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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز »رحلت ناگهانی« آیت الله هاشمی رفسنجانی برای رهبر و ملت ایران 

ســخت بود و می توان گفت در دو دهه گذشته مرگ هیچ شخصیتی به 
اندازه مرگ او برای کشور شوک آور نبود. پیام بسیار بلند و پرنکته رهبر 
معظم انقالب اسالمی و مقایسه آن با پیام های دیگر هم عظمت این تفاوت 
را به خوبی نشان می دهد. مرحوم هاشمی روز سه شنبه با حضور بزرگ 
مردم تهران و بر دوش آنان راهی سفر آخرت شد و در کارنامه 82 ساله 
او آنقدر نقاط برجســته وجود داشت که بتوان گفت ان شاءالله »راضیهًْ 

مرضیه« خدا را مالقات خواهد کرد.
هاشمی البته از جمله شخصیت هایی بود که تقریبا همواره موافقان 
بزرگ و مخالفان بزرگی داشــت و در هر دو سر طیف هم اهل حقیقت و 
اهل باطل وجود داشتند و می توان گفت از این رو بود که هیچکس از کنار 
»رحلت ناگهانی« او عبور نکرد و همه مکثی کرده و گواهی دادند که یک 

شخصیت موثر سیاسی جهان از میان رفته است.
پیش از پیروزی انقالب اســالمی ایران، هاشــمی رفسنجانی یک 
شخصیت محوری نهضت حضرت امام بود و در این راه تا آنجا استقامت 
کرد که می توان بدون مبالغه او را »مجاهدی نستوه« دانست. شکنجه های 
تقریبا منحصر بفردی که جامعه ما کم یا بیش از آن خبر دارد کافی است 
تا بگوییم او در مســیر حمایت از امام راحل عظیم الشان به تمام معنا 
فداکاری کرد. در این میــان رژیم پهلوی، آمریکا و انگلیس و هر فرد و 
جریان مرتبط با آنها به دلیل مخالفت با نهضت  اســالمی حضرت امام با 
هاشمی نیز به عنوان یکی از سرداران آن مخالف بوده و در همه فشارها 
علیه او همداستان بودند. در این دوره هاشمی البته موافقان بزرگی هم 
داشت، بخش وســیعی از نخبگان مذهبی و توده های متدینی که آوازه 
فداکاری هاشمی را شنیده بودند، طیف وسیع موافقان او را در این دوره 

تشکیل می دادند.
بعد از پیروزی انقالب اســالمی به طیفی که در گذشته مخالف آقای 
هاشمی بودند، منحرفین، منافقین و ملی گرایانی که مخالف استقرار نظام 
جمهوری اسالمی و بویژه مخالف الگوی والیت فقیه بودند، اضافه شدند و 
حقد و کینه آنان از امام و روحانیت و اصل هویت بخش والیت فقیه بطور 
طبیعی به سمت هاشمی رفسنجانی به عنوان یک معتمد اصلی حضرت 
امام رفت کما اینکه در این دوره توده های متدین و نخبگان اسالم گرا هم 
از آنجا که او را یک »ستون انقالب اسالمی« دانسته و تمام آمال و آرمان 
خود را در سایه انقالب قابل تحقق می دانستند، به هاشمی رفسنجانی 
دل  بســته بودند و به طور جدی از او حمایت می کردند؛ رأی باالی مردم 
به هاشمی رفسنجانی در سه دوره مجلس شورای اسالمی در زمان حیات 
حضرت امام از این موضوع حکایت می کند. بنابراین در مرحله ده ساله 
»تثبیت« انقالب اســالمی نیز هاشمی مخالفان بزرگ و موافقان بزرگی 

داشت.
بعــد از ارتحال حضرت امام که کمی پس از آن آیت الله هاشــمی 
رفسنجانی  سکان دولت را در دست گرفت همان طیف بندی سابق وجود 
داشت یعنی او به عنوان رئیس جمهور نظام جمهوری اسالمی به میزانی 
که مورد عنایت رهبر معظم انقالب اسالمی و مردم دین مدار بود  از سوی 
دشمنان اسالم و انقالب و منحرفین زیر فشار تبلیغاتی و سیاسی قرار 
داشت. مردم در دوره ریاســت جمهوری از شخصیتی که با خطبه های 
بسیار دلنشینی که او در دوره ریاست مجلس درباره »عدالت اجتماعی« 
بیان کرده بود و عالوه بر آن در منظر مردم، او فردی »بســیار توانمند« 
ارزیابی می شد، توقع داشتند که مشکالت اقتصادی و اجتماعی آنان حل 
و فصل شود. هاشمی رفسنجانی در این بین و با اراده حل مشکالت مردم 
و با نیت خیر راهی را برگزید که در عمل آن اراده و نیت را محقق نکرد. 
»توسعه اقتصادی« کلید واژه ای بود که با آن سیاست های دوره سازندگی 
توضیح داده می شد و در کانون این نگرش »رشد اقتصادی کشور« قرار 
داشــت، بر بنیانی استوار بود که آرام آرام امید توده های مردم به دولت 
را کاهش می داد و از این رو بود که 2-3 سال پس از اجرای سیاست های 
موسوم به توســعه اقتصادی، آراء آقای هاشمی رفسنجانی )در دور دوم 
ریاست جمهوری( کاهش معناداری پیدا کرد. در واقع مردم ایران در دوره 
دوم ضمن آنکه کماکان اعتماد خود را به شخص آقای هاشمی ابراز کردند 
اما به او یادآور شدند که سیاست های اقتصادی و کارگزاران این عرصه او را 
نمی پسندند و خواستار اصالح و تغییر می باشند. سیاست توسعه اقتصادی 
با آن برنامه که تنظیم شده بود آرام آرام به شبکه اقتصاد جهانی نزدیک 
شد و توقع داشت به دلیل همسویی در نگرش تئوریک اقتصاد، از سوی 
آنان مورد پشــتیبانی قرار گیرد اما غرب بر خالف آنچه درباره »ماهاتیر 
محمد« -  نخست وزیر سال های دهه 60 و 70 شمسی مالزی - عمل کرد، 
از پشتیبانی مالی از دولت  آیت الله هاشمی به دلیل نسبت آن با انقالب 
و نظامی که غرب نمی خواست آن را به رسمیت بشناسد و شاهد بالیدن 
آن باشــد، خودداری کرد و از این رو سیاست هایی که برای بهبود وضع 
اقتصاد کشــور طراحی شده بود، از منظر توده هایی که امام ضمن آنکه 
آنان را صاحبان اصلی انقالب می دانست، »پابرهنگان« خطاب می کرد، 
موفق ارزیابی نمی شد. مردم به خصوص حاصل دستاورد این سیاست های 
اقتصادی را با آنچه پیش از این هاشــمی مستقیما ذیل واژگان آشنای 
»عدالت اجتماعی« وعده داده بود، ناهمخوان می دیدند. از این رو بود که 
در این مقطع در کنار طیف دشــمنان هاشمی که همان دشمنان انقالب 
اسالمی بودند یک طیف »منتقد سیاست های هاشمی« اضافه شد که از 
قضا در درون خانواده انقالب اسالمی قرار داشت. منتقدان به هیچ وجه 
دشمن هاشمی نبودند کما اینکه در دوره ای که او رئیس جمهور بود برای 
موفقیت دولت در اهداف خود، مشفقانه به او کمک کرده بودند و پیوندهای 
قدیمی خود را هم با او حفظ کرده بودند. هاشــمی نیز هیچگاه از این 
طیف منتقد تلقی دشمن نداشت و خود را از آنان جدا نمی دانست. بعدها 
منتقدان هاشمی در صحنه داخل به دو گروه تقسیم شدند، گروهی که 
با نگاه به اصول و اهداف انقالب اسالمی، پاره ای از سیاست ها و افکار او 
را در مسیر درست نمی دانستند و خواهان اصالح بودند و گروهی که در 
فضای محدود قوه مجریه دنبال موقعیت هایی بودند و درست یا نادرست 
هاشمی رفسنجانی از آنها دریغ کرده بود. گروه دوم در پاره ای از موارد 
مرز انتقاد و دشــمنی را از میان برداشتند و با عبارات سخیفی که شما 
از آن خبر دارید، از او یاد می کردند. در دوره اصالحات وقتی هاشــمی 
که از شدت اهانت ها به تنگ آمده بود از یک مقام ارشد دولت خواسته 
بود که جلوی این اهانت افراد و مجامع  اصالح طلب را بگیرد او در پاسخ 
گفته بود »بازی اشکنک دارد، سرشکستنک دارد«! این طیف البته بعدها 
تالش کردند تا »سالوس مآبانه« هاشمی را در طیف خود تعریف کنند اما 
در عمل و در نهایت، آیت الله هاشمی هیچگاه آنان را راضی نکرد. در این 
دوره مخالفان جبهه انقالب و نظام کماکان با او که مثل گذشته او را یک 
ستون نظام می دانســتند، مخالف بودند و طیف وسیع نیروهای انقالب 
او را در جمع خویش ارزیابی و در حد یک شــخصیت محوری نظام به او 
احترام می گذاشتند و نیروهای منتقد او در خانواده انقالب ضمن اصراری 
که بر اصالح بعضی روش ها و نگاه ها داشتند، مطمئن بودند که هاشمی از 

خانواده انقالب جدا نمی شود.
تشــییع پرشکوه و کم نظیر مردم تهران و برگزاری پرتعداد مجالس 
سوگواری در شهرستانها به خوبی نشان داد که مردم قدر شخصیت های 
دلسوز خود را می دانند و پاسخگوی مهری که دیده اند هستند. ارتحال 
ناگهانی آیت الله هاشمی دو طیف موافقان و منتقدان هاشمی رفسنجانی 
را بشدت متاثر کرد کما اینکه در خطوط رسانه های غربی و عربی وابسته 
به غرب می توان نفرت آنان از هاشمی رفسنجانی را دید. در تشییع جنازه 
آیت الله هاشمی در تهران همه نخبگان منتقد و بخش عمده توده هایی که 
در عملکرد اقتصادی او اشکال می دیدند آمده بودند، طیف های بسیجی، 
هیاتی و مردم محروم غلبه داشــتند و این نشان می دهد که هم رشته 
پیوند آیت الله با این بخش از مردم و هم محبت گرم این مردم تا آخرین 
روز حیات آقای هاشمی رفسنجانی برقرار بوده است. در راهپیمایی بزرگ 
پشت جنازه این شخصیت که به تعبیر رهبر معظم انقالب، »نمونه کم نظیری 
از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنجدیدگان در این راه پرخوف و 
خطر« بود، هم عظمت مردی که بر دوش های محبت مردم تشییع می شد، 
برجسته بود و هم عظمت مردمی که با اشاره رهبری و جمعبندی دقیق 
رهبری از 59 سال دوستی ایشان با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی 
به صحنه آمدند، آشکار بود. خداوند آیت الله عزیز ما را در جوار رحمت 
واسعه خویش جای دهد و این مردم قدرشناس را برای انقالب نگه دارد.

دایرهتشییع هاشمی، استعاره سخاوت

سعداهلل زارعی

* تا کی قرار است کارایی و کارآمدی نیروهای انقالبی و داخلی نادیده انگاشته 
شــود؟ آیا قرارداد دو میلیاردی کشتی با کره جنوبی که اکثر سهامدار آنها 
آمریکایی اند از عهده  امثال قرارگاه خاتم و شــرکت های داخلی برنمی آمد؟! 
آیا اگر هزینه خرید چندده میلیارد هواپیما به تربیت و آموزش جوانان مومن 
برای ساخت هواپیما اختصاص می یافت در یک افق زمانی موفق نمی شدیم؟ 
در برخی از عرصه های علمی چگونه در شمار برترین های دنیا قرار گرفتیم؟
علیمردانی
* امیدوارم آقای روحانی و هیئت محترم دولت نصایح پرسوز حضرت آقا را 
بشنوند و در چند ماه باقیمانده از عمر دولت، آن را به کار گیرند. اگر دولت عزت 
می خواهد، بداند که تنها راه آن والیتمداری است نه فقط والیت  شعاری؟!
نیکنام از قم
* چه شــد؟ حاال که نوبت روشــن شدن ارتباط برخی افراد مدعی با بابک 
زنجانی فرا رسید، همه باید ساکت باشند و مردم نامحرم و بی خبر بمانند؟! 
گزارش 20:30 تاریخ 95/10/15 چه معنی و مفهومی غیر از این داشــت؟ 

چرا تا ادعاهای یک طرفه دولت مطرح بود کسی از این حرف ها نمی زد.
8181---0935 و 3104---0912
* در واپســین ماه های دولت یازدهم خدمت آقای روحانی عرض می کنیم 
حمایت خودشــان را از برادر خویش بردارند و اجازه بدهند به اتهام های او 
رسیدگی شود تا این کار را نکند نمی تواند مدعی مبارزه با فساد باشد. مردم 

معتقدند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد.
اکبرزاده و 1793---0912

* دولت تا کی می خواهد با روش های دم دستی مثل تعطیل کردن مدارس 
ابتدایی از حل مبنایی مشــکل آلودگی هوا شانه خالی کند. تعطیل کردن 
مدارس که کار نشد. وقتی مسئولیت قبول کرده اند و پول و نان این پست ها 

را می خورند چرا فکر اساسی برای حل مشکل نمی کنند؟
رضایی
* برخی ها مدعی اند که برجام سایه جنگ را از سر ملت برداشته است. این 
سخن درباره سندی است که هیچ دستاوردی برای ملت نداشته است. چرا 
نقش رشــادت های جوانان در هشت ســال دفاع مقدس و مدافعان حرم را 
نادیده می گیرند؟ چه انگیزه ای دارند؟ هراس از قدرت های پوشــالی یا هدر 

دادن دستاوردهای دانشمندان هسته ای؟! 
0910---9238
* دولت از مسکن مهر اشکال گرفته چرا در این پروژه مثال احداث مسجد 
دیده نشده است. خداوکیلی دولتی که جلوگیری از  لغو یک کنسرت پر از 
حاشیه های خالف شرع و اخالق در فالن شهر کشور اولویت اول آن می باشد 

چگونه می تواند نگران فقدان مسجد در پروژه مسکن مهر باشد؟
0912---2770
* آقای رئیس جمهور گفته اند اگر برجام نبود حقوق کارمندان را هم نداشتیم 
بپردازیم. پس چــرا در ماه های قبل از برجام برای پرداخت حقوق نجومی 

مدیران مشکل نداشتند؟ دولت باید با مردم خود صادق باشد.
0913---8464

* از آقای شــریعتمداری تشکر می کنم که در این اوضاع و احوال کشور به 
بیان حقایق می پردازد.

0938---4247
* از اینکه کیهــان عزیز به خاطر اینکه واقعاً روی اعتقاد و اصولش محکم 
ایســتاده تشــکر می کنم قباًل برخی ســازمان ها در پایان ستون، کیهان و 
خوانندگان، پاســخ می دادند و شــما هم آن را منعکس می کردید. اما گویا 
دیگر تمایلی به این کار هم ندارند! اگر قرار باشــد مشکل مردم را بنویسید 
خودش هر روز یک روزنامه می شود! از طرفی گویا اینکه جوابی نیست که 
کسی بدهد هم جزو حقوق شهروندی است! به هر حال کیهان زحمت خود 

را می کشد و ما متشکریم.
رجبی
* برخی خبرها حاکی است که دولت تصمیم گرفته در ماههای منتهی به 
انتخابات 96 سود سهام عدالت را بپردازد. وام روستایی راه اندازی کند. اگر 
این وعده ها عملیاتی شــود خیلی خوب اســت که هر سال در کشور بدون 

مناسبت هم که شده انتخابات برگزار شود!
0912---3104
* اســامی نمایندگانی که با شفاف سازی حقوق مسئوالن و مدیران مخالف 

هستند باید به اطالع ملت برسد. این حق مردم است که بدانند.
0939---1132

* با باال رفتن قیمت گوشــت و لبنیات توان خرید این غذای حیاتی برای 
خانواده ها کاهش پیدا کرده اســت و در آینده مشکالت و بیماری هایی که 
از کمبود مصرف گوشت و لبنیات گریبان خانواده ها را می گیرد باید صرف 
هزینه درمان شود. چرا مســئوالن آینده نگری را کنار گذاشته اند و به فکر 

سالمتی جامعه نیستند!؟
4001---0910 و 0883---031
* تعدادی پزشک نخبه و متعهد و عاشق خدمت به کشور وجود دارند که 
به واسطه سوءمدیریت مسئوالن برخی از بیمارستان های دولتی حقوق شان 
خیلی راحت ضایع می شود. به کارگیری فلج کننده در کشیک های طوالنی 

و بدون استراحت این پزشکان با هیچ منطقی سازگار نیست.
0935---6558
* اگر اقتصاد کشــور براساس آمار ارائه شــده از سوی آقای رئیس جمهور 
رونق گرفته و تورم تک رقمی شده پس چرا دولت پاداش سنوات کارمندان 
بازنشسته را نمی پردازد؟ باالخره مردم به کدام گفته مسئوالن اعتماد کنند؟
0916---2943
* آقای نوبخت بفرمایند با ریاضت دادن به چه قشــری تورم را تک رقمی 
کرده اند؟ سی ســال مرخصی ســاالنه خود را ذخیره کــردم حاال در موقع 
بازنشستگی، آن را نمی دهند؟ سنوات پاداش را هم ندادند. واقعاً وزیر بهداشت 

فردای قیامت باید پاسخگو باشند.
بازنشسته بهداشت و درمان مازندران
* ما کشــاورزان شــهر نطنز بخش بادرود مدت 3 سال است برای آبیاری 
قطره ای از دولت و جهاد کشاورزی درخواست یاری کرده ایم اما هیچ پاسخی 

نداده اند. از مسئولین تقاضای رسیدگی داریم.
0938---6645

* همسان سازی حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران بعد از چندین سال 
هنوز اجرا نشده است! آیا واقعا مسئوالن عزم جدی برای این همسان  سازی 

دارند؟
0911---8509

* مادر پیر 80 ســاله ای دارم که نگهداری او به دلیل بیماری بسیار دشوار 
است. برادر 50 ساله ام نیز به خاطر بیماری اعصاب و روان غیرقابل کنترل 
اســت با این که تحت پوشــش کمیته امداد هســتیم، هیچ خدماتی به ما 
ارائه نمی شود و برای این موضوع گفته اند باید تحت پوشش بهزیستی قرار 
بگیریم اما بهزیســتی اعالم کرده که 5 سال باید در نوبت قرار گیرید. برادر 
بیمارم مادرم را کتک می زند و کنترل او بسیار دشوار است. لطفا برای یاری 
ما کاری انجام دهید. بهزیســتی از ما طلب ماهیانه یک میلیون تومان پول 

کرده که از توان ما خارج است.
0901---9442
* دو فرزند بیمار صعب العالج دارم که تحت پوشش بهزیستی هستند. آقای 
رئیس جمهور بفرمایند ماهیانه 50 هزار تومان مستمری چه مشکلی را حل 

می کند. خدا وکیلی پول دو بسته پوشک هم نمی شود.
0918---8631

* برای تعویض تاکســی فرسوده خود اقدام کرده ام. پیدا کردن ضامن برای 
بنده ممکن نیســت چرا مشکل پرداخت وام را با گرو گرفتن سند تاکسی 

جدید حل نمی کنند؟
0937---9824
* ساختمان خدمات شهری شهرداری ناحیه یک شهرداری منطقه 9 تهران 
در کنار کتابخانه عمومی شهر و مدرسه ابتدایی قرار دارد و تردد ماشین های 
سنگین و گازوئیلی شــهرداری در این محله باعث آلودگی هوا شده است. 

درخواست رسیدگی داریم.
0912---9678

اعترافات منافقین
درباره برخورد تاکتیکی با مرحوم هاشمی

رفتــار زیگزاگ و پرتناقض عناصر فرصت طلب و گروهک های نفاق با 
مرحوم هاشمی رفسنجانی به غایت عبرت آموز است.

ایــن طیف هر چنــد اجزای مختلفی را تشــکیل می دهنــد اما در 
سوءاستفاده و کاسب کاری و مصادره به مطلوب حجت االسالم والمسلمین 
هاشمی رفسنجانی اشتراک نظر دارند و شامل طیفی از مدعیان اصالح طلبی 
و گروهک هایی نظیر ملی- مذهبی و... می شــوند. مدعیان اصالح طلبی 
)شــامل ائتالف طیف موســوم به چپ و کارگزاران( تا قبل از دوم خرداد 
76 به دو گروه حامی وی )حاضر در دولت ســازندگی( و معترض به وی 
)چپ ها( تقســیم می شدند. افرادی مانند عبداهلل نوری و به ویژه عطاءاهلل 
مهاجرانی )معاون حقوقی پارلمانی رئیس دولت سازندگی( در اواخر دوره 
ســازندگی دست به قلم شده و تصریح کردند باید به واسطه تغییر قانون 
اساسی، مقدمات سومین دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی را به عنوان 

»امیرکبیر ایران« فراهم کرد.
بعد از دوم خرداد و در آستانه انتخابات مجلس ششم در بهمن سال 
78 - با وجود جانبداری هاشــمی از خاتمی در انتخابات 76- چپ های 
مدعــی اصالح طلبی با انبوهی از رســانه ها و تریبون هــا )نظیر روزنامه 
صبح امروز حجاریان( بســیج شدند تا با ناجوانمردی، عنوان »عالیجناب 
سرخپوش« قتل های زنجیره ای را برای آقای هاشمی جا بیندازند. آنها حتی 
عنوان »آغاسی« را برای هاشمی در انتخابات مجلس ششم ساختند. آن 
روزگار عطاءاهلل مهاجرانی وزیر ارشاد بود، اما نه تنها علیه ترور شخصیت 
»امیرکبیر« دیروز اعتراضی نکرد بلکه امکانات وزارت ارشــاد در خدمت 
انتشار کتاب های سیاهی مانند »عالیجناب سرخپوش« به قلم اکبر گنجی 

و دیگرانی نظیر عماد باقی و... قرار گرفت.
اکنون همین مهاجرانی در مطلبی با عنوان »هاشمی رفسنجانی: الذی 
لیس کمثله شخص« می نویسد: هاشمی رفسنجانی نه تنها نظیر نداشت 
بلکه گمان نمی کنم در آینده هم ملت ما شاهد فردی با مختصات هاشمی 
باشــد. 25 سال با ایشان آشــنا و از نزدیک همکار بودم. در دوران وزارت 
هم به مناسبت های مختلف، ایشان را می دیدم و به ایشان پناه می بردم و 
یاری و راهنمایی می خواستم در هر دیدار جلوه تازه ای از شخصیت ایشان 
بروز و نمود پیدا می کرد. او راهنما برای من و نسل ما که در حلقه مدیران 

نسل اول انقالب بودیم، به مثابه راهنما بود«.
یادآور می شود افراطیون مدعی اصالحات که سال 78 مرحوم هاشمی 
را عالیجناب سرخپوش می خواندند، در سال 84 پس از شکست مصطفی 
معیــن در مرحله اول انتخابات، هاشــمی را تبدیل به »قدیس اصالحات 

کردند«!
در همین قالب متناقض و مزورانه، روزنامه شــرق که 24 مرداد 95، 
»اهمیت هاشمی« را به »اعالم ختم دوره انقالب« دانسته بود، حاال عکس 
تمام صفحه می زند و از یار و امید امام بودن برای هاشــمی می نویســد؛ 
بی آنکه تأکید خود این روزنامه و عقبه سیاسی آن ذره ای دلبستگی به امام 
و انقالب ندارند. همچنین »صادق-ز« از همین طیف متظاهر به سوگواری 
برای هاشمی، 12 خرداد 92 به روزنامه زنجیره ای بهار گفت: »حاکمیت 
اپوزیســیون نمی خواهد اما ما نمی توانیم اپوزیسیون را از دید حاکمیت 
تعریف کنیم. همان گونه که ما می بینیم هاشــمی به اپوزیسیون تبدیل 
می شــود، حاکمیت هم این را می بیند و به هاشمی می گوید آشیخ اکبر 
باید تکلیفت را معلوم کنی؛ از شما بهره برداری می کنند و هل می دهند تا 
چهره ای بسازند که در مقابل نظام قرار بگیری. ضرورت دموکراسی خواهی، 
اینها )نهضت آزادی، سازمان مجاهدین انقالب، دفتر تحکیم( را پشت سر 
کسی سوق خواهد داد که شنل اپوزیسیون را به تن کند. هاشمی که عمر 
نوح ندارد. 5 یا 10 سال دیگر با ما نخواهد بود اما جنبش ادامه پیدا می کند. 
اگر هاشمی، خاتمی و هر کسی نتواند حداقل خواسته های این جنبش را 
لبیک بگوید، جنبش آنها را پس می زند. نگران نباشید که آقای رفسنجانی 
می تواند پا به پای ما بدود یا نه، اگر نتواند همپا با جبهه اپوزیسیون بدود، 
حذف می شود... مهم نیست هاشمی چه می کند. او یا می تواند پا به پای 
این قطار باشد یا نه. اگر حذف شد هیچ اتفاقی نمی افتد، اپوزیسیون یک 

شخصیت دیگر را درون نظام پیدا می کند«)!(
اما گروهک هایی مانند ملی مذهبــی و نهضت آزادی نگاه دوگانه ای 
مبتنی بر »حمایت تاکتیکی- انتقام« به مرحوم هاشمی داشتند چنان که 

ارگان اینترنتی گروهک ملی- مذهبی 19 آبان 91 نوشت: »پرسش اساسی 
این اســت که با هاشمی چگونه باید رفتار کرد؛ او که در کارنامه اش قلع و 
قمــع »دیگران« را به طور پررنگ دارد و در تصمیم های بزرگ از جنگ تا 
اتفاقات سال 67، قتل های زنجیره ای [!؟] و... جزو تصمیم سازان بوده و اکنون 
با دموکراسی خواهان افق مشترک پیدا کرده است... تکلیف چیست؟ آیا باید 
تاریخ هاشمی را به فراموشی سپرد یا این که به طور تاکتیکی فعاًل در مورد 
او سکوت کرد تا اگر زوری دارد ضربه اش را به حکومت بزند و بعد که نوبت 
خود او رســید به حسابش رسید، یا این که اصوالً تاریخ او را فاش گویانه بر 

سر کوی و برزن فریاد زد و از هر سازش و حمایتی از او تن زد؟«
ارگان گروهک ملی- مذهبی ادامه می دهد: »تکلیف با هاشمی چیست، 
اگر بر این باشیم که باید پراگماتیستی عمل کرد و به فراخور وضعیت، وزن 
قدرت را ســنجید و موضع خــود را تعیین کرد؛ خیلی زود می توان به این 
رســید که پس حمایت از هاشــمی به صالح است. چرا که او به نسبتی به 
تحقق خواســته های ما نیز کمک می کند فارغ از این که دیگران در مورد 
ما چه فکر می کنند و اگر آرمان خواهانه عمل کنیم هرگز به زیر علم کسی 
چون هاشمی نخواهیم رفت چرا که عملکرد او با آب کوثر هم پاک نخواهد 

شد و همدستی با او دامن آدمی را آلوده می کند!«
این ســایت می افزاید: هرگز نباید از گناه اینان گذشت اما باید با ایشان 
تاکتیکی برخورد کرد یعنی در برابر گناهانشان سکوت کرد تا وقت آن برسد.

از ترور شخصیت مرحوم هاشمی
تا نماز با کفش و بی وضو پشت سر او!

برخی مدعیان حمایت از هاشمی، هیچ نسبتی با اسالم و انقالب ندارند. 
یکی از این عناصر مذبذب که در فتنه 88 بازداشــت شد و با نفوذ در میان 
شماری از روزنامه نگاران توانست به مالقات مرحوم هاشمی در اردیبهشت 

92 برود،  اعتراف جالبی در این باره دارد.
»فواد-ش« 27 اردیبهشــت 92 در ســایت ضدانقالبی گویا نیوز ضمن 
اشاره به مالقات مذکور نوشت: »در سال 72 هاشمی را عامل فقر و بدبختی 
مردم قلمداد می کرد و در ســال 76 خوشــحال شد از اینکه دوران ریاست 
هاشمی تمام شده است. زمستان سال 78 هاشمی کاندیدای مجلس شده 
بود. با »سلطان علی پروین« عکس یادگاری می انداخت. من هم پرسپولیسی 
دوآتیشه کلی فحش به علی پروین دادم که چرا با »عالیجناب سرخ پوش« 
عکس انداخته. هر روز روزنامه ها را در راه برگشــت از مدرســه به خانه در 
اتوبوس می خواندم. به حرف های بچه های دبیرستانی گوش می دادیم. همه 
اکبر گنجی می خواندند. می گفتند باید هاشمی رای نیاورد. عاقبت همه هم 
به او گفتند »آغاسی«. 18 تیر سال 1380 در سالگرد کوی دانشگاه تهران 
روبروی درب اصلی کوی شــعار می دادیم، »عالیجناب ســرخ پوش ما همه 
گنجی شــدیم.« و هنوز هاشمی منفور بود. من این صحنه  ها را هیجان زده 
ثبت می کردم در ذهنم وی آنگاه به خطبه های هاشمی در نماز جمعه 26 
تیر 1388 اشاره می کند و می نویسد: آن روز شعار می دادیم هاشمی هاشمی 
سکوت کنی خائنی! من در عمرم نماز نخوانده بودم. آن روز هم نمازی نمادین 
خواندم با کفش و بدون وضو. آخر نماز هم با یک خانم جوان کنار دســتم  
که نمی شناختم، دست دادم با خنده قبول باشید گفتیم. تا میدان ولی عصر 

رفتیم و آنجا صف ما را درهم شکستند.«
اعتماد: اوراق قرضه بی رویه 

می تواند دولت را ورشکسته کند
»استقراض دولت و انتشار اوراق قرضه شمشیر دو لبه ای است که می تواند 

موجب ورشکستگی قوه مجریه شود.«
روزنامه اعتماد با انتشار این مطلب نوشت: استقراض قوه مجریه از مردم در 
قالب اوراق مشارکت امر چندان شگفت آوری نیست و در بسیاری از کشورهای 
دنیا این اتفاق می افتد. حســن این کار در آن اســت که شفافیت در بخش 
اقتصادی دولت نسبت به قرض گرفتن از بانک ها باالتر می رود و بدهی بازاری 
برای دخالت گسترده تر مردم را پیدا می کند. اما این طرح مانند هر شمشیر 
دولبه دیگری، اگر به درســتی اجرا نشــود، اثرات سوء به مراتب بزرگ تری 

برجا خواهد گذاشت که باال رفتن بدهی های دولت بدیهی ترین آنها است.

نکته کلیدی این است که قوه مجریه در سال آینده 44 هزار میلیارد 
تومان از مردم در قالب اســناد خزانه و اوراق مشــارکت قرض می گیرد و 

20 هزار میلیارد تومان قرضی که از مردم گرفته بود را باید پس دهد.
این کار را از باب اینکه شفافیت در بودجه ایجاد و بدهی دولت شفاف 
می شود و بازار بدهی دولت شکل می گیرد امری است پسندیده. اما اینگونه 
استقراض ها بسته به آنکه در کجا سرمایه گذاری شود نیاز به مالحظه دارد. 
چون اگر پول صرف پروژه ای شود که بازدهی نداشته باشد، محل بازپرداخت 
استقراض از مردم نمی تواند به شکل مداوم از مردم باشد بلکه باید در میان 

مدت از محل سود پروژه های اجرا شده حاصل شود.
بنابراین دولت باید با تدبیر به این مســائل بنگرد که صرفاً استقراض 
از مردم صرف ســرمایه گذاری مناســب شــود و محل باز پرداخت آن از 
پروژه های سرمایه گذاری باشد در این حالت است که میزان بدهی دولت 
ســیر نزولی به خود می گیرد وگرنه خطــر افزایش بدهی دولت به مردم 
می تواند دامنگیر شــود. بازار بدهی می تواند راهگشا باشد، به شرطی که 
توجه کافی و برنامه ریزی الزم را داشته باشد وگرنه مشکالتی که می سازد 

بیش از قرض گرفتن از بخش های دیگر است.
فرامــوش نکنید دولت بــه بانک ها و پیمانکاران طلبکار ســود پول 
نمی پردازد، حال آنکه به اوراق مشارکت سود تعلق می گیرد و پرداخت آن 
در صورتی که با انتشار اوراق جدید همراه باشد، چون باتالق شیره اقتصاد 
را به درون می کشد و حتی می تواند موجب ورشکستگی قوه مجریه شود.

سیاست ارزی دولت
به تورم ختم خواهد شد

یک روزنامه حامی دولت نوشت: با دالر 4 هزار تومانی، تورم سر بلند 
می کند.

وقایع اتفاقیه در گزارشی خاطرنشان کرد: زمانی که بانک مرکزی 
اعالم کرد، از این پس نرخ ارز در حاشیه بازار تعیین خواهد شد و این 
بانک دیگر در قیمت گذاری دخالت نخواهد کرد، شاید تصورش را هم 
نداشــت، افزایش لجام گسیخته نرخ ارز که دالر را تا مرز چهار هزار 
تومان هم رساند، تک رقمی شدن نرخ تورم را با ابهام مواجه کند. گویا 
بانک مرکزی با تعیین نرخ ارز در حاشیه بازار، گل به خودی زد زیرا 
تشــدید نظارت های این بانک و برخوردهای قهری با برخی صرافان، 
حکایت از آن دارد که عمر آزادسازی نرخ ارز، بسیار کوتاه بود و گران 
شــدن بسیاری از کاالها که تأمین مواد اولیه شان برای تولید، نیاز به 
دالر ارزان دارد، موجب تورم بسیاری از کاالها، به ویژه کاالهای صنعتی 
در کشــور شد؛ همچنین کاالهای وارداتی هم این روزها قیمت خود 
را باال کشــیده اند. حاال اصلی ترین نگرانی، از بازگشت تورم دوررقمی 
به اقتصاد ایران اســت؛ دست کم به تحلیل بسیاری از صاحب نظران 
اقتصادی این اتفاق، مخدوش شــدن دســتاورد رساندن تورم به زیر 
10 درصد، در آینده ای نه چندان دور به وقوع خواهد پیوســت. روند 
افزایشی نقدینگی که بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، بیشتر 
از هزار هزار میلیارد بوده و هنوز شرایط برای مهار مهیا نشده است، 
بــدون هیچ تعارفی، هم بر تورم و هم بر بازار ارز تأثیرگذار بوده و هر 
دو را بیــش از هر زمان دیگری، روی ریل افزایش قرار خواهد داد. به 
اعتقاد این تحلیلگران، همه این اتفاق ها موجب شــده اســت در این 
مقطع از شــرایط اقتصادی، انتظار از بازار ارز، افزایش قیمت ها باشد 
نه روندی کاهشی. از سوی دیگر، رصد تحوالت قیمتی برخی بازارها، 
دو حالــت از تأثیر افزایش نرخ دالر در تورم بســیاری از کاالها را به 
تصویر می کشــد؛ اینکه جو روانی چهارراه استانبول موجب گرانی در 
بازارهای مختلف می شــود یا این نکته که برخی کاالهای وارداتی که 
تولید داخلی مشابه آنها در داخل کشور وجود ندارد، واقعاً به تبعیت 

از دالر چهار هزار تومانی، گران تر شده اند.
نمونه این اتفاق، چند روز پیش در بازار لوازم خانگی افتاد؛ به طوری که 
محمد طحانپور، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و توزیع کنندگان لوازم خانگی، 
از افزایش چهار تا هفت درصدی قیمت در بازار لوازم خانگی با وجود دالر 
چهار هزار تومانی خبر داده و پیش بینی کرده بود، روند افزایشی قیمت ها 
در بازار آزاد ارز ادامه داشــته باشد. انگار بار دیگر، تورم، نوسانات نرخ ارز، 
افزایش حجم نقدینگی، رکود اقتصادی و کسری بودجه دولت، دست به 
دست هم داده اند تا بسیاری از مأموریت های اقتصادی آن با شکست مواجه 

شوند، در حالی که فقط چند ماه برای تحقق آنها زمان دارد.

ششمین نشست کمیسیون 
مشترک برجام روز سه شنبه در 

وین برگزار شد.
ششــمین نشســت کمیسیون 
مشــترک برجام به ریاست عراقچی 
معــاون امور حقوقــی و بین المللی 
وزارت خارجــه و هلــگا اشــمیت 
معــاون فدریکا موگرینی مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و با 
حضور مدیران سیاســی گروه 5+1 
دیروز)سه شنبه( در هتل پله کوبورگ 

شهر وین برگزار شد.
در این نشســت اجــرای برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( مورد 
بررســی قــرار گرفتــه و نامه اخیر 
محمدجــواد ظریف وزیــر خارجه 
ایــران به فدریکا موگرینی به عنوان 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام درباره تمدید قانون آیسا مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
عراقچی،  روانچی و اشمیت، پیش 
از این نشست دو دور مذاکره داشتند.
 عراقچی: تمدید قانون آیسا 
نقض تعهدات آمریکا است، 
باید به نحو موثری جبران 

شود
خارجه  وزیر  معــاون  عراقچی، 
کشورمان پیش از نشست کمیسیون 
مشترک در گفت وگویی درباره تمدید 
قانون آیســا اظهار داشت: از دید ما 
تمدیــد قانون آیســا نقض تعهدات 
برجامی آمریکا اســت و باید به نحو 
موثری جبران شــود و این موضوع 
در دســتور کار کمیسیون مشترک 

در جلسه روز سه شنبه قرار گرفت.
خصــوص  در  همچنیــن  وی 
نشســت های کارشناسی که پیش 
از نشســت کمیســیون مشــترک 
برگزار شــده اســت، عنــوان کرد: 
کارشناســان بحث خوبی داشتند و 

به جمع بندی های خوبی رسیدند. 
رئیس ســتاد پیگیــری اجرای 

برجام با اشــاره به اینکه قبل از این 
نشست کارشناسان ایرانی یک دور 
مذاکــرات دوجانبه با کارشناســان 
آمریکایی داشته اند، خاطرنشان کرد: 
طبق ســاز و کار برجام اگر کشوری 
نسبت به رفتار کشور دیگر شکایتی 
داشــته باشــد اول بایــد مذاکرات 
دوجانبه بین آن دو کشــور صورت 
بگیرد و ما ایــن مذاکرات دوجانبه 

را داشتیم.
به گزارش فــارس، در پی اقدام 
اخیــر آمریکا در خصــوص تمدید 
قانون تحریم های ایران )آیســا( 27 
آذر مــاه محمدجــواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان با ارسال نامه 
رسمی به فدریکا موگرینی مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا و 
هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام، خواســتار برگزاری جلســه 
کمیســیون مشــترک برجام برای 

رسیدگی به اقدام اخیر آمریکا شد.
 نشست کارگروه اجرایی 

کردن لغو تحریم ها
کردن  اجرایی  کارگروه  نشست 
لغو تحریم ها روز دوشــنبه به مدت 
دو ســاعت و با حضــور هیئت های 
کارشناسی ایران و کشورهای عضو 
گروه 1+5 برگزار شــد. اســماعیل 
بقایــی دبیر ســتاد پیگیری اجرای 
برجــام در وزارت خارجه ریاســت 
هیئت کارشناسی ایران در کارگروه 
اجرایی کردن لغو تحریم ها در وین 

را برعهده داشت.
هیئــت کارشناســی جمهوری 
اســالمی همچنین دوشنبه پیش از 
نشســت کارگروه، به طور جداگانه 
دیدارهایی با هیئت های چین، روسیه 

و آمریکا برگزار کرد.
پنج نشست پیشین 

کمیسیون مشترک برجام
نخســتین نشســت کمیسیون 
مشــترک ایــران و 1+5 در تاریخ 

26 مهر مــاه 1394 در وین برگزار 
شــد، طرفین توافــق کردند تا این 
کمیســیون هر سه ماه یک بار یا در 
صورت درخواست زودتر، برای بررسی 
روند اجرای برجام در وین تشــکیل 

جلسه دهد.
دومیــن نشســت کمیســیون 
مشــترک برجام )برنامه جامع اقدام 
مشترک( نیز 16 آذر 1394 با حضور 
هیئت های مذاکره کننده ایران و 5+1 
آمریکا،  انگلیس،  فرانســه،  )آلمان، 
روسیه و چین( و هلگا اشمیت معاون 
فدریکا موگرینی مســئول سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا در دو نوبت 
صبح و عصر در هتل کوبورگ شهر 
وین برگزار شد و پیش نویس قطعنامه 
1+5 به شــورای حکام در خصوص 
بستن PMD در این نشست مورد 

بحث قرار گرفت.
از نشســت های  ســومین دور 
کمیسیون مشترک برجام نیز سوم 
اردیبهشــت ســال جاری با حضور 
هیئت مذاکره کننــده ایرانی و 5+1 
در وین برگزار شد و طرفین در این 
نشســت ضمن بررسی روند اجرای 
برجام توافق کردند که برای تضمین 
اجرای لغو تحریم ها یک گروه کاری 

ویژه تشکیل شود.
همچنین در حاشیه این نشست 
قرارداد فروش 32 تن آب ســنگین 
بین سازمان انرژی اتمی ایران و یک 

شرکت  آمریکایی به امضا رسید.
چهارمین نشست این کمیسیون 
نیز 29 تیر ماه 1395 در وین برگزار 
شد و بنابر اعالم سیدعباس عراقچی 
مذاکره کننده ارشــد ایــران در این 
کمیسیون مشکالت و موانعی که در 
زمینه بانکی وجود دارد به خصوص 
در زمینه برقــراری مجدد اتصاالت 
بانکی و ســایر موانع و مشکالتی که 
در اجرای برجام پیش آمده اســت، 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت تا 

راه حل هایی برایش پیدا شود.
همچنین در این نشست برخی 
مسائل و مشکالت فنی و تکنیکی که 
در خصوص اجرای تعهدات ایران و 
سوءتفاهمات یا سوءبرداشت هایی که 
در خصوص اجرای ابعاد فنی برجام 
ممکن اســت بین ایران و آژانس یا 
آژانس و 1+5 پیش بیاید، مطرح شد.
آخرین و پنجمین دور نشســت 
کمیســیون مشــترک برجــام 31 
شــهریور ماه سالجاری در نیویورک 

برگزار شد.
الزم به ذکر اســت کمیســیون 
مشــترک برجام تاکنــون یک دور 
نشســت در ســطح وزرای خارجه 
داشــت که این نشست اول مهر ماه 

سال جاری در نیویورک برگزار شد.

عراقچی: آمریکا ناقض برجام است
باید جبران كند

آمریکا  دریایــی  نیروی 
مدعی شد که به سوی چند 
قایق ســپاه در خلیج فارس 

شلیک کرده است. 
به گزارش اسکای نیوز، نیروی 
دریایی آمریکا مدعی شــد روز 
یکشنبه سه تیراندازی هشدارآمیز 
به سمت 4 قایق سپاه پاسداران 

داشته است .
 پایگاه روسیا نیز نوشت؛ دلیل 
این تیراندازی هشدارآمیز، آنگونه 
که نیــروی دریایی آمریکا اعالم 
کرده است، بی توجهی قایق های 
ایرانی به هشــدارها بــرای دور 
شدن از محل حضور کشتی های 

آمریکایی بوده است.
یک مقام نظامی آمریکایی نیز 
به رویتــرز گفت: نیروی دریایی 
آمریکا گفت وگویــی رادیویی با 
قایق های ایرانی داشته و از آنان 
خواســته اســت از پیش روی 
به سوی کشــتی های آمریکایی 
افــزود؛  او  کننــد.  خــودداری 
یــک بالگرد نظامــی آمریکا نیز 
گلوله های دودزای هشداردهنده 
به ســوی این قایق ها شــلیک 

کرده است.
دو مســئول آمریکایی نیز به 
رویترز گفتند که نیروی دریایی 
آمریکا به نشــانه اخطــار 3 بار 
به ســمت 4 قایق نیروی دریایی 

سپاه شلیک کرده است.
این مسئوالن مدعی شدند که 
قایق های سپاه با سرعت به سمت 

آنها نزدیک می شده اند.
مسئوالن آمریکایی همچنین 
مدعــی شــدند بعــد از تالش 
نیروهای آمریکایی برای برقراری 
تماس رادیویی با قایق های ایرانی 
و عدم پاســخ این قایق ها، یک 
بالگــرد آمریکایی در اطراف این 
قایق ها به پرواز درآمده و به  سمت 
آنها تیر اخطار شلیک کرده است.

پیــش از این گزارش هایی از 
تندرو  قایق های  نزدیک شــدن 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
به ناوهای آمریکایی در آب های 
خلیج فارس و تنگۀ هرمز مخابره 

شده بود.
سردار حســین دهقان، وزیر 
دفاع و پشتیبانِی نیروهای مسلح 
ایــران، در تاریخ 4 شــهریور در 

واکنش به انتشار ویدئوی نزدیک 
شدن قایق های تندروی ایران به 
بود: »تأمین  ناو آمریکایی گفته 
امنیت کشور در دریا و در خلیج 
فارس به عهده واحدهای دریایی 
ماســت. قایق های ایران به طور 
طبیعــی برای نظــارت بر تردد 
شــناورهای بیگانه، دائم در حال 

پایش تحوالت هستند.«
پیام قایق های تندروی 

ایران به ترامپ
واشنگتن  آمریکایی  روزنامه 
تایمز در گزارشی با عنوان »افزایش 
تنش ها در زمینه ناوهای جنگی 
در آستانه مراسم تحلیف ترامپ« 
نوشت: ناو های جنگی آمریکا در 
منطقه حســاس تنگه هرمز باز 
هم چند شــلیک هشدار آمیز به 
قایق های  نزدیک شــدن  خاطر 
ایرانی در روز دوشــنبه داشــته 
و این افزایــش تنش های میان 
تهران و واشــنگتن در آب های 
که  درحالی است  درست  منطقه 
تنها دو هفته به مراســم تحلیف 

ترامپ باقیمانده است.
بقیه در صفحه 10

ادعای شلیک هشدارآمیز نیروی دریایی آمریکا 
به قایق های ایرانی در تنگه هرمز

حسین شریعتمداری مدیر مسئول  و سردبیرکیهان
 در شبکه های اجتماعی صفحه شخصی ندارد

نظر به اینکه اخیرا در برخی شــبکه ها و پیام رســان های اجتماعی از جمله توئیتر ، فیس بوک و ... صفحاتی 
منسوب به مدیر مسئول کیهان ثبت و پیام هایی به نام وی درج گردیده است بدین وسیله به اطالع می رساند حسین 
شریعتمداری مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کیهان در هیچ یک از شبکه های اجتماعی صفحه اختصاصی ندارد.

گفــت: یک نماینده کنگره که عضو تیــم انتقالی دونالد ترامپ 
نیز هست در مصاحبه با »ســی.ان.ان« گفته است؛ آمریکا به جای 
دیپلمات های روســی باید دیپلمات های ایرانی را از واشنگتن اخراج 

می کرد.
گفتــم: ایران که با آمریکا رابطه دیپلماتیک ندارد که در 

واشنگتن دیپلمات داشته باشد!
گفت: اتفاقا مجری شــبکه ســی.ان.ان هــم در واکنش به این 
»گاف« خطاب به وی گفته اســت؛ ایران و آمریکا مدتهاســت که 
روابط دیپلماتیک ندارند بنابراین هیچ دیپلمات ایرانی در واشنگتن 

حضور ندارد.
گفتم: خب! طرف چه عکس العملی نشان داده است؟

گفت: عضو تیم ترامپ با دســتپاچگی گفته است؛ البته من یک 
کمی گیج شده بودم!

گفتم: به یارو یک اتاق دایره ای شکل نشان دادند و گفتند 
برو یک گوشه بنشین! و االن دو سه هفته است که طرف دارد 

دور خودش می چرخد!


