
جـهـان

 به توضیح کاخ سفید درباره هشدار 
ناوشکن آمریکایی به چهار قایق 

ایرانی در خلیج فارس
ســخنگوی کاخ ســفید در واکنش به انتشار 
خبری مبنی بر شــلیک گلوله یک ناوشــکن 
آمریکایی به ســمت قایق های ایرانی در آب های 
خلیج فارس گفت: ناوشکن آمریکا برای هشدار 
به قایق های تندروی ایرانی به ســمت آنها گلوله 

شلیک کرده است. 
به گزارش ایســنا، جاش ارنســت در نشست 
خبری روز دوشــنبه خود به اظهــارات دو مقام 
پنتاگون مبنی بر این که یک ناوشکن آمریکایی در 
تنگه هرمز به سمت چهار قایق ایرانی که متعلق 
به نیروهای سپاه پاسداران بوده است گلوله شلیک 
کرده، واکنش نشان داد و آن  را اقدامی غیرایمن 
دانســت که می تواند تنش های کنونی میان دو 
کشور را افزایش دهد.  ارنســت گفت: این چهار 
قایق تندروی ایرانی به ناوشــکن آمریکا نزدیک 
شــده بودند.  واشــنگتن نمی داند که نیت این 
قایق ها چه بوده اما این اقدام قابل پذیرش نیست.  
چنین اقداماتی به طور قطع نگران کننده هستند 
و بدون شــک می توانند خطــر افزایش تنش در 
شرایطی که ما معتقدیم که باید به دنبال راه هایی 

برای کاهش تنش باشیم را افزایش دهند. 
بر اســاس این گزارش، ایــن  تازه ترین مورد از 
یک سری رویارویی های نیروی دریایی ایران در 
آب های خلیج فارس با نیروی دریایی آمریکا است.  
پیش از این نیز در ماه اوت مقامات دفاعی آمریکا 
مدعی شدند که قایق های گشت زن نیروی دریایی 
ایران در تنگه هرمز به ناوشکن آمریکا در منطقه 
نزدیک شــده بودند.  مقامات ایران در واکنش به 
این ادعاها تأکید کرده اند که  ایران همواره طبق 
قوانین مربوط به آب های بین المللی اقدام می کند 
و وظیفه خــود می داند که از مرزهــای آبی اش 

محافظت کند. 

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی:  

 برجام به شکلی بسیار موثر
 درحال اجراست

نماینده دایم روسیه در سازمان های بین المللی 
بــا بیــان این که هیچ کــس نمی دانــد موضع 
رئیس جمهوری منتخــب آمریکا در قبال توافق 
هسته ای چیست، گفت: ایران و 1+5 روی اجرای 
توافق تمرکز کرده اند.  به گزارش ایسنا، والدیمیر 
ورونکوف در گفت وگو با خبرگزاری تاس با اشاره 
به دیدار معاونان ایران و گروه 1+5 در دهم ژانویه 
در وین برای بررســی اجرای برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( گفت: نتایج اجــرای برجام 
گزارش خواهد شد و مســائل کنونی مربوط به 

اجرای توافق نیز در این نشست بررسی می شود. 
ورونکوف همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
اقدام واشنگتن برای تمدید تحریم های ایران برای 
یک دوره ده ساله دیگر گفت که تهران و واشنگتن 
همچنان درباره این مسأله رایزنی خواهند کرد.  
روسیه توافق هسته ای را سندی برای حفظ ثبات 
در ابعاد جهانی اش می داند و بر این باور است که 
تمدید ایــن تحریم ها تاثیری بر اجــرای برجام 
نخواهد داشــت. وی ادامه داد:   این سند خود به 
شکلی موثر نشان داد که چرا ما نمی خواهیم شاهد 
بروز هیچ گونه مشکلی در ارتباط با اجرای برنامه 

جامع اقدام مشترک باشیم. 
وی درباره موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا در قبــال برجام کــه در دوران 
رقابت های انتخاباتی گفته بــود این توافق را پاره 
خواهد کرد، تصریح کرد: درحال حاضر هیچ کس 
درباره موضع سیاسی رئیس جمهوری منتخب 
نمی داند. کارزار انتخاباتی یک چیز است و وقتی 
عرصه جدید آغاز و وی وارد دفتر کارش می شود 
چیز دیگری است.  در این زمان وی فرصت خواهد 
داشت تا نگاه دوباره ای به این سند بیندازد، اجرای 
آن را بررسی و موضع آینده خود در قبال توافق را 
پیدا کند.  این دیپلمــات روس افزود:   ارزیابی ما 
این است که طرف آمریکایی به طور دقیق اجرای 
توافق را بررسی خواهد کرد. دیدگاه ما این است 

که برجام به شکلی بسیار موثر درحال اجرا ست. 

دیدار معاونان ظریف و موگرینی 
در وین

معاونان وزیر خارجه ایران صبح روز سه شنبه 
در چارچوب برجام با معــاون فدریکا موگرینی 
دیدار کردند. ســیدعباس عراقچــی و مجید 
تخت روانچی معاونان وزیر خارجه کشــورمان 
که بامداد روز سه شنبه برای شرکت در ششمین 
 کمیســیون مشــترک برجام به وین رفته اند با 
هلگا اشــمید معاون فدریــکا موگرینی رئیس 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دیــدار کردند.  
معاون ظریف و موگرینی پیش از آغاز نشســت 

دو بار دیدار کردند. 
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پرچم نیمه افراشــته جمهوری اســامی ایــران در 
سفارتخانه ها و سرکنســولگری های جمهوری اسامی 
درخارج ازکشــور، بــرای جهانیان نشــان از ضایعه ای 
بزرگ در ایران دارد. درگذشــت ناگهانــی آیت اهلل اکبر  
هاشمی رفســنجانی، یکی از چهره های پیشرو درتاریخ 
جمهوری اسامی ایران و سیاســتمداری که به واسطه 
رویکرد معتدلش درقبال دیگر کشورها شناخته می شد، 
واکنش های جهانی بســیار گســترده ای را در برداشته 
است. عاوه بر پوشــش خبری رسانه های بین المللی از 
درگذشت آیت اهلل رفسنجانی، بسیاری از سیاستمداران 

و دولتمردان، به درگذشت وی واکنش نشان داده اند.
وزارت امورخارجه آمریکا، با ابراز تســلیت به خانواده 
»رئیس جمهوری سابق ایران«، او را »چهره ای برجسته« 
بعد از انقاب ایران خوانده است. »جان کربی« سخنگوی 
وزارت امورخارجه آمریکا درنشســت خبری درپاسخ به 
ســوالی درباره موضع آیت اهلل رفسنجانی درگذشته که 
خاف آمریکا بوده اســت، اظهار کرد: آیا ما باید خانواده و 
عزیزان وی را به دلیل آنچه رئیس جمهوری پیشین ایران 
انجام داده و ما دوست نداشته ایم، مسئول بدانیم. این مرد 
از دنیا رفت و ما به خانواده اش تســلیت گفتیم. ما پیش از 
این نیز، زمانی که فیدل کاســترو فوت کرد، کار مشابهی 
انجام دادیم. بدون  شــک اگر در آینده نیز فرد دیگری با 
داشتن سوابق مشابه و اقدامات، تصمیمات، سیاست ها 
و اظهارات کــه تأییدش نمی کنیم از دنیا بــرود، باز هم 
خانواده ای وجود دارد که عزادار است.  همچنین »جاش 
ارنست«، سخنگوی کاخ سفید نیز آیت اهلل رفسنجانی را 
»یکی از شخصیت های برجسته و مهم در تاریخ ایران« 
توصیف کرد و گفت: آمریکا درگذشــت ایشان را به مردم 
ایران تسلیت می گوید. آقای ارنست اما از گمانه زنی درباره 
تأثیر درگذشت آیت اهلل  هاشــمی بر سیاست های ایران 
در قبال آمریکا، خودداری کرده اســت. »رائول کاسترو« 

رئیس جمهوری کوبا درپیامی خطاب به حسن روحانی 
رئیس جمهوری اســامی ایران، درگذشت آیت اهلل اکبر  
هاشمی  رفسنجانی را به وی و خانواده  هاشمی رفسنجانی 
تســلیت گفت. »والدیمیر پوتیــن« رئیس جمهوری 
روسیه با ارسال پیامی به رئیس جمهوری ایران درگذشت 
آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. دراین پیام 
که ازطریق مجاری دیپلماتیک ارســال شــده، از نقش 
 آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی طی سال های گذشته تجلیل

 شده است.
»بشار اسد«، رئیس جمهوری سوریه نیز پیام تسلیت 
خود را در بیانیه ای ابراز داشــته و گفته است که آیت اهلل 
رفســنجانی به  خاطر »مواضــع شــجاعانه و صریح و 
سختکوشی برای کرامت و آزادی مردم ایران« شناخته 
می شــود. یکی از واکنش های ســریع، مربوط به وزیر 
امورخارجه بحرین بود. کسی که مدت طوالنی است ایران 
را به دخالت در امور آن کشور متهم می کند، دریک پیام 
توییتری ساده نوشــت: »خداوند، رفسنجانی را رحمت 
کند«. همچنین، حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این 
کشور درپیامی درگذشت  هاشمی رفسنجانی را به حسن 

روحانی تسلیت گفت.
با این حال، عربستان ســعودی که از اوایل  سال 2016 
رابطه خود را با ایران قطع کرده است، پیام تسلیتی برای 
درگذشت آیت اهلل رفسنجانی نفرستاد. »فواد معصوم« 
رئیس جمهــوری عــراق درپیامي به حســن روحاني، 
درگذشــت آیت اهلل  هاشمي رفسنجاني را تسلیت گفت 
و از مواضع آیت اهلل  هاشــمي درحمایــت از دولت و ملت 
عراق تقدیر کرد. حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان 
دربیانیه ای،  هاشمی رفســنجانی را »تکیه گاهی بزرگ، 

پدری مهربان و مدافعی سرسخت« معرفی کرد.
میشــل عون، رئیس جمهوری لبنان با ارســال پیام 
تســلیتی، درگذشــت اکبر  هاشمی رفســنجانی، را 

تسلیت گفت. محمد نوازشریف، نخست وزیر پاکستان 
هاشمی رفسنجانی را یک »پراگماتیست )عملگرا( عاقل« 
خوانده و اعام کــرده که برنامه های اصاحاتی وی برای 
ایران، راهنمایی بسیار ضروری برای وحدت جهان اسام 
بوده است. همچنین »گری لوئیس« نماینده سازمان ملل 
در ایران، درپیامی توییتری نوشت: »تسلیت صمیمانه 
خود را برای درگذشــت رئیس جمهوری ســابق ایران،  
هاشمی رفســنجانی، ابراز می دارم«. »نیکاس مادورو« 
رئیس جمهوری ونزوئا طی پیامی درگذشت هاشمی را 
تسلیت گفته است. »سرژ سرکیسیان« رئیس جمهوری 
ارمنســتان مراتب همدردی خــود را با ملــت و دولت 

جمهوری اسامی ایران اعام کرده است.
»مسعود بارزانی« رئیس اقلیم کردستان عراق با ارسال 
پیامی گفت : درگذشت آیت اهلل رفسنجانی ضایعه بزرگی 
اســت و از خداوند می خواهم که به مسئوالن جمهوری 
اســامی ایران و خانواده آن فقید و همچنین ملت ایران 
صبر عطا فرماید. »مولود چاووش اوغلو« وزیر امورخارجه 
ترکیه با انتشــار پیامی درصفحه توییترخود نوشت: »از 
شنیدن خبر فوت  هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری 
پیشین ایران به شدت متأثر شدم. باشد که خداوند روح 
وی را در آرامــش قرار دهد.« همچنیــن »عبداهلل گل« 
رئیس جمهوری سابق ترکیه با انتشار پیامی درحساب 
رسمی توییتر خود ضمن ابراز ناراحتی شدید از درگذشت 
آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی، این واقعه را تسلیت گفت. 
شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهوری امارات به 
حسن روحانی پیام تسلیت فرستاد و شیخ محمد بن راشد 
آل مکتوم، معاون رئیس جمهوری امارات و حاکم دوبی، 
شیخ محمد بن زاید آل نهیان، شاهزاده ابوظبی و معاون 
فرمانده ارشد نیروهای مسلح امارات نیز درپیام هایی مشابه 
درگذشت اکبر  هاشمی رفسنجانی را به خانواده او تسلیت 
گفتند. شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان، وزیرخارجه امارات 

هم درصفحه توییتر خود رفسنجانی را »یکی از صداهای 
سیاسی واقع گرا و میانه روی ایران که نامش با جمهوری 
و انقاب علیه شــاه گره خورده« نامیــد. ملک عبداهلل 
دوم، پادشــاه اردن، دوشنبه پیام  تسلیتی را به مناسبت 
درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران 
ارسال کرد. براین اساس، پادشــاه اردن درپیام تسلیت 
خود درگذشت آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی را به »حسن 

روحانی« رئیس جمهوری ایران تسلیت گفت.
»عبداهلل عبداهلل«، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی 
افغانستان، با انتشار پیامی درگذشت  هاشمی رفسنجانی 
را تســلیت گفــت و او را یکی از چهره های شــاخص و 
تأثیرگذار جمهوری اسامی دانســت. »الهام علی اف«، 
رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان، »جیکوب زوما«، 
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، »عبدالعزیز بوتفلیقه«، 
رئیس جمهوری الجزایر، »سلطان قابوس«، پادشاه عمان، 
»لو کانگ«، ســخنگوی وزارت  خارجــه چین، »حامد 
کرزای«، رئیس جمهوری ســابق افغانســتان، »دانیل 
اورتــگا«، رئیس جمهــوری نیکاراگوئه، »امامعلــی 
رحمان«، رئیس جمهوری تاجیکســتان، »عبدالملک 
بدرالدین الحوثــی«، دبیرکل جنبش انصــاراهلل یمن، 
»حمد ولــد عبدالعزیز«، رئیس جمهــوری موریتانی و 
بسیاری دیگر، درپیام هایی جداگانه، درگذشت آیت اهلل 
 هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفته اند.همچنین، درپی 
درگذشت آیت اهلل هاشمی رفســنجانی دفاتر یادبودی 
درتعــدادی از ســفارتخانه ها و سرکنســولگری های 

جمهوری اسامی ایران درخارج از کشورگشایش یافت.
رسانه ها

خبرگزاری هــای مختلــف دنیــا خبر درگذشــت  
روزنامــه  دادنــد.  بازتــاب  را  هاشمی رفســنجانی 
»نیویورک تایمز«، درمقاله ای آیت اهلل  هاشمی را فردی 
پراگماتیست و میانه رو و یک لیبرال اقتصادی نامیده است. 
این روزنامه مدعی شده که بسیاری از تحلیلگران غربی، 
وی را دارای نگاه تقابل کمتری درمواجهه با آمریکا نسبت 
به سایر افراد شاخص درحکومت ایران که نگاهی خصمانه 
به آمریکا دارند، می دانند و ایــن حاکی از تغییر جهت و 

تعادل ایدئولوژیکی در اواخر زندگی وی بوده است.
اکبــر  احتمالــی  نقــش  »واشنگتن پســت« 
 هاشمی رفســنجانی در انتخاب رهبر آینده جمهوری 
اسامی را برجسته دانسته  و او را از »بانفوذترین چهره ها و از 
نیروهای محرکه برای اصاحات« معرفی کرد. خبرگزاری 
»ســی ان ان«، درگزارشــی، اکبر  هاشمی رفسنجانی را 
»مردی که منعکس کننده تغییر دایمی برای ایران بود« 
نامیده است که در دودهه اخیر، سیاست های خارجی و 
رویکرد وی درقبال همسایگان ایران و جامعه بین المللی، 

بسیار »پراگماتیک و واقع گرایانه« شد.
خبرگزاری »رویترز«، آیت اهلل  هاشمی رفســنجانی 
را یکی از »ســتون انقاب« نامیده که نفوذ گسترده ای 
درنهادهای هســته ای تصمیم گیران ایران داشته است. 
خبرگزاری »بی بی سی انگلیس«، آقای  هاشمی را فردی 
»محافظه کار و عملگرا« و یکی از »اعضای برجسته نظام 
ایران« نامیده که در اواخــر عمر خود، محبوبیت زیادی 
درمیان میانه روها کسب کرده و به دنبال آزادی بیشتری 
برای ایرانیان بود. مجله »اکونومیست«، درمقاله ای مدعی 
شــده که »مرگ ]آیت اهلل[ هاشمی رفسنجانی، باالنس 
قدرت در ایران را به هــم می زند«. این مقاله، به ویدیویی 
اشاره کرده که در آن، آیت اهلل رفسنجانی درحال خواندن 
بخشی از کتاب زندگینامه امیرکبیر و فعالیت های اوست و 
برای ناکامی امیرکبیر و جفاهایی که درحق وی درمسیر 
اصاحات رفته، اشــک می ریزد. اکونومیســت درمقاله 
خود نوشته: »اشک های رفســنجانی، درواقع برای خود 
او و تاش به ثمرننشســته اش برای اصاح امور در ایران 
بود«. همچنین »فاکس نیــوز« او را از قدرت های پرنفوذ 
جمهوری اسامی و پشتیبان حســن روحانی خوانده 

است.

اخبار    دیپلماسی

واکنش»جهان« به رحلت آیت اهلل
اخبار  جهانرهبران جهان درباره مرگ  هاشمی رفسنجانی پیام صادر کردند   

نیروهای عراقی به دانشگاه و کاخ 
ریاست جمهوری موصل رسیدند

ایسنا| فرماندهان عراقــی می گویند، نیروهای 
مبارزه با تروریســم عراق پس از رســیدن به کرانه 
شرقی رود دجله در جنوب و نزدیک شدن به دانشگاه 
موصل در شمال بخش شرقی، اکنون راه زیادی تا 
آزادی کامل بخش شرقی این شهر ندارند. عبدالغنی 
االسدی، فرمانده نیروهای مبارزه با تروریسم عراق به 
خبرگزاری فرانسه گفت: نیروهای عراقی طی چند 
روز آتی کنترل کامل بخش شــرقی شهر موصل 
را در دســت خواهند گرفت. داعش درحال حاضر 
در مرحله فروپاشی اســت و توازن و قدرت خود را 
در شرق موصل از دســت داده است. وی گفت:   در 
قسمت شمالی و شــرقی نیز یگان های ما مسافت 
بسیار اندکی با دانشــگاه موصل دارند و در آستانه 
محاصره این دانشگاه هستند. نیروهای عراقی روز 
دوشنبه کنترل محله الســکر در شرق موصل را در 
دست گرفتند. محله السکر مشرف بر دانشگاه موصل 
است. سیطره بر دانشگاه موصل به گفته مسئوالن 
عراقی به معنای کنترل بر منطقه الغابات و کاخ های 
ریاست جمهوری و کرانه شرقی رود دجله در بخش 

شمالی است.

پارلمان ونزوئال به برکناری مادورو 
رأی داد

ایسنا| پارلمان ونزوئا که اکثریت آن در اختیار 
اپوزیســیون اســت، به برکناری نیکاس مادورو، 
رئیس جمهوری این کشــور رأی داد و خواســتار 
برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری شد.  
نمایندگان پارلمان ونزوئا مادورو را به »کوتاهی در 
انجام وظایف« متهم کرده و مســئولیت »وضعیت 
خطرناک کشور« را متوجه او دانسته اند. نمایندگان 
پارلمان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
شده اند. دیوسدادو کابلو، معاون حزب سوسیالیست 
ونزوئا در واکنش به این حرکت پارلمان تأکید کرد:   
مادورو از ســمت خود کناره گیری نکرده و نخواهد 
کرد. وی در انجام مسئولیت هایش کوتاهی نکرده 
اســت. ما نتیجه این رأی گیــری در پارلمان را به 

رسمیت نمی شناسیم.

ترامپ دامادش را مشاور ارشد کاخ 
سفید کرد

ایسنا| رئیس جمهوری منتخب آمریکا دامادش 
جارد کوشــنر را به عنوان یکی از مشــاوران ارشد 
کاخ سفید و مســئول تبادالت تجاری و خاورمیانه 
منصوب کرد. »جارد کوشــنر« نقشی کلیدی در 
مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ داشــت و سمت او 
در کاخ سفید مســائل سیاست خارجی و داخلی را 
در بر خواهد گرفت. او که شوهر ایوانکا ترامپ است، 
در ساخت وساز ملک تخصص دارد و گفته می شود 
منافع اقتصادی او طیف وسیعی را در برمی گیرد. این 
انتصاب درحالی صورت می گیرد که به تازگی باراک 
اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به جانشینش توصیه 
کرد که سعی نکند کاخ ســفید را مثل یک کار و 
کاسبی خانوادگی اداره کند. انتصاب کوشنر ممکن 
است ناقض قوانین مربوط به تأثیر روابط خانوادگی 
بر استخدام افراد در دولت باشد. اعضای تیم ترامپ 
چنین اســتدالل کرده اند که قانونی که مقام های 
دولتی را از استخدام بستگان خود ممنوع می کند، 
شامل سمت های کاخ سفید نمی شــود. براساس 
قوانین فدرال آمریکا، کارمندان دولت نمی توانند از 

طریق کسب و کار جداگانه ای درآمد داشته باشند. 

  22 کشته و 70 زخمی
 در دو انفجار در افغانستان

ایسنا| مقامات افغانستان اعام کردند، دو انفجار 
در نزدیکی دفاتر پارلمان در شهر کابل سه شنبه رخ 
داده که دست کم 22 کشــته و ۷0 زخمی بر جای 
گذاشته اســت. مقامات گفتند که ابتدا یک عامل 
انتحاری خودش را در نزدیکی پارلمان افغانســتان 
منفجر کرده و بافاصله بعد از آن نیز یک خودروی 
بمب گذاری شــده در همان محل منفجر شــده 
است.  به گزارش آسوشیتدپرس، صدیق صدیقی، 
سخنگوی وزارت کشور افغانســتان گفت:   هدف 
این انفجارها منطقه ای که دفاتر دولتی و پارلمان در 
آن جا قرار گرفته اند، بوده است. وی خاطرنشان کرد:   
اولین انفجار توسط یک عامل انتحاری پیاده رخ داده 
و بافاصله بعد از آن یک خودروی بمب گذاری شده 
پارک شــده در نزدیکی همان محل  منفجر شده 
است. وحید مجروح،  ســخنگوی وزارت بهداشت 
افغانســتان گفت در حمله انتحاری امروز در کابل 
دست کم 22 نفر کشــته و ۷0 نفر زخمی شده اند 
و زخمی های این حمله به دو بیمارســتان منتقل 
شــده اند. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، 
مســئولیت این حمله را به عهده گرفته و در پیامی 
گفته است که هدف حمله خودرو حامل کارمندان 

اداره امنیت ملی افغانستان بوده است.
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            آرمین منتظری| هاشمی رفسنجانی عاوه بر نقش پررنگی که در یادداشت
برقراری تعادل در میان جریانات سیاسی ایفا می کرد، در عرصه سیاست 
خارجی نیز بسیار فعال بود. واکنش شخصیت های جهانی و رسانه های جهان 
به مرگ او خود موید این نکته است که آیت اهلل رفسنجانی برای جهانیان 
فردی شناخته شده بود. مهم ترین نقش آفرینی رفسنجانی در ایجاد تعادل 
میان ایران و کشورهای عربی منطقه در قالب شورای همکاری خلیج فارس 
و همچنین غرب بود. ویژگی منحصربه فرد رفسنجانی این بود که وقتی در 
دیدار با مقامات خارجی سخن می گفت، مقامات خارجی می پذیرفتند که 
حرف  هاشمی رفسنجانی تنها از جانب یک جریان سیاسی خاص نیست، چرا 
که  هاشمی رفسنجانی تقریبا تنها سیاستمداری بود که در تمامی جریان های 
سیاسی کشور هواخواه داشت و می توانست از جانب همه جریان های سیاسی 
سخن بگوید. شاید به همین دلیل بود که اکثر مقامات خارجی که به ایران 
سفر می کردند، تمایل داشتند دیدار با رفسنجانی را نیز در برنامه سفرشان 

بگنجانند، چرا که این دیدار را جامع و کامل و مفید می دانستند. 
یکی از دالیل این جایگاه رفسنجانی این بود که او در دهه شصت، تقریبا 
در تمامی سمت های ممکنه در جمهوری اسامی نقش ایفا کرد. هاشمی در 
برهه ای از زمان حتی فرمانده کل قوا نیز شد و این سمت  هاشمی را به تنها 
سیاستمدار پس از دوران بنی صدر تبدیل کرد که بدون این که در جایگاه 
رهبری باشد، فرماندهی کل قوا را برعهده گرفته است. ریاست جمهوری، 
رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس، رئیس مجلس خبرگان، 
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام و رئیس شورای انقاب فرهنگی 
سمت هایی بود که  هاشــمی در فواصل زمانی مشخص عهده دار آنها بود. 
تجربه  هاشمی در همه این سمت های مختلف از او سیاستمداری آشنا با 
همه جریانات سیاسی ساخته بود. هر چند همه جناح های سیاسی کشور 
درخصوص مواردی خاص منتقد  هاشمی بودند، اما در عرصه عمل هیچ کدام 
از این جناح ها نمی توانستند بر جایگاه ویژه او خط بطان بکشند و آشکارا به 
مبارزه با او برخیزند. البته در این میان تنها جریان احمدی نژاد بود که آشکارا به 
مبارزه با  هاشمی رفسنجانی برخاست و البته درنهایت نیز حمایت اصولگرایان 

را از دست داد. 
فارغ از محبوبیت کلی  هاشمی رفسنجانی در میان اصاح طلبان، باید 

این واقعیت را نیز مدنظر داشت که دوران فعالیت  هاشمی رفسنجانی در 
مناصب گوناگون، بدون تنش و مخالفت نیز نبوده است.  هاشمی در دوران 
ریاست جمهوری خود سعی کرد بار دیگر جریانات سیاسی را در کنار هم 
قرار داده و متحد کند، چون برای پیشــبرد برنامه بازسازی کشور و ملحق 
کردن کشور به نظام جهانی، به حمایت همه جریانات سیاسی احتیاج داشت. 
این درست همان برنامه ای است که حسن روحانی دنبال می کند.  هاشمی 
در دهــه ۷0 برخی اصاحات اقتصادی را به اجرا گذاشــت و تا حدودی به 
سمت خصوصی سازی اقتصاد رفت و برخی از نهادهای اقتصادی دولتی 
را بــه بخش خصوصی واگذار کرد. او همچنین تاش کرد تا در بخش نفت 
و گاز ایران جلب ســرمایه گذاری خارجی را تسهیل کند. اما جنگ خلیج 
فارس و تاثیری که این جنگ بر اقتصاد جهانی گذاشت، برنامه های  هاشمی 
را با مشکل مواجه کرد و این برنامه ها بدون رسیدن به موفقیتی که  هاشمی 
انتظارش را داشت برای دولت  اصاحات به ارث رسید. رفسنجانی البته در 
طول دوران فعالیت سیاسی اش، شکست هایی را نیز تجربه کرد. او در  سال 
84 در رقابت انتخاباتی با محمود احمدی نژاد در دور دوم شکست خورد. پس 
از این شکست بود که جریان احمدی نژاد کمپینی را علیه رفسنجانی به راه 
انداخت و او را به خاطر اجرای سیاست های خصوصی سازی در ایران سرزنش 
و ادعا کرد که سود بســیاری از معامات بزرگ اقتصادی به جیب خانواده  
هاشمی رفسنجانی و افراد نزدیک به او رفته است. احمدی نژاد همچنین در آن 
زمان، کلیدواژه »مافیای نفتی« را در ایران مطرح کرد و به طور آشکار هدفش  
هاشمی رفسنجانی و خانواده او بود. حمات شدید جریان احمدی نژاد و 
برخی اصولگرایان،  هاشمی رفسنجانی را بر آن داشت که به بازسازی اندیشه ها 
خود روی آورد. او که همواره یکی از منتقدان اصلی سیاست های محمود 
احمدی نژاد بود از  سال 88 به بعد تاش کرد تا اجماعی را میان چهره های نظام 
علیه بی تدبیری در اداره کشور ایجاد کند و این تاش ها سرانجام در  سال 92 و با 
پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه رسید.  هاشمی 

همچنین طی سال های اخیر ارتباط نزدیک تری با مردم برقرار کرده و توانسته 
بود میزان محبوبیت خود را در میان افکار عمومی افزایش دهد. در نتیجه همه 
این تاش ها، در انتخابات مجلس خبرگان  سال 94،  هاشمی رفسنجانی با 
فاصله بسیار از رقیبانش، از سوی مردم به عنوان نفر نخست لیست 16 نفره 

خبرگان رهبری به این مجلس فرستاده شد. 
در سیاست خارجی مثلی هست که می گوید قدرت رهبران جهانی در 
چشم جهانیان، ریشه در قدرت و محبوبیت آنها در داخل کشور خودشان 
دارد.  هاشمی توانسته به این مهم دست یابد. شاید به همین دلیل است که 
حرف  هاشمی از سوی تمامی کشورهای جهان شنیده می شود. حاال و در 
غیاب رفسنجانی، تغییرات سیاسی در ایران تا حدودی قابل انتظار است. 
آثار فقدان  هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری 
به احتمال زیاد در آینده بیشتر روشن خواهد شد.  هاشمی چه در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و چه در مجلس خبرگان، همواره چهره ای تاثیرگذار 
بود. حتی زمانی که به نفع آیت اهلل مهدوی کنی از ریاست مجلس خبرگان 
کنار رفت، باز هم تأثیر خود را گذاشــت. درواقع تا زمانی که  هاشمی زنده 
بود، چه کنشــگری اش و چه سکوت و اقدام  نکردنش، خود هر کدام عمل 

و کنشی سیاسی بود. 
مخلص کام این که خأل  هاشمی رفسنجانی در آینده نزدیک در هر دو 
عرصه سیاست خارجی و سیاست داخلی به وضوح دیده خواهد شد. اگرچه 
حسن روحانی یکی از چهره های نزدیک به  هاشمی است که به صورت بالقوه 
توانایی پر کردن جایگاه او را دارد، اما برای رسیدن به این هدف، راه دشواری 
را در پیش دارد. روحانی باید نشان دهد که می تواند دوره بی ثباتی و تنش در 
روابط ایران و آمریکا را مدیریت کند. او باید نشان دهد که می تواند اقتصاد ایران 
را از بحرانی که در آن غوطه ور اســت، نجات دهد و در عین حال ارزش های 
انقابی را که رهبران آن به حفظ آنها مقید و متعهد هستند، حفظ کند. هر 
چند نگارنده بر این عقیده است که در غیاب آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی و با 
در نظر گرفتن این که اصاح طلبان و میانه روها هیچ جایگزینی برای او ندارند، 
حسن روحانی به صورت پیش فرض در جایگاه جانشینی  هاشمی قرار گرفته 
است، اما سوال این است که آیا روحانی موفق خواهد شد در جایگاه  هاشمی 

در سیاست داخلی و خارجی قرار گیرد یا خیر؟

 خأل رفسنجانی
 در سیاست داخلی و خارجی ایران


