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کشورهاي گروه ٧٧ يک دقيقه سکوت کردند
در روز س��ه ش��نبه ٢١دي ماه اولين اجالس کش��ورهاي در 
ح��ال توس��عه در س��ال ٢۰١۷ ب��راي اعطاي رياس��ت گروه از 
آرژانتي��ن ب��ه تانزاني��ا در دفتر اروپايي س��ازمان ملل متحد در 
ژنو برگزار ش��د.به گزارش ايلنا، در اين اجالس س��فرا و س��اير 
ديپلمات هاي ارش��د کش��ورهاي عضو گروه ش��رکت داشتند.

مودس��ت جاناتان مرو، س��فير و نماينده دايم تانزانيا در ژنو که 
رياس��ت گروه در س��ال ٢۰١۷ ميالدي را به عهده گرفت، با 
اش��اره به درگذش��ت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني رييس جمهور 
پيشين جمهوري اسالمي ايران اعالم يک دقيقه سکوت کرد.
هيأت ايراني شرکت کننده در اجالس نيز طي سخناني با تشکر 
از اعالم درگذش��ت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني و تسليت سفرا 
و مقام��ات دولت ه��ا، اظهار داش��ت که ايش��ان در طول حيات 
خود حامي تالش ها و آرمان هاي کش��ورهاي در حال توس��عه 
براي پيش��رفت و توس��عه و مشوق سازوکارهايي چون جنبش 
غيرمتعهد ها و گروه ۷۷ بودند. هيأت ايراني همچنين رياس��ت 
جانات��ان م��رو ب��ر گروه ۷۷ را تبري��ک گفت و براي وي آرزوي 
موفقيت در مس��ئوليت جديد کرد.ش��ايان ذکر آنکه گروه ۷۷ از 
بزرگ ترين گروه هاي بين دولتي است که ١٣۴ کشور در حال 
توسعه را شامل شده و سازوکاري مشورتي بين اين کشور ها در 
زمينه محيط زيس��ت، تجارت، سرمايه گذاري، مالي بين المللي 

و بخش هاي صنعتي کشاورزي است.

بازداشت سرپل گروهک تروريستي رجوي
يکي از سرگروه هاي اصلي گروهک تروريستي رجوي بازداشت 
شد. به گزارش تسنيم، يکي از سر شبکه هاي اصلي منافقين، با 
تالش دستگاه هاي امنيتي کشور در اصفهان بازداشت شد. وي 
قبل از ورود به کشور در تور اطالعاتي و شناسايي دستگاه هاي 
امنيتي کشور قرار گرفته بود. اين فرد روز گذشته با هدف ايجاد 
تش��نج و اغتش��اش در جريان تشييع پيکر آيت اهلل هاشمي وارد 
کشور شده بود که در اصفهان به دام افتاد.از اين منافق نفوذي ، 
ويديو هاي زيادي که براي ارسال به شبکه ماهواره اي وابسته به 

گروه تروريستي منافقين آماده شده بود به دست آمده است.

انتخابات ميان دوره اي 
به درخواست مجلس خبرگان

س��خنگوي ش��وراي نگهب��ان 
درباره نظر شوراي نگهبان براي 
برگزاري انتخابات ميان دوره اي 
مجلس خب��رگان رهبري براي 
جايگزيني فرد جانشين مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، 

گفت: اين مسئله منوط به پيشنهاد خود اعضاي مجلس خبرگان 
رهبري است.عباسعلي کدخدايي در گفت و گو با تسنيم، افزود: 
بايد مجلس خبرگان رهبري پيشنهاد اين کار را بدهد و ما نيز 
در شوراي نگهبان اين مسئله را بررسي کرده و درباره برگزاري 
آن نظر مي دهيم.محمدحسين مقيمي قائم مقام وزير کشور نيز 
از آمادگي وزارت کشور براي برگزاري انتخابات ميان دوره اي 
مجلس خبرگان در تهران خبر داد و گفت: ما پيشنهاد برگزاري 
آن را به شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري مي دهيم. به 
گزارش تس��نيم، آيت اهلل هاشمي رفسنجاني يکي از نمايندگان 
مردم تهران در مجلس خبرگان بود که با رحلت ايشان يک نفر 

نيز بايد به عنوان جايگزين وي در اين مجلس انتخاب شود.

هنوز خبري از نقطه پاياني رسيدگي 
به"حقوق هاي نجومي" نيست

مرجع تقليد ش��يعيان يکي از مش��کالت جامعه را پراکنده کاري 
نهادها برش��مرد و گفت: در مس��ئله حقوق هاي نجومي دستگاه 
قضاي��ي، اطالعات��ي و دولت هر کدام جداگانه در حال پيگيري 
هس��تند درحالي که منتظرند اين موضوع به نقطه پاياني برس��د 
اما هنوز خبري نيست. به گزارش ميزان، آيت اهلل ناصر مکارم 
شيرازي در جلسه درس خارج فقه افزود: دستگاه قضايي مي گويد 
هن��وز پرون��ده اي از حقوق هاي نجومي براي ما نرس��يده، اين 
پراکنده کاري است که به جايي نمي رسد الزم است نمايندگان 
نهادها در جلسه اي موضوع را پيگيري کنند. استاد برجسته حوزه 
علميه با اشاره به اينکه مسئله سوءاستفاده هاي کالن موضوعي 
است که بايد با مشارکت و همراهي همه دستگاه ها انجام شود 
و اگر بنا انجام محاکمه اس��ت انجام دهند، مس��ئله قاچاق، مواد 
مخ��در، فض��اي مج��ازي و ... همه به دليل پراکنده کاري روي 
زمين مانده است.به گفته وي، پراکنده کاري عيب بزرگي است 
از همين رو بايد با تمرکز مس��ائل پيگيري ش��ود تا مش��کالت 
س��ريع تر و عميق تر حل ش��ود.آيت اهلل مکارم ش��يرازي اظهار 
داشت: اين نگاه به دنيا و آخرت عالمانه و عاقالنه است، تفاوت 
اين دو نگاه هم در روش ها ظاهر مي ش��ود؛ اگر مردم همين را 

عمل کنند براي اصالح جامعه کافي است.

انقالبيون اصيل را قرباني مطامع جناحي نکنيم
يک عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد با بيان اينکه بي مهري 
و جفاي زيادي نس��بت به آيت اهلل هاشمي رفسنجاني شد گفت:  
اين جفاها درسي است براي همه مردم به خصوص مسئوالن 
که به خاطر مس��ائل سياس��ي زودگذر ش��خصيت هاي اصيل 
انقالب را قرباني مطامع جناحي خود نکنند. عليرضا رحيمي در 
گفت وگو با ايسنا گفت: توصيه اسالمي و حکم عقل اين است که 
نعمت هاي خداوند را قدر دانسته و آن را تکثير کنيم؛ از جمله اين 
نعمت ها حفظ افراد حکيم،  فاخر و اثرگذار در مجموعه مديريتي 
و سياس��ي کش��ور اس��ت که نمونه بارز آن آيت اهلل هاش��مي بود 
که از اس��توانه هاي اين نظام به ش��مار مي آمدند. نماينده تهران 
تاکيد کرد:  نبايد وجود س��اليق متفاوت در کش��ور باعث بروز 
بداخالقي هاي زيادي در فضاي کشور شود؛ کما اينکه پيش از 
اين بي مهري و جفاي زيادي نسبت به شخص آيت اهلل هاشمي به 
وجود آمد؛ جفاهايي که درس بزرگي براي همه ملت است که 
به خاطر مسائل سياسي زودگذر شخصيت هاي اصيل انقالب 
را قربان��ي مطام��ع جناح��ي نکنيم؛ کما اينکه در گذش��ته اي نه 
چندان دور افرادي در کمال بي تدبيري پمپاژ اتهام نس��بت به 

آيت اهلل هاشمي و دوستاران و خانواده شان کردند.

زمان بازگشت »مهدي هاشمي« 
به زندان مشخص نيست

وکيل مدافع مهدي هاشمي نسبت به اينکه موکلش تا چه زماني 
در بي��رون از زن��دان خواه��د بود اب��راز بي اطالعي کرد و گفت: 
تا هر زماني که آقايان عنايت داش��ته باش��ند موکلم بيرون از 
زندان خواهد بود. سيدمحمود عليزاده طباطبايي در گفت وگو با 
ايسنا، گفت: تا هر زماني که آقايان عنايت داشته باشند موکلم 
بي��رون از زن��دان اس��ت و از مرخصي اس��تفاده مي کند.وي در 
پاس��خ به اينکه آيا مدت زمان مرخصي هاي اضطراري 5 الي 
6 روزه اس��ت؟ گفت: فکر نمي کنم. ما اميدوار هس��تيم که در 
همين مدتي که موکلم بيرون از زندان است، درخواست اعاده 

دادرسي ما پذيرفته شود.

پيشخوان

سياسي

فرزند ارش��د مرحوم آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
گفت: آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني همواره تالش 
داش��تند تا چهره اي واقعي از اس��الم ارائه کنند و 
مي گفتند نبايد مس��ائلي که در اس��الم نيست و يا 
برخي از امور که مس��تحب  هس��تند را به صورت 

واجبات بيان کنيم.
به گزارش ايسنا، محسن هاشمي يکي از فرزندان 
رئي��س جمه��ور پيش��ين کش��ورمان، در ابتداي 
حضور خود در ش��بکه ٣ س��يما با تش��کر از حضور 
وصف ناپذير مردم در مراس��م تشييع پيکر پدرش 
افزود: آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني همواره بر سه 
موضوع اس��الم، انقالب و اعتدال تاکيد داش��تند. 
ت��الش وي��ژه اي براي اعتالي اين س��ه موضوع 
داش��تند و عام��ل تحقق اين موض��وع را وحدت 
مي دانس��تند. به همين جهت ما تاکيد داشتيم که 
تش��ييع ايش��ان نبايد عامل نقض وحدت ش��ود و 
مردم نيز مايه عجيبي در مراس��م تش��ييع ايشان 
گذاش��تند که ما متعجب ش��ديم و در واقع آن ها 
ب��ا عالق��ه براي بدرقه يار ام��ام، رهبري و مردم 
به صحنه امدند. محسن هاشمي در اين برنامه که 
باره��ا بغض��ش اجازه صحبت ک��ردن به او نداد، 
ب��ه نقش آيت اهلل هاش��مي در پي��روزي انقالب 
اسالمي و تثبيت آن و عالقه وي به ايران، انقالب 
اس��المي و وحدت مردم ايران اش��اره کرد و گفت: 
ايش��ان همواره به اين موضوع توجه داش��تند که 
به انقالب اس��المي صدمه اي وارد نش��ود. فرزند 
ارشد آيت اهلل هاشمي رفسنجاني ادامه داد: به دليل 
اين که ايشان محاسن نداشتند، خيلي از افراد فکر 
و تصور نمي کردند که ايش��ان يکي از روحانيون 
برجسته هستند. هاشمي با بيان اين که »پدر قبل 
از انقالب در اکثر دانشگاه هاي ايران و همچنين 
حسينيه ارشاد سخنراني کرده بودند«، در بخش 
ديگ��ر از صحبت ه��اي خود به تاکيد مرحوم آيت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني بر موضوع اعتدال اشاره 
کرد و افزود: به هر حال هر انقالبي مي تواند دچار 
مشکالتي شود، به نحوي که چهره اش مخدوش 
ش��ود. آيت اهلل هاشمي همواره تالش داشتند که 
انقالب اسالمي دچار انحراف نشود، چهره واقعي 

اس��المي خارج از تحريف ها و افراط ها نشان داده 
ش��ود، ب��ه نحوي که مورد پذي��رش جوانان قرار 
بگيرد. ايش��ان مي گفتند مس��ائلي که در اس��الم 
نيس��ت و برخي از مس��تحبات را نبايد به صورت 
واجب��ات مط��رح کنيم. باي��د مطالب را به نحوي 
بگويي��م ت��ا جوانان بتوانند آن را درک کنند. نبايد 
براي اينکه خودمان را موجه و يا مسلمان دو آتشه 
جلوه دهيم، باعث ش��ويم که با برخي از حرکات 

مردم و جوانان از اسالم دور شوند.
محسن هاشمي با بيان اين که »پدرم اعتدال را در 
تم��ام ابع��اد از جمله زندگي خصوصي، اجتماعي، 
فرهنگي و... مورد توجه داشتند و با زهد فروشي 
مخالف بودند«، افزود: ايش��ان به صورت ش��فاف 
ن��گاه و ديدگاه ش��ان و همچني��ن زندگي ش��ان 
را نوش��ته اند. مردم نيز روز گذش��ته س��نگ تمام 

گذاش��تند و مقام معظم رهبري نيز ما را ش��رمنده 
کردند. وي با اش��اره به مراس��م ترحيمي که صبح 
امروز در حس��ينيه امام خميني)ره( از س��وي مقام 
معظم رهبري براي مرحوم آيت اهلل هاشمي برگزار 
مي شود، اظهار کرد: در بعد از ظهر نيز در مسجد 
پيامبر)ص( دانشگاه علوم تحقيقات از ساعت ١5 
الي ١6:٣۰ مراسمي براي ايشان برگزار مي شود و 
ما از مردم دعوت مي کنيم تا در اين مراسم حضور 
پيدا کنند. فرزند ارش��د مرحوم هاشمي رفسنجاني 
ايجاد دانشگاه آزاد و گسترش آن را يکي از ثمرات 
فعاليت ه��اي رئيس جمهور پيش��ين کش��ورمان 
عن��وان کرد و در ادام��ه صحبت هاي خود گفت: 
فردا نيز بعد از نماز مغرب و عشاء مراسمي از سوي 
حوزه علميه قم، علماي قم و استانداري اين استان 
در قم برگزار مي شود. وي همچنين با بيان اين که 

»در شهرس��تان رفس��نجان نيز بعد از ظهر جمعه 
مراسمي برگزار خواهد شد«، در همين راستا ادامه 
داد: شنبه بعد از ظهر نيز در کرمان مراسمي جهت 
بزرگداشت ايشان برگزار خواهد شد و در روستاي 
بهرمان، روس��تاي محل تولد ايش��ان اواخر هفته 

آينده مراسمي برگزار خواهد شد.
محسن هاش��مي به عالق��ه پدرش به روس��تاي 
زادگاهش اش��اره و تصريح کرد: ايش��ان به اين 
روستا خيلي عالقه مند بودند، خودشان را روستايي 
مي دانستند و به جوانان مي گفتند که من از روستا 
آمدم. معتقد بودند کساني که بي امکان هستند با 
دل و جان بيشتري کار مي کنند. به فقرا عالقه مند 
بودند. وي با بيان اين که »در چند روز اخير من در 
اسناد ايشان گشتم تا وصيت نامه جديدي از ايشان 
پيدا کنم، ولي هنوز موفق به اين امر نش��ده ايم، 

در حالي که گريه مي کرد، ادامه داد: فوت ايشان 
ناگهاني بود، ١۰ الي ٢۰ دقيقه طول کشيد که ما 
بي پدر شديم. من در مسير بازگشت از دانشگاه آزاد 
به سمت منزل بودم که به من اطالع دادند حال 
ايشان خوب نيست. حدود ١5 دقيقه طول کشيد 
که من خود را به بيمارس��تان ش��هداي تجريش 
رس��اندم و در هنگامي که در بيمارس��تان حضور 

پيدا کردم ايشان ديگر نبض نداشت.
وي با بيان اين که »در س��ال ۷9 ايش��ان به دليل 
مشکل قبلي قرار بود آنژيو شوند و در همان مقطع 
وصيت نام��ه اي را نوش��تند و در اختي��ار من قرار 
دادند«، ادامه داد: ايشان در اين وصيت نامه تاکيد 
کردند که بعد از پيروزي انقالب اس��المي چيزي 
بر دارايي هاي که قبل از انقالب داش��تم افزوده 
نش��ده اس��ت و مخارج خانه را از طريق فروش آن 
اموال و از حقوق و مزايايي که بابت مسئوليت هايم 

داشتم، تامين کردم.
محسن هاش��مي با بيان اين که »ايشان از جهات 
مختل��ف مظل��وم واقع ش��دند، از جمل��ه در مورد 
مطالب��ي ک��ه در ارتباط با اش��رافي گري و ثروت 
زياد ايشان مطرح مي شد«، ادامه داد: برخي فکر 
مي کردن��د که ايش��ان داراي ث��روت آن چناني و 
افسانه اي هستند، در حالي که آن گونه نيست و 

دارايي هايشان بسيار کم است.
وي ب��ا اش��اره به تصويري ک��ه از اتاق کار وي در 
خانه شان طي اين روزها در شبکه هاي اجتماعي 
پخش ش��ده اس��ت، افزود: ايشان در جماران و در 
منزلي در همسايگي امام )ره( زندگي مي کردند. در 
مقطعي که امام به جماران رفتند، صاحبان منزلي 
که در کنار محل سکونت ايشان بود به دليل رفت و 
آمدها و مسائل امنيتي دچار مشکالتي شده بودند، 
در همين راستا امام فرمودند که اين خانه به قيمت 
خ��وب از صاح��ب خانه خريداري ش��ود تا صاحب 
پيش��ين آن منزل بتواند منزل مناس��بي را در جاي 
ديگري تهيه کند. بعد از آن که منزل مورد اشاره 
خريداري شد، امام فرمودند که آقاي هاشمي بيايد 
و اينجا زندگي کند و ايش��ان از همان زمان تا هم 
اکنون در آن منزل استيجاري زندگي مي کردند.

مناصب حکومتی چیزی بر دارایی های آیت ا... اضافه نکرد

اشک محسن برای مظلومیت پدر

ادامه راه کشور با تدابیر رهبريتندخویان، یک شبه رنگ عوض کردندبزرگداشت آیت اهلل هاشمي با حضور رهبر انقالب
و  ديري��ن  رفي��ق  ترحي��م  مراس��م 
همس��نگر دوران مب��ارزات و هم��کار 
نزديک دوران جمهوري اس��المي آيت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني از س��وي رهبر 
معظم انقالب در حسينيه امام خميني)ره( 

ب��ا حض��ور آي��ت اهلل خامنه اي، اعضاي خانواده و بس��تگان آيت 
اهلل هاشمي رفسنجاني، رؤساي قوا، مسئوالن کشوري و لشکري 
و قش��رهاي مختلف مردم برگزارش��د.در اين مراس��م، آيت اهلل 
موحدي کرماني ايمان به خدا و ايستادگي در راه حق را مهمترين 
ويژگي رئيس فقيد مجمع تش��خيص مصلحت نظام دانس��ت و 
افزود: ملت قدرش��ناس ايران هرگز مبارزات آن يار ديرين امام 
و رهب��ري در مقاب��ل طاغوت ه��اي زمان يعني رژيم پهلوي را از 

ياد نخواهند برد.

نماينده اقليت مس��يحي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: در پيام هايي که از يکشنبه 
شب تا اين لحظه توسط افراد و جريان هاي 
سياسي مختلف بيان شده دو مفهوم قابل 
ادراک است که مهمترين آن انبوه پيام هاي 

تس��ليتي اس��ت که از طريق صداوسيما توسط تندترين مخالفان و 
منتقدان آيت اهلل بيان ش��ده اس��ت.يوناتن بت کليا در گفت وگو با 
ايس��نا گف��ت: اي��ن افراد و جريان هاي سياس��ي که ت��ا روز رحلت، 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را مورد تندترين الفاظ و غيرانساني ترين 
سخنان قرار مي دادند به چشم بر هم زدني رنگ عوض کردند و جزو 
اولين افرادي بودند که تسليت گفتند. نماينده اقليت مسيحي مجلس 
معيار راستگويي افراد و جريان هاي سياسي در مساله تسليت درگذشت 

آيت اهلل هاشمي رفسنجاني را عملکرد گذشته آنان دانست.

قائ��م مق��ام وزي��ر کش��ور، آي��ت 
اهلل هاشمي رفس��نجاني را سنگ صبور 
انقالب توصيف کرد و گفت: اين فقدان 
ب��راي جمهوري اس��المي يک ضايعه 
جبران ناپذير است چرا که ايشان نقش 

مهمي در پيروزي و تداوم انقالب داشت. محمد حسين مقيمي در 
گفت و گو با ايرنا درباره ش��رايط سياس��ي کش��ور بعد از آيت 
اهلل هاش��مي گفت: ش��رايط سياسي کش��ور به دليل اين که هم 
نظام ما ش��کل گرفته و هم رهبر معظم انقالب اداره کش��ور را 
برعهده دارند و تدابيرشان بسيار تعيين کننده است، راه خودش 
را ادامه مي دهد.مقيمي افزود: به هر صورت نبود هاشمي احساس 
مي ش��ود. بنابراين همه بايد تالش کنيم اين کمبود را با کار و 

فعاليت بيشتر جبران کنيم.

فدريکا موگريني مس��ئول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا با انتشار پيامي در 'توييتر'، بر بيانيه سه شنبه شب 
کميسيون مشترک برجام در وين تاکيد کرد.به گزارش 
ايرنا ، در اولين س��الگرد اجرايي ش��دن برجام ، نشست 
کميسيون مشترک برجام بعد از ظهر سه شنبه در هتل 

کوبورگ وين برگزار شد.
رياست اين نشست را هلگا اشميد دبير سرويس خارجي 
اتحادي��ه اروپ��ا )EEAS( به نمايندگي از طرف فدريکا 
موگريني و رياست هيات ايراني را سيد عباس عراقچي 
معاون وزير امور خارجه بر عهده داشت و ساير کشورها 
نيز در س��طح معاونان وزير امور خارجه و مديران کل 

سياسي شرکت کرده بودند.
در بيانيه انتشار يافته پس از اين نشست آمده است: 'تمام 
طرف ها بر تعهد قوي خود به ادامه اجراي کامل و موثر 
برجام تاکيد کردند. کميسيون مشترک، تعهدات مربوط 
به برداشته شدن تحريم ها مطابق برجام بخصوص در 
ارتباط با قانون تحريم ايران )آيسا( را مورد تاکيد قرار 
دادن��د و همچني��ن تضمين هاي آمريکا مبني بر اينکه 
تمدي��د قان��ون تحري��م ايران به هيچ وج��ه تاثيري بر 
برداش��ته ش��دن تحريم هاي ايران و توانايي شرکت ها 
ب��راي کار در اي��ران مطابق برج��ام ندارد را مورد توجه 

قرار دادند.
' کميس��يون مش��ترک برجام همچنين بر تعهد تمام 
شرکت کندنگان به ادامه روند برداشته شدن تحريم ها 
بخصوص مطابق با بند ٢١ متن برجام تاکيد کردند. '

اي��ن نشس��ت بط��ور خ��اص در واکنش ب��ه نامه ١6 
دسامبر محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري 
اسالمي ايران به موگريني به عنوان همانند هماهنگ 
کننده کميسيون مشترک برجام ، تشکيل شد. ظريف 
در نامه اي به موگريني خواستار بررسي بدعهدي هاي 
آمري��کا و تمدي��د قان��ون تحري��م اي��ران )ISA( در 

کنگره امريکا، برگزار شده بود.
پيش از اين نيز هلگا اش��ميد با انتش��ار پيامي در توييتر 
هدف از برگزاري کميسيون مشترک برجام به رياست 
اتحاديه اروپا بين ايران و ١+5 را بررسي اجراي برجام و 
نامه وزير امور خارجه ايران عنوان کرد. وي همچنين 
در پيامي توييتري بر عزم اتحاديه اروپا بر ادامه اجراي 

برجام تاکيد کرده بود.
بنا به درخواس��ت ايران ، پيش از نشس��ت کميس��يون 
مشترک برجام نيز کارگروه اجرايي کردن لغو تحريم ها 
با حضور هيات هاي کارشناس��ي از ايران و آمريکا در 

وين برگزار شد.

تعهد قوي تمام طرف ها بر ادامه اجراي کامل و موثر برجام
رييس مجلس ش��وراي اس��المي در دي��دار با همتاي 
خود از کش��ورمالي گفت: مس��اله فلسطين -به عنوان 
مساله اصلي جهان اسالم- تحت الشعاع بحران هاي 

خاورميانه قرار گرفته است.
به گزارش ايس��نا، علي الريجاني در نشس��ت با رئيس 
مجلس مالي گفت: ما با ايشان روابط دوستانه خوبي از 
گذشته داريم و نگاه ما نسبت به مسائل مهم منطقه و 

مخصوصا تروريسم خيلي نزديک بوده است.
رئيس قوه مقننه با بيان اينکه کشور مالي از کشورهاي 
مهم آفريقا اس��ت که هميش��ه مورد توجه ما بوده است 
اظهار کرد: در مذاکراتي که داشتيم، در مورد گسترش 
روابط اقتصادي با کشور مالي بحث هاي خوبي مطرح 
شد. به همين رو عالقه منديم که سطح روابط تجاري 

مان را با آنها افزايش دهيم.
الريجاني اظهار کرد: تحليل مشترکي از بحران هايي که 
در کشورهاي اسالمي وجود دارد، داشتيم که اين باعث 
ش��ده موضوع فلس��طين که مساله اصلي جهان اسالم 

است تحت الشعاع اين بحران ها قرار گيرد.
 در ادامه اين نشست ايساکا سيديبه رئيس مجلس ملي 
جمهوري مالي در گذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
را تسليت گفت و افزود: فقط شما در عزا نيستيد بلکه 

ما هم در عزاي شما شريک هستيم.
وي در ادامه تحکيم روابط مجالس دو کش��ور ايران و 
مالي را خوب ارزيابي کرد و گفت: امروز مشکل مردم 
فلسطين مشکل عمده اي است و همواره کشور ما در اين 
مساله نگراني داشته است. البته طي بيست سال است که 
اين کشور در مالي سفير دارد و اين نشان دهنده مواضع 
مشترکي است که بين ما و فلسطين وجود دارد. رئيس 
مجل��س مال��ي تصريح کرد: در واقع در تمامي مواردي 
که سازمان ملل بر عليه مردم فلسطين انجام داده، ما 
مخالف بوديم به ويژه در مورد قطعنامه اخير ش��وراي 
امنيت که ما هم صدا با مردم فلس��طين هس��تيم. وي 
ادامه داد: بنده اطمينان مي دهم که در ماه فوريه آينده 
اجالس��ي که براي حمايت از فلس��طين در ايران انجام 
مي شود، هيات مالي شرکت چشمگيري داشته باشد و با 
حمايت هايي که در اين کنفرانس انجام مي شود، نشان 
دهنده اتحاد ميان کشورهاي اسالمي خواهد بود. رئيس 
مجلس مالي اظهار کرد: اطمينان مي دهم تمامي تالش 
خ��ود را ب��ه کار ب��رده، تا در کنفرانس بين المجالس که 
در کش��ور مالي برگزار مي ش��ود مشکالت کشورهاي 
اس��المي مورد بحث قرار گرفته و اين کنفرانس قطعا 

نقش مهمي در حل مشکالت داشته باشد.

مسئله فلسطين تحت الشعاع بحران کشورهاي مسلمان

رييسجمهوربااشارهبهنقشاتحاددرحضورمردمدرتشييعآيتاهللهاشمي:

بهجايديوار،پلبسازيم
نمي دانيم چه اشکالي دارد که همواره اختالفات بين مسووالن نه 
تنها وجود دارد که در بسياري از موارد به چالش تبديل مي شود 
و گاه اختالفات به اندازه اي علني مطرح مي شود که از پرسش 
و پاسخ عبور مي کند و به توهين و افترا مي رسد. کاري که نمونه 
آن را بارها در دولت احمدي نژاد ديده بوديم. همين احمدي نژاد 
چه اتهامات و توهين هايي را به رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و رييس بازرسي دفتر مقام معظم رهبري وارد کرد و افترا را 
به جايي رساند که برادر روساي قوه مقننه و مجريه را در گوشه 
رينگ سازمان تامين اجتماعي گير انداخت و با دادن وعده هاي 
رنگين از دهان وي سخناني را بيرون کشيد. احمدي نژاد از اين 
فيلم براي تحت فش��ار قرار دادن علي الريجاني سوءاس��فتاده 
کرد تا مجلس را وادار به پس گرفتن اس��تيضاح وزير کار وقت 
کند و چون به اهداف خود نرس��يد، آن فيلم را در صحن علني 
مجلس پخش کرد. که در نهايت ادبياتي از سوي علي الريجاني 
رييس مجلس شوراي اسالمي گفته شد که تمامي دوره هشت 
ساله رياست جمهوري احمدي نژاد را زير سوال برد. اکنون آيت 
اهلل اکبر هاشمي رفسنجاني دار فاني را واع گفت و به ديدار حق 
شتافت. اما اين وداع تلخ با چنان بدرقه اي از سوي مردم صورت 
گرفت که مي تواند اتحاد سياسي را براي سالها تضمين کند. در 
همين رابطه رييس جمهور با انتش��ار مطلبي در صفحه توييتر 
خود، به حضور مردم در مراسم تشييع و خاکسپاري پيکر مرحوم 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني واکنش نشان داد. در مطلب منتشر 
شده در صفحه توييتر حجت االسالم حسن روحاني آمده است: 
امروز براي وداع با آن مرد تاريخ س��از همه امده بودند؛ بياييم از 
اين فضا براي دوس��تي، آش��تي و وحدت ملي اس��تفاده کنيم. به 

جاي ديوار، پل بسازيم.

در همين رابطه س��يد حس��ين موس��ويان ديپلمات با س��ابقه 
کش��ورمان در مقاله اي در س��ي .ان .ان نوش��ت:در دوران تجاوز 
صدام به ايران ، آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني فرماندهي جنگ 
و رياس��ت مجلس ايران را به عهده داش��ت. مديريت او موجب 
خروج پيروزمندانه ايران از جنگ هش��ت س��اله شد در حالي که 
همه قدرتهاي جهاني و کشورهاي عرب همسايه ايران، از تجاوز 
صدام حمايت حداکثري کردند. بعد از جنگ نهضت سازندگي در 
ايران را پايه گذاري کرد و ظرف هشت سال رياست جمهوري 
خود، توانس��ت بخش عظيمي از خرابي هاي جنگ را بازس��ازي 
و کشور را به حالت عادي برگرداند. بعد از خاتمه جنگ، افراط 
گرايان سياس��ي در هر دو جناح چپ و راس��ت در ايران ظهور 
کرده و به مهمترين چالش سياسي داخلي تبديل شدند. در اين 
دوران او با معرفي تئوري سياس��ي اعتدال، توانس��ت ميانه روي 
در صحنه سياست داخلي و خارجي را عمال در ايران مسلط کند 

و تا آخرين لحظه عمر در اين مسير ايستادگي کرد.
وي اف��زوده اس��ت: ب��ا وجود حمايت آمري��کا از تجاوز صدام به 
اي��ران، در س��ال ١9٨9 وقتي ک��ه بوش رييس جمهور آمريکا و 
رهب��ران اروپايي ب��راي أزادي گروگانهاي آمريکايي و اروپايي 
دست نياز به سمت او دراز کردند، او پاسخ مثبت داد و به محمود 
واعظي، وزير کنوني ارتباطات و من ماموريت داد تا اين مهم را 
به س��رانجام رس��انيم. همه گروگان هاي آمريکايي و اروپايي در 
مدت کوتاهي آزاد ش��دند اما آمريکا به جاي تش��کر، فش��ار ها به 
ايران را تشديد و فرصتي طاليي براي رفع خصومت در روابط 

واشنگتن- تهران را نابود کرد.
موس��ويان ادامه داده اس��ت: با اين وجود رفس��نجاني با امضاي 
قرارداد نفتي يک ميليارد دالري ايران با کمپاني نفتي کونوکو 

در سال ١995، تالش کرد که شانسي به بهبود روابط اقتصادي 
اي��ران و آمري��کا بده��د که اين تالش او نيز با لغو قرارداد مذکور 

توسط بيل کلينتون رييس جمهور وقت آمريکا، ناکام ماند.
وي آورده است: هاشمي در دوران رياست جمهوري خود با تمام 
ظرفيت براي بهبود روابط با اروپا تالش کرد. همراه با گنش��ر 
وزير خارجه المان در ديدار 9۰ دقيقه اي با آقاي هاشمي راه هاي 
دوس��تي اي��ران و کش��ورهاي عرب همس��ايه خلي��ج فارس را 
گفت وگو کرديم. آقاي هاش��مي به گنش��ر گفت که تهران براي 
ايجاد يک سيستم همکاري و امنيت جمعي با همسايگان خليج 
فارس مش��ابه همکاري هاي اتحاديه اروپا آماده اس��ت. گنشر با 
ذوق زدگي فوق العاده اي عازم واش��نگتن ش��د و چندي بعد به 
ط��ور خصوص��ي و با اظهار تاس��ف فراوان گفت که واش��نگتن 

مخالفت کرده است.
وي اف��زوده اس��ت:در آن مقط��ع در آلمان س��فير ب��ودم. آقاي 
که��ل ص��در اعظم آلمان عالقه مند به ايفاي نقش��ي براي رفع 
خصوم تهاي آمريکا و ايران بود. آقاي هاش��مي جواب مثبت داد 
و آمادگي ايران براي همکاري مشترک عليه سالحهاي کشتار 
جمعي و تروريسم و ارتقاء حقوق بشر را به اطالع کهل رساند. 
صدراعظم آلمان با ذوق زدگي کامل به واش��نگتن س��فر کرد 
و بع��د از دو هفت��ه، وزي��ر دفتر صدراعظ��م به من اطالع داد که 
کهل با کلينتون صحبت کرده اما واشنگتن سرسختانه مخالفت 

کرده است.
موس��ويان افزوده اس��ت: در نيمه دهه 9۰ امير عبداهلل وليعهد 
عربس��تان به آقاي هاشمي پيش��نهاد بهبود روابط داد که ايشان 
اس��تقبال و من را مامور گفت وگوي با امير عبداهلل کرد. در اين 
گفت وگوها که در منزل امير عبداهلل در جده انجام شد و فرزند 

آقاي هاشمي هم حضور داشت، توافقات مهمي کرديم که نتيجه 
آن روابط حس��نه ايران و عربس��تان از سال ١996 تا ٢۰۰5 بود. 
اما ش��رايط روابط دو کش��ور در دوران رياس��ت جمهوري آقاي 

احمدي نژاد تغيير کرد.
وي تاکيد کرده است: هاشمي مرد "صلح و همکاري در سياست 
خارجي" و "مرد سازندگي و توسعه" ايران بود. او تالش زيادي 
کرد که يک ملت و کشوري پيشرفته بسازد که هم در شأن دين 

و تاريخ ايراني ها باشد و هم در صلح با همسايگان.
موس��ويان گفته است:ميراث بزرگ او بنيانگذاري تفکر اعتدال 
در ايران بعد از انقالب و بيزاري از افراطگرايي در ايران و منطقه 
اس��ت. با وجودي که جهان با عدم پاس��خ مناس��ب و به موقع، 
اين فرصت را از دس��ت داد اما ش��انس جبران اشتباهات گذشته 

همچنان باقي است.


