
آذر منصوری مطرح کرد:
فقدان هاشمی؛ مقدمه ای برای وحدت  هاشمی مردی از جنس امیرکبیر بودنباید اجازه دهیم شرایط به گذشته برگردد 
عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت معتقد اســت فقدان آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی بزنگاه مهمی است که می تواند مقدمه ای باشد برای 

وحدت در میان جریان های مختلف سیاسی...

 سیاست  2 سیاست  2 سیاست  2

سید حسن هاشمی اظهار کرد:  روز یکشنبه )19 دی ماه جاری( من پس از 
جلسه با وزیر ورزش و جوانان، در وزارت بهداشت، در حال رفتن به بیمارستان 

لقمان برای افتتاح چند پروژه درمانی...

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: هاشــمی ســردار بزرگ ســازندگی و 
مردی ازجنس امیر کبیر بود که ایران ویران شــده از جنگ را از نوع ساخت.

حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری در مراسم...

معاون حقوقی رئیس جمهور:آیت اهلل هاشمی پیش از رحلت:

 پایــان
اوبـاما

دوران پساهاشمی!
مردم نگراِن جامعه و اقدامات تندروها در دوران پساهاشمی هستند

| ســیدمحمدامین قانعی راد با اشــاره به ترس و نگرانی 
جامعه از آینده  بعد از آیت اهلل هاشــمی اظهار داشت: تقریبا بیشتر 
واکنش های جامعه نشان از تالم و تاثر و نگرانی داشت. بخش اصلی 
این تاثر و تالم هم برای خود شخص آقای هاشمی نبود بلکه مردم 
برای آینده خود بعد از آقای هاشــمی متاثر و نگران شدند. درواقع 
جامعه از فوت آقای هاشمی احســاس یک خالء کرد و اینکه یک 
وزنه برای برقراری تعادل و حفظ میانه روی در جامعه از دست رفته 
است چراکه با فقدان وزنه تعادلی در سیاست کشور روبرو شده اند. 
اینکه نهادهای سیاسی و قدرت یا تصمیم گیرنده چگونه می خواهند 
با این فقدان کنار بیایند بســیار برای جامعه نگران کننده اســت.  
روشنفکران، رجال سیاسی و احزاب و روحانیون خوش فکر باید به 
این پرسش جامعه هرچه سریعتر پاسخ بدهند که چگونه می توان 

خالء فقدان آقای هاشمی را برای جامعه و سیاست ایران پر کرد؟
قانعی راد تاکید کرد: البته واقعا گمان نمی کنم در کوتاه  مدت بتوان 
فردی را معرفی کرد که به نوعی جایگزین آقای هاشمی در سیاست 
ایران شود و کس دیگری نمی تواند نقشی را که او در این چهار دهه 
اخیر برای کشور بازی کرده به این زودی ها در دست بگیرد. برای 
همین هم است که جامعه احساس نگرانی کرده است و باید رجال 
سیاسی و حوزه های تصمیم گیرنده به یافتن پاسخی برای این مقوله 

مهم به صورت جدی بیندیشــند تا جایگزین این وزنه تعادلی به 
جامعه معرفی شود.این جامعه شناس افزود: شکی نیست که آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی فارغ از اینکه با مشی او موافق باشیم یا مخالف 
نماینده اعتدال گرایی و خردورزی در جامعه و سیاست ایران بوده 
است و با مشی خود اجاره نداد جامعه ایران دستخوش تندروی ها 
شود و اعتدال جامعه را پا برجا نگاه می داشت. این مسئله در کنار 
حضور چهل ساله او در سیاست ایران و نزدیکی اش با امام خمنینی 
)ره( فقدان او را سنگین تر هم می کند. او مخرن االسرار نظام بود و 
هیچ کس نمی تواند تاثیر و نقش تعادل بخش او را در جامعه ایران 
نادیده بگیرد. این نقش تعادلی او بســیار برای مردم مهم بود برای 
همین با شنیدن فوت او خیلی ها می گفتند »خدا هاشمی را رحمت 

کند و به ما رحم کند.«
او پرداخت صداوسیما به فوت آقای هاشمی را با تاخیر و همراه 
نوعی سردی دانست و بیان کرد: رسانه ها عموما دو دسته هستند. 
صداوسیما که کامال با تاخیر و نوعی ســردی با مسئله فوت آقای 
هاشمی رفسنجانی برخورد کرد و دیر هم واکنش نشان داد و تازه 
آن هم در سطح یک زیرنویس ساده و عمال روال عادی برنامه های 
خود را تغییر نداد. روزنامه ها و رسانه های مکتوب هم تاره صبح روز 

بعد امکان بروز واکنش داشتند. 

قانعی راد تشریح کرد:

 حمله سرمربی نفت
به فدراسیون فوتبال
 علی دایی:
برای تاج 
متاسفم

5 
ش  

رز
 و

6 
ل  

مل
ن ال

 بی

سعید بیابانکی:
هیچ شاعری 

با الیک ماندگار 
نمی شود

10
   

گ
هن

فر
 

پنج شنبه  
23 د       ی 1395

12 ژانویه 2017
13 ربیع الثانی 1438  

 شماره 2821 

12 صفحه
 1000 تومان

www.kaenat.ir

 مراسم ترحیم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
با حضور رهبر انقالب برگزار شد

| مراسم ترحیم رفیق دیرین و همســنگر دوران مبارزات و همکار نزدیک 
دوران جمهوری اسالمی آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی )رحمة اهلل علیه( رئیس فقید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی در حسینیه امام 
خمینی)ره( با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای برگزار شد.در این مراسم که اعضای 
خانواده و بســتگان آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی، رؤســای قوای سه گانه، مسئوالن 
کشوری و لشکری و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، قاریان، آیاتی از کالم اهلل 
مجید را تالوت کردند و ذاکران اهل بیت )علیهم السالم( به مداحی پرداختند.در این 
مراسم، آیت اهلل موحدی کرمانی در ســخنانی، ایمان به خدا و ایستادگی در راه حق 
را مهمترین ویژگِی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و افزود: ملت 
قدرشــناس ایران هرگز مبارزات آن یار دیرین امام و رهبری در مقابل طاغوت های 
زمان یعنی رژیم پهلوی و جبهه اســتکبار و همچنین خدمات و مسئولیتهای او در 
مقاطع مختلفی مانند دفاع مقدس، مجلس شورای اسالمی، ریاست جمهوری و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را از یاد نخواهند برد.وی با اشاره به مصلحت مهم حفظ انسجام 
ملی و حساســیت آن یار صمیمی انقالب بر حفاظت از مصالح نظام، افزود: در نظام 
اسالمی، فصل الخطاب مقام معظم رهبری است و ایشان نیز همواره تأکید داشت که 

در مقام عمل، همگی باید رهرو و مطیع رهبری باشیم.

یاد

پاسخی بر 
نگرانی های مردم

سرمقاله

 آینده
از آن ماست!

| مجتبی ملکی -  نگاه به آینده ، نگاهی اثر بخش و حیاتی 
است. ما برای آینده خود چه تصوراتی داریم و در پرتو کدامین الگوها 

می توانیم در راه درست و با بصیرت مناسب گام برداریم؟
وقوع آینده زماني به بهترین شکل ممکن محقق خواهد شد که 
تمامي این ابزارهاي هشــتگانه به کارگیري شوند. حضور ناقص یا 
ناتمام این ابزارها وقوع آینده را با دشــواري هایي رو به رو خواهد 
ساخت و این احتمال وجود دارد که با کارکرد غیرجامع عوامل آینده 
ساز هیچگاه به هدف غایي یعني »پوشاندن جامه عمل به آینده« 
دست نیابیم. تقویت »روحیه آینده گزیني« و کوشش براي شکل 
دادن به آینده و ایجاد شرایط مطلوب متناسب با امکانات موجود و 
بالقوه یکي دیگر از مهمترین اهداف آموزشي در حوزه آینده پژوهي 
است. آشنا ساختن فرد آینده پژوه با تکنیک ها و روش هاي آینده 
پژوهي در گام هاي بعدي مطرح مي شــود. به کارگیري این فنون 
در محیط ها و شرایط واقعي و گام نهادن در مراحلي فراتر از مباني 
نظري باید تحت نظارت کارشناســان و کارکشتگان متبحر آینده 
پژوهي صورت گیرد تا دســتاوردهاي شیرین آن کام آینده پژوه را 
شاد ســازد. یکي از مهمترین موانع در جذب سرمایه ها به بخش 
آینده نگري و آینده اندیشي دیرکرد بازدهي سرمایه ها در این حوزه 
است. آینده پژوهي برخالف دیگر حوزه هاي دانش و فناوري نیازمند 

صرف زمان قابل توجهي براي رسیدن به آینده یا آینده هاي مورد 
نظر است. از اینرو نمي توان انتظار داشت سرمایه گذاري هایي که 
در این زمینه صورت مي گیرد بالفاصله به بار بنشیند و براي سرمایه 
گذاران نتایج مالي چشمگیري را در کوتاه مدت در پي داشته باشد. 
بدیهي است تبیین ضرورت صرف زمان و در پیش گرفتن بردباري 
براي سرمایه گذاران کار دشواري است و حتا این احتمال وجود دارد 
که ســرمایه گذاران در صورت مواجه شدن با چنین توضیحاتي از 
سوي آینده پژوهان آنان را به شــیادي و کاله برداري متهم کنند. 
بر این اساس باید پذیرفت سرمایه گذاري در قلمروي آینده با دیگر 
ســرمایه گذاري ها کاماًل متفاوت است و براي جلب سرمایه به این 
بخش باید از افراد عالقمندي یاري جســت که شتاب چنداني در 
رسیدن به سود مورد نظر خود نداشته باشند و از بردباري و شکیبایي 
الزم نیز برخوردار باشند.شرایط اجتماعي یکي از مهمترین متغیرهاي 
شکل دهنده شرایط آینده است. گاهي شرایط اجتماعي به گونه اي 
رقم مي خورد که در مدتي کوتاه نسبت به آنچه که در گذشته بوده 
چندان قابل مقایسه نیست. این که شرایط اجتماعي به سرعت یا به 
آرامي تغییر مي کنند، مهم نیست؛ مهم این است که شرایط جدید 
محیطي را فراهم مي کند که بازیگران پیشین ناچارند به ایفاي نقش 
در این محیط تازه بپردازند. متغیرهاي جدیدي به میدان مي آیند 

که کارکردهاي اجتماعي را تعیین مي کنند. بدیهي است آگاهي از 
شرایط جدید نیازمند هوشیاري پیوسته نسبت به جامعه و اوضاع آن 
است و این خود مستلزم حضور زنده در جامعه و امور اجتماعي است. 
شناسایي روندهاي اجتماعي، کارکردهاي جامعه، عوامل و بازیگران 
جامعــه، ارزش هاي اجتماعي و معیارهاي پیشــرفت اجتماعي در 
ارتقاي هوشیاري اجتماعي نقش دارند. نگرش دانش بنیان که عوامل 
گوناگون را در شــکل گیري و تکامل نهادهاي اجتماعي موثر مي 
داند، شکل نهایي یک جامعه را محصول کارکرد این عوامل مي داند. 
تقویت این عوامل و هماهنگ سازي آنها با ارزش هاي مطلوب در یک 
جامعه مي تواند سبب قدرتمند شدن بنیان هاي اجتماعي گردد و در 
مسیر پشتیباني از کوشش هاي آینده گرا براي رشد و تکامل جامعه به 
کارگیري شود. نباید فراموش کرد آنچه که سبب خستگي ناپذیري 
در افراد مي شود داشتن انگیزه هاي قدرتمند است و شایسته است که 
در محیط هاي سازماني مدیران با بهره گیري از نظام هاي انگیزشي 
کارآمد انگیزه الزم را در میان کارکنان خود ایجاد نمایند و آنان را به 
پیشبرد کوشش هایي که سازنده آینده است، تشویق نمایند.بنیاد 
تمامی تالشــهای ما باید بر آموزش و فرهنگسازی و تغییر نگرش 
جامعه ما به مقوالت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی باشد. اگر اینگونه 

در مسیر آینده گام برداریم، آینده از آن ما خواهد بود.

جهان
| فابریس بریژیر مدیرعامل شــرکت هواپیمایی 
ایرباس با رد شایعات مربوط به تاثیر ترامپ در قرارداد بین 
ایران و ایربــاس گفت: ایرباس همــه مجوزهای الزم برای 
فروش هواپیما به ایــران را از وزارت خزانــه داری آمریکا 
دریافت کرده و اجرای این قرارداد بــا تحویل اولین فروند 
آغاز شده است. در حالی امروز پس از 37 سال تحریم صنعت 
هوایی یک فروند هواپیمای نو به ایران خواهد آمد که مدیر 
عامل ایرباس در رابطه با تاثیر احتمالی ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ بر قرارداد با ایران اعالم کرده اســت، ایرباس 
همه مجوزهای الزم را از وزارت دارایی آمریکا دریافت کرده 
است. فابریس برژیر اعالم کرده است که از 1٠٠ هواپیمایی 
که ایران خریده 9٨ فروند سفارش جدید و ٢ فروند بازخرید 
از یک سفارش لغو شده یک شرکت هواپیمایی دیگر است.

طبق گفته مدیرعامل شرکت ایرباس، قرارداد ایرباس با 
ایران ایر تقریبا یک هفتم کل سفارش هایی است که در سال 

٢٠1٦ میالدی دریافت کرده است.

گفتنی اســت پس از مشــخص شــدن نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکاســعید لیالز درباره تاثیر پیروزی 
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا بر برجام و 
خرید هواپیماهای جدید گفته بود: معتقدم پس از پیروزی 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تالطم هایی در 
موضوع لغو تحریم ها و خریــد هواپیما از بویینگ و ایرباس 
اتفاق می افتد اما شاهد تحوالت و رخدادهای استراتژیکی 

نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه »در روابط ایران و آمریکا مســاله توافق 
هسته ای، مساله پیچیده ای است و دســتگاه های امنیتی 
ایران و آمریکا به این توافق رسیده اند«، ادامه داد: در موضوع 
توافق های هســته ای و برجام، تمام دنیا دخیل هســتند و 
مشارکت دارند؛ بنابراین نه آمریکا می تواند به تنهایی درباره 
برجام تصمیم بگیرد و نه آقای ترامپ. ضمن اینکه این توافق 
به زیان آمریکا هم نبوده که با اعالم نتیجه انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا، این توافق لغو شود.

مدیرعامل ایرباس: 
ترامپ تاثیری در روابط ما با ایران ندارد

 مدیرعامل هما در کنار ایرباس به زمین نشسته

اوباما آخرین نطقش را کرد. او 
رفت و دلش برای دموکراسی 
امریکایی لک زد. برای بانوی اول 
گریست و بعدش دیشب ترامپ 
که از داخل لپ لپ دموکراسی 
امریکایی درآمده بود تمام 
رشته های او را پنبه کرد. در 
مابین این دو نیز رکس تیلرسون 
از روسیه و ایران گفت. اوباما 
برجام راستود. ترامپ آن را به 
حاشیه راند و وزیرخارجه جدید 
دشمنی اش را آغاز کرد.
 رکس تیلرسون، وزیر خارجه 
پیشنهادی ترامپ در جلسه 
استماع مجلس سنای آمریکا 
گفت: نمی توان توافق امضا 
شده با ایران را در خصوص برنامه 
هسته ای این کشور نادیده 
گرفت. تیلرسون همچنین 
گفت: سیاست در پیش گرفته 
شده در سالهای اخیر، اهداف 
آمریکا را محقق نکرد. وی اشاره 
کرد: چالشهای زیادی در مبارزه 
با داعش در سوریه و عراق انتظار 
ما را می کشد.


