
گروه سياس��ي   رئيس جمهور روند پيشرفت 
حوزه ه�اي مختلف پزش�كي در زمين�ه ارائه 
خدم�ات جديد درماني به مردم را پرش�تاب، 
رو به رشد و همراه با توسعه دانش و پژوهش 
در عرصه بهداش�ت و درمان دانست و اظهار 
داش�ت: بايد به گونه اي برنامه ريزي و حركت 
كنيم تا دانش پزش�كي اي�ران به مرجعي در 

منطقه و جهان تبديل شود. 
دكت��ر محمود احمدي نژاد  روز گذش��ته در مراس��م 
بهره برداري از طرح توس��عه بيمارس��تان س��ينا و افتتاح 
ساختمان جديد اين بيمارستان، بهره برداري از اين طرح 
را خدمتي ارزشمند به مردم تهران توصيف كرد و با اشاره 
به اهميت موضوع سالمت و درمان، تصريح كرد: ارزش و 
اهميت سالمت به قدري است كه امروز مردم حجم قابل 
توجه��ي از منابع خود را به درمان و س��المت اختصاص 
مي دهند و س��رمايه گذاري هاي وس��يعي براي اين حوزه 
اختصاص داده شده است. رئيس جمهور گفت: در ايران 
روند حركت پيش��رفت در زمينه پزشكي بسيار خوب 
و پرش��تاب ب��وده و روزانه خدمات جدي��دي در عرصه 

بهداشت، درمان و توسعه دانش و 
پژوهش و رسيدن به سطوح باالي 
علمي ب��ا ارائه خدمات گوناگون به 
ملت اي��ران صورت مي گيرد. دكتر 
احمدي نژاد اظه��ار اميدواري كرد 
ت��ا روند پيش��رفت ها در س��طوح 
گوناگون علمي شتاب بيشتري به 
خود بگيرد تا به نقطه اي برس��يم 
كه دانش پزشكي ايران نه تنها به 
عنوان مرجعي در منطقه بلكه در 
كل دنيا مطرح شود.رئيس جمهور 
با اشاره به استعدادهاي فراوان ملت 
ايران در زمينه هاي مختلف علمي، 
اظهار داشت: سابقه علمي و پزشكي 

ايران به هزاران س��ال مي رسد و امروز متخصص ترين و 
دلسوزترين افراد و كادر پزشكي در ايران حضور دارند. 

 بيمارس�تان س�ينا، ميراث فرهنگي ايران 
محسوب مي شود

رئيس جمهور با اش��اره به خدمات وس��يع ارائه 

ش��ده طي س��ال هاي اخير از 
س��وي مدي��ران و دلس��وزان 
درم��ان  و  بهداش��ت  ح��وزه 
كش��ور به مردم، اظهار داشت: 
وجود تجهيزات و س��اختماني 
مجهز به وس��ايل كاماًل ايراني 
در بيمارس��تان س��ينا بس��يار 

ارزشمند است. 
دكتر احمدي نژاد با اش��اره 
به قدمت بيمارستان سينا اين 
بيمارس��تان را به عنوان يكي 
از ميراث ه��اي فرهنگي ايران 
بيمارستان  گفت:  و  برش��مرد 
سينا از مراكز اصلي مراجعات 
مردمي اس��ت كه از سراسر تهران بخصوص جنوب 
و مركز ش��هر در زمينه ح��وادث و تصادفات به آن 
مراجعه مي كنند و براي مردم قابل دسترس است. 

وي اظه��ار اميدواري كرد كه ب��ا بهره برداري از 
س��اختمان جديد بيمارستان س��ينا، بخش قديمي 

اين بيمارستان نيز هر چه سريعتر و بزودي بازسازي 
و در اختيار مردم قرار گيرد. 

دكتر احمدي نژاد با اش��اره ب��ه اين كه تهران به 
عنوان پايتخ��ت ايران عالوه بر اين كه پاس��خگوي 
نيازهاي درماني بس��ياري از مردم از سراسر كشور 
اس��ت، پذي��راي بيماران��ي از س��اير نق��اط جهان 
براي درمان نيز مي باش��د، بر لزوم بازس��ازي ساير 
بيمارس��تان هاي تهران كه برخ��ي از آنها 80 تا 90 

سال قدمت دارند تأكيد كرد. 
وي در پايان با اش��اره به اين كه دلس��وزترين و 
پركارترين كادر درماني در اين بيمارس��تان فعاليت 
دارن��د، از تمامي پزش��كان، اس��اتيد و كاركنان در 
حوزه بهداش��ت و درمان و س��المت كش��ور كه با 
ايم��ان به خدا در خدمت س��المتي مردم هس��تند 
تقدير و تشكر كرد. همچنين در ابتداي اين مراسم 
خانم دس��تجردي، وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كي و رئيس بيمارس��تان س��ينا نيز ب��ه ارائه 
 گزارشي در زمينه ساختمان جديد بيمارستان سينا 

پرداختند.

دكتر احمدي نژاد در مراسم بهره برداري از طرح توسعه بيمارستان سينا تأكيد كرد

مي توانيم به مرجع پزشكي منطقه و جهان تبديل شويم
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دولتي كه 7 سال با سختي كار كرده چرا بايد در سال آخر تعلل كند!
معاون رئيس جمهور مطرح كرد

از سوي امريكا هيچ گونه تهديد نظامي نشديم
سرلشكر فيروزآبادي:

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: از سوي امريكا هيچگونه تهديد نظامي نشديم و استفاده آنها از پهپاد در منطقه آبي كشورمان 
يك كار آزمايشي بود.سرلشكر سيد حسن فيروزآبادي ديروز در حاشيه آئين افتتاح همزمان دو هزار و 807 مكان فرهنگي 

ورزشي بسيج در سراسر كشور كه در محل سپاه سيدالشهدا)ع( در شهرري برگزار شد، در گفت و گو با ايرنا افزود: امريكايي ها 
مي خواستند، توانايي رادارهاي ايران را در رد يابي اينگونه پهپادها ارزيابي كنند.وي تصريح كرد: نيروهاي جمهوري اسالمي با 

مشاهده اين پهپاد بسوي آن آتش گشودند و قدرت خود را به آنان تفهيم كردند.سرلشكر فيروزآبادي خاطر نشان كرد: امروز 
خطر جنگ از سوي امريكا، ايران را تهديد نمي كند. اما رژيم صهيونيستي براي زنده نگه داشتن فضاي جنگ طلبي تالش مي كند 
امريكايي ها را به اين صحنه بكشاند و امريكا نيز جواب رد به آنها داده است.وي خاطر نشان كرد: بنابراين جنگ نظامي در ميان 

نيست و اينك مهمترين چيزي كه امريكايي ها بر ما تحميل كردند تحريم هاي اقتصادي و جنگ نرم است.

معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و مسئول مركز امور روحانيت رياست جمهوري در دومين همايش 
مشاوران امور روحانيت استان ها در قم گفت: در اين شرايط حساس رويكرد اصلي دشمن مقابله با نظام 

اسالمي از راه جنگ اقتصادي است و تصريح كرد: شرايط جنگ اقتصادي با جنگ نظامي متفاوت است و تأثير آن 
فقط محدود به چند شهر و استان نخواهد بود. ميرتاج الديني با اشاره به اين كه »برخي دولت را محكوم به تعلل 
در مسائل اقتصادي مي كنند«، خاطرنشان كرد: دولتي كه هفت سال با سختي كار كرده، سه دوره سفر استاني 

داشته و رهبر انقالب بارها اقدامات آن را تأييد كرده اند و هدف اصلي آن رفع مشكالت مردم بوده و تصميم و 
اراده اين دولت براي توزيع ثروت در سراسر كشور بوده است، معقول نيست كه در سال پاياني با تعلل، هفت 

سال كار و تالش بي وقفه خود را خراب كند و چنين موضع گيري هايي با هدف تخريب انجام مي شود. 

گروه سياس��ي فرمانده ق�رارگاه پدافند هوايي 
س�امانه هاي  رونماي�ي  از  االنبي�ا)ص(  خات�م 
و س�امانه  ق�ادر   ،3 زه�را)س(  ي�ا  موش�كي 

توپخانه اي صافات خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران از منطقه رزمايش 
 مدافع��ان آس��مان والي��ت 4، امير س��رتيپ س��ردار 
فرزاد اسماعيلي در نشست خبري از رونمايي سامانه 
موش��كي »يا زهرا)س( 3« و سامانه موشكي »قادر« 
خبر داد و اظهار داش��ت: اين س��امانه هاي موش��كي، 

كاماًل بومي و توليد داخل است.
 وي ب��ا اش��اره ب��ه اين ك��ه س��امانه موش��كي يا 
زهرا )س(3، سامانه موشكي ارتفاع پائين است، افزود: 
م��ا اين نياز را ب��ه متخصصين فن��ي پدافند هوايي و 
صنعت دفاعي مطرح كرديم و با گذش��ت مدت زمان 

كوتاهي، اين سامانه را تحويل گرفتيم.

امي��ر اس��ماعيلي در ادام��ه از رونماي��ي س��امانه 
توپخانه اي »صافات« خبر داد و گفت: اين س��امانه به 
شكل الكترونيك عمل مي كند و يك سامانه غير فعال 
است كه به هيچ عنوان توسط دشمن كشف نمي شود 

ولي به راحتي دشمن را كشف مي كند.
فرمان��ده قرارگاه پدافند هواي��ي خاتم االنبيا)ص( 
با بيان اين كه اين س��امانه بس��يار متحرك بوده و در 
ش��رايط جوي متفاوت نيز آزمايش شده است، افزود: 
سامانه توپخانه اي صافات در رزمايش مدافعان آسمان 
والي��ت 4، هدف واقعي را م��ورد اصابت قرار مي دهد 
و به تس��ت آزمايش��گاهي بس��نده نخواهيم كرد.وي 
نقطه زني، حجم باالي آتش، هدايت آتش به س��مت 
ه��دف و دقت باال را از ويژگي هاي منحصر به فرد اين 

سامانه توپخانه اي عنوان كرد.
امير اس��ماعيلي همچنين تصريح كرد: تفاوت در 

جنگ الكترونيك و نوع رهگيري و شليك موشك، از 
تفاوت هاي آشكار مرصاد امسال با مرصاد سال گذشته 
اس��ت.وي سامانه موشكي قادر را يك سامانه موشكي 
كاماًل متحرك خواند و افزود: اين س��امانه اين قابليت 
را دارد كه ش��ليك موش��ك ها را بدون پياده سازي و 
اس��تقرار النچرها انجام ده��د. در حقيقت در كمتر از 
30 دقيقه اين سامانه موشكي حاضر، مستقر و آماده 

شليك مي شود.
 كش�ف، شناس�ايي و رهگي�ري هواپيماهاي 

مهاجم دشمن فرضي
بر اساس خبر ديگري، سخنگوي رزمايش مشترك 
»مدافعان آس��مان والي��ت 4« اعالم ك��رد: همزمان 
ب��ا دومي��ن روز از برگ��زاري اين رزماي��ش در پهنه 
وس��يعي از خاك مق��دس جمهوري اس��المي ايران، 
عمليات كش��ف، شناس��ايي و رهگي��ري هواپيماهاي 

 مهاجم دش��من فرضي يا نيروهاي نارنجي با موفقيت
انجام شد. براساس خبر ديگري روز گذشته در جريان 
برگزاري رزمايش آسمان واليت4، يك موشك پدافند 
هواي��ي هاگ به س��مت يك فرون��د هواپيماي بدون 

سرنشين شليك شد و آن را منهدم كرد.
 نيروهاي مسلح ايران اعجاب انگيزند

خبرگزاري رويترز در گزارشي به نقل از تحليلگران 
مس��ائل دفاعي اعالم كرد: نبايد توان نظامي ايران را 
دست كم گرفت زيرا نيروهاي مسلح اين كشور از يك 

تشكيالت منسجم و تحسين برانگيز بر خوردارند.
در اي��ن گزارش آمده اس��ت: پ��س از حمله هفته 
گذش��ته جنگنده هاي ايراني به يك پهپاد امريكايي، 
روز دوش��نبه رزمايشي گس��ترده در ايران آغاز شده 
ك��ه نيمي از مس��احت اين كش��ور را در برمي گيرد. 
اين رزمايش در مس��احتي بالغ بر 850 هزار كيلومتر 
مربع در ش��مال شرقي، ش��رق و  جنوب شرقي ايران 

برگزار مي شود.
خبرگزاري فرانس��ه نيزدر گزارش��ي اع��الم كرد: 
نيروي هوايي ايران رزمايش��ي گس��ترده را آغار كرده 
كه يكي از ژنرال هاي ايران از آن به عنوان هش��داري 
 جدي به تهدي��د كنندگان جمهوري اس��المي ايران

 يادكرده است.

گ��روه سياس��ي ناص�ر نوب�ري آخرين 
س�فير جمهوري اس�امي در شوروي 
گفت وگويي با شبكه  در خصوص 
سياس�ت خارجي دولت داش�ته كه از 

نظرتان مي گذرد.
 بع�د از س�فر رئيس جمه�ور به 
س�ازمان ملل، يك ب�ار ديگر موضوع 
كهن�ه و تكراري مذاكره ب�ا امريكا به 
مسئله روز تبديل شده است.  در اين 

خصوص چه نظري داريد؟
مدت��ي اس��ت مي بين��م در بعض��ي از 
رسانه ها، از مسئله رابطه و مذاكره با امريكا 
به عنوان خط قرمز نظام نام برده مي ش��ود، 
الزم مي بينم كه در ابتدا مقدمه اي را عرض 

كنم.
بن��ده به عن��وان يك ديپلمات اس��بق 
مي گوي��م آنچه كه بايد ب��ه گفتمان ملي و 
نظري��ه حاكم بر سياس��ت خارجي تبديل 
شود، عبارت از اين است كه ما در سياست 
خارج��ي ب��ه جز فرماي��ش و ام��ر رهبري 
هيچ خط قرمزي نداري��م. ما در مصداق ها 
هيچ خط قرم��زي نداريم، يعني نه مذاكره 
ب��ا امريكا خط قرم��ز ذاتي نظام اس��ت نه 

ع��دم مذاكره با امري��كا. يك زماني رهبري 
فرمودند اين تحريم ها براي اين وضع شده 
كه ما در محاس��باتمان تغيير ايجاد كنيم. 
پس معلوم مي ش��ود رابطه يا عدم رابطه با 
امريكا يك امر محاس��باتي است نه يك امر 
مقدس. نه مذاكره كردن مقدس اس��ت نه 

عدم مذاكره. 
من به دوس��تان واليي توصيه مي كنم 
ك��ه به هيچ وج��ه مصاديق را ارزش��گذاري 
نكنن��د. اگر به مصاديق ارزش ذاتي بدهيم، 
دس��ت نظام و رهبري را بسته ايم. يعني به 
جاي اين كه رهبري را مبس��وط اليد كنيم، 
ايشان را مقبوض اليد كرده ايم. ممكن است 
محاس��بات نظام زماني تغيير كند و امر بر 
مذاكره و رابطه با يك كشور داير شود. خب 
اگر ما عدم رابطه را به امري مقدس تبديل 
كرده باش��يم، نظام زير سؤال خواهد رفت. 
ممكن اس��ت در آينده خط��وط قرمز نظام 
جابه جا ش��ود، نبايد در اف��كار عمومي يك 

مصداق را به امري مقدس تبديل كنيم.
ما در زمان جنگ هم همين اش��تباه را 
مرتكب و ب��ا بحران جدي روبه رو ش��ديم. 
متأس��فانه در آن زم��ان چن��ان ج��وي در 
جبهه ها ايجاد ش��ده بود كه بر اس��اس آن 
سياستمداران مي گفتند مبادا كسي حرفي 
از مذاك��ره بزند، چون صحب��ت از مذاكره 
رزمندگان را سرد مي كند و ديگر نمي توانند 

بجنگند. اين مسئله در جنگ 
به يك بحران ب��زرگ تبديل 
ش��د. چرا ام��ام فرمودند من 
ج��ام زه��ر را نوش��يدم؟ چه 
كساني اين جام زهر را درست 
كردند؟ من براي نخستين بار 
خدمت شما عرض مي كنم كه 
»جام« را راديكال ها با تأكيد 
ب��ر اين كه هر ن��وع مذاكره و 
صلح ضد ارزش است، درست 

كردن��د و »زهر« اي��ن ج��ام را واداده ها و 
ليبرال ها فراهم كردند.

 شما در مواضع آقاي احمدي نژاد 
در نيوي�ورك تمايل به برقراري رابطه 
ب�ا امريكا خارج از اصول را مش�اهده 

كرديد؟
آخرين سفر آقاي احمدي نژاد به امريكا 
در فضايي كاماًل متفاوت از گذش��ته انجام 
شد. اين بار با تالش صهيونيست ها، آنچنان 
فضاي ضد ايراني در اف��كار عمومي امريكا 
ش��كل گرفته ب��ود كه آقاي اوبام��ا و آقاي 
رامني بر س��ر حمل��ه به ايران ب��ا يكديگر 
رقابت مي كردند. خواست صهيونيست ها در 
چنين فضايي اين بود كه آقاي احمدي نژاد 
مواضع راديكالي را اتخ��اذ كند تا تبليغات 
آنها توس��ط رئيس جمهور ايران مهر تأييد 
بخورد و س��ند زن��ده اي به اف��كار عمومي 

امريكا ارائه ش��ود و بگويند 
هي��چ راهي ج��ز حمله به 

ايران وجود ندارد. 
ب��ا   وج��ود اي��ن آق��اي 
احمدي ن��ژاد ب��ا زيرك��ي و 
هوش��ياري كام��ل دس��ت 
صهيونيس��ت ها را خواندند 
و در واق��ع پوس��ت موزي 
زير پ��اي گفتمان حمله به 
اي��ران انداختن��د. اگر آقاي 
احمدي ن��ژاد در نيوي��ورك موض��ع راديكال 
مي گرفتند، دقيقًا پازل صهيونيست ها تكميل 
و موض��ع آنها تقويت مي ش��د. بخصوص كه 
آقاي احمدي نژاد معروف بودند به موضعگيري 
انقالبي و ش��ايد براي خود ايشان هم سخت 
باشد كه موضع غير راديكال اتخاذ كنند. اتفاقًا 
من به اين دليل از آقاي احمدي نژاد حمايت 
مي كنم كه مي بينم ايش��ان سليقه شخصي 
ش��ان را لحاظ نمي كنند و در هر شرايطي به 

فكر منافع ملي هستند.
آق��اي احمدي ن��ژاد با زيرك��ي از اتخاذ 
مواض��ع راديكال خ��ودداري كردند، بدون 
اين كه سر سوزني از مواضع اصولي رهبري 
و نظام عدول  كرده باش��ند. از هيچ كجاي 
س��خنان آقاي احمدي نژاد اين در نمي آيد 
كه همين اآلن با امري��كا مذاكره كنيم! در 
حقيقت آقاي رئي��س جمهور ضمن حفظ 

چارچوب نظام موضع غير راديكال گرفت.
 خ�ب ما چرا ب�ا امري�كا مذاكره 

نمي كنيم؟
چون مي��ز مذاكره را عادالنه نمي دانيم، 
چون بر اس��اس ديدگاه امام راحل)ره( حق 
نداريم به رابط��ه گرگ و ميش تن بدهيم، 
چون از نظر ما ميز مذاكره نامتعادل است. 
اما اگ��ر همين ميز مذاكره متعادل ش��ود، 

لزومًا مذاكره را رد نخواهيم كرد.
 برخي ه�ا در داخ�ل بش�دت به 
آق�اي احمدي ن�ژاد تاختن�د، كه چرا 
سازش�كارانه  مواض�ع  احمدي ن�ژاد 
گرفته، مطلب را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

برخي ها در داخل كش��ور ب��ه دو دليل 
دچار س��وء تفاهم ش��دند: يكي اين كه كاًل 
از احمدي ن��ژاد انتظار برخ��ورد غير ماليم 
نداش��تند. دوم اين ك��ه توج��ه حرفه اي به 
جمالت آقاي احمدي نژاد نداش��تند. بدون 
توجه به مقدمه س��خنان آقاي احمدي نژاد 
و ش��روطي كه ب��راي مذاك��ره ب��ا امريكا 
گذاش��تند، صرفًا روي واژه مذاكره متمركز 
ش��دند. البته عده اي هم واقعًا غرض ورزانه 
برخ��ورد كردن��د. اين كه ع��ده اي با علم به 
اين م��واردي كه عرض كردي��م، باز هم به 
رئيس جمهور براي اتخ��اذ مواضع راديكال 

فشار مي آوردند، قابل تأمل است.
از همه مهمتر اين كه رهبر معظم انقالب 
بي س��ابقه ترين حمايت از ديپلماسي دولت 
را به عمل آوردند. ايش��ان فرمودند مواضع 
مسئوالن در تريبون هاي بين المللي خوب، 
جام��ع، جالب، درس��ت و پخته ب��ود. بنده 
قبل از اين چنين صراحتي را از رهبري در 

حمايت از ديپلماسي دولت نديده بودم.

اميراسماعيلي در نشست خبري اعالم كرد

رونمايي از سامانه هاي موشكي »يازهرا  )س( 3« و »قادر«
بهره برداري از سامانه توپخانه اي صافات

ديپلمات باسابقه در گفت  و گو با شبكه  تشريح كرد

دفاع رهبري از سياست خارجي دولت بي سابقه بود
رابطه يا عدم رابطه با امريكا يك امر محاسباتي است نه يك امر ذاتًا مذموم يا مقدس

 درخواست چين براي 
همكاري آژانس بين المللي 

انرژي اتمي با ايران
سخنگوي وزارت امور خارجه چين 
آژان��س بين الملل��ي انرژي اتم��ي را به 

تقويت همکاري با ايران تشويق کرد. 
هونگ لي روز گذشته و در کنفرانس 
خب��ري روزانه خ��ود بر ح��ل موضوع 
هسته اي ايران از طريق گفت وگو تأكيد 

کرد. 
وي در واکن��ش به اي��ن مطلب که 
ق��رار اس��ت آژانس ماه آين��ده ميالدي 
با ايران مذاکراتي داش��ته باش��د، گفت: 
پک��ن آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي 
را ب��ه تقويت همکاري با ايران تش��ويق 

مي کند. 
وي افزود: چين همچنين خواس��تار 
ادام��ه گفت وگوهاي گروه 1+5 با ايران 
اس��ت تا طرفي��ن هر چه س��ريع تر به 
پيشرفتي براي حل مسائل دست يابند. 
س��خنگوي چين تصريح کرد: پکن 
خواس��تار حل موضوع هس��ته اي ايران 
ب��ه طور همه جانبه، بلندمدت و به نحو 

مطلوب است.
 بازديد اعضاي كميسيون 

امنيت ملي مجلس از مرزهاي 
سيستان و بلوچستان

رئي��س کميس��يون امني��ت ملی و 
سياس��ت خارج��ی مجل��س در بازديد 
از مرزه��ای سيس��تان و بلوچس��تان، 
وضعيت امنيت در مرزهای اين اس��تان 
را قاب��ل قب��ول عن��وان ک��رد و گفت: 
مشارکت مردم استان در کنار نيروهای 
امنيتی - اطالعاتی، س��پاه پاسداران و 
مرزبانی جهت حفظ امنيت استان گام 
 جديد و ارزش��مندی است که برداشته 

شده است. 
بروجردی بررسی نحوه کنترل مرز و 
چگونگی پيش��رفت انسداد مرز در چند 
س��ال گذش��ته را يکی از اهداف س��فر 
اعضای اين کميسيون از مرزهای استان 
عنوان کرد و افزود: تالش خواهيم کرد 
هرگونه کاستی که در اين زمينه وجود 
داش��ته باش��د در جلس��ه ای در تهران، 

برطرف کنيم.
 رزمايش 10 روزه بسيج 

در شرق كشور
مع��اون عملي��ات س��ازمان بس��يج 
رزماي��ش  برگ��زاري  از  مس��تضعفين 
استان  بيت المقدس س��پاه  گردان هاي 
سيستان و بلوچستان در 5 مرحله خبر 
داد.سرهنگ نصرت اهلل سيف در گفت وگو 
با فارس، با اش��اره به برگزاري سلس��له 
بيت المقدس،  گردان هاي  رزمايش هاي 
گفت: رزمايش گردان هاي بيت المقدس 
 سپاه استان سيس��تان و بلوچستان در

 5 مرحله برگزار مي شود.
وي اف��زود: اين رزمايش با مأموريت 
دفاع از كوي و ب��رزن، عمليات امداد و 
نجات و مردم ياري به صورت منطقه اي 
در 5 منطقه  سيستان و بلوچستان اجرا 

مي شود.
س��يف  ادامه داد: داوراني از س��پاه و 
سازمان بسيج مستضعفين براي نظارت 

بر اين رزمايش حضور دارند.
معاون عمليات بسيج تأكيد كرد: اين 
رزمايش به مدت 10 روز از 24 آبان ماه 
آغاز مي شود و بيش از 50 گردان بسيج 

در آن شركت مي كنند.

يادداشتگزيده اخبار

 نفي نظام امت و امامت
در انديشه سياسي هاشمي رفسنجاني

واكاوي انديش��ه سياس��ي هاش��مي رفسنجاني 
و نح��وه نگرش وي به عرصه ق��درت واجد اهميت 
ش��اياني اس��ت كه مي توان با ارائه تصويري درست 
از اين نگرش، رفتارها و كنش هاي سياس��ي وي را 
بهتر درك نمود. هاش��مي رفسنجاني در گفت و گو 
با ص��ادق زيباكالم ك��ه در كتاب »هاش��مي بدون 
روتوش« منتش��ر ش��ده اس��ت، س��اختار سياسي 
مورد نظر و مطلوب خود را س��اختار توس��عه گراي 
دموكراتيك امريكا كه متشكل از دو حزب سياسي 
فراگير و با مش��اركت سياسي محدود شكل گرفته 

است، معرفي مي كند. حجت االسالم هاشمي رفسنجاني در اين گفت و گو خطاب 
به  ص��ادق زيباكالم مي گويد: »ش��ما ببينيد جامعه امري��كا باالخره يك جامعه 
جاافتاده دموكراتيك است.آنها خيلي آزاد بودند و آزاد هم هستند.مردم امريكا 50 
درصد در انتخابات شركت مي كنند.نمي توانيم بگوييم بقيه كه شركت نمي كنند 
به امريكا عالقه مند نيس��تند يا به كارهاي كشورش��ان عالقه مند نيستند.آنها كار 
خودشان را مي كنند و فكر مي كنند اگر بيايند يا نيايند يكي از دو حزب مي برد.
در ايران هم ممكن اس��ت كم كم به همين جا برس��يم كه مردم بگويند باالخره 
يا جناح چپ يا جناح راس��ت مي برد و از ميان اين دو هم هيچ وقت بيرون نرفته 
اس��ت همين جور هم دارد مي شود.ممكن است عده اي به اين ادله شركت نكنند 
يعني فكر كنند كه نتيجه انتخابات چيزي را عوض نمي كند لذا عدم شركت آنان 

را نمي توان لزومًا به معناي مخالفت آنان يا پشت كردنشان به نظام گرفت.« )1(
هاشمي رفسنجاني در ادامه اين گفت و گو، نكته اصلي مدنظر خود را در »نفي 
ضرورت حضور همه جانبه و گسترده مردم و كفايت اتكاي نظام به يك اقليت 20  
درصدي از جامعه« بيان داشته و خطاب به صادق زيباكالم مي گويد: »قباًل هم با 
شما اين بحث را پيرامون آينده نظام داشته ام كه نظام مي تواند 20 درصد مردم را 
به طور فعال به نفع خودش در صحنه نگه دارد و ابزار قانوني هم در دستش است 
و گلوگاه ها را دارد بنابراين مي تواند نظام مس��تقري باشد حاال 40 -30 درصد از 
مردم هم بي تفاوت هس��تند و براي آنها چپ و راست فرقي ندارد مي ماند آنها كه 
مخالف هس��تند كه به هرحال هر نظامي يك مقدار مخالف دارد بنابراين از نظر 

من نظام مستقر است.« )2(
هاش��مي رفس��نجاني در بخش��هايي ديگر از گفت و گوي خود ب��ه موضوعات 
مرتبط با رهبري نظام اسالمي و واليت فقيه اشاره مي كند و در اين مسير تلويحًا 
»واتيكانيزه ش��دن اص��ل واليت فقيه« و عدم دخالت ولي فقي��ه در امور اجرايي 
را طلب مي نمايد. در واقع در اينجا انديش��ه سياس��ي هاشمي رفسنجاني كاماًل با 
انديش��ه سياس��ي آقاي علي مطهري انطباق مي يابد.  آقاي علي مطهري، اسفند 
1388 در گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها و با بيان اين كه »واليت فقيه را واليت 
فكري و ايدئولوژيك مي دانيم«، گفته بود: »واليت فقيه«، »واليت فقه« است و نه 
واليت »يك شخص«، از اين رو ولي فقيه كسي است كه در رأس حكومت و نظام 
اسالمي به عنوان يك مكتب شناس  و اسالم شناس براي مراقبت از مسير حكومت 
قرار دارد. علي مطهري در همين گفت و گو حاكم را دولت و رئيس جمهور در نظام 
اسالمي دانسته و گفته بود: ولي فقيه را ما ناظر مي دانيم و اگر در جاهايي هم مثاًل 
حق انتصاب براي او قانون قائل شده است به دليل مكتب شناسي ولي فقيه است، 
از اين رو اگر ولي فقيه مثاًل رئيس  صدا و سيما و يا ارتش را منصوب كرد، به آن 
دليل است كه وي بايد از نظر ايماني و تقوا مورد تأييد باشد كه اين كار ولي فقيه 

به معناي حاكم بودن آن نيست.« )3(
هاش��مي رفسنجاني نيز در گفت و گوي خود با صادق زيباكالم ابتدا به نگاه غالب 
در دولت موقت كه اعتقاد داشتند امام خميني)ره( در قم مستقر شده و صرفًا به امور 
مذهبي و معنوي اشتغال يابند و حكومت را به حاكمان در تهران بسپارند اشاره كرده و 
در همين موضوع اعالم مي دارد كه با نظر دولت موقت  براي »اقامت امام خميني)ره( 
در قم« موافق بوده است. حجت االسالم هاشمي رفسنجاني در همين ارتباط مي گويد: 
»ابتدا اعضاي دولت موقت خيلي خوششان نمي آمد كه ايشان)امام خميني( در تهران 
باشند و از تصميم ايشان )براي اقامت درقم( خوشحال شدند.ما هم قبول داشتيم كه 

ايشان به قم بروند.« )4(
هاشمي رفسنجاني سپس در ادامه اين گفت و گو به مخالفت خود در خصوص 
گنجانده ش��دن اصل واليت فقيه در قانون اساسي اشاره كرده و با ذكر اين نكته 
ك��ه در زمان تنفس جلس��ه خبرگان خطاب ب��ه مرحوم آذري قم��ي گفته بود 
كه اين اصل واليت فقيه نمي ش��ود، بلكه ناصرالدين ش��اه مي شود)!(، خطاب به 
صادق زيباكالم مي گويد: »ش��ايد خيلي ها ندانند كه وقتي در مجلس خبرگان به 
 بحث واليت فقيه كه توس��ط عده اي مطرح شد رسيديم من مخالفت كردم.آقاي

آذري قم��ي در جلس��ه اي تعبيري را از من نقل كرد كه آقاي هاش��مي در زمان 
 تنف��س يكي از جلس��ات مجل��س خبرگان گفته اس��ت اين كه ش��ما مي گوييد 

ولي فقيه نمي شود، ناصرالدين شاه مي شود. در بحث ها اينگونه بودم.«  )5(
هاش��مي رفسنجاني در ادامه گفت و گوي خود با صادق زيباكالم با صراحت از 
انديشه سياسي خود و جايگاه ولي فقيه  در اين انديشه رونمايي مي كند. در همين 
رابطه ابتدا صادق زيباكالم تحليلي را ارائه مي دهد و طي آن مي گويد: »من خيلي 
جدي فكر مي كنم كه اگر ميان رهبري نظام و رؤس��اي سه قوه فاصله زياد باشد، 
اين حالت نه به نفع خير و صالح نظام است نه به نفع رهبري... اگر رئيس مجلس 
بشود مقلد رهبر،رئيس جمهور هم بشود مقلد رهبر،رئيس قوه قضائيه هم بشود 
مقل��د رهبر، در چنين وضعيتي بالطبع وقتي رئيس مجلس پيش رهبري مي رود 
خبردار مي ايستد تا ببيند رهبري چه اراده مي كنند تا مجلس اجرا كند....در مورد 
مجلس هفتم كه اين جوري ش��ده.قوه قضائيه هم منتخب رهبري اس��ت....با اين 
حساب بعد از خدا چشم اميدمان به رئيس جمهور است اگر رئيس جمهور از ميان 
افرادي انتخاب ش��ود كه فعاًل نامشان مطرح است آن وقت اين مسئله فاصله كه 
عرض كردم تكميل مي ش��ود و بيشترين ضرر اين وضعيت در بلند مدت متوجه 

خود رهبري مي شود.« )6(
هاش��مي رفس��نجاني در پاس��خ به اين تحليل صادق زيبا كالم، ضمن تأييد 
اظه��ارات وي، مي گويد: »بر س��ر اين موضوع با ش��ما اختالف��ي ندارم...من هم 
مثل ش��ما فكر مي كنم ك��ه اگر بعضي افراد بيايند س��طح مملكت پائين مي آيد 
و رئيس جمه��ور فرمانبر )رهبري( مي ش��ود.من هم اين را قبول ندارم )كه رئيس 
جمهور فرمانبر رهبري باشد(. بايد رئيس جمهور »متشخصي« در كشور باشد كه 

با اراده خودش كار كند.« )7(
به واقع  هاش��مي رفس��نجاني به صراحت از عدم همراهي 80 درصدي مردم، 
خط��ري را متوجه نظ��ام نمي داند )حذف امت( و در عين ح��ال ولي فقيه را نيز 
حاكم نمي داند )نفي امام( كه در جمع بندي مي توان اظهار داش��ت كه در الگوي 
توسعه گرايانه دموكراتيك دوحزبي با مشاركت محدود، كه مدل مطلوب سياسي 

هاشمي رفسنجاني است، جايي براي ساختار امت و امامت وجود ندارد.
در جمع بندي اين يادداش��ت در خصوص انديشه سياسي هاشمي رفسنجاني 

مي توان نكات زير را احصاء نمود:
الف: مدل مطلوب ساختار سياسي از منظر هاشمي رفسنجاني، الگوي رقابت 

دوحزبي با مشاركت محدود سياسي است.
 ب: در انديش��ه سياسي هاشمي رفسنجاني هر نظام سياسي مي تواند با همراهي

 20  درصد از شهروندانش، بقاي خود را تضمين نموده و مستقر باقي بماند.
ج:در انديش��ه سياس��ي هاش��مي رفس��نجاني، ولي فقيه يك ناظر مكتبي و 
ايدئولوژيك اس��ت و در نظام سياس��ي مطلوب وي، رئيس جمهور حاكم است و 

نه ولي فقيه.
د: در انديشه سياسي هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور نبايد فرمانبر رهبري باشد.

٭عضو هيأت علمي دانشگاه و مشاور وزير كشور
ب��ا  كالم  زيب��ا  ص��ادق  گفت و گوه��اي  روت��وش،  ب��دون  هاش��مي   )1(
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ب��ا  كالم  زيب��ا  ص��ادق  گفت و گوه��اي  روت��وش،  ب��دون  هاش��مي   )4(
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