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خبر نگار

چهره

مریم ساالری

خبر نگار دیپلماسی

از کســانی کــه او را آمــاج حملههــای تنــد و تیــز و
تهمتهــای ناروا قرار میدهند دلخور نیســت؛ چون
کارهــای چنیــن افــرادی از بار گناهان او کــم میکند و
بــر گناهان مخالفانش میافزایــد .این را محمدجواد
ظریــف دربــاره کســانی میگویــد کــه وقتی امریــکا از
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نیم رخ

مهراوه خوارزمی

شــیخ االســام مولــوی عبدالحمیــد
روحانــی سرشــناس اهــل ســنت چهره
بانفــوذی اســت .او کســی اســت کــه
نزدیکــی دیدگاهــش بــه هــر یــک از
جریانهــای سیاســی ،آرای اســتانی بــه
وســعت سیســتان و بلوچســتان و حتی
اهــل ســنت ســاکن دیگــر اســتانها را

تحــت تأثیر قــرار میدهد .چنین اســت
که پیگیری حقوق آنها را بر خود واجب
میبیند؛ همانگونه که حمایت از وجهه
ایــران را در برابــر مقامــات کشــورهای
اهل ســنت .با ایــن حال آنچه نــام او را
در هفته گذشــته بــه تیتر خبرها کشــاند
ســفر بــه ســرزمین وحــی بــود .ســفری

معاملهظریف
با تخریب گران
برجام خارج شــد ،بر خالف انتظار ،بر شیپور پیروزی
دمیدند و او و همراهانش را به سوءاســتفاده شخصی
از مواهب برجام متهم کردند.
امــا گلــه او از این تهمتها که مدتهاســت ســکوت
را بــه واکنــش در برابــر آن ترجیح داده« ،شــخصی»
نیســت .ظریف به «ایــران» میگوید« :مــن از خیلی
از تخریبهایــی که صورت میگیــرد ،دل پری ندارم.
علتش این اســت کــه اقدامات چنین افــرادی از گناه

مــن کــم میکنــد و بــر گناهــان آنهــا اضافــه میکند.
بنابرایــن معامله خوبی اســت .از ثوابهــای کارهای
آنها و نماز شبهای آنها میگیرند و به من میدهند
بنابرایــن من ایــن معاملــه را خیلی میپســندم؛ اما
جایــی ناراحــت میشــوم کــه اقدامــات این افــراد به
منافع ملی ضربه میزند .مثالً به مدت دو سال و نیم
اجازه ندادند که کشور از مواهب برجام آنطور که باید
استفادهکند».

سکوتقالیبافدرباره«جمنا»شکست

محمدباقر قالیباف سکوتش
دربــاره «جمنــا» را شکســت.
نعل وارونه شهردار ســابق تهران که سال
گذشته برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
نامــزد شــده بــود ،در گفتوگویــی دربــاره «جبهــه
مردمــی نیروهــای انقــاب» گفــت« :جمنــا از نظر
شکلی مورد پسند بنده است ،اردوگاهی که توانست
از همه شــهرها و شهرستانها افراد اصولگرا را کنار
یکدیگــر قــرار دهــد ،پــس حتمــاً کار پســندیدهای
اســت .اما اشــکالی که به آن وارد اســت ،این اســت
کــه افــرادی کــه انتخــاب شــدند ،مســیر درســتی را
طــی نکردند .به ایــن معنا که از بطــن مردم و یک
جریان سیاســی نیامدهاند ».او با بیان اینکه «شکل
کار جمنا صحیح اســت ،اما روش آن اشــکال دارد
وگرنه اگر همه مسیر طی شده اصالح شود و اتفاقی
بیفتد ،به آن نواصولگرایی میگویند و معتقدم که
بایــد هدفگذاریهــا و کارها را بهروز کنیــم» ،افزود:
معتقــدم کــه باید حتمــاً پوســتاندازی در اردوگاه
اصولگرایان صورت بگیرد و به سهم خودم این کار
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پایان ممنوعالسفری

کــه میتوانســت در موســم حــج امری
عادی به نظــر بیاید؛ اما با به یاد آوردن
گالیههــای اخیــر او از محدودیتهایــی
که برخی نهادهــای اطالعاتی و امنیتی
پیش روی ســفرش حتی به شــهرهایی
در درون مرزهــای ایــران قــرار داده
بودند ،به امری خاص تبدیل شد.
روز شــنبه انتشــار تصویر امام جمعه
اهــل ســنت زاهدان نشســته بــر صندلی
هواپیمــا و رهســپار زیــارت حرمیــن
شــریفین ایــن گمانــه را تقویــت کــرد که
شــاید محدودیتهایی که بر سفرهای او
اعمال شده رو به پایان است .این تصویر
حدوداً یک ماه پس از آن منتشــر شــد که
 21نفــر از نماینــدگان در تذکــری مکتوب
بــه وزیــر اطالعــات ایــن ســؤال را مطرح
کردنــد کــه «در شــرایطی کــه کشــور در
برابــر تهدیدات بیگانــگان نیاز به تقویت
و همبســتگی ملــی دارد ،علــت ایجــاد
محدودیــت در تــردد و مســافرتهای
آقای مولوی عبدالحمید چیست؟»
عبدالحمیــد اخیــراً در گفتوگویــی
بــا روزنامــه اعتماد گفتــه بود :هــر وقت
از ايــران خارج شــديم با هيچ رســانهاي
صحبــت نكرديــم و هميشــه اعتقــاد
داشــتيم حرفي اگر داريم بايد در همين
جا بزنيم .چند سال پيش در مكه مكرمه
ملــك عبــداهلل ضيافتــي داشــت كــه از
جاهاي مختلــف افراد را دعــوت كردند.
ايشان پرسيد كه وضعيت اهل سنت در
ايران چطور اســت مــن گفتم الحمدهلل.
به خاطر اينكه اعتقاد دارم نيازي نيست
كــه مــا حــرف مــان را بــه ملــك عبداهلل
بزنيــم .ما حــرف مــان را اينجا بــه آقاي
روحانــي ميزنيــم .مســأله مــا درونــي و
خانوادگي است .مسائل خانواده را نبايد
بيرون بازگو كنيــم .در اينجا حرفمان را
بايــد بگوييــم و گاليههايمــان را مطرح
كنيم اما بيرون با هيچ رسانهاي مصاحبه
نكرديم.اگــر كل دنيا را هــم به ما بدهند
بــه يك وجــب از اين خــاك هم خيانت
نميكنيم .اين اعتقاد ما است .ما نااميد
نميشويم.

سـیـا ســی

را شروع کردهام .اما بنده نمیتوانم نواصولگرایی را
به دوستان دیکته کنم و تنها میتوانم به عنوان یک
نفر نظر خود را بگویم.
محمدباقــر قالیبــاف ایــن ســخنان را در حالــی بــر
زبــان آورد کــه هــم در خــال انتخابــات و هم بعد
از آن شــماری از حامیــان ســتادی او ،اعتراضهای
جــدیای بــه عملکــرد «جمنــا» داشــتند و معتقد
بودنــد طیفی از جمناییها به جای تکیه بر نظرات
پایــگاه اجتماعــی اصولگرایــان ،انتخابــات درون
اردوگاهــی اصولگرایــان را بــه گونــهای مهندســی

کردند که در نهایت نام ســید ابراهیم رئیسی از آن
بیــرون بیایــد .این در حالی اســت که همــان موقع
شــماری از اصولگرایــان از جملــه محمد مهاجری
عنوان کرد برخالف ادعاهــا ،قالیباف داوطلبانه به
نفع رئیسی کنار نرفت بلکه «انصرافانده» شد .او با
تأکید بر اینکه «جلسه هفتگی من با رئیسی صحت
ندارد» به انتخابات اخیر و عدم حمایت «جمنا» و
اصولگرایان از او اشــاره کرد و گفت:بزرگان اصولگرا
در انتخابات 96وقتی میگفتند که یک کاندیدا باید
کنار برود ،به من نگاه میکردند!

داستان برادران حسینی به غیر از سیدمحمد
غیررسمی

مرتضی گلپور
خبر نگار

کسانی که سیدمحمد
حسینی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی دولت
محمود احمدینژاد را
میشناسند،کمابیش
از زاویه تند دیدگاههای
او با دو تن از برادرانش
آگاه هستند؛ همان
تفاوتی که میان سعید
و صادق زیبا کالم
هم دیده میشود .با
سیدمحمدحسینی
درباره اختالف
دیدگاهش با برادرانش
و رقابت هایشان
گفتوگو کردیم که
میخوانید.
البته گفت و گوی
مبسوط سیاسی با آقای
حسینی شنبه منتشر
می شود.

ëëاز لحاظ سیاســی خانواده تکثرگرایی
هســتید .برادران شــما به اصالحطلبان
متمایل هستند.
ما چهار برادر هستیم« .آسید محمود» که
برادردومماست،دردانشگاهشهیدبهشتی
تدریس میکند .ایشان از اصالحطلبان تند
و تیز و عضو انجمن مدرســین دانشــگاهها
هســتند .با آســید محمود از همان ابتدای
انقالب «کل کل» و بحث داشــتیم .ایشان
ابتدای انقالب طرفدار جنبش مسلمانان
مبارز و دکتر پیمان بود و نشــریه «امت» را
میخوانــد .برادر ســوم ما «آســید حمید»
اســت کــه نــگاه ایشــان بیشــتر متمایل به
کارگزاران اســت .ایشان با خانواده هاشمی
هــم وصلت کرده و ایــن همفکری تقویت
شــده اســت .مطالعــات وفعالیتهــای
وی درحــوزه اقتصــاد و تجــارت اســت و
نگاهــش هم طرفــداری از دولــت فعلی و
اعتدالیها و کارگزاران اســت .من هم پسر
چهارم و فرزند هشــتم خانواده هستم .ما
 9خواهر و برادر هســتیم و درعین حال که
در بحثهای سیاسی اختالف نظر داریم،
دردورهمیهــا گاه بــا هم بحث و مناقشــه
هممیکنیم.

 ëëبــه نظــر میرســد بــه لحــاظ مالــی
وضع آقای ســیدحمید حســینی بهتر از
شماســت و البد در مواردی دست شما
را هم گرفتهاند.
خیر ،تعامالت مالی با هم نداریم .حتی
وقتــی در انتخابــات مجلــس پنجــم در
شهر رفسنجان نامزد شدم ،آسید حمید
و آســید محمود در ستاد آقای هاشمیان
که رقیب بنده بــود ،فعالیت میکردند.
بههرحــال ایــن واقعیــت و وضعیــت را
پذیرفتهایم که هر فردی دیدگاه ومواضع
خودش را داشته باشد و این طور نیست
کــه ایــن تفــاوت نگرشها باعــث قهر یا
جدایی شود.
 ëëحتی کمک مادی هم نکردند؟
خیــر ،وقتی در ســتاد رقیب بنــده فعال
بودند ،طبعاً کمک مالــی خود را هم به
ایشان میکردند!
ëëشــما در دولــت آقــای احمدینــژاد
بودیــد ،درحالی کــه آقــای احمدینژاد
و دولــت ایشــان بســیار مــورد انتقــاد
اصالحطلبــان بــود .در آن دوره ارتباط
برادران با شما چگونه بود؟
بلــه ،مخصوصــاً در قضایــای  88آنــان
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پرواز از « تولوز» به مهرآباد

این روزها در بحبوحه جنگ روانی
اقتصــادی کــه امریکاییها علیهخبـرخوب ایــران راه انداختهانــد در تولیــد
خبرهــای منفی علیــه ما از هر موضوع درســت
ونادرســت و واقعــی یــا غیرواقعــی فروگــذار
نمیکننــد .با این حال یکشــنبه یــک خبر خوب
وعده داده شــده در حالی محقق شد که شاید تا
یک روز قبلتــر همراه با تردیدها و اما و اگرهای

فــراوان بــود .درســت یــک روز قبــل از اعــام
اجــرای تحریمهــای جدید کاخ ســفید 5 ،فروند
هواپیمــای جدیــد از مقصــد فــرودگاه « تولــوز»
فرانســه در باند فــرودگاه مهرآباد نشســت .این
هواپیماها ساخت و خریداری شده از شرکت ای
تی آر ()ATRهســتند که البته پیش از این و بعد
از برجام  8فروند دیگر هم از همین نوع تحویل
ایران شده بود .عالوه بر اینکه  3فروند هواپیمای

موضع داشــتند و مشــکل بود .یــا بعد از
آن در مسائل اقتصادی نظرات متفاوتی
داشــتند .اتفاقــاً یکــی از دغدغههایــی
کــه داشــتم ایــن بــود کــه آســید حمیــد
مرتــب مصاحبه و دولــت را نقد میکرد
و بــه ذهنــم میرســید کــه البــد آقــای
احمدینژاد انتقــاد میکند که چرا برادر
شما این طور گفته است.
ëëآقای احمدینــژاد چنین حرفهایی
به شما میگفتند؟
آمــاده بــودم وانتظــار داشــتم بابــت ایــن
مصاحبههــا از ســوی آقــای احمدینــژاد
مورد ســؤال قــرار بگیــرم؛ ولی با واکنشــی
مواجــه نشــدم یــا بــا آقــای مصطفــی
پورمحمــدی کــه بهخاطر اختــاف نظر با
آقــای احمدینژاد ازدولت نهم جدا شــد
و در دولت یازدهم وزیر دادگســتری آقای
روحانی شــد ،نســبت خانوادگی با ایشــان
داریم .در آن زمان برخی از اعضای دولت
فکــر میکردند مــا هر روز با ایشــان ارتباط
ونوعــی همفکــری داریم و شــائبههایی از
این دست مطرح میشد .این مسائل بود
تــا زمانی کــه اختــاف مرحوم حــاج داود
احمدینژاد با برادرش دکتر احمدینژاد

ایرباس هم پیش از این وارد ایران شــده و بدین
ترتیــب تعــداد هواپیماهــای پســا برجامــی بــه
 18فروند رســید .پس از اجرای توافق هســتهای
در دی مــاه  ،1394ایــران توانســت پــس از رفــع
تحریمهای امریــکا در زمینه خرید هواپیماهای
تجاری و مســافری ،ســه قرارداد خریــد هواپیما
با شــرکتهای بوئینــگ ،ایربــاس و ای تی آر در
مجموع به میزان  200فروند هواپیمای جدید را
منعقد کند.
درتوضیــح مشــخصات هواپیماهــای ای تــی
آر آمــده کــه مــدل ایــن هواپیماهــا -ATR72
 600اســت کــه برای نخســتین بار در ســال 2010
میــادی وارد نــاوگان هوایــی جهــان شــد؛ ایــن
هواپیما منطبق بــا آخرین فناوری و جدیدترین
سیســتمهای رفاهــی و ایمنــی در صنعــت
هواپیمایی جهان اســت.مدل سفارشی ایرانایر
قــادر اســت  70نفــر را تــا مســافت یــک هــزار و
 528کیلومتــر جابهجــا کنــد و به دلیل اســتفاده
از موتورهای ملخی بســیار کــم مصرف ،ایمن و
پیشــرفته بوده و هزینههای عملیاتی آن بشدت
پایین و مقرون به صرفه است.

علنــی و تشــدید شــد ،دیگــر از ایــن بابت
آسوده خاطر شدم که کسی درباره نظرات
برادربنده سؤال نخواهد کرد.
ëëدر ســال  88مســائل بســیار حاد شده
بــود .البــد بحثهــا میــان بــرادران
حســینی هــم داغ میشــد و صداها باال
میرفت؟
طبیعتاً دوران ســخت و تلخــی بود و هر
کسی احساسی داشت.
ëëبــا آقــای دکتــر احمدینــژاد ،رئیــس
سابق خود دیدار و تماس دارید؟
بعــد از پایان دولت دهــم ارتباط کاری و
تشــکیالتی با آقای احمدینــژاد نداریم
ولــی معموالً در دیــدار رهبری و بعضی
مراســم و برنامههــا دکتــر را میبینیــم و
جویای احوال میشویم.
ëëبهعنوان وزیر اســبق فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،چقدر به سینما میروید؟
اغلــب بــا خانــواده بــه ســینما مــیروم.
امــا چــون فرصــت و فراغــت چندانــی
نــدارم ،بیشــتر در همــان ایــام دهه فجر
که جشــنواره برگزار میشــود ،فیلمها را
میبینیــم .در مــواردی هــم کــه فرصت
نداریــم ســینما برویــم ،بــه ناچار «ســی

سوال هفته

دی» فیلمها را میبینم.
ëëبهتازگــی چــه فیلمــی توجــه شــما را
جلب کرد؟
بعــد از نــوروز دو فیلم «به وقت شــام»
و «التــاری» را در ســینما و بــا مــردم
دیــدم .چــون در ســینما بهتــر میتــوان
واکنشهای مردم را دید .یا فیلم دیگری
بهنــام «نیلوفــر» هــم هســت کــه گویــا
توقیف بوده ،اما اکنون در شــبکه خانگی
منتشر شده است« ،سی دی» این فیلم
را هم گرفتم تا در خانه ببینم.
 ëëچرا این فیلم توقیفی؟
چــون میخواهــم درجریــان رونــد
ســینمایی باشــم وازطرفی درجلسات
در معرض ســؤال قــرار میگیرم و
مقید هستم که اظهارنظرهایم
دقیــق وحســاب شــده
وســنجیده باشــد نــه اینکــه
بدون تماشــای فیلم و تنها
بــا خوانــدن گــزارش یــا
خبــری دربــاره آن
اظهارنظرکنم.

فرزانه خوئینی
خبرنگار

ëëرئیــس جمهــور روحانــی در
توگــوی تلویزیونی خــود بر اصل
گف 
 59قانــون اساســی «رجــوع بــه رأی
اکثریت مردم» تأکید کرد .چرا تاکنون
از این ظرفیت در کشور استفاده نشده
و اگر قرار باشــد این تابو شکسته شود،
پیشــنهاد شــما همه پرســی بر ســر چه
موضوعیاست؟
حجتاالســام حســین انصــاری راد
رئیــس کمیســیون اصــل  ۹۰مجلس
ششم :بنیاد قانون اساسی و جمهوری
اســامی مبتنی بــر رأی مردم اســت.
بنابراین اگر احســاس شــود که جایی
مردم ناراضی هستند و نظر عموم با
سیاســتهایی خاص همراه نیســت؛
شایســته اســت که به اصل  59قانون
اساسی رجوع کنیم.
فرضــاً یکــی از مســائلی کــه ســالها
توگو میشود
پیرامون آن بحث و گف 
مسأله ارتباط با امریکاست .در موارد
مشــابه میتــوان بــه اختالفاتــی کــه

گاهی میان جناحهای سیاســی کشور
درخصــوص برخــی مســائل وجــود
دارد ،اشــاره کــرد .در کل ،بهتریــن
راه ،رجــوع بــه بنیــاد و اســاس اعتبار
جمهوری اسالمی یعنی رأی اکثریت
مــردم اســت .ایــن امــری طبیعــی و
مبنا در حکومتهای مردمی اســت.
وقتــی بنیاد مشــروعیت یــک نظام و
سیاســتهای محکــم بــر رأی مــردم
اســتوار اســت ،هرجــا اختالفــی پیش
آمــد و کشــور بــه بنبســتی برخــورد
کــرد میتــوان بــه آرای عمومــی
مراجعــه کــرد و همــه بایــد تســلیم
آن شوند.
بهدلیــل اینکــه مــا مشــکالت خاص
خودمــان را داریــم .کشــور از همــان
اوایــل انقــاب دچــار جنگی  8ســاله
شــد و بعد درگیر عمران و ســازندگی
بود و اختالفاتی میان اصالحطلبان و
اصولگرایان پیش آمد .به هر صورت
برای بحــث برگزاری یک اجماع باید
جامعه نخبگان ،بزرگان و زمامداران
کشــور به نقطــهای برســند کــه با هم
تفاهــم و اجمــاع کننــد و بپذیرنــد که

بر ســر مســألهای اختالفی ،بنبستی
وجــود دارد کــه باید بــه آرای عمومی
مراجعــه شــود و فصلالخطاب ،رأی
عمومی و خواست مردم باشد.
بــرای مثــال میتــوان بــه جریــان
اخیــر انگلســتان ،برگزیــت« ،جــدا
شــدن از اتحادیــه اروپــا» اشــاره کــرد
کــه مســألهای حســاس بــود؛ چــرا که
نیمــی از بریتانیــا یک طــرف و نیمی
دیگــر در طرفی دیگر بــود .گرچه این
مســأله بسیار حساس بود و همچنان

مشــخص نیســت کــه فوایــد و مضار
آن چیســت؛ ولــی باالخره این کشــور
تســلیم برگزاری رفراندوم و رجوع به
آرای عمومی شــد .با اعتمــاد به رأی
اکثریــت برگزیت را انجــام دادند و به
دنبالــش هســتند .بنابراین انســجام
و وحــدت کشــور و اعتمــاد عمومــی
مملکــت وابســته به این اســت که ما
به اصل ثابت مســلّم محکم همگی
تــن بدهیــم و آن آرای عمومــی
است.

