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اعالم زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
زمان برگزاری مراسم هفتم مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی اعالم شد .اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیهای اعالم کرد« :مراسم هفتمین شب در گذشت مجاهد
نستوه حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه بیست و ششم دی ماه از ساعت  ۱۵الی  ۱۷در محل حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) و در کنار مزار شریف آن یار سفر کرده برگزار خواهد
شد .شرکت عموم هموطنان در این مراسم موجب شادی روح آن عالم ربانی و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود».

جانشینان آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در سمتهایی که داشت چگونه تعیین میشوند؟

اخبار

جای خالی «آیتاهلل»

روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان:

ایران از هیچ تالشی برای کمک به ملت و دولت
افغانستان دریغ نخواهد کرد
رییسجمهوری ،امنیت ،ثبات سیاسی و وحدت
ملی را پایههای اصلی برای روند توسعه افغانستان
و رفاه مردم این کشور دانست و تاکید کرد که
جمهوری اسالمی ایران از هیچ تالشی برای کمک
به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهد کرد.
حجتاالسالم حسن روحانی در دیدار عبداهلل عبداهلل
رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان که برای ابراز
تسلیت دولت و ملت افغانستان به مناسبت درگذشت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،در صدر هیاتی در تهران حضور یافته است ،ابراز امیدواری
کرد با تقویت ثبات سیاسی و وحدت در افغانستان ،بتوان پروژههای مشترک را هر چه
سریعتر اجرایی کرد .رییسجمهوری با قدردانی از تسلیت دولت و ملت افغانستان ،اظهار
کرد :حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی از استوانهها و ستونهای ایران اسالمی بودند
که در مسائل منطقهای و بینالمللی و از جمله در موضوع افغانستان ،پیوسته برای تقویت
صلح و ثبات آن کشور تالش میکردند و امیدوارم همگان بتوانیم همان مسیر و راه را در
تالش فی مابین ادامه دهیم .روحانی تصریح کرد :دولت جمهوری اسالمی در کنار مردم
و دولت افغانستان بوده و خواهد ماند .رییسجمهوری با اشاره به چارچوبهای مناسبی
که برای توسعه همکاریهای دوجانبه ترسیم شده است ،گفت :توسعه بندر چابهار و
تقویت شبکههای ریلی و از جمله اتصال راه اهن ایران به هرات میتواند به توسعه
همکاریهای تهران – کابل شتاب بیشتری ببخشد .روحانی در ادامه تروریسم را معضلی
نه تنها برای افغانستان بلکه برای کل جهان برشمرد و بر ضرورت مقابله آن تاکید کرد.
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان نیز در این دیدار با ابالغ پیام
تسلیت دولت و ملت کشورش به مناسبت درگذشت حضرت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
گفت :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی شخصیتی شناخته شده برای مردم افغانستان است و
مردم ما هرگز کمکهای ایشان بویژه در دوران سخت را فراموش نمیکنند.

سرمقاله
دوستان «یهویی»
ادامه از صفحه یک
باور بر این است که کمک کردن به سبکتر رفتن مردگان به درگاه عدل الهی ،با این
اعمال باعث سبکتر شدن و آمرزیده شدن خودشان توسط هم میشود.
در هنگامه رحلت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،از همان ساعتهای شامگاه یکشنبه،
 19دی ماه در کنار غم و اندوه یاران ،نزدیکان و البته هواداران وی و بهت دیگرانی که
در ناگهانی بودن این رویداد مانده بودند ،رویکرد برخی کسانی که در هنگامه زنده بودن
آیتاهلل فقید ،از هیچ حمله و هجمهای به وی پرهیز نمیکردند جالب توجه بود .این
رفتارها و شیوه عمل را نمیتوان در چارچوب فرهنگ رفتاری ایرانیان شیعه درباره مرگ
طبقهبندی کرد .وقتی این رویکرد پس از رحلت هاشمی رفسنجانی را با رفتارهایی که
این دسته در سالهای اخیر درباره او انجام دادند مقایسه کنیم ،میتواند دریافت که این
رویکرد فراتر از خدا بیامرزی گفتن و حالل کردنهای مرسوم این شرایط است.
مخالفان و منتقدان هاشمی رفسنجانی در روزگار رحلتش سه دستهاند .دستهای
هستند که مشکل اصلیشان با نظام جمهوری اسالمی است و هر کس ذیل آن باشد ،بر
همین اساس دشمن است و باید بر او هر جور که میشود تاخت .این دسته حتی پس
از رحلت هاشمی نیز با همان رویکرد پیشین به هجمه خود علیه هاشمی و حتی هر
آن کس که برای رحلت وی عزادار است پرداختند و میپردازند .به هر حال حرجی بر
این دسته نیست که الاقل تکلیفشان با خودشان و تکلیف دیگران با آنها روشن است.
دسته دوم کسانی هستند که زمانی در زمره منتقدان و حتی مخالفان رفسنجانی قرار
داشتند .اصالحطلبان و بخشی از بدنه روشنفکری را که تالش میکند به جریانهای
سیاسی با دیدگاه و منطق روز بنگرد را میتوان در این عرصه طبقهبندی کرد .با این
حال این دسته حداقل از سال  88به این سو آن نگاه ضدیت را کنار گذاشتند .برخی
زعامت هاشمی را پذیرفتند و برخی حداقل پذیرفتند که جایگاه وی در تعادل سیاست
ایران ویژه است .این دسته در زمره کسانی بودند که رحلت آیتاهلل آنها را شوکه و
اندوهگین کرد و نگران آینده سیاسی ایران بدون حضور شیخ اعتدالگر شدند .چیزی که
بیشتر جلب توجه میکند ،نگاه دسته سومی است که در سالهای اخیر و به ویژه پس
از بزنگاه  ،88در مقابل آیتاهلل هاشمی رفسنجانی قرار گرفتند و از هیچ هجمهای علیه
او فروگذار نکردند .هرچند عبور این جریان از هاشمی رفسنجانی از سال  84آغاز شده
بود ،اما در سال  88و در میانه مناظرههای انتخاباتی با هجمههای یک طرفه محمود
احمدینژاد و ذوقزدگی این جمع بروز عینی پیدا کرد .با حضور دوباره احمدینژاد در
پاستور ،یاران حلقه احمدینژاد ،حامیان اصولگرا ،نواصولگرا و تندروی وی ،خط حمله و
هجمه را به آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ادامه دادند .نزدیک شدن سران اصالحطلب به این
شیخ سیاست و البته پیروزی حسن روحانی – که به عنوان یکی از یاران اصلی هاشمی
شناخته میشود – در انتخابات  92باعث شد که آتش توپخانه هجمهها شدیدتر شود.
دیگر فرقی نمیکرد که از ثروت هاشمی به عنوان عامیانهترین هجمه استفاده کنند یا
فرزندان وی را به وجهالمصالحه دشمنی با پدرشان قرار دهند و یا حتی ضعفهای ادعایی
عملکرد دولت را به پای وی به عنوان پدر معنوی جریان اعتدال بنویسند .برنامه این جمع
بر این بود که هاشمی رفسنجانی باید از هر جناح ممکن مورد حمله شدید و دائمی قرار
گیرد و میگرفت .در این میان همراهی صداوسیما با این جریان جالب توجه بود .هاشمی
رفسنجانی که هیچ وقت نتوانسته بود بر اساس حق قانونی خود به دفاع از خود درباره
ادعاهای احمدینژاد در مناظرات  88برخیزد ،مورد بیمهریهای شدیدتر این سازمانی
که نام «ملی» را با خود میکشد قرار گرفت تا جایی که در برهههایی از زمان به نظر
میآمد نام آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به لیست ممن وعالتصویران به جز در زمان ذم اضافه
شده است! این که صداوسیما به ناگاه تغییر رویه داد و با رحلت آیتاهلل به مدح و ثنای
وی پرداخت عجیب بود .عجیبتر رسانههایی مثل کیهان بودند که همواره با القاب خاصی
هاشمی رفسنجانی را مورد عنایت قرار میداد و حال او را خدمتگزار انقالب میخواند .در
این میان رفتار ارگان رسانهای نزدیک به محمدباقر قالیباف از همه جالبتر بود .مجموعه
«همشهری» که چند روز پیش از درگذشت هاشمی رفسنجانی ،در کارتونی روی جلد
همشهری ماه در هجمهای به وی تاخته بود ،به ناگاه تغییر رویه داد .این رفتار در عمل
برخی شخصیتهای منتقد و ضد هاشمی رفسنجانی نیز دیده میشد.
در این شرایط میتوان سه سناریو را متصور شد .در درجه اول اگر فرض کنیم این
رفتار ناشی از شیوه فرهنگی دینی ایرانیان شیعه با مقوله مرگ است ،باید این سوال را
مطرح کرد که چرا در زمان زنده بود یک فرد باید این چنین علیه او بود که رفتارهای
پس از مرگش باعث تعجب شود؟ آنها که هاشمی رفسنجانی را به طلحه و زبیر قیاس
کردند و از نابخشودگی ابدیاش گفتند ،فکر نکردند که اکنون اگر او را مالک اشتر و عمار
ویاسر میخوانند ،از دید دیگران چگونه به نظر میرسد؟ در وهله دوم به نظر میرسد
که برخی مایل هستند محبوبیت هاشمی رفسنجانی را در میان بخش خاصی از مردم
به نفع خود مصادره کنند و یا حداقل حساب آن بخش خاص را جدا کنند .در نهایت
میتوان فرض کرد که این رفتارها حاصل ریا و بهرهگیری از جو اجتماعی و همرنگ
جماعت شدن صورت گرفته است .با این حال هر کدام که باشد ،حتی اگر فردی موافق
انتقاد از هاشمی رفسنجانی باشد ،نمیتوان چنین رفتاری را سالوسانه ،پرفریب و ریاکارانه
ندید .این رفتارها نه تنها از چشم جامعه پنهان نمیماند ،که موجب از چشم افتادن هم
میشود .هاشمی رفسنجانی رفت و هر مرگ و رحلتی یادآور این است که همه میروند.
باشد که الاقل این افراد هم به یاد مرگ بیفتند و فکر کنند که پشت تابوتشان چند نفر
و چه کسانی راه خواهند رفت.

ادامه از صفحه یک
به گفته این فعال اصالحطلب ،شخصی که ریاست این مجمع
را عهدهدار میشود باید واجد شرایط تام و تمام باشد ،کما اینکه
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی اینگونه بود.
همین ویژگی موجب شد تا رهبر انقالب ایشان را به این
سمت منصوب کردند .عطریانفر ،هاشمی رفسنجانی را شخصیتی
جامع االهداف میداند که میتوانست تمامی مسائل را از موضع
کالن دیده و بتواند مصلحت مردم و کشور را از مسیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام پیش ببرد و به سرمنزل مقصود برساند.
او درخصوص جایگزینی وی نیز بر این باوراست که طبعا رهبری
با توجه به کنش و رویکردی که این مجمع داراست ،قطعا پس از
جناب هاشمی شخصیتی مشابه ایشان یا با همان مختصات ،در
حدی که مورد قبول جامعه نخبگان باشد را انتخاب میکنند؛
اگرچه که هیچکس جای خالی او را نمیتواند پر کند .با توجه
به این مسئله که دوره ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجمع
تشخیص مصلحت نظام اسفندماه سال جاری به اتمام رسیده و
رییس بعدی این مجمع توسط رهبرانقالب و به مدت  5سال
انتخاب میشود ،این پرسش را میتوان مطرح کرد که انتخاب فرد
جدید به سمت ریاست این مجمع چه تاثیراتی بر روند معادالت
سیاسی کشور دارد؟ حسن رسولی ،سیاستمدار اصالحطلب اعتقاد
دارد که برای تعیین رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در
کنار شرایط و ویژگیهای عمومی احراز این جایگاه مهم ،دو عامل
نقش برجسته و تعیینکنندهای را ایفا میکنند؛ او عامل نخست
را جایگاه و منزلت این نهاد در حل اختالف و تشخیص مصالح
نظام دانست که اقتضا میکند فردی در راس آن باشد که در
فضای عمومی کشور ،در میان قوای سهگانه و بخشهای اصلی
حاکمیت نظام جمهوری اسالمی از مقبولیت و اعتبار باالیی
برخوردار باشد تا بتواند متکی بر اعتماد طرفین نسبت به اداره
این نهاد اقدام کند؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در حل
منازعه و ارائه مشورت به رهبری و نیز انجام داوری در مواقعی
که میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان برسر طرحها
و لوایح مصوب مجلس دوگانگی و اختالف نظر پیش میآید ،حل
اختالف کرده و از این طریق میان دیدگاههای مختلف همسویی
و همراهی ایجاد کرده و حداکثر انسجامبخشی و همگرایی را در

سطوح عالی قانونگذاری کشور فراهم کند .به گفته حسن رسولی،
مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تاسیس تا پیش از رحلت
تاسفبار مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که خود جزء حلقه اول
امنای حضرت امام ،انقالب و رهبری بودند همواره توسط مرحوم
آیتاهلل هاشمی با مشی فراجناحی و اعتدالگرایی اداره شده است؛
فلذا وی در این سالهای طوالنی در هرکدام از وظایف خود چه
ارائه نقطه نظرات مشورتی به رهبری براساس قانون اساسی برای
تعیین سیاستهای کلی نظام ،چه در مقام انجام و ایفای نقش
داوری در موارد اختالفی میان شورای نگهبان و مجلس شورای
اسالمی سبک مدیریت و شیوه بسیار دقیق ،هوشمندانه و همه
جانبهای را پیش گرفته بود .او با تشریح این موارد به عامل دوم
تاکید میکند :طبیعتا تجارب مدیریتی و سوابق برجستهای که
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی قبل از پیروزی انقالب اسالمی به عنوان
معتمد حضرت امام در به ثمر رساندن انقالب اسالمی برعهده
داشته ،به کمک او میآمد و سایر افراد مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،جمعبندی ،تصمیمگیری و تعیین سیاست و مدیریت
این مدیر برجسته نظام را به عنوان فصلالخطاب قبول داشتند؛
طبیعی است تعیین جایگزین چنین چهرهای با توجه به این دو

عامل که از مهمترین عوامل تعیینکننده هستند ،حائز اهمیت و
حساسیت بسیار باالیی است .ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظام و مجلس خبرگان رهبری از یک سو مطرح است و سرنوشت
دانشگاه آزاد اسالمی از دیگر سو ،که هر یک ابهاماتی را در خود
دارند .دوره چهارساله ریاست حمیدمیرزاده بر دانشگاه آزاد اسالمی
شهریورماه سال آینده به پایان میرسد و یقینا تعیین ریاست
هیات امنا و رییسه بزرگترین دانشکده حضوری جهان میتواند
تاثیر بسزایی بر انتخاب ریاست آن و تعیین سیاستهای آموزشی
به کار رفته در این دانشگاه داشته باشد .محمدعطریانفر ،فعال
سیاسی دراین خصوص گفت :موقعیت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در مجمع ،موقعیتی کامال متفاوت از دانشگاه آزاد اسالمی بود.
طبعا در شرایط فعلی ،شخصیتی انتخاب میشود که بتواند مسیر
پیشرو را با سیاستهای گذشته تطبیق داده و تعقیب کند .او
معتقد است که یکی از اعضا شاخص هیات امنا به جای او انتخاب
میشوند و کسی خارج از مجموعه هیات امنا ،بخصوص در سمت
ریاست افزوده نخواهد شد .عطریانفر همچنین با اشاره به شایعاتی
درخصوص جایگزینی یکی از فرزندان مرحوم هاشمی رفسنجانی
به جای او ،تصریح کرد :اگرچه که تمامی فرزندان هاشمی در

کار ،توانا و باهوش هستند اما اینکه احدی از آنها ـ که مشخصا
میتوانیم از محسن هاشمی نام ببریم ـ به جای پدر در سمت
ریاست هایت امنا و هیات رییسه دانشگاه آزاد اسالمی تکیه زند،
دور از ذهن است .او بر این باوراست که شاید شخصیتهایی مانند
ناطق نوری یا سیدحسن خمینی انتخابی روشن و منطقی باشد
که بتوانند جای هاشمی را در موقعیت فعلی تامین کنند .از طرف
دیگر نیز محمد قمی ،عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم و
رییس سابق دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند با یادآوری سخنی
از امام(ره) که فرمودند اگر رجایی و باهنر نیستند ،خداهست
عنوان کرد :اکنون نیز اگرچه از دست دادن عالم ربانی ،آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی مصیبتی بزرگ بود اما هر خدمتگذاری که
از دنیا میرود ،فرد دیگری حتی با وجود کمی تفاوت جایگزین
میشود .نماینده مردم پاکدشت در مجلس دهم شورای اسالمی
بر این باوراست که در خصوص جایگزینی برای ریاست هیات امنا
و هیات موسس دانشگاه آزاداسالمی ،طبیعتا از میان اعضا این دو
هیات ،کسی انتخاب میشود که نسبت به این دانشگاه ،آگاهی،
آشنایی و بصیرت داشته باشد .او در خصوص سازوکار انتخاب
شخص جایگزین گفت :افراد باقیمانده از میان هیات امنا و رییسه و
نمایندگان شورای انقالب فرهنگی طی جلسهای تصمیم میگیرند
که چه کسی پس از این فعالیتهای دانشگاه آزاد اسالمی را ادامه
خواهد داد؛ طبیعتا در هر حوزه و موضعی قانون پیشبینی کرده
که اگر کسی فوت کرد یا نتوانست به وظایف خود ادامه دهد ،با
چه سازوکاری جایگزین را انتخاب کنند .قمی از فرد خاصی سخن
به میان نیاورد و گفت اسامی افرادی که تاکنون مطرح شده شایعه
بوده و تصمیم خاصی گرفته نشده است .محمود صادقی ،نماینده
مردم تهران در مجلس دهم شواری اسالمی و عضو کمیسیون
آموزش مجلس نیز بر اساس قوانین جاری معتقد است که هیات
موسس این مرکز تغییری نخواهد کرد اما احتمال دارد که فرد
جایگزین از سوی همین هیات انتخاب نشود؛ او نیز بر این باور
است تنها کسی میتواند براین جایگاه تکیه زند که بیش از دیگران
به ویژگیهای هاشمی رفسنجانی نزدیک باشد .الزم بذکر است که
تمامی دادههای کارشناسی تنها پیشبینیهایی در خصوص آینده
دانشگاه آزاد اسالمی است و تاکنون مقامات این مرکز دانشگاهی
اعالم موضع شفافی نکردهاند.

کارشناسان سیاسی به ارزیابی آرایش سیاسی طیفهای مختلف برای حضور در انتخابات پرداختند

سیاستی دو بعدی برای برگزاری انتخابات
گروه سیاسی-مرضیه جلیلی :شکلگیری فضای انتخاباتی و آرایش سیاسی
طیفهای مختلف برای حضور در میدان رقابت انتخاباتی را در شرایط کنونی
میتوان بهخوبی پیشبینی کرد.
برگزاری جلسات و اقدامات هر کدام از جناحها حاکی از این است که اصالحطلبان نهتنها
برای حمایت از حسن روحانی به اجماع رسیدهاند بلکه ائتالف خود با اصولگرایان میانهرو را
نیز حفظ خواهند کرد .اصولگرایان نیز همچنان برای رسیدن به وحدت تالش کرده و در
اطالعرسانی در این مورد با تمسک به شعار و وعده عدمتحقق این هدف بلند خود را پنهان
میکنند .کارشناسان سیاسی در ارزیابی آرایش سیاسی هر کدام از طیفهای اصالحطلب،
اصولگرا و اعتدالگرا بر این مهم اشاره کردند بهطور قطع اصالحطلبان همان ائتالفی که با
اعتدالگرایان در انتخابات اخیر داشتند را حفظ میکنند چراکه تاکنون هیچ نشانی از ایجاد
خدشه در این ائتالف به چشم نخورده است و این بیانگر حمایت این دو طیف سیاسی از
رییس دولت تدبیر و امید است چراکه اصالحطلبان بههیچوجه تصمیمی برای حمایت از
فردی بهجای روحانی یا حتی در کنار وی را هم ندارند .آنها معتقدند که احتمال ردصالحیت
حسن روحانی که ازسوی برخی مطرحشده تنها بیان آمال و آرزوهای اصولگرایان بوده که
در تحلیل خود بدان اشاره میکنند ضمناینکه مردم پاسخ کوبندهای به مخالفان دولت که
در رسانههای مورد حمایت خود هجمههایی را به بهانه عملکرد رییس جمهور به دولت وارد
میکنند ،خواهند داد چراکه اقدامات دولت که در پی حل مشکالت موجود در سیاست
خارجی ناشیاز سوءمدیریت دولت گذشته موجب بیاعتمادی دنیا نسبت به ایران شده و
ما را تحت منشور هفتم سازمان ملل قرار داده بود که کمترین تاثیر آن میتوانست اشغال
نظامی توسط دشمنان باشد به رهایی کشور همچون گروگانی از دست بیگانگان منجر شد،
قابلدفاع است .آنها بر این مهم تاکید دارند که اعتماد به روحانی برای حضور در ریاست
جمهوری در  4سال آینده میتواند باعث حل مشکالت اقتصادی شود و بیتردید روحانی از
این توانایی برخوردار است که با ارائه برنامههای عقل گرایانه و مدبرانه خود بدان جامهعمل
بپوشاند ،آنچه مسلم است اصالحطلبان در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس
شورای اسالمی نشان دادند که با وحدتی که بین احزاب مختلف این جناح وجود دارد
میتوان انتظار داشت که با تداوم ائتالفی که با اعتدالیون دارند در انتخابات آتی نیز پیروز
میدان باشند ضمناینکه آنها متفقالقول در هر اظهرنظری به صراحت به حمایت از روحانی
تاکید میکنند که خود نشاندهنده حفظ وحدت در بین اعضای این جناح است .بهنظر
میرسد که اصولگرایان نیز با تعدد کاندیدا وارد عرصه انتخابات شوند چراکه نمیتوانند با
هیچ برنامهای در این مدت کوتاهی که تا زمان برگزاری انتخابات باقی مانده است به وحدت
برسند کمااینکه انتخاب و معرفی کاندیدای جداگانه توسط هر کدام از احزاب اصولگرا نیز
گواهی بر این ادعاست.
احزاب تمامیتخواه اصولگرا نمیتوانند به وحدت برسند
داریوش قنبری کارشناس امور سیاسی اصالحطلب در ارزیابی آرایش سیاسی شکلگرفته
در طیفهای سیاسی مختلف از هر دو جناح برای ورود به میدان رقابت انتخاباتی به «ابتکار»
گفت :اصالحطلبان بهطور قطع همان ائتالفی که با اعتدالگرایان در انتخابات اخیر داشتند

را حفظ خواهند کرد چراکه تاکنون هیچ نشانی از ایجاد خدشه در این ائتالف به چشم
نخورده است.وی در اشاره به کاندیدای مورد حمایت اصالحطلبان برای حضور در انتخابات
ریاست جمهوری افزود :اصالحطلبان بهغیر از آقای روحانی کاندیدای دیگری نخواهند
داشت و تنها بر روی وی سرمایهگذاری کردهاند و دیدگاهی نیز دالبر اینکه فرد دیگری
را بهعنوان کاندیدا در کنارش قرار بدهند در بین آنها وجود ندارد.نماینده ادوار ایالم ،ایوان،
شیروان چرداول و مهران در مجلس ششم در انتقاد نسبت به وجود برخی احتماالت مبنیبر
اینکه ممکن است رییس جمهور ردصالحیت شود و در این صورت اصالحطلبان با مشکل
مواجه میشوند ،تصریح کرد :این احتماالت قابلاعتنا نیست چراکه ناشی از آمال و آرزوهای
برخی شخصیتهای اصولگرا بوده که در قالب تحلیل بدان اشاره میکنند اما به هر حال
این تحلیلها توجیهی ندارد کمااینکه در شرایط کنونی آقای روحانی رییس جمهور مورد
اعتماد نظام بوده و ردصالحیتش به این راحتی توجیهپذیر نیست.قنبری یادآورشد :هماکنون
عدهای نیز به بهانه زیرسوال بردن نحوه عملکرد دولت سعی دارند که به تخریب وجهه رییس
جمهور بپردازند و این در حالی است که برنامههای آقای روحانی بهطور کامل شفاف و
قابلدفاع است کمااینکه سه سال از چهار سال فعالیت دولت خود را به حل بحران سیاست
خارجی اختصاص داد که بهدلیل عملکرد دولت گذشته نوعی بیاعتمادی نسبت به ایران در
عرصه بین المللی ایجاد کرده و ما را تحت منشور هفتم سازمان ملل قرار داده بود که در پی
آن کشور دچار مشکالت اقتصادی پیچیدهای شده بود که نتیجه آن بیکاری و فقر فزاینده
بود ضمناینکه این امر روشنی است که کمترین اتفاقی که میتواند کشوری را که تحت
فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفته تهدید کند ،اشغال نظامی است بنابراین رییس
جمهور ایران را همچون گروگانی از دست بیگانگان آزاد کرد.این فعال سیاسی اصالحطلب
تاکید کرد :اگر در شرایط کنونی مردم مجدد برای  4سال به دولت روحانی اعتماد کنند وی
همانطور که مشکل موجود در عرصه سیاست خارجی کشور را برطرف کرد بهطور یقین
میتواند مشکالت اقتصادی کشور را نیز با ارائه برنامههای مبتنیبر عقل و خردی که دارد،
برطرف سازد.قنبری در اشاره به برنامههای اصولگرایان برای حضور در انتخابات پیشرو
با بیان اینکه اصولگرایان با استراتژی تعدد کاندیدا وارد میدان رقابت انتخاباتی میشوند،
اظهارکرد :در بین اصولگرایان احزاب تمامیتخواهی وجود دارند که به راحتی از صحنه کنار
نمیروند و تالش میکنند به هر قیمتی گزینه مورد نظر خود را به بقیه احزاب و گروههای
فعال در این جناح تحمیل کنند و همین امر ریشه بسیاری از اختالفات شدید بین افراد و
گروههای وابسته به این جناح است که در نهایت منجر به شکست آنها خواهد شد.
نتیجه آرای مردم در انتخابات پاسخ کوبندهای به مخالفان دولت میدهد
ابراهیم نکو کارشناس امور سیاسی اعتدالگرا با تاکید بر اینکه تحلیلگران در مورد انتخابات
آتی باید کالبدشکافانه به این بحث ورود کنند در رابطه با برنامه اصالحطلبان برای حضور
در میدان رقابت انتخاباتی به «ابتکار» گفت :در جبهه اصالحطلبان منطقی حاکم است که
هر چه به انتخابات نزدیکتر میشویم بیشتر و واقعیتر خود را نشان میدهد به این صورت
که حرف یکدیگر را بهراحتی میپذیرند و با اقداماتی عقلگرایانه مانع از بروز اختالف بین
احزاب وابسته به این جناح میشوند تاجایی که برخی گروههای اصالحطلب حتی در برخی

موارد برای حفظ اتحاد از حقوق خود نیز صرفنظر میکنند.وی افزود :با توجه به اینکه این
انتخابات نقشی حیاتی برای اصالحطلبان دارد چراکه اتفاقات پس از اجراییشدن برجام از
اهمیت بسزایی برخوردار است و میتواند موفقیت و استحکام این جناح را بیمه کند بنابراین
آنها بر روی این موضوع متمرکز میشوند که با پیروزی در انتخابات از این فرصت طالیی
برای اتخاذ تصمیماتی پختهتر در جهت رفع مشکالت اقتصادی کشور استفاده کنند.نماینده
رباط کریم و بهارستان فعال در مجلس نهم تصریح کرد :اگر احمدینژاد در انتخابات حضور
پیدا میکرد بیتردید معادالت را برای طیفهای مختلف اصولگرا پیچیدهتر میکرد اما
این پیشبینی که وی از فردی خاص برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری حمایت
کند را نیز میتوان به این صورت قابلتحقق دانست که با نزدیکشدن به انتخابات ،احزاب
مختلف اصولگرا با تحتفشار قراردادن احمدینژاد از نیروهای ستادی وی درجهت حمایت
از کاندیدایی خاص بهره ببرند.این فعال سیاسی حامی دولت یادآورشد :البته اصولگرایان
در انتخابات شوراها میتوانند در تعدادی از استانها موفقتر عمل کرده و آرای بیشتری را
بهدست آورند ضمناینکه این احتمال وجود دارد که با توجه به حضور قدرتمند اصالحطلبان
در تعدادی از استانها باعث توازن آرا برای این دو جناح در انتخابات شوراهای اسالمی شهر
و روستا شود.وی تاکید کرد :هماکنون اصالحطلبان همانطور که برای حضور در انتخابات
ریاست جمهوری توانستند به اجماع برسند باید برنامهریزی کنند که با بهرهمندی از تفکر
عقال و صاحبنظران این جناح تعدادی از کاندیداهای این بخش را نیز کاهش داده تا در
انتخابات شوراها نیز به موفقیت در کل کشور دست یابند.نکو با تاکید بر اینکه شک نکنید
که اصالحطلبان ائتالف خود با اعتدالیون را حفظ میکنند ،عنوان کرد :اصالحطلبان از
این طریق بهطور پختهتر و عقالییتر شاکله جدیدی را تشکیل داده که میتواند بهعنوان
جناح شناخته شدهای که عقل بر آن حاکم است و بهدور از احساسات آنی تصمیم میگیرد
پیشبینیهای بسیاری از مخالفان این جناح را از نتیجه انتخابات آتی بهم بزند و بهطور قطع
این ائتالف در انتخابات پیشرو نیز افکار را متحیر کرده چراکه این جناح با پایگاه اجتماعی
قوی که از آن برخوردار است ،این مردم خواهند بود که در واکنش نسبت به هجمههایی
که جناح مخالف بر دولت وارد کردهاند پاسخ کوبندهای به آنها خواهند داد و آقای روحانی با
برنامههای جدید درجهت حل دیگر مشکالتی که کشور با آن روبرو بوده به فعالیت خود در
 4سال آینده هم ادامه خواهد داد.

مازنی با تشریح طرح گفتوگوی ملی خبر داد

تشکیل کمیته تخصصی گفتوگوی ملی در فراکسیون امید
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تشریح طرح گفتوگوی ملی که
در فراکسیون امید در حال پیگیری است ،گفت که کمیته تخصصی به همین منظور
در فراکسیون امید شکل گرفته است.
حجتاالسالم احمد مازنی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نطق خود در  ۲۸مهرماه سال
جاری ،اظهار کرد :به اعتقاد من راهحل مشکالت کشور گفتوگو است و این چاره دردهای
مزمن در کشور و تنازعات حاکم بر فضای سیاسی است .جامعه ما به صورت تاریخی به
جامعهای تبدیل شده که در آن تکگویی و مونولوگ وجود دارد و روش دیالوگ و گفتوگو
در آن ضعیف است که این ریشه در روش آموزشی و تربیتی ما دارد .وی افزود :پیش فرض
گفتوگو این است که دو طرف اختالفاتی دارند و واقعیت اختالف را میپذیرند و درباره
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 یادآور شد :با توجه به اینکه همه گروههای سیاسی در مجلس حضور دارند و
همه نحلههای فکری و اقوام ایرانی و پیروان ادیان و مذاهب زیر سقف مجلس هستند ما طرح
گفتوگوی ملی را در پارلمان کلید زدیم تا الگویی برای گفتوگوی ملی در سایر بخشها شود.
اگر در مجلس که نخبگان و منتخبین ملت از همه جناحها حضور دارند این امر تحقق پیدا
کند میتوانیم آن را به خارج از مجلس نیز تسری دهیم .مازنی قانون اساسی ،اندیشههای امام

و سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری را مبانی تعریف شده در طرح گفتوگوی ملی عنوان
و خاطرنشان کرد :هر کس این سه مبنا را قبول دراد میتواند وارد فضای گفتوگو شود .روش
آن نیز به مجلس و خرد جمعی واگذار شده و میتواند روشهای مختلفی از جمله تشکیل
فراکسیون یا کمیسیون و یا هسته گفتوگو پیشبینی شود و یا اینکه کل نمایندگان با حضور
بزرگان فراکسیونهای سیاسی در یک برنامه منظم و منسجم گفتوگوی کنند و به توافق
برسند یا اینکه از هر فراکسیون چند نفر معرفی شوند و جمعی به این منظور تشکیل شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اصول و سیاستهای حاکم بر طرح گفتوگوی
ملی ،تصریح کرد :نکته مهم این است که اگر در برخی موضوعات اختالفی وجود دارد این
امر باعث نشود که موارد اشتراکی تحتالشعاع قرار بگیرد مثال در حوزه روابط بینالملل و
سیاست خارجی نکات بسیاری مورد اتفاق نظر است یا در حوزه اقتصادی در خصوص ایجاد
اشتغال اختالفی نیست اگرچه ممکن است روی روش آن بحث وجود داشته باشد اما اصل
حاکم انتفاع همگانی است و همه اقشار باید به نسبت سهمشان از خدمات و امکانات برخوردار
باشند .وی با بیان اینکه پیشنویس طرح گفتوگوی ملی تهیه شده ،یادآور شد :در این زمینه
با صاحبنظران از جمله آقایان عارف ،الریجانی و برخی نمایندگان نیز مشورت شده و آنها این
طرح را تایید کردهاند .همچنین اصولگرایان ،اصالحطلبان و اقلیتهای دینی و مذهبی هم از
این طرح استقبال کردند .اقدام دیگر گفتوگو با شخصیتهای تاثیرگذار جناحهای مختلف

ت تاثیرگذاری در
در خارج از مجلس بود به ویژه کسانی که سابقه پارلمانی داشتند و شخصی 
حوزه سیاسی محسوب میشوند از جمله آقایان حدادعادل ،ناطق نوری ،موسوی خونینیها،
سیدهادی خامنهای ،دعایی ،کاظم موسوی بجنوردی و این ارتباط و تعامل با برخی مقامات و
شخصیتهای علمی و فرهنگی و پیشکسوتان حوزه سینما و موسیقی نیز انجام شده و ادامه
خواهد داشت .مازنی با تاکید بر لزوم پرهیز از ایجاد فضای دو قطبی بر جامعه ،تصریح کرد:
مثال شخصیتهای هنرمندی هستند که برای کشور مایه افتخارند اما ممکن است با ما در
مواردی اختالفنظر داشته باشند .ما باید با پذیرش این اختالف نظرها به شان هنری آنها
احترام بگذاریم .بر همین اساس بود که موضوع تجلیل از استاد شجریان در جشنواره موسیقی
مطرح شد چرا که ما به دنبال حرکت جامعه به سمت انسجام و همبستگی هستیم .این
نماینده مجلس خاطرنشان کرد :فراکسیون امید و شخص دکتر عارف از طرح گفتوگوی ملی
استقبال کرده و این امر در مجلس از سوی جریانهای دیگر نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
در همین رابطه دکتر عارف جمعی را به عنوان کمیته تخصصی گفتوگوی ملی به ریاست
خودش و با حضور برخی نمایندگان از جمله بنده و آقایان وکیلی ،فتحی ،حسینزاده ،شیخ،
حیدری ،عابدی و خانم سیاوشی تشکیل داد که در این کمیته بحثهای اولیه انجام شده و
قرار است این موضوع در دستور کار هیات رییسه و شورای مرکزی فراکسیون امید قرار گیرد
و به طور جدی دنبال شود.

