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وردي نژاد: آیت اهللا هاشمی نماد عقالنیت، شکیبایی و مصلحت جویی انقالب بود

تهران-ایرنا- مشاور رسانه اي رییس دفتر رییس جمهوري گفت: آیت اهللا هاشمی به عنوان نماد عقالنیت، شکیبایی، درایت،
آفرینشگري و مصلحت جویی انقالبی بود که حق بزرگی بر گردن همه ما دارند.

کد خبر: 82790764 | تاریخ خبر: 19/10/1396 - 18:6

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، فریدون وردي نژاد عصر سه شنبه در نشست تخصصی سیاست ورزي و مدیریت در نخستین
کنگره بزرگداشت آیت اهللا هاشمی رفسنجانی که در سالن اجالس برگزار شد با موضوع آیت اهللا هاشمی و دیپلماسی نگاه به شرق ،

با بیان اینکه سیاست خارجی موفق دوران انقالب، جنگ و سازندگی و تداوم و پایداري این سیاست در دوران اصالحات حاکی از
نقش و جایگاه این شخصیت کم نظیر در تاریخ و سرنوشت ملت ایران است، افزود: کشورهاي گوناگون سیاست نگاه به شرق را با

 
انگیزه ها و اهداف مشخصی دنبال کرده اند.

وي ادامه داد: در دوران جنگ سرد، رویکرد پایه اي کشورها در سیاست نگاه به شرق در چارچوب سیاست تنش زدایی میان شرق و
غرب تعریف شده بود؛ اما در دوران پس از جنگ سرد، کشورهایی که سیاست نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار دادند، به طور

 
عمده انگیزه هاي اقتصادي را به مثابه محور اصلی سیاست خارجی خود تعیین کردند.

مشاور رسانه اي رییس دفتر رییس جمهور گفت: آیت اهللا هاشمی به عنوان یکی از رهبران و هدایتگران انقالبی و عنصر پایه اي
تاثیرگذار بر سیاست هاي کالن جمهوري اسالمی ایران ، همواره سیاست خارجی را با رویکرد تعاملی مدنظر داشتند و با توجه به

 
اهداف انقالب، در عرصه بین المللی مروج این دیدگاه بودند.

وردي نژاد افزود: آیت اهللا هاشمی همواره تاکید داشتند که موقعیت و توانمندي هاي ایران، به ویژه در زمینه انرژي، امنیت انرژي و

 
ترانزیت، زمینه هاي مناسبی براي همکاري ایران با کشورهاي شرقی را فراهم آورده است.

وي ادامه داد: آیت اهللا هاشمی در عرصه سیاست خارجی اعتقاد داشتند، ایران به عنوان پل ارتباطی قاره هاي آسیا و اروپا در واقع
براي ایجاد توازن در برابر غرب و گسترش همکاري ها با شرق، باید دیپلماسی توازن شرق و غرب را مدنظر قرار دهد و بداند که

 
سیاست نگاه به شرق به معناي جایگزینی کامل آن با غرب نیست.

مشاور رسانه اي رییس دفتر رییس جمهور گفت: هاشمی می گفتند، شعار 'نه شرقی – نه غربی' در واقع نفی دو ایدئولوژي حاکم بر
جهان، یعنی سرمایه داري و کمونیسم است؛ اما این سیاست به معناي عدم رابطه با شرق و غرب نیست، بلکه به معناي حفظ موازنه

 
در سیاست خارجی و تعامل با قدرت هاي رقیب است.

وردي نژاد افزود: در دیپلماسی آیت اهللا هاشمی ، اقتصادهاي نوظهور آسیایی به عنوان قدرت هاي نوین، الگوهاي جدیدي از گرایش

 
هاي موازنه گرایی و تعامل با بازیگران جهانی را ارایه می کردند و فاقد ماهیت جدال آفرین با آمریکا قلمداد می شدند.

وي ادامه داد: از این رو، با نظر آیت اهللا هاشمی و در قالب چشم انداز بیست ساله، راهبرد تعامل سازنده با کشورهاي گوناگون و با

 
اولویت دیپلماسی آسیایی و شرقی و نیز همکاري هاي گسترده با همسایگان آغاز شد.

مشاور رسانه اي رییس دفتر رییس جمهور یادآور شد: راهبرد تعامل سازنده در سیاست خارجی ایران در دوران ریاست جمهوري
آیت اهللا هاشمی رفسنجانی، مرحله اي پیشرفته تر از سیاست تنش زدایی تلقی شد و با تکیه بر عنصر پویایی، تاثیرگذاري و جهت

 
دار بودن براساس شناخت دقیق معادالت سیاسی ساماندهی شد و در دولت هاي بعدي نیز به روش هایی ادامه یافت.

وردي نژاد در ادامه گفت: سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران بعد از انقالب اسالمی دچار تغییر و تحوالت گوناگون شده و در
میان گفتمان هاي آرمان گرایی و واقع گرایی در نوسان بوده است، هر چند هیچ گاه اتخاذ یکی از این دو به معناي نادیده گرفتن

 
دیگري نبوده و ایران انقالبی نه آرمان گراي صرف و نه واقع گراي صرف نبوده است.

وي افزود: اما در سیاست خارجی به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و آغاز سیاست سازندگی کشور، ضرورت دفت
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و محاسبه گري در سیاست هاي داخلی و خارجی کشور بیش از پیش احساس شد و آیت اهللا هاشمی هم بنیانگذار و هم کارگزار آن

 
بود. 

مشاور رسانه اي رییس دفتر رییس جمهور ادامه داد: ایشان با دقت و با شناخت اولویت ها و محدودیت هاي کشور و با توجه به
شرایط داخلی، منطقه اي و بین المللی، پی ریزي سیاست خارجی منسجم و هدفداري را شروع کرد و در این روند اصل را بر تنش

 
زدایی با غرب ، توسعه مناسبات با آسیا و به ویژه چین، ژاپن و کره و همکاري گسترده در سطح منطقه اي قرار داد.

وردي نژاد یادآور شد: این بدان معناست که راهبر و هادي عقالنیت ابزاري اقتصادمحور، با عقالنیت ارتباطی فرهنگ محور که تحت
تاثیر شرایط داخلی و منطقه اي و بین المللی بعد از جنگ به شدت ضرور بود، شالوده دیپلماسی نگاه به شرق و توازن و تعادل در

 
سیاست خارجی را توامان شکل داد.

وي گفت: آیت اهللا هاشمی، توامان، دو رویکرد 'غیرهمگن' را دنبال می کرد یکی رویکرد رشد محور در محیط داخلی و دیگري رویکرد

 
بسط محور در محیط خارجی که این دو از مهم ترین عوامل دشواري و پیچیدگی تحقق اهداف ملی آیت اهللا بود.

به گزارش ایرنا، امروز 19 دي ماه نخستین سالگرد ارتحال آیت اهللا اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت

 
نظام است.

نخستین کنگره بزرگداشت آیت اهللا هاشمی رفسنجانی امروز، سه شنبه 19 دي ماه با حضور اسحاق جهانگیري معاون اول رییس
جمهوري، خانواده مرحوم هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی رئیس آستان مقدس امام خمینی (ره)، بیژن زنگنه وزیر نفت،

محمدرضا عارف ریس فراکسیون امید، سید محمود علوي وزیر اطالعات، محمود واعظی رئیس دفتر رییس جمهوري، معصومه ابتکار
معاون رییس جمهوري در امور زنان و خانواده، علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژي اتمی و جمعی دیگر از مقامات و مسئوالن

 
کشوري و لشگري برگزار شد.

در این کنگره، سه نشست تخصصی با عنوان هاي «سیاست ورزي و مدیریت»، «فرهنگ و دین باوري» و «اقتصاد و توسعه» با حضور

 
کارشناسان و متخصصان حوزه هاي مرتبط تشکیل شد.
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