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معاون پارلمانی رئیس جمهوری تأکید کرد

دفاع دولت از عملکرد آخوندی
عارف رئیس فراکسیون امید :نظراین فراکسیون مخالفت با استیضاح آخوندی است
جعفرزاده ،نایب رئیس فراکسیون مستقلین  :اکثریت فراکسیون موافق برکناری آخوندی نیستند

بیستوسوم
سال

شماره 6436

پنجشنبه 28

بهمن 1395

آموزگار

r

iran-newspape

40

روز از فقدان

ی،شناسنامه ان

را و اعتدال

آیتاهلل هاشم

مدرسه مدا

w w w . iran - n e w s p a p e r . c o m

خالي «آیتاهلل»
ميشه

جاي ه

سيد

طه هاشمي

استاد دانشگاه

تاريخ معاصر اين
ايران كه بـــراي
اندوهبار بود.
تنها بـــراي ملت
ســـخت
ديماه ســـال  1395نه دين و دانش و سياســـت ،فخامت وي را گواه
تمامي اهل
دشمن ،بزرگي و
بنيانگذار كبير
كشـــور و براي االطراف كه دوست و
پس از رحلت
شخصيتي جامع
و ملت ايران،
ترين اقشـــار تا
را لبيك گفت
محروم
بودند دعوت حق
روزها را تجربه كردند .از شـــان ،روزگاري را با
ترين
انقاب اســـامي ،تلخ تريـــن تا درسخواندهترين داشتند و به منش و
و از عامي
چشم از او بر نمي
اسام ودنياي
مرفهتريـــن آنان گذرانده بودند و
جهان
و سياست وي
نگريستند .نه يك ملتكه مرگش را حادثهاي
تدبير
مي
كامش به ديده اعتبار اعتبار را براي او قائل بودند و نظيرش را در تاريخ
سياست ،اين
و با درايت كه
جا بود و در هر
راز
پر رمز وشـــمردند .سياســـتمداران بزرگ مديري مدبر كه هر
اثرگذار و از نگاه
يابند؛
بزرگ
بيشتر جويند ،كمتر شخصيتي محبوب و
اسام هر چه
كردار خويش
از نگاه مردم،
اعتبـــار خود را از
سمتي خدمت ميكرد ،شـــمار ميآمد.
چه در دوران
گروهـــي نبود.
به
مجرب،
اهل فن ،مدبر و
مديون كســـي يا
مجلس و رياســـت
گرفت و آن را
اعتماد مردم
در زمان تصدي رياســـت نظام و مناصب
و
انقاب و چه
تشخيص مصلحت
جايگاه خود اعتبار
مبارزات پيش از خبرگان و مجمع
بخشـــيد و به
جمهوري و مجلس
رأي و خواسته
مي
به مســـند خويش آبرو بالمكين» بود .خاف
ديگر،
ابديش محترم
گوناگون مصداق بارز «شرف المكان كه او را تا سراي
هم از اينرو بود
ميداد .او
چيزي نخواســـت و
ويژگي برجسته
دردمندان گريستند.
ملت،
تجربه پيران راه،
داشتند و بر مرگش
كـــرد .دانش و
از اســـتعداد جوانان در كنار يكجا جمع مي
گيري
دو را بهخوبـــي
ايشـــان بـــود و در
بهره بـــود و اين هـــر
زمره
مديريتـــش
مينهـــاد .چـــه خود از درخشـــيد .خويشـــان
علمـــا را ارج
گوهري تابناك مي
انشـــمندان و
جانب حرمت
دانش ،چون
د
داد
ميـــان بزرگان دين و داشـــت و در پيشـــگاه عـــدل و پيشـــه ســـاخت
ها ،شـــكيبايي
ديگران مقدم نمي
شـــكني
خويـــش را بازيچه
را بر گذاشـــت .در برابر حرمت نيـــازرد و منزلت
فرو نمي
حتـــي به كامـــي
حرمتشـــكنان را
نبوغي افتخارآميز
و
نابخردان نكرد.
سنجاني(ره) هوشي سرشـــار و بديع و راهگشـــا
هايـــش همواره
اهلل هاشـــمي رف
روزگار ،همواره با
نافـــذ و ديدگاه
آيت داشـــت و كامش
در كشـــاكش
كهنگي نگرفت.
انقاب اســـامي
بـــا خود گاه رنگ و بوي
اســـتوار ماندن
بـــود و هيچ
بوم گذشـــت.
خويش براي
زنان اين مرز و
جان و آبروي
تمـــام وجود از
جوانان و مردان و
كمتر از دوران
بيانصافيها
شـــكوفايي هرچه بيشـــتر بد اخاقيها و
ديد نبود .چه در
و
دوران
مي
شايد رنج و محنت او در كشور را رو در روي دشمن روزگار پس از آن.
فرماندهي جنگ كه
آفريد و چه در
سازندگي نقش
مرز شـــهادت
سخت
چندين بار تا
سردار
كه بهعنوان
انقاب،
رهبر به ساحل
روزگاري يار قديمش رهبر معظم دوشادوش ملت و
به شـــهادت
نيك بداند كه
زده كشور را
سبب ميشد
پيش رفت و كشـــتي طوفان بينش صحيح،
و
استوار
رهنمون شد .عزم
هاشمی رفسنجانی
بايد كرد.
مرگ ادامه داد.
آیتاهلل اکبر
امن خواهد ،بهكجا بايد رفت و چه كرده بود و تـــا دم
مشــاور مرحوم
چون امير كبير
در کنار مرحوم
نمیشود.
چه مي زيســـتني را از جواني آغاز سياستمداراني
غالمعلی رجایی
ها
مرحوم هاشمی
چنين
و مصلحان و
اش به وضوح
گفتوگو با دکتر
 ëبا توجه به اینکه ســـال هنگام شنیدن
به آزاد اندیشی
او شـــيفته قرآن كريم
سيره
میکردید
زمینه تشـــریح
 ëبا توجه
همواره در كام و نگاه و آورد و نه تحجر.
ایشـــان را در این
ايشان حمله
هاشمی فعالیت حسی داشتید؟
هاشمي شـــيفتگي را ميشد
عبوســـي به همـــراه
نيز به
نوع تفکر
اين گونه ،ميان
خبر فوت ایشان چه تمام كسانی كه با
بود .اين
از هم لباسیهای وی گفتـــه بودند كه
او با قـــرآن ،براي وي نه جســـت و فراگرفت.
بـــا وی همراه
مثال
اين کنید.
تصور من اين است من كه هر روز
ديـــد .انس
كه
ساده گيرانهتر
دردزفول،دکتـ ــرایتاریخاز میكردند .بـــه طور ندارد .در مقابل
بلند نظري را
هاشمی كار كردند و
كجاها
در ايـــن چند ســـالیبســـيار روی بحث
متولدسـ ــال1336
ترور صحت
پژوهشکده انقالب
در خدمت وی
فقط میگفت
بلكـــه به عكس در آن فرق نهاد و دريافت بايدشـــناخت .او به بركت
مرحوم
همكاربـــودم ايشـــان
غالمعلیرجایی
صبح تا عصر
در دانشـ ــگاه تهران و مطبوعاتی و کار موضوع مرحوم هاشـــمی
وســـعت فكر
تاریـ ــخ-دکتر
ضـــروری و
به رســـميت
تكيـــه میكـــرد و كتابـــی نيـــز از ســـاعت 9
همراه وی بودم
ـتاد رشته تاریخ
اشـــرافيت و
سخنان
خوبيها را با هم
گروه
ـابقه
اما گاهـــی كه
عمدتا در جلسات
نوانديشـــی
زبان
ً
و كجاها تغيير اجتماعي را نميشود همه
دانشگاه تربیت مدرس و اسـ ـ بیش از بیست و هفت سال سـ ـ مجالتتخصصی جـــواب ندهيـــد.
جذاب بود كه فرد
يكی
زمينه نوشـــتند كه به چنـــد كرد بودم و
رشد و آباداني
هزينه كرد
كه
هایعمومیو
او
ما اصرار میكرديم و حتیموارد در ايـــن
خود را مستند
تدبر در قرآن دريافته بود برميگزيد كه به
اسالمی و امام خمینی اسـ ــت .مقالهدررسـ ــانه
شخصيت وی به قدری شده و دلبسته
ـهدا و جنگ ،سیره امام میشد و
وی مقاله
بـــه اين
هوش واال و
سیصد
شـــجاعانه راهي را
داشت خارج
رسـ ــانهایونوشتنبیشاز جلد کتاب در زمینه سـ ــیره شـ ـ یا ترجمه در کارنامه دوبـــار خود مـــن گفتم بايد تاريخ شود .تا ترجمه شد .كـــه رهبر معظـــم انقاب از ســـمتی كه
اگر چند روز او را
و بدينســـان،
بـــر بحثهايی
تاریخ به تحریر
نه در منشـــي
ثبت
به گونهای كه
مطـــرح كردند و
داشـــت
علمی و پژوهشـ ــی و حدود40آیینی و عاشورایی و
مردمي بودن را
وی میشد.
میشدم و به
مرحومآیتاهللاکبرهاشمی پاســـخ داد تا در آينده هســـت وی نه از
آزادانديشـــی
بينجامد.
واقعا دلتنگشان
اشعار
اين
اسام
زمينـــه
همگان
ديدم ً
كـــه من خاطرم
مردم بود و
هایاخیرمشـ ــاور
و صحیفه نور،
بايد بين جهان
كشور
دادگاه در
وگويي همدالنه با
تمام كسانی كه با
کهبهقولرجاییهنوزکسی آنجايی
خمینی
ايران نمی
بود
هاشـــمي مردي از جنس صميمانه و گفت
غالمعلیرجاییدرسـ ــال درگذشتمردی
آنها ساعتها
شـــكايت كرد و نه كسی را به كسی هاشمی معتقد صورت بگيرد و
کهدرپیمیآید:
خود وی نيز میگفتم وكردند همين حس
خوددارد.
كه در تعاملـــي
مناسبتچهلمینروز
ميدانســـتند.
و
و يكپارچگـــی
كسی
انجامدادهایم
آخرين كار وی
فهم نوانديشی
خطيبي كمنظير
عوام فريبانه،
بههرحال مسلمان هستيم حتی اتحاد
وگوییباایشان
خطبههايي توأم با
رفسنجانیبود.به
ناتمامی نداشت و
مرحوم همـــكاری می اخاقی وی همه
پرچمدار آن باشـــد.
كشاند.
باورکند.گفت
واهمهای نـــدارد كه
بود .مردم او را
بود و به هرحال
شنيدند.
و
كار
خصوصيات
دارد
من
وی
را
وی
وجـــود
مي
داند كه بايد
است .اخيراً برادر
حاصل كرده
خواهدفقدان
مختلف سياسي،
در نماز جمعه
انحرافی
وی كه 28
ثابتی كه
داشتند.
نمی
وی كه ايمـــان دارد كند چـــون می
هايش را
هاي
بر اســـاس اصـــول ـــيارضروری و واجب را شيفته خود میكرد .از راننده خاطره افشـــای جريان رحمت كنيم.
سؤال تهمتها كم نبوده رفسنجان كه به
بـــه او حملـــه
مشـــتاقانه خطبه شـــخصيتهاي منصف از جناحمختلـــف ،عالمان اهل
بايد طلب
شريعت يک كار بس
پرسيدم
دنيا
را
سهم باغهای
هاشمی از نگاه
رجایی بهعنوان نخســـتین ترین گفتهاند
و رويكردهاي
ديانت و سياست.
ســـال در خدمتشـــان بود بگويد ،گفت :در برای وی اینکه مرحوم
نسبت به ســـاير سهامداران خداوند پاسخ میدهد .زیادی داشتند.
دانشگاه ،بازاريان،
با نگرشهـــا
آقای
نزدیک
هاشمی به چاپ
مرحوم دارد كه
های
معظم تقليد
مرحوم  ëسؤال آخر شخصیتی بود؟
 ëخواهیم از شما که یکی ازبپرســـیم چرا ارث رســـيده قابل ذكر نيست.
 ëآقای هاشمی ناگفته انتخابات سال است .کتاب از مرحوم
جالبی از
محققان و اســـتادان حوزه و ميخواســـتند،
نـــدارم كه
مراجـــع
شما دارای چه
پرورش يافته مكتب
می
پسته رفسنجان
بعدی ایشان به چه
شـــاید مربوط به
چندین
بودیـــد،
دانشمندان و
كه خير وطن را
طی اين ســـالها به يادســـام نكرده باشد
ســـال قبل به رفســـنجان یکی از آنها
مرحوم هاشمی
این مورد سکوت  ëاست ،خاطرات
ايران،
افـــراد بـــه ایشـــان هاشـــمی رفسنجانی
همه كســـاني
در اين دوران
بود كه انديشه
من كه ســـه
در
هاشمی جلوتر از من
مرحوم هاشـــمی
باز رسیده
همه مردم ايران
ســـنت مذهبي و قومي و
فردی
شـــخصیت مرحوم
شد؟
 84باشـــد که ایشـــان این ســـکوت و
سیاســـی مورد
مثل
اقليتهاي
را مبرا از خطا
احوالپرسی پيشقدم بودند .اســـام و امام بود .او قـــرآن بنا نهاد و
صورت منتشر خواهد هاشـــمی به ســـه
ارزیابی شـــما از
رفتم از كســـی كه كارگر را اداره میكرد
مطرح
وي نزديك ميدانستند .او نهراسيد و خويش
در
مكتب
های آيتاهلل
کردنـــد.
وی نيز باغهـــا
بهعنوان یک چهره ســـتمداران و حتی
چیست؟
باز میگردد و هميشـــه گفتم كه من خدمتگزار شما خود را بر اســـاس اعتـــدال نيز يک امر
به
رنجور ميشوند،
داد و از تحول
كتاب
بســـیاری از سیا
به ايشان می
خويش را تغيير فكر و روش
يكی
روزانه شهرها
بـــود و پـــدرچقـــدر زميـــن داری؟ گفت كه نشدن قفل این ناگفتهها زيادی را با خود
چرا هميشـــه به من سام بر اعتدال تكيه كرد .من اين نبايد در
دسته تقسيم میشـــود؛ در قيـــد حيات
كه در ازدحام
خيابانهاي تهران
گذار ،بارها
هاشـــمی اســـرار
ما زمين دارند
پرســـيدم
هجمه قرارمیگرفت؟
شـــما
اعتقاد
مانند همه مردم
آقای
هاشـــمی دو برابر
هاي دودآلود
مرحوم
ها
بعضی از ناگفتههای خود به گذشـــته تـــا زمانی كـــه  72منتشر هســـتم لبخند میزدنـــد و میگفتند كه قرآنی اســـت و به هرحال افراد در يک
ندانســـت.
نيز در شلوغي
رسانه مشـــكاتی كـــه متوجه بود .مرحوم
سال
اســـام ارث يک امرحق برد ،كما اينكه
ساعات عمر خود را
يكی از
شخصيت وی
گفت .عقانی اســـت كه بودند .خاطرات ايشان تا مانده است .میكنيد .به من برسد .وی به ريزترين افراد متوقف شود به میروند .وی در
دانيد كه در
معظم انقاب نيز
آيتاهلل .او اين
بزرگی
آخرين
به ما هم نمی
بگذار ثوابش
و
باقی
نبايد بگويد و
پرورده خلف
هاشمی میشد جوامع مـــا كه انقاب و می اســـت و رهبر
را
داشـــتند تا بزرگترين مسائل مقطع زمانی میآينـــد ها جلد كتاب را
دانـــد
شده و هنوز 23جلد آنمربوط به يک سال
اسامي ...دست
و شرعی
بود به دست
باعزت خود ده
گذراند.
مثل
توجه
ســـطح جامعه با
شـــهادت دادنـــد كه اموال هر آنچه را كســـی می نيســـت و ما نيز
پذير
آزاد
های مختلف
در جوامعـــیلحاظ اينكه جامعه متمدنی در يک خطبه
هر سال هم خاطرات البته من و فرزند نكات تعامـــل را در
جـــای دنيا اينگونه
انقـــاب ،كمتر
هنـــوز باور طول عمررسانده و در سمت
و ســـرانجام دانشگاه دور كه نهالي نوپا و آســـيب نشست و آن را در
هميـــن
و
شـــود.
نظام
از
به
ســـاله
بعـــد
و
هيچ
مصلحـــت
می
گراست
و
من
اســـت و آنچه
فرهنگ  7هزار
تنومند را از روزگاري
مرحوم هاشـــمی
ايشان منتشر
به چاپ
مختلف داشـــتند.
شـــود
آن را به نظاره
و اين شهادت
توانيـــم به خاطر
كرده
امانتي گرانبها
لحظه بالندگي
شخص
است
وی خواهـــش كرديم اگر میمنتشر اقشـــار
اســـت و دارای يک عـــده ديگری را بر
در قيد حيات نيســـتند هر نقش آفرينی مؤثری است كه در خط
حفظ كرد و چون
درخت پروراند و لحظه به
شـــده كه بيشتر نشده هاشمی درست نمی سخنی بگوييم حتی اگر آن بارها ارشـــد
جلد از آن
طبعا عدهای،
كـــه وی
اســـتً ،
مهم اســـت اين
مرگ هاشـــمی
در اين دانشگاه
باتمام وجود
جوی كه عليه
را كه خداوند
بوده باشـــد.
افراد
خمينی(ره) ،شهيد
برای ما
اجازه دهند ســـالی چندخوشـــحال شـــوند نـــدارم حقی اســـت اما
خويشتندبادهاي سهمگين،
آخرين حضور او
مرگ امر
نمیتابنـــد وخصلتهايـــی برخی اين در تلطيف بســـيار مهم بـــود ،و معروف خود مرحوم هاشـــمی توانســـت دفاع
خودشـــان نيز
جايزه
ســـپرد.
مثل من وارد شـــدن يک مشـــی و مكتب امامهاشـــمی گام برداريم
برابر
اهداي
دســـته
فرهنگ
ً بـــرای
ســـال  84می
شيخ طبرسي و
نبود كه شـــود تا موافقت نكردند .يک
برای خيلیهـــا
پشتيبان نظام و
بـــه آنـــان داده قاعدتـــا شـــخصيتهايی كرده بودند در زندان و بيـــرون از زندان درانتخابات
مرحوم
به نســـل جوياي دانش ونخســـتين جشـــنواره
چه سخنهايي
كه رأی وی آنی
است مدنظر
امـــا ايشـــان
میشـــود به
بود .كسی كه
اســـت كه وی
از خانوادههای
بود
علوم آن گفت و
سعی كند بهشـــتی و همانا اســـام
بود با برگزاري
اســـت كه
ظرفيت وجود ندارد كه كننـــد .مرحوم
و ريشـــه را كه
مالـــی كنـــد و معتقد وجود اين اقدامی نكردند ديگر از ايـــن كتابها مربوط هفتهای شوک بزرگ اعتدال باشد و
با انديشههاي
نيكو از قرآن و
هاشـــمی را تحمل
ايشـــان و حداقل
رهبری و جريان
خانوادهاش شبكهای داشتهزندانيـــان حمايـــت
امروز و فردا را
مصادف طبايي(ره) .و چه
با
چـــون
اعام شد اما گفتند كه مـــن كار خودم را مصاحبههـــای
ميتواند نسل
را به جای بهتری برســـاند .قرار دهيم.
عامه طبا
بیبضاعـــت
خودش و هم
شـــامل میشـــد .و دسته تـــا اين جريان
كه نشـــر آن
و در جملهای
داد و به اعتقاد
خيلـــی راحت
هم
مصاحبه را
خود را انجام
های وی میشود
هاشـــمی ،آماج تهمتهـــا بودند .به میكرده است.
كنم و
نقشي كه خانواده
بديع بر زبان آورد شريف آشنا سازد.
البته وی كار
اين اســـت كه از هاشمی به به خـــدا واگـــذار می نياورد بـــه كار خود يک شامل سخنرانی
هميشـــه مورد
و ساز در كيش
جواني گفت ،از
باب مصحف
فعـــا چاپ
اما ً
من
ساخت
تحصيل علوم
وي در
تصور ظرفيت دفاع نشده .البته گاهی روز بعـــد از اينكه رأی گاهـــی بايد برخی ديگر كه شـــده اســـت
اين سخنراني از خاطرات به قرآن او را به
طور مثال زمانی كه نسبت میدادند يا
كـــه تدويـــن
هاشمي در
مثابه يک
از اينكه عشق
ستمشـــاهي را به عشق
پســـر وی محسن
شد اما بيشتر از اين انتظار ادامـــه داد .بههرحـــال و تاريخ سپرد.
فائزه گفته
را به
وی
به مرور زمان
انس وي با قرآن ايفا كردند،شـــكنجههاي دوران
به فكر نگارش
شايعهای كه در مورد دختر وی میكند ،دفاعياتی ازمتأســـفانه طی اين ســـالها به موضوعات را
در
اينكه چگونه
آن ســـختيها
كانادا اتوبانسازی
میشد و حتی
ديني كشـــاند .از
چگونه در اوج
میشـــد كه در
مشخص شد میرفت .وی جســـارت
ميبرد و از اينكه
طور مكرر به
تحقيقات انجام شـــده
قرآن از يـــاد
وجود عزيز او را
از اين دســـت
طی
خالي و پر نشدني
كانـــادا نرفته.
تفسير افتاد.
وی حتـــی به
خداوند متعال
ماهها و سالهاي بعد جاي صبر ميكنيم و از
بي شك
اين مصيبت
خواهد كرد .بر
نمايان
را آرزومنديم.
بيشتر بزرگ علو درجات
براي آن
عکس :ایرنا

سال بیست و سوم
شماره 6436
پنجشنبه
 28بهمن 1395
 18جمادی االول 1438
 24صفحه
سایر استان ها
 300تومان
استان تهران و البرز
 500تومان

تاریــخ

قالب گذشت
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افشای

امــروز در <ایــران> بخوانیــد  :هــدف هاشــمی ،برپایــی جامعــه ای مرفه و شــاد بــود  /علی یونســی
جاي هميشــه خالي «آيتاهلل» /ســيد طه هاشمي  -افشــای خط انحراف ،آخرین کار هاشــمی /غالمعلی رجایی
هوادار پرشــور فقه پویا /محمود شفیعی  -داراییهای هاشمی پشتوانه مالی انقالبیون بود  /محمدمهدی عبدخدایی
چند نما از ســیمای یک سیاستمدار /مصطفی ایزدی  -مظلومیت ،عامل افزایش محبوبیت هاشمی  /محسن غرویان
نرمش و استقامت ،دو بازوی دیپلماسی «آیتاهلل»  /هاشمی؛ نماد یک نهاد  /سید محمدصادق خرازی

کار هاشمی
راف ،آخرین
خط انح

وزیر نفت :توافقنامه با «توتال» دو ماه دیگر قرارداد میشود

5

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان:

 ۲۲بهمن امسال ،مایهآبروی انقالب و ایران اسالمی شد
اقیانوس عظیم مردم متحد است و با افرادی که به عاشورا اهانت کردند آشتی نمیکنند
مگر مردم با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود ندارد

بیکاری و رکود و گرانی از مشــکالت مهم کشــور اســت البته مسئوالن در تالش هستند
اما ظرفیتهای کشور بیش از اینهاست
شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت پس از آنکه همراه ولیعهد خود در فرودگاه به استقبال روحانی رفت با رئیس جمهوری به مذاکره نشست /عکسPresident.ir

پای خوزستان
در گِل مانده است
7

دیگر
صفحهها

مسکن «اجتماعی» و «حمایتی» به تصویب دولت رسید
دیدار وزیر ورزش با مدیر شبکه  :3نگاه «برد  -برد» به حق پخش دارم
ترامپ« :تل آویو» شهرک سازیها را متوقف کند
اهداف و اندیشههای هاشمی

خبر

واکنش سخنگوی وزارت خارجه
به مواضع امریکا و ترکیه

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز گذشته به بیانیه
وزارت امــور خارجــه امریکا و نیز اظهــارات رئیسجمهوری
ترکیه واکنش نشــان داد .به گزارش ایســنا ،بهرام قاسمی در
واکنش به بیانیه روز گذشته وزارت امور خارجه امریکا که مدعی سرکوب اقلیت قومی
و فعاالن سیاسی در ایران شده بود ،گفت :دولت و ملت ایران تجربه بسیار تلخی از
دخالتهایکالمیگاهوبیگاهوبیموردمقاماتامریکاییدرامورداخلیخوددارندو
بههیچوجهچنینبیانیههایمداخلهجویانهایرانمیپذیرند.ویباتأکیدبراولویت
داشــتن رعایت حقوق شــهروندی در ایران افزود :بیشــک صدور اینگونه بیانیهها
را امری مغرضانه ،مشــکوک ،نابجا و اقدامی با اهداف سیاســی خاص تلقی و آن را
بشدت محکوم مینماید .سخنگوی وزارت خارجه همچنین با بیان اینکه اظهارات
اردوغان در بحرین تحت تأثیر جو و فضای هیجانی خاصی انجام شده است ،گفت:
ثباتوامنیت،اولویتاصلیجمهوریاسالمیایراندرمنطقهاست.

احسان بداغی

پاســخ فــوری وزیــر راه بــه رئیــس مجلــس
مبنــی بر اینکه هــر لحظهای که اعالم شــود
حاضــر اســت در جلســه اســتیضاح حضور
یابد ،معنایش چیزی جز اطمینان به عدم
موفقیت این طرح نبود؛اطمینانی که دیروز
درمجلسنشانههایآنبروزکرد.فراکسیون
امید علناً مخالفت خود را با استیضاح وزیر
راه اعالم کرد و در مقابل تعدادی از اعضای
دو فراکســیون دیگر هم به «ایران» گفتند با
طرح این استیضاح موافقت ندارند .عباس
آخوندی قرار است روز یکشنبه برای توضیح
بــه ســؤاالت اســتیضاحکنندگان در صحــن
علنی حاضر شــود .بــه عبارتــی روزهایی که
میتوانســت صرف رایزنی به نفع وزیر شود
عمــاً روزهای تعطیالت مجلس اســت که
نمایندگاندرحوزههایانتخابیهخودحضور
مییابنــد .دولــت و وزارت راه و شهرســازی
هیچدرخواستیمبنیبرتغییرروزاستیضاح
به سهشنبه یا چهارشنبه هفته بعد نداشتند
تا بتوانند فرصتی برای رایزنی با نمایندگان
بــه دســت بیاورند .ایــن رفتار هــم میتواند
نشــانی از آن باشــد کــه پاستورنشــینان نیــز
چنداننگرانعواقبایناستیضاحنیستند.
اســتیضاح آخوندی 33امضــا دارد که البته
بر اســاس تجربه امضای زیادی برای نشان
دادنمخالفتاکثریتمجلسبااونیست.
ëëمخالفتفراکسیونامید
رئیس فراکســیون امید مجلس با اشــاره
به نشست صبح دیروز فراکسیون امید برای
بررســی اســتیضاح وزیــر راه گفــت کــه نظــر
فراکسیون امید مخالفت با استیضاح است.
محمدرضــا عــارف در پایان جلســه مجمع
عمومی فراکسیون امید در گفتوگو با ایسنا
اظهــار کــرد :حدود دو مــاه و نیم پیش در پی
مطرح شدن اســتیضاح آخوندی ،کمیتهای
در فراکســیون امیــد بهمنظور بررســی ابعاد
مختلف این مسأله تشکیل شد تا این مسأله
را بهصــورت تخصصــی بررســی کنــد و ایــن
کمیتــه نیز چندیــن مرتبــه در ایــن رابطه به
هیــأت رئیســه و همچنیــن شــورای مرکــزی
فراکســیون گــزارش داد .وی بــا بیــان اینکــه
«دستور اصلی این جلسه بررسی استیضاح
وزیر راه و شهرســازی بود» ،خاطرنشــان کرد:
همچنیندرراستایبرگزاریسلسلهجلسات
فراکسیون امید با آقای آخوندی هم تشکیل
جلسه دادیم و آقای وزیر گزارشی از عملکرد
و برنامههــای آینــده خــود مطرح کــرد و این
درحالی بود که در آن جلسه بحث استیضاح
مطرح نشد ،چرا که اساساًمشخص نبود این
مسألهتاچهمیزانجدیباشد.
ادامهدرصفحه2

پاسخ مثبت همسایگانجنوبی به ابتکار منطقهای ایران
روحانی :اتحاد همه کشورهای منطقه علیه معضالت فراگیر مانند تروریسم ضروری است
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ارزیابی میرمحمود موسوی از سفر روحانی به عمان و کویت در گفتوگو با «ایران»:

کاهش اختالفات منطقهای ،راهکار مبارزه با تروریسم است
مهراوه خوارزمی

ســفر روحانــی بــه عمــان و کویــت
بــه عنــوان دو عضــو شــورای همــکاری
خلیجفــارس کــه یــا ســابقه میانجیگــری
میــان ایــران و دیگــر کشــورها را داشــتهاند
یــا پیشــنهاد میانجیگــری دادهانــد،
ایــن ســؤال را مطــرح کــرد کــه ایــن ســفر
تا چــه حــد میتوانــد در بهبود مناســبات
اثرگــذار باشــد .گفتوگــو بــا میرمحمــود
موســوی درســت ســاعاتی پیــش از انجام
این سفر و در شــرایطی انجام شد که هنوز
محتوای پیام ارسالی از سوی امیر کویت از
سوی مقامات رســمی ایران تأیید و آشکار
نشده بود .موسوی به عنوان یک کارشناس
مســائل منطقــه در این گفتوگــو از موانع
پیــش روی تغییــر مناســبات دو قطــب
تأثیرگذار منطقه و راهکار اساسی حل گام
به گام این مسائل گفت.
ëëســفر رئیس جمهوری ایران به دو کشــور
عمــان و کویت بــا توجــه بــه گمانهزنیها
دربــاره نتایــج ایــن ســفر و تأثیــر آن بــر
مناســبات ایران و کشــورهای عضو شورای
همــکاری خلیــج فــارس مــورد توجــه
بســیاری از رســانهها قــرار گرفتــه اســت.
به باور شــما این ســفر عــاوه بر تأثیــری که
بــرروابــطدوجانبــهداردتاچهحــدبردیگر
روابــط منطقهای ایــران و بویــژه وضعیت
روابــط ایــران و عربســتان ســعودی
مؤثرخواهدبود؟
روند ســاختن روابط دوجانبه یا به طور
کلی سیاســت خارجی روندی موزاییکی و
قدم به قدم است و کم کم ساخته میشود.
رابطه دو کشــور زمــان میخواهــد و با کنار
رفتن ابرهای بیاعتمادی و با حل مسائل
و مشــکالت و موانع آهسته آهسته ساخته
میشــود .برعکــس ایــن قضیــه تخریــب
رابطه بســیار ســریع اتفاق میافتد .ســؤال
شما اما درباره رابطه ما با برخی کشورهای
همســایه و برخــی کشــورهای منطقــه
متوجــه موضوعــی اســت که متأســفانه با
بی تدبیریها بشــدت صدمه دیده است.
ایــن امر ممکن بود که با مدیریت عاقالنه
و کارشناســانه به وجود نیایــد .اما در اینکه
رابطه با کشورهای منطقه و همسایه برای
سیاســت خارجــی هــر کشــوری از درجــه
اهمیــت باالیی برخــوردار اســت ،تردیدی
نیســت .اگــر در سیاســت خارجــی دیگــر
کشورهای دنیا مطالعه کنید ،خواهید دید
که عموماً جایگاه خاصی برای کشــورهای
همسایهشــان قائل هســتند .ایــن اهمیت
از این منظر اســت که کشــورهای همسایه
میتوانندفرصتهایخوبیدرزمینههای

نیمنگاه

ëëتهــران و ریــاض بــه خاطــر منافع ملــی و منطقــهای و بهبــود امور
کار را به دســتگاه دیپلماســی واگــذار و از تهدید و فشــار و حرکتهای
نامناسبجلوگیریکنند
ëëاگــر مــا بتوانیــم در ایــن منطقــه همــکاری کنیــم ،میتوانیــم بــر
بحرانهایجهانینیزتأثیربگذاریم
ëëاگرایرانوعربستانبتوانندسوءتفاهمهاییراکهازطرفخودشان
ایجاد میشــود مدیریت کنند ،میتوان گفت که مشکل جدی برای
قدم برداشتن در جهت حل مشکالت وجود ندارد
ëëمنطقه ما یکی از بحرانیترین مناطق دنیا اســت .گروه تروریســتی
داعشتنهاجلوهبیرونیومحصولمخرببحرانهایمنطقهاست

مختلفبراییکدیگرایجادکنند،همچنان
که میتوانند باالترین تهدیدها را نیز برای
یکدیگر فراهــم آورند .هرچنــد باید گفت
اگر سیاســت خارجی کشــورمان را در طول
چندین دهه گذشته ارزیابی کنیم ،ما از این
منظرنمرهباالیینمیگیریم.
ëëدر حالــی کــه برقــراری روابــط مطلوب و
سازندهباهمسایگانجزواصولدیپلماسی
کشــورمان بوده اســت ،چرا در ایــن زمینه
موفقنبودهایم؟
به دالیل مختلف ،بخشی به این دلیل
اســت که مــا نظام نوپایــی داشــتهایم و در
ســالهای آغازیــن گرفتار جنــگ بودهایم.
بعــد از آن نیز برخی تحــوالت و تغییرات
سبب شد که ما آنچنان که باید ،نتوانیم با
مجموعه همســایگانمان روابط مطلوب
داشته باشیم .در چند سال اخیر نیز تحت
تأثیــر بعضــی برخوردهایــی کــه از ســوی
بعضی جریانات ناآگاه صورت گرفته ،کار
رابطه با کشورهای همسایه دچار مشکالت
جدی شده اســت .از جمله در مورد کویت
هــم بایــد گفــت رابطــه مطلوب نیســت.
البته عمــان به دالیل ســوابق خوب پیش
از انقــاب رابطه متفاوتی با ایــران دارد .در
رأس این مشــکالت رابطه ما با عربســتان
است که از جهات مختلف برای ما اهمیت
دارد .اهمیــت رابطــه ایــران و عربســتان
در حــوزه نفت و اقتصــاد ،در حــوزه دین و
اعتقاد و حج و ...و در حوزه مسائل منطقه
و نفوذی که عربســتان به شــکل ســنتی در
منطقه دارد و همچنین در مسائل قومی و
غیر قومی اعراب قابل بررسی است.
نکتهای که باید توجه داشت ،این است
کــه مجموعــه کشــورهای جنــوب خلیــج
فارس به عربستان به چشم برادر بزرگتر
نگاه میکنند .ســهم و نقشی که حکومت
ســعودی روی سیاســت خارجــی ســایر
کشــورها دارد ،به هیچ وجه نادیده گرفتنی
نیست .شاید اگر تک تک این کشورها مثل

بحرین ،کویت ،قطر و عمان فارغ از روابط
ویژهخودشانباعربستانمیخواستندباما
رابطهداشتهباشند،روابطبهتریراتنظیم
میکردند .اما تحــت تأثیر قطببندی که
در منطقه شــکل گرفته اســت ،میتوانیم
بگوییم که ما عربستان را در رأس جریانی
میبینیــم کــه بــا توجــه بــه تلخــی رابطه
روی روابــط ما با تک تک این کشــورها آثار
منفی زیادی گذاشته است .این کشورها در
چارچوب شــورای همــکاری خلیج فارس
ســالها اســت که با یکدیگــر کار میکنند و
از همکاریهــای منطقهای مشترکشــان
بهرهمند هســتند .این چارچوبی اســت که
در مناطق مختلف دنیا تجربه شده است
که تا این اواخر موفقترینش اتحادیه اروپا
بود .در کشــورهای آسیایی نیز نمونههایی
ماننــد ســارک یــا اکــو وجــود دارد .اصــوالً
فواید کارهای منطقهای متوجه مجموعه
کشــورهای منطقه است .ریشــه تمایل به
این همکاریها در این اســت که اصوالً امر
مهم توســعه و امــر مهمتر امنیــت هر دو
متکی بــر ترتیبات منطقهای هســتند و نه
متکی بر مرزهای یک کشــور .این تغییری
است که در طی چندین دهه گذشته شکل
گرفته است و باید متوجه این تحول باشیم
و بتوانیــم کــه روابــط خودمان را به شــکل
منطقــهای تنظیــم کنیــم .همان طــور که
به صــورت دوجانبه نیــز تنظیم میکنیم.
کشورهای جنوب خلیجفارس متوجه این
مسأله هســتند و به همین دلیل همکاری
منطقهایشان را توســعه دادهاند .از حوزه
اقتصاد شــروع و آن را به حوزههای امنیتی
گسترش دادند و روابط سیاسی گستردهای
ایجاد کردند که بهرهاش را هم میبرند .با
وجود این تحول شکلی و ماهوی در سطح
منطقــه مــورد بحــث مــن تصــور میکنم
داشــتن رابطه با تک تک کشــورهای حوزه
خلیج فارس از جهت نزدیک کردن ما به
اهدافمان یک ضرورت است.

عکس :امیر رجبی  /ایران

سرنوشــت ایــن گونه رقم خــورده بود که ملــت بزرگ و
اول دفتر
کشــور پهناور ایران در روزهای پایانی ســال 1395پدری
مهربان ،دلســوز ،تکامل یافته و مســلط بر امــور ایران و
ی هاشــمی رفســنجانی،
منطقــه را از دســت بدهد .آقا 
فرزند راستین اسالم و ایران بود که در پرتو ایمان سرشار
خود و با ارادهای مصمم و خستگی ناپذیر ،عمر پربرکت
حسین مرعشی
خود را برای ســاختن خود و تحقــق آرمانهای نهضت
امام خمینی(ره) به کار گرفت.
سخنگویحزب
کارگزاران سازندگی
ی هاشــمی در طول عمر پربرکت خود ،لحظهای
آقا 
از آموختن ،رشــد و تکامل غفلت نکرد .او چه در دوران
طلبگــی در حــوزه علمیــه؛ چــه در دوران ســخت مبــارزه و زنــدان و مقاومــت
چه در دوران پر آشــوب و پر ماجرای اســتقرار نظام مقدس جمهوری اســامی
چه در دوران ســازندگی و چه در دهههای اخیر در مجمع تشــخیص مصلحت
نظام همواره در حال مطالعه ،آموختن ،اندیشــیدن و آموزش دادن نیروهای
الیــق بــرای اعتالی ایران و اســام بود .هاشــمی را خداوند ،بــزرگ آفریده بود
و او این بزرگی را نه دستمایهای برای تکبر و فخر فروشی بلکه سرمایهای برای
ساختن ایرانی سراسر آبادانی و عاری از فقر به کار گرفته بود.
همــه کســانی کــه ایامــی کوتــاه یــا بلنــد بــا مرحــو م هاشــمی کار کــرده بودنــد
هیچ گاه به یاد ندارند که ایشــان در مقابل اندیشــههای بلند ،راهکارهای نو و فکرهایی
ی هاشــمی همواره مشــوق فکرها
بدیــع و آرمانــی اندک مقاومتی کرده باشــد؛ چه آقا 
و اندیشــههای بزرگ بود .او به ایرانی میاندیشــید که به عنــوان الگو و نمونه در جهان
مطرح میشــود؛ او عالقه داشــت ایرانیها در رفاه  ،آســایش و آرامش زندگی کنند؛ او
عالقه داشت که ایران مظهر وحدت فرق اسالمی باشد و در این راستا بارها و بارها برای
تنش زدایی از روابط ایران با کشورهای منطقه همچنین کشورهای صنعتی پیشگام بود.
ی هاشمی به ایرانی میاندیشید که مبلغ صلح و مسالمت جو است؛ و او مصلحی
آقا 
بود که توانست بخش مهمی از افکار خود را به جامعه مدیران ایران منتقل کند.
امروز اگ ر هاشــمی نیســت نســلی از مدیران دلســوز وجود دارند تا در ســایه
نظــام جمهــوری اســامی و تدابیــر رهبــر معظــم انقــاب بتواننــد ایــران را
بــه قلههــای بلند عــزت رهنمون شــوند؛ امــروز ســرمایههای انســانی فراوانی
کــه در لــوای انقالب اســامی و سیاســتهای یــاران وفــادار امــام(ره) از جمله
ی هاشــمی رفســنجانی تربیت شــدند ،اندوختــه و ظرفیت عظیــم نظام و
آقا 
ی هاشمی ،با کار
کشــور هســتند .بر ماست که در نبود شــخصیتهایی مثل آقا 
جمعی ،هماهنگ و تعامل ســازنده بین نیروهای تحصیلکرده و کارآزموده و
مدیران با تجربه ،مسیر تعالی کشور را بپیماییم و هم جمهوریت و هم اسالم
را تقویت کرده و کارها را به سامان برسانیم؛ انشاءاهلل ایرانی آباد داشته باشیم
ی هاشمی رفسنجانی و دیگر درگذشتگان و بزرگان
تا روح امام(ره) ،شــهدا ،آقا 
کشــورمان ،به ایرانی ســربلند ببالند و مردم در ســایه اســام و نظام جمهوری
اسالمی از مشکالتی که امروز با آن دست و پنجه نرم میکنند ،فارغ شوند.

مخالفتفراکسیونهای<امید>
و<مستقل> با استیضاح آخوندی

«سلطان» عمان و «امیر» کویت میزبان رئیس جمهوری بودند

ëëبازگردیم به سفر اخیر ریاست جمهوری،
این رفــت و آمدها به چه ترتیــب میتواند
مؤثرباشد؟
قــدم اول این اســت کــه مــا بتوانیم در
ایــن نــوع ســفرها در گفتوگو بــا مقامات
طرف مقابل زمینهها و عوامل ایجاد ســوء
تفاهمراشناساییکردهورفعکنیم.دومین
قــدم تســهیل و فراهــم کــردن زمینههای
همکاریبایکدیگراست.بایددستگاههای
مختلف مأمور فراهم کــردن این زمینهها
شــوند و بنــای منطقهای ســاخته شــود که
هر کشــوری ســهمی از آن بنــا دارد و در آن
زندگــی میکنــد .بــه بــاور مــن بــا توجه به
مشــکالت عدیده و جدی که ما در منطقه
داریــم ،اهمیــت ایــن مذاکــرات و تبــادل
نظرها مضاعف میشــود .در حال حاضر
منطقــه مــا یکــی از بحرانیتریــن مناطق
دنیــا اســت؛ در شــرق و غرب کشــورما چه
در افغانســتان و چــه در عــراق و ســوریه
مشــکالت و بحرانهای جدی وجود دارد.
گروه تروریســتی داعش تنها جلوه بیرونی
و محصــول مخــرب بحرانهــای منطقــه
اســت .بحرانــی که نــه فقط مــا را که همه
کشــورهای جهان از جمله اروپــا و امریکا را
گرفتار خود کرده اســت .اگر مــا بتوانیم در
ایــن منطقه همکاری کنیــم ،میتوانیم بر
بحرانهای جهانی نیز تأثیر بگذاریم .شما
حتماًخبرهارادنبالمیکنید.درمجموعه
سفرها و دیدارهای مقامات دنیا با یکدیگر

یکیازاصلیترینموضوعاتیکهدردستور
کار گذاشــته شــده و مــورد تبادل نظــر قرار
میگیرد ،بحث تروریســم و داعش اســت
کــه در منطقــه پیرامونــی ما ریشــه دوانده
است .تضمینی هم وجود ندارد که بگوییم
ما واکســن زدهایم و این پدیده به ســراغ ما
نخواهد آمد .این تهدیدی است که متوجه
همــه هســت و عقل ایجاب میکنــد که ما
به ریشــههای قضیه توجه کنیــم و با آنچه
بــه عنوان تهدیــد اول امنیتــی دنیا مطرح
اســت با عقل جمعی منطقهای و کاستن
از اختالفــات مواجه شــویم .من مطمئنم
کــه ســفر آقای روحانــی به عمــان و کویت
میتواند در این جهت تأثیرگذار باشد.
ëëبعضــی ناظــران معتقدنــد ایــن روزها
پیامها و نشانههای مثبتی از سوی مقامات
ریاض به تهران ارســال شــده اســت .آنها
همــکاری عربســتان بــا ایــران در اجالس
اوپک ،تعامل مثبت دو کشور در کمک به
حل مسأله ریاســت جمهوری لبنان و نیز
دعوت از ایران برای حضور در مراسم حج
را از جمله این نشــانهها ارزیابــی کردهاند.
شــاید به همین دلیــل هــم گمانهزنیهای
ویژهایدربارهســفروزیــرخارجهکویتبه
تهــران و احتمال اینکه او حامل پیشــنهاد
میانجیگری و مذاکره بوده اســت ،مطرح
شــد .ایــن گمانهزنیها تا چه حد درســت
است؟
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