
فرشید غضنفرپور
روزنامه نگار

در میانه دو نماز، یکی 26 تیرماه 88 و دیگری 21 دی 
1395، دو وداع به یادماندنی در خاطر دانشــگاه تهران 
ثبت شــد. هر دو مربوط به اکبر  هاشمی رفسنجانی. از 
آن زمان کــه آخرین خطبه اش را در دانشــگاه تهران 
خواند تــا روزی که برای آخرین بار به دانشــگاه تهران 
آوردندش. سیاستمداری متنفذ که حاال با گذشت 4 روز 
از درگذشت ناگهانی اش سیل تحلیل ها و گمانه زنی ها 
بر سر تاثیرات سیاســت ورزی اش در ساختار سیاسی 
جمهوری اسالمی، چینش نیروها و صف بندی جناح ها 

همچنان ادامه دارد. 
درگذشــت ناگهانی آیت اهلل  هاشــمی رفسنجانی 
در شامگاه یکشنبه 19 دی ماه 95، پرونده امامت او بر 
نمازجمعه پایتخت را برای همیشه بست. تا پیش از این 
هوادارانش همواره »بازگشت  هاشمی به نماز جمعه« 
را در تجمعات مختلف به عنــوان یک مطالبه عمومی 
مطرح می کردند. آخرین نمــاز جمعه تهران به امامت 
اکبر  هاشمی رفســنجانی، مردی که سال ها از همین 
تریبون مواضع رسمی نظام جمهوری اسالمی را اعالم 
کرد، در روز 26 تیرمــاه 1388 و در اوج دوران اختالف 
بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به یکی از دالیل 
مواجهه قســمتی از اصولگرایان با او بدل شد.  هاشمی 
رفســنجانی در خطبه  دوم آن نماز جمعه تالش کرد 
عالوه بر تشریح مســائل به وجود آمده پس از انتخابات 
راهکاری برای برون رفت از آن حوادث بیابد. درحالی که 
ســخنانش مکررا با شــعارهای تعدادی از نمازگزاران 
قطع می شد، در بیرون از دانشگاه تهران گروهی دیگر 
از نمازگزاران با شعارهایی متفاوت به استقبال سخنان 
او رفتند.   اکبر هاشــمی رفســنجانی بیــش از پیش 
مورد انتقاد قرار گرفــت. اما این بــار او عمال یک پای 
دعوا بود؛ نه تنها به ایــن دلیل که محمود احمدی نژاد، 
رئیس جمهوری سابق در مناظره مشهور انتخاباتی اش 
با میرحسین موســوی نام  هاشمی رفســنجانی را بر 
زبان آورده و از او انتقاد کرده بود، بلکه 4 ســال پیش از 
آن احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیروز انتخابات، عمال 
کرسی ریاســت جمهوری را از راه مواجهه با  هاشمی 
رفسنجانی به دست آورده و در تمام مدت پس از آن نیز 
سیاستی در مواجهه با مدیران و وزرای دولت  هاشمی 
در پیش گرفت.  هاشمی برخالف تمام آن سال هایی که 
در خالل دعواها و اختالفات سیاســی، با تدبیری که از 
سیاستمداری چون او انتظار می رفت، توانسته بود دامن 
خود را از اختالف میان جناح های داخلی دور نگاه دارد، 
این بار درست وسط دعوایی قرار گرفت که از اساس او را 

هدف قرار داده بود. 
دوران  طــول  در  رفســنجانی  هاشــمی 
سیاســت ورزی اش پس از انقالب با دو جناح چپ و 
راست جمهوری اسالمی تقریبا به یک اندازه تعامل و 
بده بستان برقرار کرد. از بنیان گذاران جامعه روحانیت 
مبارز بود و در عین حال با جناح چپ نیز روابطی ویژه 
داشت. او همچنین برای نخستین بار طیفی از مدیران 
اجرایی و سیاسی را در ساختار سیاسی کشور سامان 
داد که بدون وابستگی کامل به یکی از دو جناح حاکم، 
مشــخصا مدیران دولت  هاشمی نامیده شدند. حزب 
کارگزاران سازندگی بعدها از دل این مدیران سر برآورد 
و حزب اعتدال و توسعه نیز با رویکردی مشابه تشکیل 
شد. طیفی از فن ساالران معتقد به فضای باز اقتصادی 
که تفاوت عمده آنها با سیاستمدارانی از جنس موتلفه 
اســالمی را می توان از روی دیدگاه هــای فرهنگِی تا 

اندازه ای سیاسی آنها شناسایی کرد. 
حاال پس از درگذشــت ناگهانی آیت اهلل، پرســش 
درباره سرنوشــت این گروه از سیاستمداران می تواند 
به بستری برای گمانه زنی های تحلیلگران بدل شود. 
ازجمله این که فن ساالران هوادار آیت اهلل  هاشمی که 
بعضا در دولت روحانی به مناصب حساسی رسیده اند، 
پس از او دور کدام شخصیت سیاسی حلقه می زنند؟ 
در میان اندک سیاســتمدارانی که می توانند چنین 
جایگاهی را پُر کنند به نظر می رســد، حسن روحانی 
از مدت ها پیش از ســوی خود آیــت اهلل برای چنین 
منظوری در نظر گرفته شده اســت. آغاز به کار دولت 
یازدهم موعد بازگشــت مدیران دولت سازندگی به 
عرصه اجرایی با مدیریت حسن روحانی بود. این رخداد 
اگرچه از سوی منتقدان دولت و نیز آیت اهلل  هاشمی 
مورد حمله قرار گرفت اما درنهایت به نظر می رســید  
هاشمی از نتیجه به دست آمده رضایت کامل دارد. او 
تا آخر عمر به جز چند انتقاد از تیم اطالع رسانی دولت 
همواره کلیت دولت یازدهــم را مورد حمایت جدی 
خود قرار داد. همزمان به نظر می رسد وزرا و مدیرانی 
که تجربه های مهــم اجرایی خــود را در کنار دولت 
سازندگی آغاز کرده بودند در دولت یازدهم به انسجام 

و هماهنگی رسیده باشند.  
دومین پرسش اساســی برای دوران پس از آیت اهلل 
به سرنوشت روابط گرم حوزه علمیه قم با او و نیروهای 
وفادار به  هاشمی رفســنجانی مربوط می شود. پیام 
تســلیت متفاوت آیت اهلل امینی را می توان معیاری 
برای این روابط در نظر گرفت. آیت اهلل امینی ازجمله 
روحانیونی است که از او با عنوان صدای خاموش حوزه 
نام برده می شود. امینی در پیامی سراسر احساسی و 
البته تاثیرگذار که در شــبکه های اجتماعی بســیار 
بازنشر شد و درباره اش ســخن گفتند، نوشت: »خبر 
درگذشــت و فقدانت را به من دادند. خــدا می داند 
آنچنان این مصیبت اندوه بار، جانکاه، ناگوار و دردآور 
بود که ساعت ها گریســتم؛ زیرا برادری بصیر، سنگ 
صبوری مدبر، همســنگری صمیمی و یــار و رفیقی 

شصت ساله را از دســت داده ام«. دو روحانی بلندپایه، 
آیت اهلل امامی کاشانی، عضو مجلس خبرگان رهبری و 
امام جمعه موقت تهران و آیت اهلل صانعی یکی از مراجع 
شــیعه، یا بر اثر ازدحام جمعیت یا بر اثر تأثرات قلبی 
ناشی از مراسم خاکسپاری برای لحظاتی نیاز به پزشک 
پیدا کردند. تصویر برانــکاردی که یک مرجع تقلید 
گریان را از مراسم خاکسپاری بیرون می برد به گونه ای 
نمادین می تواند به عنوان نشانه ای از عمق محبوبیت 
 هاشمی رفســنجانی در قم و مراجع شیعه به حساب 

بیاید. 
»محبوبیت« واژه ای اســت که این روزها بسیار با 
نام آیت اهلل  هاشــمی رفســنجانی مصادف می شود. 
مراسم تشــییعی را که روز سه شنبه در خیابان های 
تهران برگزار شــد، حداقل نسل جوان به یاد نداشت. 
آمارهای غیررســمی از حضور 3 و نیم میلیون نفر در 
این مراســم حکایت می کند؛  تشییع پیکر  هاشمی، 
ازدحام جمعیت و شعارهای ســر داده شده بیش از 
همه صداوســیما را هدف گرفت. سازمانی که زمانی 
توسط برادر  هاشمی رفسنجانی اداره می شد، زمانی 
دیگر چنــان از حیطه نفوذ او بیــرون افتاد که حتی 
پس از مناظره انتخاباتی  سال 88 درخواستش برای 
پاسخگویی به اتهامات محمود احمدی نژاد را وقعی 
ننهادند. رئیس جدید صداوسیما، چنان تحت تأثیر 
شــعارها و خشــم جمعیت قرار گرفت که قول داد 

سیاست هایش را اصالح کند. 
هاشمی رفسنجانی در میانه دو نماز، یکی 26 تیرماه 
88 و دیگری 21 دی 1395،  برای آخرین بار ایســتاد 
و آخرین طرح سیاسی اش را برای کشور اجرایی کرد. 
هرچند خطبه اش به مذاق صداوســیما و شماری از 
سیاســیون خوش نیامد اما طیفی جدید از هواداران 
جوان را همراه خود کرد. 6 ســال بعد در رأس فهرست 
»خبرگان ملت« شماری از روحانیون نزدیک به خود 
را تحت عنــوان »خبرگان ملت« بــه مهم ترین نهاد 
تصمیم گیری در ساختار نظام جمهوری اسالمی برد، 
همزمان سرسخت ترین منتقدانش را شکست داد. حتی 

شماری از نمایندگان اصالح طلب مجلس دهم در کنار 
تصویر وی خود را به نسل جوان شناساندند و به مجلس 
راه یافتند.  هاشمی رفسنجانی دو سال پیش از این و در 
انتخابات ریاست جمهوری  سال 92 پس از رد صالحیت 
مشهورش از سوی شورای نگهبان نزدیکترین متحد 
خود را تا ورود به پاســتور مشایعت کرد. به این ترتیب 

حتی جریان اصالحات را وامدار خود کرد. 
حتی می توان  هاشــمی را در میانــه دو انتخابات 
بررســی کرد؛ یکی 29 بهمن 1378 کــه نامش به 
ســختی در آخرین ردیف منتخبان مجلس ششم از 
حوزه انتخابیه تهران جای گرفت و دیگری 7 اسفند 
1394 زمانی که مردم همان شهر چشم به عکس او 
دوختند تا فهرست منتخبان مجلس را روی برگه رأی 

بنویسند. 
دامنه تأثیر و ارتباطات  هاشمی رفسنجانی آن قدر 
هســت که بتوان گفت ما ایرانیان حداقل به مدت دو 
دهه در عصر او و در استقبال از او  و زمانی در مواجهه 
با سیاســت هایش زیسته ایم. نام های بســیاری با او 
گره خورده؛ نام هایــی که هنوز نمی توان بر قلم راند و 
روزهایی که مرور خاطراتش دیگر چندان خوشایند 
نیست و کالم آخرش، 10 روز پیش از درگذشتش که 
گفت: کشورهای مختلف قانون اساسی خود را تغییر 

داده اند، ما چرا تغییر ندهیم؟ 
از میان حوادث بســیاری که از ســر گذراند این دو 
نماز و فاصله حدودا 7 ســاله میان آن دو را باید آخرین 
و تاثیرگذارترین نقش سیاســی  هاشمی رفسنجانی 
دانست. بامداد سه شــنبه 21 دی ماه نماز بر پیکر او را 
رهبر معظم انقالب اسالمی قرائت کرد. مردانی از هر دو 
طیف سیاسی کشور زیر تابوتش را گرفتند و صداو سیما 
ســرانجام و البته با اندکی ناشی گری غیرقابل اغماض 
پس از سال ها ســخنرانی های گذشته اش را بازپخش 
کرد. تحلیلگران سیاسی می دانند که فصل گمانه زنی ها 
آغاز شده، همزمان تالش برای یافتن پاسخ به پرسشی 
بنیادین، جمهوری اسالمی بدون  هاشمی رفسنجانی 

چگونه خواهد بود؟    

پارلمانگزارش

ایستاده  در میانه دو نماز
   نخستین کسی که از مراسم تشییع و شعارهای حضار تأثیر پذیرفت، رئیس جدید صداوسیما بود

 حذف دو ماده و تصویب یک ماده مهم
 در برنامه ششم

آخرین تصمیم مجلس درباره وزارت 
اطالعات، سپاه پاسداران، قوه قضائیه 

و نظارت بر شهرداری ها

شهروند| در حالی  کــه در نگاه نخست کار 
مجلس قانون گذاری و تصویــب مواد قانونی 
اســت، گاهی حذف برخی مــواد از طرح ها و 
لوایح نیز خدمت به کشور قلمداد می شود که 
مواد 124 و 130 برنامه ششم توسعه دو نمونه 
از این مــوارد بود و این در حالی اســت که از   
همان زمانی که مجلس کلیــات این برنامه را 
به تصویب رســاند، برخی از نمایندگان و نیز 
سخنگوی دولت نســبت به افزایش چشمگیر 
مواد الیحه دولت در مجلس انتقاد داشــتند و 
می گفتند که با توجه به اینکه الیحه ارایه شده 
از ســوی دولت تنها 34 ماده داشته، از آنچه 
در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نهایی 
رســید تا در صحن مورد بررســی قرار گیرد، 
نمی تــوان به عنوان »الیحه« یــاد کرد و بهتر 
اســت از آن به عنوان »طرح« برنامه ششــم 

توسعه نام ببریم.
در حالی که عالوه بــر دو ماده 124 و 130 
این برنامــه، مواد دیگــری نیز با پیشــنهاد 
نماینــدگان به طورکلی حذف شــدند، حذف 
این دو مــاده از جوانب قابــل  توجهی اهمیت 
داشــت. بنابر ماده 124 قرار بود در راســتای 
ارتقــا و صیانت از حاکمیــت، منافع و امنیت 
ملی کشــور و به منظــور ایجاد بســتر امن و 
حمایت از اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت 
کشــور، وظایف وزارت اطالعات و ســازمان 
اطالعات ســپاه پاســداران انقالب اسالمی از 
ســوی مجلس تدوین شــوند اما در  نهایت در 
پی پیشنهاد رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، نمایندگان به حذف 
این ماده رأی دادند. آن چنــان که عالءالدین 
بروجردی در صحن مجلس گفت، کمیسیون 
تلفیق در تدوین این ماده هیچ گونه شفافیتی 
از حیث تعیین وظایف این دو ارگان اطالعاتی 
و نظامی رعایــت نکرده و ایــن در حالی بود 
که رضا طالیی نیک، معــاون پارلمانی وزارت 
دفاع که به عنــوان نماینــده دولت در صحن 
مجلس حاضر شــده بود نیــز از هم نظر بودن 
دســتگاه های اطالعاتی، امنیتــی و نظامی با 
حذف این ماده سخن گفت و در تشریح دالیل 
ســه گانه خود تأکیــد کرد کــه اوالً این ماده 
ماهیت برنامه ای ندارد، ثانیاً در قوانین وزارت 
اطالعات، ناجا، ســپاه و ســایر دستگاه های 
اطالعاتی امنیتی نظامــی، وظایف به تفکیک 
و به روشنی مشخص شــده و ثالثاً موضوعات 
امنیتــی و اطالعاتــی از نظر ماهیت توســط 
مراجع ذیصالح به تفکیک بــرای هر کدام از 
دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی مشخص و 
جداگانه ابالغ می شــود. علی الریجانی نیز در 
پایان مباحث نماینــدگان تأکید کرد که هم 
وزارت اطالعات و هم اطالعات سپاه پاسداران 
قانــون مــدون دارنــد و در سلســله مراتب 
ضابطه مند عمــل می کنند و نیــاز به تدوین 
قوانین جدید بــرای ایــن دو ارگان امنیتی-

اطالعاتی وجود ندارد.
نماینــدگان مجلــس همچنیــن در حالی 
به حذف ماده 130 برنامه ششــم توسعه نیز 
رأی دادند که بنابر این مــاده، به قوه قضائیه 
اجازه داده می شد به  منظور تسهیل دسترسی 
مردم به خدمات قضائی و حفظ شأن و منزلت 
مراجعــان و کارکنــان قوه قضائیه هر ســاله 
نسبت به شروع عملیات اجرایی 40000 متر 
مربع ساختمان جدید اقدام کند. این در حالی 
بود که فریدون احمــدی، نماینده اصولگرای 
زنجان و همچنین محمدجواد فتحی، نماینده 
اصالح طلب تهران در مخالفــت با این ماده و 
تشریح دالیل خود برای ارایه پیشنهاد حذف 
آن، استدالل کردند که این ماده با ماده 129 
در راســتای کاهش هزینه های قوه قضائیه در 
تناقض است. آنها همچنین تأکید داشتند در 
صورتی که مجلس قصــد دارد به قوه قضائیه 
کمــک کند باید ایــن قوه را مکلــف کند که 
برای پیشــگیری از وقوع جرم هزینه کند، نه 
اینکه در شــرایط مضیقه شدید مالی این قوه، 
بخشی از بودجه این دستگاه را به ساخت وساز 

ساختمان های قوه قضائیه اختصاص دهند.
نمایندگان عالوه بر حــذف این دو ماده، در 
آخرین لحظات بررســی برنامه ششم توسعه، 
با تصویب ماده 142، دیوان محاسبات مجلس 
را مکلف کردنــد که بر درآمــد و هزینه های 
شــهرداری ها، تأمین اجتماعی و مناطق آزاد 
نظارت کند. تصویب این ماده در شرایطی که 
ماجرای تخلف های شهرداری تهران و مشهد 
به دلیل عدم نظارت بر آنهــا به موضوع اصلی 
بســیاری از رسانه ها تبدیل شــده، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار بود.

 انتقادها  از بی انصافی
 در حق آیت اهلل  هاشمی

  ناطق نوری: هیچ کس را به اندازه او اذیت نکردند

شهروند| یک روز پس از تشییع پیکر آیت اهلل 
 هاشمی رفسنجانی در تهران انتقادها از بی انصافی 
مخالفانش و نیز مشی سازمان صداوسیما در زمان 
حیات آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی بیش ازپیش در 

رسانه ها مطرح شده است. 
حسن غفوری فرد، عضو شورای حزب موتلفه 
طی سخنان در تلویزیون گفت: آیت اهلل  هاشمی 
قدرت جذب بســیار زیادی داشــت. درمجلس 
ششم علیه ایشان اهانت و جوسازی شد. خیلی 
شجاعت و قدرت نفس می خواهد که هیچ وقت 
شــکواییه ای علیه این افراد نداشتند. مشکالت 
سیاســی، اقتصــادی را حل کردنــد. درجنگ 
مشــکل ترین کارها را عهده دار شدند. همیشه 
می گفت، دومطلب باالتر از همه چیز است، یکی 
انقالب و دیگری رهبری که باالتر از همه مسائل 

حتی خانواده برایشان ارزش داشت.
غفوری فــرد در ادامــه تصریح کــرد: درباره 
ریاست جمهوری، ایشــان هم احساس وظیفه 
کردند و هم احساس این که می توانند این کار را 
انجام بدهند. از نظر شخص بنده ایشان این توانایی 
را داشــتند. به  هرحال رد صالحیت شدند. من از 
قول آقای ناطق نوری می گویم که تماس گرفتیم 
با ایشان و گفتیم شما با شورای نگهبان صحبت 
کنید، شاید مسأله حل شــود اما آقای  هاشمی 
گفت: نیازی به این کار نیست. ایشان کوچکترین 

اثری از ناراحتی و شکواییه و گالیه نداشتند.
به گفته این فعال سیاسی اصولگرا ایشان برای 
خودش به گذشت رســید و خودش را فراموش 
کرد اما در مسأله ای چون ردصالحیت حسن آقای 
خمینی، ابراز ناراحتی کرد. این دو با هم نزدیک 
بودند و آقای  هاشمی از سطح علمی آقای خمینی 

مطلع بود.
غفوری فرد همچنین درپایان گفت:  ای کاش 
این همه لطفی که رسانه ها اکنون به آقای  هاشمی 
دارند، درگذشته داشتند و مردم می توانستند از 

این گنجینه استفاده کنند.
محسن  هاشمی فرزند آیت اهلل نیز در یک برنامه 
تلویزیونی درباره هجمه هایــی که علیه آیت اهلل  
هاشمی شده بود، گفت: هر انقالبی می تواند دچار 
مشکالتی شود، به نحوی که چهره اش مخدوش 
شود. آیت اهلل  هاشمی همواره تالش داشتند که 
انقالب اسالمی دچار انحراف نشود، چهره واقعی 
اسالمی خارج از تحریف ها و افراط ها نشان داده 
شود، به نحوی که مورد پذیرش جوانان قرار بگیرد. 
ایشان می گفتند، مسائلی که در اسالم نیست و 
برخی از مســتحبات را نباید به صورت واجبات 
مطرح کنیم. باید مطالــب را به نحوی بگوییم تا 
جوانان بتوانند آن را درک کنند. نباید برای این که 
خودمان را موجه و مسلمان دوآتشه جلوه دهیم، 
باعث شویم که با برخی از حرکات مردم و جوانان 

از اسالم دور شوند.
محسن رفیق دوست وزیر سپاه دوران جنگ نیز 
با حضور در یک برنامه تلویزیونی با بیان این که این 
فرصت ها کم ایجاد می شود، اظهار کرد: خیلی ها 
باید برونــد به درگاه خدا گریه کنند و اســتغفار 
کنند. ویژگی ایشــان والیتمداری و حرکت در 
پشت ســر رهبر زمان بود. چه در زمانی که امام 
)ره( زنده بودند و چه در دو دهه گذشته که آیت اهلل 
خامنه ای، رهبرمان هستند. کسانی که به آقای  
هاشمی نزدیک هستند، می دانند، عشق ایشان 
آقای خامنه ای است و ایشان را رهبر و خود را رهرو 
می دانستند. دعا می کنیم کسانی که این قدر تند 

رفتند، خدا از سر تقصیرشان بگذرد.
پیش از این نیز حجت االسالم اکبر ناطق نوری 
با حضور در ویژه برنامه شبکه یک که به مناسبت 
درگذشت آیت اهلل  هاشمی برگزار شده بود، گفت: 
عده ای انتقاد می کننــد اما تحمل پذیرفتن انتقاد 
را ندارند. مرحوم  هاشــمی درکشور ما جزو معدود 
افرادی بود که از این ظرفیت برخــوردار بود. واقعا 
گاهی من از ظرفیت زیاد ایشان خلقم تنگ می شد. 
ظرفیت او عجیب بود. برخی نادان ها، کم ظرفیت ها 
یا مغرضان ذهن جمع کثیری از مردم را نسبت به 
مسئوالن خراب کردند و این به سود مردم و نظام 
نیســت. وقتی این گروه، آن گروه را زیر بار تهمت 
و اتهام و بد و بیراه بکشاند، مردم بدبین می شوند. 
مردم به اجماع مرکب می رســند و به کل نظام و 

انقالب و اسالم بی اعتماد می شوند.
ناطق نوری تصریح کرد: وقتی اخالق از جامعه 
رخ بربندد، خدا کم شود و ایمان سست شود، همین 
می شود. ما مرده پرستیم. وقتی رفتم و چهره  آقای  
هاشمی را دیدم، بی اختیار نتوانستم خودم را نگه 
دارم، چون تمام بی مهری ها، توهین ها، تهمت ها 
و کژاندیشــی ها را که گروهی نسبت به ایشان روا 
داشتند، لحظه ای در ذهنم مرور شد. هم دیروز و هم 
امروز که رفتم جماران، منقلب شدم. منقلب شدنم 
از این نیست که ایشــان درگذشت، چون انسان ها 
به  هرحال می میرند. جفا این اســت که هیچ کس 
را به این اندازه اذیت نکردند. چرا؟ مگر ما مسلمان 
نیستیم؟ او همچنین گفت:  هاشمی تا بود این همه 
صحبت ها کردند، حاال تجلیل می کنیم. صداوسیما 
در 6 شبکه هم از هاشمی بگوید، بسیار خوب است 

اما او رفت. تا هستیم قدر هم را بدانیم.
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خبر
شهروند| احمد مازنی کــه از ابتدای ورود 
به مجلــس پیوســته پیگیر طرحــی تحت  
عنوان »گفت وگوی ملی« بود، روز گذشته از 
تشکیل یک کمیته تخصصی به این منظور در 
فراکســیون امید خبر داد و با تأکید بر این که 
گفت وگو چــاره دردهای مزمن در کشــور و 
تنازعات حاکم بر فضای سیاســی اســت، به 
ایســنا گفت: جامعه ما به صــورت تاریخی به 
جامعه ای تبدیل شــده کــه در آن تک گویی 
و مونولــوگ وجــود دارد و روش دیالــوگ و 
گفت وگو در آن ضعیف است که این ریشه در 

روش آموزشی و تربیتی ما دارد. 
این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره 

به این که نمایندگان همــه نحله های فکری و 
سیاســی و همچنین اقوام و مذاهب مختلف 
هر روز در پارلمان با هــم گفت وگو می کنند، 
با اظهار امیدواری نسبت به تسری این رویکرد 
به خارج از مجلس؛ قانون اساسی، اندیشه های 
امام و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
را ســه عنصر مبنایی و پایه طرح پیشنهادی 
خود عنوان کرد و گفت: روش و شــیوه اجرای 
طرح نیز به مجلس و خرد جمعی واگذار شده 

و می تواند روش های مختلفی ازجمله تشکیل 
فراکسیون، کمیسیون یا هسته های گفت وگو 
پیش بینی شــود یا کل نماینــدگان با حضور 
بزرگان فراکسیون های سیاسی در یک برنامه 
منظم و منســجم با یکدیگــر گفت وگو کنند 
و به توافق برســند یا این که از هر فراکسیون 
چند نفر معرفی شوند و جمعی به این منظور 

تشکیل شود.
مازنی با اشاره به اســتقبال فراکسیون امید 

از ایــن طرح، از تشــکیل کمیتــه تخصصی 
گفت وگــوی ملــی در فراکســیون امید به  
ریاســت عارف و با حضور برخــی از اعضای 
این فراکســیون ازجملــه فتحــی، وکیلی، 
حسین زاده، شیخ، حیدری، عابدی و سیاوشی 
خبر داد و گفت: قرار اســت ایــن موضوع در 
دســتور کار هیأت رئیسه و شــورای مرکزی 
فراکســیون امید قرار گیــرد و به طور جدی 

دنبال شود. 
حال باید منتظر بمانیم تــا ببینیم طرحی 
که به گفته مبدع آن با رویکــردی بلندمدت 
به دنبال حل مشکالت مختلف در کشور است، 

چگونه در مسیر خود گام برخواهد داشت.

مازنی خبر داد:

تشکیل کمیته تخصصی »گفت وگوی ملی« در فراکسیون امید
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شهروند| رابطه ایران و عربستان هیچ گاه آنچنان دوستانه نبوده اما از مهرماه 
94 که درپی بی تدبیری دولت ســعودی در برگزاری مراسم حج، فاجعه ای 
انسانی درمنا منجر به شهادت حدود 500نفر از هموطنان مان شد، این رابطه 
در بد ترین وضع خود درچند دهه گذشــته قرار گرفت و حال، درشرایطی که 
جز گذر زمان، اتفاقی در راستای بهبود روابط نیفتاده و نیز درحالی  که ایران با 
تحریم مراسم حج  سال گذشته، شرکت رسمی دراین رویداد بزرگ مذهبی را 
به جبران خسارات حادثه منا ازسوی دولت سعودی منوط کرد، سازمان حج 
و زیارت کشورمان با اشاره به دریافت دعوتنامه ای ازسوی وزارت حج و عمره 
عربستان، از موافقت بعثه مقام معظم رهبری برای سفر هیأت ایرانی به ریاض 

جهت انجام مذکرات با مقام های دولت سعودی خبر داده است. 
آنچنان که خبرگزاری های رسمی کشورمان اعالم کردند، بعثه مقام معظم 
رهبری به دعوتنامه وزارت حج عربســتان برای انجام مذاکرات درتاریخ مقرر 
پاسخ مثبت داده و این درحالی اســت که وزیر حج و عمره عربستان گفته، با 
ارسال دعوتنامه به تمامی کشورهای اسالمی ازجمله ایران، مشغول تدارک و 
برنامه ریزی برای مناسک حج پیش روست. براساس این دعوتنامه که درهفته 

جاری، ازسوی سازمان حج و زیارت ایران دریافت شده، تاریخ برگزاری مذاکرات 
دوکشور برای انجام مقدمات و برنامه ریزی حج  سال آینده، پنجم اسفندماه برابر 
با 25 جمادی االول تعیین شده است و حجت االسالم سیدعلی قاضی عسکر، 
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با اعــالم آمادگی ایران برای انجام 
مذاکرات، اعزام هیأتی ازکشورمان به عربستان را در تاریخ تعیین شده تأیید 
کرده است. با وجود آن که تاکنون جزییات بیشتری درباره ترکیب هیأت اعزامی 
ایران مشخص نشده، اما از آن جا که این مذاکرات بخشی از مقدمات عمومی 
و همیشگی برگزاری مراسم حج اســت، احتماال ترکیب هیأت اعزامی ایران 
مشابه سال های قبل باشد که دراین صورت، نمایندگانی از وزارت امورخارجه، 
سازمان هواپیمایی و امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری، رئیس سازمان 
حج و زیارت را درمذاکرات حج همراهی خواهند کرد. این درحالی اســت که 
عربستان  سال گذشته برای انجام مذاکرات حج با سفر نمایندگان بعثه مقام 
معظم رهبری مخالفت کرده بود. با این حال، آنچنان که سرپرست حجاج ایرانی 
بالفاصله پس از دریافت دعوتنامه ای که اخیرا ازسوی عربستان تقدیم ایران 
شــده، اعالم کرد؛ دراین مذاکرات، عالوه بر برنامه ریزی درباره نحوه برگزاری 

مراسم  سال آینده، خواسته های جمهوری اسالمی ایران ازجمله امور مربوط 
به شهدای مسجدالحرام و منا نیز مطرح خواهد شد. قاضی عسکر همچنین 
اظهار امیدواری کرده بود که مذاکرات پیــش رو، زمینه برای انجام یک حج 
باشــکوه، عزتمند همراه با آرامش و امنیت زائران را فراهم کند. این درحالی 
است که سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نیز پیش از این، درباره وضع 
روابط ایران و عربســتان درموضوع حج، اظهارنظر کرده و گفته بود که رابطه 
دوکشور همچنان دروضع سابق قرار دارد. بهرام قاسمی درعین حال با اشاره 
به برگزاری مراسم حج در ســال آینده، بر لزوم اتخاذ تصمیم مقتضی با توجه 
به شرایط موجود و در راستای حفظ عزت و امنیت حجاج ایرانی تأکید کرده 
بود.  به نظر می رســد با وجود عدم تغییر ملموس در روابط دوکشور، با توجه 
به اظهارات چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره مذاکره با وزارت 
امورخارجه و شورای  عالی امنیت ملی برای هموارکردن بازگشایی مسیرحج و 
همچنین دعوتنامه اخیر عربستان سعودی برای انجام مذاکره با مقامات ایرانی و 
نیز پذیرش حضور بعثه رهبری دراین مذاکرات، مسیر حجاج ایرانی در راه خانه 

خدا در سال آینده، به  مراتب از یکی، دو سال گذشته هموار تر خواهد بود.

دعوت عربستان از ایران برای حج تمتع  

حجاج ایرانی به حج امسال امیدوار شدند


