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سیدمحمدحسن
ابوترابیفرد
امام جمعه موقت تهران

سیدمحمدعلی آل هاشم
نماینده ولیفقیه در استان
آذربایجان شرقی

علی تاجرنیا
فعال سیاسی اصالحطلب

رسانهها نقش بســیار ارزشمندی در ایجاد
نشاط در جامعه دارند .یکی از این رسانهها،
فضای مجازی است؛ بنابراین باید درمقابل
دشمنان ،فضای مجازی نقش بسیار مهمی
ایفا کند .خارجشدن از تلگرام ،زمینه را برای
ورود دشــمن باز کرد .ما از این فضا خارج
شــدیم ،اما دشمن ورودش بیشــتر شد .ما
بهجای تخریب باید با احترام ،مطالبهگری و
امیدواری را در جامعه ایجاد کنیم( .تسنیم)
کشــور ما در 40سال گذشــته همواره در
«برهه حســاس کنونی» بوده است .جریان
اصالحطلبی در گذشته نشان داده که آزادی
را برای مخالفــان خود میخواهــد .البته
بنده میدانم اگر مــا به احمدینژاد و امثال
احمد ینژاد مجوز تجمع بدهیم باز هم اگر
اصالحطلبان بخواهند مجوزی برای تجمعی
بهمراتــب کوچکتر از این بگیرند توســط
نهادهــای مختلف به غیر از وزارت کشــور
تحت فشــار قرار میگیرند اما باوجود این
مســئله باز هم میگویم بایــد این مجوز به
ایشان داده شود( .ایلنا)
ما ســال آینده انتخابات بزرگ مجلس را در
پیش داریم و ســازوکار آن همین اســت که
اگر امکان برگزاری تمــام انتخابات بهصورت
الکترونیکی فراهم آمــد هزینهها تقلیل پیدا
کند و طبیعی اســت که در ایــن صورت ما
پول اضافهای نخواهیم داد .اگر بنا به دالیلی
شورای نگهبان نتوانست انتخابات را بهصورت
الکترونیکی برگزار کند ،آیا مناسب است که
بودجهای را در اینراســتاپیش بینی نکرده
باشیم و آیا جامعه ما برای انجام این کار ما را
خواهد بخشید؟ (باشگاه خبرنگاران جوان)

روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
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بهترين شما مردمان بخشنده و
نظربلند و بدترين شما مردمان
خسيس و تنگنظران هستند.
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روزی خواجــهای بخیــل بــه
غالمش کــه از او بخیلتر بود،
گفت :ای غالم ،نان را بیاور و در
را ببند .غالم گفت :خطا گفتی،
میبایست گفت در را ببند و نان
را بیاور که آن به حزم نزدیکتر
اســت .پس خواجه را این سخن
خوش آمد و او را آزاد کرد.
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بسته خبری
گروه ایران
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پشت پرده اخبار مشکوک

شایعه مشــکوک «اســتعفای ظریف» و
«خروج ایــران از برجام» تکذیب شــد .به
گزارش شهرآرا ،چند روزی ،اخباری مبنیبر
استعفای وزیر امور خارجه بهدلیل اختالف
با رئیسجمهــور و خروج ایــران از برجام
در فضای مجازی دستبهدســت میشد.
در چند ماه اخیر ،این دومینباری اســت
که خبر اســتعفای ظریف منتشــر و البته
تکذیب میشود؛ موضوعی که گویا بیشتر
از آنکه «واقعیت» داشته باشد ،رنگوبوی
«عملیات روانی» دارد .علیرضا معزی ،دبیر
شــورای اطالعرســانی دولت ،در حساب
توییتر خود نوشت« :جریانی مشکوک در
یک طراحی پیچیده دو روز است بر شایعه
خروج ایران از برجام و استعفای محمدجواد
ظریف وزیر امور خارجــه ،آن هم درخالل
سفر پرثمر او به هند میدمد .همراهی با این
نوع اخبار دقیقا بازی در زمین ترامپ است
که هدف اولش از تحریمها نه فقط معاش و
اقتصاد کشور بلکه بهچالشکشیدن امید به
آینده و آرامش مردم است».
محمــود واعظــی ،رئیسدفتــر
رئیسجمهوری ،هم در توئیتی تأکید کرد
که خبر اســتعفای ظریف و خروج ایران از
توافــق برجام که بهطور همزمان منتشــر
شــدهاند ،هر دو دروغ و مشتمل بر اهدافی
مغرضانــه و ضدمنافع ملی هســتند .وی
افزود« :الزم است رســانهها نسبتبه نشر
اخبار مشکوک اینچنینی هوشیار و محتاط
باشــند و خداینکرده تریبون و بلندگوی
دشــمنان داخلی و خارجی ملت نشوند».

کیوان خسروی ،ســخنگوی شورای عالی
امنیت ملی ،هــم در مطلبی کــه به نظر
میرسد درباره انتشــار همین شایعه بود،
تصریح کرد :اخبار و مواضع شــورای عالی
امنیت ملی و دبیرخانه آن صرفا ازســوی
سخنگوی این نهاد اعالم میشود و هرگونه
اطالعرسانی خارج از مسیر ذکرشده ضمن
آنکه موردتأیید نیست ،اقدامی خالف قانون
محسوب میشود.
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دردسر تبلیغاتی آقای دیپلمات

بهدنبال انتشــار یک ویدئــوی تبلیغاتی،
وزارت امــور خارجه عراق اعــام کرد که
سرکنسول این کشور در شهر مشهد مقدس
را به بغــداد فراخوانده اســت .وزارت امور
خارجه عراق پنجشنبهشب در اطالعیهای
اعالم کرد که «یاسین شریف» درپی انتشار
ویدئویی در فضای مجازی به بغداد احضار
شده اســت .اطالعیه به جزئیات بیشتری
اشاره نکرده ،اما در رسانهها و فضای مجازی
عراق ،ویدئویی منتشــر شــده اســت که
سرکنسول عراق در مشهد را درحال تبلیغ
برای یــک مرکز جراحی زیبایی در شــهر
مشهد و معرفی آن با جزئیات به شهروندان
عراقی نشــان میدهد .در این ویدئو که به
نظر میرسد در دفتر کار سرکنسول ضبط
شده است ،وی به تفصیل از انواع خدمات و
جراحیهایی که در این مرکز انجام میشود
میگوید و نیز با ذکر نام و تشکر از مدیران
آن ،خدمات آن را بســیار خوب و با قیمت
مناسب برای شــهروندان عراقی توصیف
میکند.

گزارش خبری

فرماندهصلح

در دومین سالروز درگذشت مرحوم آیتا...هاشمی رفسنجانی ،روحانی از نقش او در مدیریت جنگ گفت
 19دیماه گذشته دومین ســالروز ارتحال مرحوم
آیتا ...هاشمی رفسنجانی بود و پنجشنبه گذشته و
با یک روز تأخیر ،سالن اجالس سران تهران میزبان
میهمانان مراسمی بود که به همین مناسبت برگزار
شد.
رئیس جمهور که شاید صندلی امروز خود در پاستور
را مرهــون حمایتهای آیتا ،...میداند ،ســخنران
ویژه این برنامه بود .حجتاالســام حسن روحانی،
در این مراسم شــدت ارتباط خود را با رئیس فقید
مجمع تشــخیص مصلحت نظام اینگونه بیان کرد:
«اگر صدها ســاعت فرصت باشــد ،خاطرات من از
هاشمی تمام نمیشود» .او ادامه داد« :فرصت زیادی
برای گفتوگو با هاشمی داشتم و از این فرصت بهره
میبردم .در مســیر تهران تا اهواز یا مسیرهای دیگر
همواره گفتوگوی زیادی با هم داشــتیم .هاشمی
در دفاع مقدس و اســتقرار صلــح ،نقش کمنظیری
داشــت .در جنگ ،فرمانده کل قوای امام راحل بود
اما بعد از شــهادت شهید بهشــتی هر وقت خدمت
امام میرســیدم ،تقریبا کالم امام مشابه این بود که
از من میپرســید اینها که به من گفتی ،به هاشمی
و خامنهای گفتهای؟ اگر نگفته بودم ،توصیه میکرد
به این دو هم بگویم؛ بار جنگ بر دوش این دو بود».
روحانــی بــا بیــان اینکه «پایــان جنــگ یکی از
پیچیدهترین مسائل استراتژیک دنیاست» ،تصریح
کرد« :هنر نیســت که در جنگ اقتصادی و سیاسی
چه کنیم .هنر این اســت که چگونه جنگ را پایان
دهیم .سیاســتمدار مســلمان ،متعهــد و مجتهد،
گوهر کمیابی در جامعه ماســت ،اما هاشــمی یک
سیاستمدار مسلمان و استراتژیست بود .هدف دشمن
در جنگ تحمیلی از بین بــردن فرصت انقالب بود.
آنها میخواســتند فرصت الگوشدن انقالب را از ما
بگیرند و هاشمی به خوبی این را میدانست .هاشمی
میدانســت که باید جنگ را به خاطر دســتیابی به
صلح عزتمند ادامه دهیــم .خیلیها فکر میکردند
که باید برای جنگ ،بجنگیم ولی هاشمی برای صلح
عزتمندانه میجنگید».
محمد هاشــمی ،دیگر ســخنران دومین ســالروز
درگذشت برادرش بود .او با بیان اینکه «حفظ نظام،
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وحدت و عزت ملت ایران ،میراث مرحوم هاشــمی
بود» ،گفت« :بهخالف نظ ر شیطانصفتان ،جمهوری
اسالمی در چهلمین ســال تولدش ،قدرتمندتر از
گذشته در حرکت است و ارزشها و آرمانهای مکتب
اهلبیت(ع) به خاستگاه جویندگان حق و حقیقت
تبدیل شدهاست».
فاطمه هاشــمی ،دختر مرحوم هاشمی رفسنجانی
هم با حضور در جایگاه سخنران ،با لحنی بغضآلود
به تشــریح لحظات پس از فوت مرحوم هاشــمی و
حضورش بــر بالین پدرش پرداخــت .از نکات قابل
توجه آیین دومین سالگرد بزرگداشت رئیس دولت
سازندگی ،حضور مهدی هاشمیرفسنجانی در سالن
محل برگزاری مراســم بود؛ آنهم در شرایطی که
هماکنون در حال سپری کردن دوران محکومیتش
است.
احمد مســجدجامعی ،عضو شورای شــهر تهران،
دیگر ســخنران دومین آیین بزرگداشــت مرحوم

هاشمی رفسنجانی بود .مسجدجامعی با بیان اینکه
«اندیشــه فرهنگی و اثراتی که هاشــمی در عرصه
فرهنگی داشت ،مغفول مانده و بعضاً مورد انکار قرار
گرفتهاست» ،گفت« :مبارزات پیش از انقالب هاشمی
نیز جنبه فرهنگی داشــت و نگاه وی به مبارزه ،یک
نگاه فرهنگی بود».
سخنران دیگر سالن اجالس سران ،محسن هاشمی،
فرزند ارشد مرحوم هاشمی رفســنجانی بود .وی با
اشــاره به برخی ویژگیهای آن مرحوم اظهارکرد:
«یکــی از ویژگیهای آیتا ...هاشمیرفســنجانی،
انتقادپذیری و حتی انتقادجویی ایشــان بود .ایشان
حدود  36یا  37دفتر خاطرات از زندگی روزمره خود
بهجا گذاشــته و زندگی خود را با نگارش واقعیات،
همانطور که بوده و بدون سانســور در معرض دید
و قضاوت مردم قرار دادهاست که این موضوع نشان
میدهد ایشــان به بحث انتقادجویی از ابتدای عمر
خود توجه داشته است».

تحلیل «بهمن» از دی
«همواره تاریخ شیرین نیست .بخشهای
تلخی هــم در تاریخ وجــود دارد که اتفاقا
همین بخشهای تلخ میتواند درسآموز و
مایه عبرت باشد» .شاید گوینده این سخن
را تا پیشاز ســال 92بهجز دانشــجویان
دانشگاه امامصادق(ع) که به آنها فرهنگ و
ارتباطــات میآموخــت کمترکســانی
میشــناختند.کمکم درجریان انتخابات سال92
تصمیم گرفــت تجارب و دانش خــود را به عرصه
سیاست بیاورد و درکنار تنها «روحانی» یازدهمین
انتخابات ریاســتجمهوری به او مشورت دهد .از
رسول رضایی

محمدباقر نوبخت
رئیس سازمان برنامه و
بودجه

در حوزه اصــاح سیاســتهای مالی باید
شــاهد تغییر در ســاختار مالیاتی کشــور
باشیم .ســاختار مالیاتی کشــور ساختاری
پذیرفتنی نیست .امروز صاحبنظران بیان
میکنند بین  ۴۰تــا ۵۰درصد فرار مالیاتی
داریم؛ یعنی حدود  ۴۰تــا ۵۰هزارمیلیارد
تومان یا بیش از آن .این عدد بزرگی است.
اصالح نظام مالیاتــی به معنای افزایش نرخ
مالیات نیست .جامعه درحال رشد و درحال
رکود میتواند پرداختهای مالیاتی داشته
باشد( .ایسنا)
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روزنامــــه فرهنگــی-
اجتماعــی -اطالع رســانی
صاحــــــب امتیــاز:
شـــــهردار ی مشـــــهد
مدیــر عامل مؤسســه
شــهرآرا  :مجیــد خرمی
نشـــانی :میـــــدان
شــهدا ،نبش دانشــگاه 1
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سوابق اجرایی او اطالعات زیادی در دست نیست.
این ابهام در هویت ،فعالیت و اظهارات او را شاید باید
در فعالیتهای گمنــام او در ســالهای دهه70
جســتوجو کرد ،زمانیکه معاون پدر همسرش،
قربانعلی دری نجفآبادی ،در دولت اصالحات بود.
جمله باال هم تقریبا تنها فیلم موجود در رسانهها در
آن ایام اســت .البته او در همان سال ،1377با نام
مستعار «بهمن شناسا» در برخی روزنامهها مطالبی
را منتشر کرده بود .پساز چندسال که دوباره عزم
کارهای اجرایی کرد ،عازم «پاستور شرقی» شد تا
بتواند به دولت مشــاورههای راهبــردی بدهد ،اما

برخی او را مغز متفکر برنامهها و اقدامات تبلیغی و
رســانهای و حتی سیاســی دولــت میدانند و در
گوشــهوکنار به این بهانــه او را تخریب میکنند.
«آقای استراتژیست» هرچند حضور فعالی در فضای
مجازی و رسانهها دارد ،بسیاری اوقات دوست دارد
دوپهلو و مبهم سخن بگوید« .حسامالدین آشنا» در
جدیدترین اظهارات خود و با همان ادبیات خاصش
به یکــی از بخشهــای درسآموز تاریــخ معاصر
پرداخته و درباره آن گفته اســت« :دی ۹۶یکنفر
ایستاد و مسئولیت برعهده گرفت و ماجرا مدیریت
شد ،وگرنه برنامه ،اسقاط دولت بود».

