریت اســت و میتوان مشکالت
را بتدریج و قدم به قدم حل کرد.

نگاه
شاید کمتر کسی تصور میکرد طلبهای که در  15بهمن
ســال  57بــه عنــوان عضو شــورای انقالب بــا آن چهره
متفــاوت خــدادادی در کنــار حضــرت امــام(ره) حکم
مجید بهمنی
نخســت وزیــری مرحــوم مهنــدس مهــدی بــازرگان را
کارشناس سیاسی
قرائت کرد ،روزی وفات و تشییع جنازهاش به مظهری از
وحدت و همدلی آحاد مردم ایران تبدیل شود .در اینجا برخی از نگاههای راهبردی
در طول زندگی سیاسی آیت اهلل هاشمی بعد از پیروزی انقالب آورده میشود:
 éسخنرانی سوم خرداد  58علیه امریکا ،یکی از مواضع محکم و استواری بود
ک ه هاشمی علیه دشمن قسم خورده انقالب گرفت که بالفاصله یک روز بعد از آن
با ترور نافرجام ایشــان توسط گروهک فرقان پاسخ داده شد تا معمار کبیر انقالب
جمله تاریخی «هاشــمی زنده اســت چون نهضت زنده اســت» را اعالم کنند و در
حقیقت یکی از راهبردیترین بیانات امام در مورد شــخصیتهای انقالبی اعالن
شود و شاخص بسیار مهمی را در اختیار مردم قرار دادند.
 éمجلس اول شورای اسالمی ایران زمانی تشکیل شد که کشور با بحران جنگ
و مسائل گروهکها و تنوع حضور تفکرات سیاسی در مجلس روبهرو بود .درایت و
ت هاشمی رفسنجانی بر ریاست مجلس اول توانست کشور را به سالمت از
مدیری 
دو گردنه سخت تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری
و رهاسازی جاسوسان سفارت امریکا عبور دهد.
 éجنــگ تحمیلی هشــت ســاله با فراز و نشــیبهای خاص خــود صحنههای
بیشــماری از حماســهها ،فداکاریها و جانفشــانی و ایثارهای رزمندگان در تاریخ
ایران زمین را به ثبت رسانید ،اما لحظه تصمیم سرنوشتساز فرا رسید و هاشمی
رفسنجانی به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا موضوع پذیرش قطعنامه  598و
قبولی آتشبس از ســوی امام خمینی(ره) را در بین رزمندگان اسالم تبیین نمود.
اقدامی راهبردی که در سالهای بعد با قدرتگیری سپاه اسالم ،ذائقه تلخ پذیرش
آتشبس را به شیرینی قدرتمندترین ارتش منطقه تبدیل نمود.
 éرحلــت جانســوز امام خمینــی(ره) مقطعی خــاص و بزنگاه ویــژه در تاریخ
انقالب اســامی برای انتخاب جانشین ایشان ایجاد کرد .هرگونه تصمیم خارج از
مصلحتهای انقالب و آینده نظام جمهوری اســامی میتوانست برای همیشه
انقالب اســامی را به مســیر غیر از آنچه معمار انقالب تعیین کرده بود ،بکشــاند.
با وجود شــروع بحث و اظهارنظرهای متفاوت در مجلس خبرگان بر ســر تعیین
رهبری ،بار دیگ ر هاشمی رفسنجانی با نگاهی عمیق و راهبردی به آینده انقالب و با
رعایت اصل امانتداری آنچه را از معمار انقالب درخصوص رهبری نظام در بعد از
ایشان شنیده بود به اطالع خبرگان مردم رساند و اطالعی که بالفاصله مورد تأیید و
قبول خبرگان قرار گرفت و انقالب اسالمی از نعمت رهبر معظم انقالب (دام ظله
العالی)بهرهمندشد.
سال  1368مصادف با رحلت معمار کبیر انقالب ،امام خمینی (ره) بود .کشور
دوران پــس از جنــگ را میگذراند و ضرورت ســازندگی و آباد کردن ویرانیهای جا
مانده از جنگ وجود داشت .پذیرش این بار سنگین فقط از عهده کسانی برمیآمد
که بتوانند پرچم ســازندگی را همچون یک ســردار به دست بگیرند و این پرچم در
ت هاشمی رفسنجانی از سوی مردم به عنوان
طی هشت سال بعد از جنگ به دس 
رئیس جمهوری واگذار شد .هاشمی رفسنجانی پس از دوران ریاست جمهوری نیز
در مقام ریاســت مجلس خبرگان و سپس ریاست مجمع تشخیص مصلحت به
ایفای مســئولیتهای خود در قبال مردم پرداخت و در آخرین انتخابات مجلس
خبرگان نیز با کسب بیش از دو میلیون و 300هزار رأی از حوزه انتخابیه تهران نشان
داد به رغم فراز و نشیبهای سیاسی و «اختالف نظرها و اجتهادهای متفاوت» که
بعد از دوران ریاست جمهوری برای این شخصیت منحصر به فرد وجود داشت،
هنــوز مــورد تأیید رهبر معظم انقالب (دام ظل العالی) و امت حق شــناس ایران
است؛ موضوعی که در مراسم تشییع جنازه آن مرحوم بخوبی نشان داده شد.
یادداشت

دستاوردهای سفر تاریخی
نخست وزیر سوئد به ایران

ســفر اخیر نخست وزیر سوئد و هیأت تجاری همراه
علی رضایی
او به ایران برخالف دســتاوردهایی که در ابعاد مختلف
سیاســی و اقتصــادی در پــی داشــت ،تحتالشــعاع
حاشیهسازی برخی جریانهای سیاسی و رسانهای قرار گرفت؛ اتفاقی که سبب شد
نیم نگاهی به ویژگیهای این سفر و قراردادهای اقتصادی منعقد شده درطی آن
خالی از فایده نباشــد .کشــور سوئد با بیش از  9/6میلیون نفر جمعیت و مساحت
 449/964کیلومترمربع (تقریباً اندازه عراق) ،چهارمین کشــور بزرگ اروپا اســت و
هشــتمین ســرانه تولید ناخالص داخلی را در جهان داراست .پادشاهی مشروطه
سوئد مقامی تشریفاتی است .از این منظر در نظامی که دولت آن به شکل پارلمانی
اداره میشــود ،نخست وزیر باالترین مقام رســمی و اجرایی است .سوئد اگرچه در
سال  ۱۹۹۵به کشورهای عضو ناتو پیوست اما بعدها به واسطه برگزاری رفراندوم از
این پیمان نظامی امنیتی خارج شد .سوئد به عنوان تنها کشور عضو اتحادیه اروپایی
که دولت فلســطین را به رسمیت میشناســد ،خود را کشوری غیرمتعهد میداند
و بشــدت موافق برچیده شدن تمامی تسلیحات هستهای در سراسر جهان است.
همچنین ســوئد تنها کشور در شــمال اروپاست که دفتر رایزنی فرهنگی جمهوری
اســامی در آن فعال اســت و در حال حاضر حدود  110هزار ایرانی در سوئد اقامت
دارند .طی حدود  4دهه گذشــته از زمان انقالب تا  23بهمن  ،1395نخســت وزیر
ســوئد به ایران ســفری رسمی نداشته و این اولین ســفر رسمی و دوجانبه باالترین
مقام اجرایی این کشور به ایران طی 40سال گذشته است .عالوه بر امضای پنج سند
همــکاری در حوزههای حمل و نقل ،فناوری اطالعــات و ارتباطات ،همکاریهای
علمی و تحقیقاتی ،همکاریهای امور خانواده و زنان و یادداشت تفاهم همکاری
در زمینه نوآوری و فناوری؛ افتتاح رســمی دفتر تجاری ســوئد در تهران نیز نشان از
عالقه و عزم سوئدیها برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری داشته است .در
این ســفر همچنین چندین قرارداد همکاری بین شرکتهای خصوصی دو طرف
به امضا رسید؛ اما فراتر از اینها ویژگی زمان انتخاب شده برای انجام این سفر بود.
اولین ســفر رســمی نخســت وزیر ســوئد به ایران در ایاماهلل دهه فجر و ســی و
هشــتمین ســالگرد انقالب شــکوهمند اســامی ایران در حالی صــورت گرفت که
رئیس جمهوری تازه کار و آشــوبطلب امریکا با صدور فرمان اجرایی ممنوعیت
ورود اتباع  7کشور مسلمان از جمله اتباع ایرانی به امریکا و نیز با چالش کشیدن
برجام موجب اعالم نگرانی و ابراز مخالفت متحدان اروپایی امریکا نیز شده است
و این سفر در واقع پاسخ عملی و تأکید مجدد باالترین مقام اجرایی یک کشور مهم
اروپایی به همتای امریکاییاش در حمایت از استمرار برجام و تعامل با ایران است.
بیانات رهبر معظم انقالب ،ریاست محترم جمهوری و همچنین نخست وزیر
محترم ســوئد درخصوص روابط دو کشــور که در خالل سفر اخیر صورت گرفته ،از
جمله شــاخصهای مهم ترســیم نقشــه راه آینده تعامالت و مناســبات دو کشور
اســت .رهبرمعظــم انقالب در دیدار با نخســت وزیر ســوئد فرمودنــد« :از افزایش
ارتباطــات دو کشــور در همه عرصهها اســتقبال میکنیــم و امیدواریــم مذاکرات و
توافقات انجام شده در عمل نیز تحقق پیدا کند ...سطح کنونی روابط ایران و سوئد
بسیار کمتر از ظرفیتهای موجود است و سوئد بهدلیل ارتباطات طوالنی با ایران،
در چشم مردمما کشوری خوشنام است و این خوشبینی ملتها به یکدیگر ،زمینه
مناسبیبرایتوسعههمکاریهاخواهدبود».
نخست وزیر سوئد نیز حضور در جمهوری اسالمی ایران را افتخار بزرگی دانست
و تأکیــد کرد که اولویت کشــورشاجــرای کامل برجام و حمایــت از عمل کردن دو
طرف به تعهدات شان است.
فصل مشترک اظهارات رهبران دو کشور حکایت از عزم و اراده سیاسی جدی
دو طرف در بسط و گسترش روابط دوجانبه و خارج کردن و عملی نمودن توافقات
صورت گرفته از کاغذ بر صفحه عمل و اقدام است .در عین حال باید توجه داشت
که روند توســعه مناســبات دو کشــور دارای مخالفانی در داخل و خارج اســت که با
انگیزههای سیاسی و با استفاده از هر ابزاری به دنبال کارشکنی در این روند هستند.

