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راه اعتدال را باجديت
پيگيري مي كنم
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پيام تشييع باشكوه و 
ميليوني آيت اهلل هاشمي

پ��س از ارتح��ال ناگهان��ي و غم افزاي 
آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني پيرامون 
ش��خصيت آن بزرگ مرد س��فر كرده س��خن بس��يار 
گفته ش��ده و اغلب ش��خصيت هاي ديني، سياسي و 
علمي كش��ور طي پيام هاي جداگانه و سخنان كوتاه 
و بلند خود به تش��ريح ابعاد زندگي او و نقاط برجسته 
عملك��ردش پرداختند ولي روش��ن اس��ت كه مردان 
بزرگ تاريخ را مجال بلندي بايد، تا ش��ناخته ش��وند 
و زمان زيادي الزم اس��ت تا به تصوير كش��يده شوند. 
ش��ايد آنان تنها زماني مورد فه��م و ادراك قرار گيرند 
كه آثار فقدان ش��ان ظهور كند و خسارت نبودن شان 
ملموس ش��ود. مردم ما با هاشمي آشنا بوده و هستند 
و حضور او را در همه مقاطع حس��اس بعد از انقالب و 
در بس��ياري از موقعيت ها و بنيان هاي ايجاد شده از او 
حس كرده اند. ولي باز هم بايد روزها و ماه ها و س��ال ها 
بگ��ذرد تا بس��ياري از گره هاي پيرامون��ش باز و علت 
تصميم هاي سرنوش��ت سازش آشكار ش��ود. اجماال 
مي توان او را يكي از ش��خصيت هاي طراز اول كشور و 
موثر و تعيين كننده در اغلب تصميم گيري هاي اساسي 
پس از انقالب دانست و جايگاه منحصر به فردي برايش 
قايل شد. هوش باالي سياسي، دقت نظر، آينده نگري، 
تح��رك فوق الع��اده و خس��تگي ناپذيري آي��ت اهلل 
هاشمي رفسنجاني برجس��تگي و تاثيرگذاري خاصي 
به او مي داد و در ميان حلقه ياران نزديك امام خميني 
حضورش را پررنگ مي كرد. قدرت مديريت او خصوصا 
در بحران ها و بزنگاه هاي مهم قطبي به وجود مي آورد 
كه احس��اس نياز به آن بر همه مكشوف بود. اما ستاره 
راهنماي هاش��مي آنچنان كه خود هم مي خواس��ت 
و مك��ررا مي گفت اعت��دال و ميانه روي ب��ود و اغراق 
نيس��ت اگر بگوييم او با اعتدال زيست و بر سر اعتدال 
درگذش��ت. انقالب انفجار بغض ها، فكرها، هيجان ها، 
آرزوها و آرمان هاي سركوب شده است. در متن و بطن 
انقالب باش��ي و تا بتواني از جاده اعتدال خارج نشوي 
كار خردي نيست. هاشمي حتي در اوج هيجانات اوليه 
انقالب در تن��ور تند روي ندميد و اگر بي خرداني چون 
گروه هاي مخالف و مس��لح نبودند هر آينه بسياري از 
حوادث تلخ پيش نمي آمد و نفس سليم امام و يارانش 
اجازه نمي داد كه گفت وگو و مذاكره حالل بسياري از 
مشكالت نباشد. به گواه تاريخ، هاشمي اغلب راه ميانه 
را پيش��نهاد مي داد و خود داوطلب پيمودنش مي شد. 
فرمانده جنگ ميداندار صلح هم ش��د و همه مس��اعي 
خود را به كار بست تا در دوران حيات بنيانگذار جمهوري 
اسالمي سايه شوم جنگ نا خواسته و تحميلي از كشور 
رخت بربندد و سازندگي آغاز شود. كسي كه اين گونه 
آغاز كرده بود پيداست كه وقتي سيب سياست چرخيد 
و عده اي بنا را بر افراط گرايي گذاش��تند و با جهان از در 
تنش وارد شدند تا چه حد غمگين مي شود و طاقتش 
طاق مي ش��ود. پيدا بود كه هاش��مي به عنوان معمار 
سازندگي و به عنوان يكي از استوانه هاي اصلي انقالب 
خون مي گريست كه مي ديد بسياري از دستاوردهاي 
انقالب و س��ازندگي و ثبات و تعادل در معرض هجوم 
واقع ش��ده و ماجراجويي س��كه رايج زمانه شده است. 
هشدارها و انذارهاي مكرر او گواه توفان غم دروني اش 
ب��ود و تنها هنگامي آرام گرفت و به قول خودش راحت 
مرد كه مردم به صحنه اعتدال آمدند و كش��ور خويش 
را از ناماليمات جدي نجات دادند. هاش��مي بيشترين 
هزينه هاي زندگي سراسر مبارزه خود را بر سر اعتدال 
داد و چه بس��ا از ضربه غصه سازي افراط گرايان بود كه 

روح و روان و جس��مش آس��يب ديد. 
هجمه هاي همه جانبه و بي وقفه به او 

درس��ت از همين زاويه شكل گرفت و چنان نامهرباني 
ديد كه شايد به باورش نمي آمد. 

تيترهاي امروز نگاه روز

 نخستين هواپيماي نو خريداري شده  ايران 
پس از 40 سال،  ساعت 14:30 امروز  در فرودگاه 

مهرآباد به زمين می نشيند

محسن هاشمي :

 در20 دقيقه
 بي پدر شديم

پروازايرباس 
به سوي تهران

Reuters
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خبرگ��زاري رويت��رز انگلي��س اعالم كرد، ش��ركت 
هواپيماي��ي ايرباس در م��اه دس��امبر 2016 به طور 
رس��مي قرارداد فروش 98 فروند هواپيما به ش��ركت 
هواپيمايي ايران اير را به عنوان بخشي از سفارش هاي 
جديد اين شركت در پايان سال گذشته ميالدي ثبت 
كرد. براساس اين گزارش شركت اروپايي ايرباس با اين 
قرارداد از شركت رقيب خود )بويينگ( پيشي گرفت. 
همچنين اين شركت هواپيماس��ازي روز چهارشنبه 
اعالم كرد، در س��ال ميالدي گذشته سفارش ساخت 
731 هواپيما را دريافت كرده ك��ه قرارداد 321 فروند 
آن تنها در ماه دس��امبر گذش��ته منعقد ش��ده است. 
در كنار قرارداد ايران، ش��ركت ايرباس يك س��فارش 

ب��راي هواپيم��اي A320neo 72 از ش��ركت گو اير 
هن��د )India’s Go Air( نيز گرفته اس��ت. ايرباس 
همچني��ن سفارش��ي ب��راي هواپيماي خان��واده 90 
A320  از يك مشتري نامش��خص كه انتظار مي رود 
 Saudi carrier( شركت فاليناس عربستان سعودي
flynas( باشد، ثبت كرده است. مديرعامل ايرباس در 
مراسم تحويل ايرباس به ايران اير اعالم كرد همكاري با 
ايران به طور رسمي آغاز ش��د و ابراز اميدواري كرد »با 
تحويل اين هواپيماها توسعه اقتصادي ايران با سرعت 
بيشتري دنبال شود.« به گزارش پايگاه خبري وزارت 

راه و شهرسازي »فابيس برژير« گفت: 
طبق ق��راردادي كه ب��ا ايران اير امضا 

شده است، هواپيماهاي بعدي نيز به تدريج به شركت 
هواپيمايي ايران اير تحويل مي شود. 

گروه اقتصادي

 برجام بايد
 مصون بماند 

 پيام واحد چين، روسيه 
و اتحاديه اروپا به امريكا
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نطق »خداحافظي« اوباما
رييس جمهور امريكا   به مردم كشورش گفت كه از دموكراسي دفاع كنند

عامل كشتار 
در اراك 

دستگير شد
فردي كه با وثيقه از زندان 

 رهايي يافته بود
  همراه برادرش 9 تن را

 به رگبار بست

طرح ترافيك در تهران 
براي موتوسيكلت ها 

اجباري مي شود

دنيامالي در گفت وگو با »اعتماد«:

 بدهي بانكي دولت
 دو برابر شد 

 انتشار حساب و كتاب بانك ها 
با دولت 
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منتشر شد

گفت وگو با حمیدرضا جالیی پور درباره گورخوابی 
و کارتن خوابی و خیابان خوابی

گفت وگو با توفیق هاشم پور سبحانی در صفحاتی ویژه موالنا و قونیه
چند روایت تلخ و شیرین در پرونده  برف

هم حکومت مسئول است و هم مردم

مولوی به قونیه چندان عالقه مند نبود

برف حرف می آورد

امپراتور، یک ال قبای سوم
پرونده ای درباره بی خانمان ها و کارتن خواب ها

 امروز ايران اسالمي در سوگ هجرت بزرگ مردي عزادار است كه عمر پربركت خود را وقف آرمان ، ملت و سرزمين خويش نمود.
 درگذشت عالم عاليقدر، مبارز نستوه، يار هميشگي حضرت امام و رهبر انقالب و مرد روزهاي سخت انقالب اسالمي

حضرت آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني 
موجب اندوه، تأثر و تألم عميق گشت. خدمات ارزشمند ايشان به انقالب اسالمي، به اذعان همگان در تاريخ ايران كم نظير بوده است. مبارزات دوران قبل از انقالب، 
نقش موثر در شكل گيري نظام مقدس جمهوري اسالمي، فرماندهي هشت سال دفاع مقدس به نيابت از بنيانگذار انقالب، فرماندهي دوران سازندگي و حضور در 
سنگرهاي مهم انقالب از مجلس شوراي اسالمي و خبرگان رهبري تا رياست جمهوري و مجمع تشخيص مصلحت نظام، تنها بخشي از كارنامه درخشان آن مرحوم 
بود و صدالبته كه مردم شريف، غيور و فهميده ايران اسالمي همواره قدردان وي خواهند بود. به باور ملت ايران، هاشمي هنوز زنده است، چراكه انديشه و تفكر 
ممتاز ايشان به ويژه در انتخاب خط مشي اعتدال و ميانه روي از يك سو و مرجعيت در مصلحت انديشي و ايجاد وحدت و همدلي در جامعه از سوي ديگر، سرمايه اي 
ارزشمند براي انقالب بوده و خواهد بود.  اينجانب رحلت حضرت آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني را محضر امام عصر)عج(، رهبر معظم انقالب، مراجع و علماي 
محترم، ملت بزرگوار ايران اسالمي و به ويژه خاندان معزز آن مرحوم صميمانه تسليت مي گويم. علو درجات الهي را براي ايشان از حضرت حق تعالي خواستارم. 

محمدباقر نوبخت 

»انا هلل و انااليه راجعون«

دعوت به همكاري
 يك مؤسسه مطبوعاتي معتبر 

 جهت تكميل كادر بازاريابي خود
 به چند كارشناس فروش و بازارياب 

مجرب با حقوق مكفي و بيمه نيازمند است
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خراش روح و روان
يك��ي از مج��الت اصولگرا ك��ه روابط 
نزديكي ب��ا تندروه��ا دارد، در آخرين 
ش��ماره خود، گفت وگ��وي مفصلي را ب��ا آقاي عباس 
ميالني استاد ايراني در دانشگاه استنفورد امريكا انجام 
داده اس��ت. آقاي عباس ميالني از جمله افرادي است 
كه به لحاظ مواضع سياس��ي منتشر شده از جانب وي 
در رس��انه هاي فرامرزي؛ رسانه ها و نشريات داخلي به 
صورت نانوشته حق انتشار مطالب وي را ندارند. حتي 
نقد منصفانه او نيز تا حدي ممنوع اس��ت. براي نمونه 
حدود دو س��ال پيش دو نفر از كارشناسان داخلي در 
خانه كتاب اقدام به نقد كتاب »نگاهي به ش��اه« آقاي 
ميالني كردند و مف��اد اظهارات آنان كه بعدا در فضاي 
مجازي منتشر شد، ارزيابي منصفانه و حتي انتقادي از 
آن كتاب بود. ولي جالب است كه آن نهاد با وجود آنكه 
زحمات زيادي براي توليد اين مطلب كشيد، در آخرين 
لحظات از انتشار آن پشيمان شد. چرا كه كتاب آقاي 
ميالني در ايران اجازه چ��اپ نيافته بود، هرچند ده ها 
هزار نسخه از آن به صورت غيرقانوني چاپ و فروخته 
شده بود. ولي با اطمينان مي توان گفت كه گفت وگوي 
اخير نش��ريه عصر انديش��ه با آقاي ميالني از نوع خود 

جزو اقدامات رسانه اي غيرقابل انتظار در ايران است. 
ابتدا بايد اع��الم كرد كه از انجام چنين گفت وگوهايي 
دفاع بايد كرد. اين دفاع ربط��ي به محتواي گفت وگو 
و درستي و نادرس��تي آن ندارد. چه با آن موافق و چه 
مخالف باشيم، انجام آنها را بسيار مفيد مي دانيم. هم از 
حيث آگاهي بخشي نسبت به ديدگاه ها و تحليل هاي 
ديگ��ران و از آن مهم تر از حيث بازتابي كه نس��بت به 
تصوير اي��ران در جهان دارد، كه به نظر مي رس��د اين 
دومي مهم تر و حتي مفيدتر اس��ت. براي نمونه وقتي 
كه گفت وگوي آقاي ميالني در نشريات داخلي منتشر 
مي ش��ود، ديگران از جمله شخص ميالني نمي توانند 
چون گذشته فضاي رسانه اي ايران را به نبود آزادي و 
سانسور متهم كنند؛ و به طور طبيعي رفتارشان را نيز 
با اين برداشت تطبيق خواهند داد؛ و چه بسا در لحن و 
گفتارشان نيز اثرات مثبتي بگذارد. به عالوه انتشار اين 
مطالب در نشريات و رسانه هاي داخل كشور به غناي 

فكري نيز كمك مي كند، زيرا موضوع ناگفته اي باقي 
نخواهد ماند و افراد در مواجهه با نظرات ديگران فارغ از 
احساسات و پيش داوري هاي مرسوم برخورد  خواهند 
كرد، و اگر نكته مثبت��ي در آن يافتند مي پذيرند و در 
غير اي��ن صورت آن را رد مي كنن��د. چنين فضايي به 
آرامش رواني و سياسي و فكري جامعه كمك مي كند. 
در حالي كه منع گفت وگو با ديگران، مخاطب و گوينده 
را به اين نتيجه مي رس��اند كه حتما حرف هاي مهمي 
وجود داشته كه اجازه نشر آن را نمي دهند و بدون اينكه 
نيازي به مطالعه نظرات ديگران باشد، قضاوت نهايي را 
انجام مي دهد. بنابراين دفاع از اين نوع گفت وگوها يك 

اصل اساسي است. 
فارغ از اين نكته بياييد يك آزمون س��اده انجام دهيم. 
گفت وگ��وي آقاي ميالن��ي را به صورت فايل س��اده 
درآوريم و نام مصاحبه كننده را نيز حذف كنيم و آن را 
در اختيار تعدادي از افراد آشنا به امور رسانه اي در ايران 
قرار دهيم تا آن را بخوانند. سپس از آنان سوال شود كه 
يك رسانه داخلي قصد انتشار اين گفت وگو را دارد، آيا 
با انتشار آن موافق هستند يا خير؟ اگر به 10 نفر هم داده 
شود بعيد است كه حتي يك نفر از آنان توصيه به انتشار 
آن گفت وگو كند. مگر اينكه بگويد در صورت انتشار اين 
آخرين شماره نشريه خواهد بود. در واقع اين گفت وگو 
عبور كردن از حداقل 10 خط قرمز نانوشته ولي تعيين 
شده براي رسانه هاي داخلي است. از نام مصاحبه شونده 
و عك��س او بگيريد تا مطالبش درب��اره انقالب و امام، 
هويدا، ش��اه، انقالب، بهاييت، اتفاقات سال هاي اخير 
و وضع جاري كشور. هركدام اينها به تنهايي مي تواند 
سبب بسته شدن يك نشريه شود و گوينده و نويسنده 
و ناش��ر را با هم دچار مشكل كند، ولي خوشبختانه در 
مورد نشريه عصرانديشه چنين اتفاقي رخ نداده است و 
اميدواريم هيچگاه براي هيچ نشريه اي رخ ندهد. ضمن 
اينكه انتشار اين گفت وگو هم هيچ معادله اي را در كشور 

به هم نزده است و نخواهد زد. 
با وجود اين يك اتفاق ناخوش��ايند در 

اين ميان رخ داده، و آن وجود تبعيض ناروايي است كه 
روح و روان هركسي را خراش مي دهد.

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

مجلس كجاي كار ايستاده است؟
بيش از چند دهه اس��ت كه تكنولوژي اطالعات سخن 
اول را در ح��وزه اقتدار ملي كش��ورها بر زب��ان مي راند. 
بخش مهمي از قدرت تمدن هاي بزرگ امروز از پيشرفت حيرت انگيز 
در تكنولوژي نشات گرفته است. سبقت جهان غرب از دنياي شرق و از 

افزايش شكاف در به كار گيري تكنولوژي نوين آغاز شده است. 
امروز تكنول��وژي اطالعات و ارتباطات پيش��رفته ترين و كارآمدترين 
ابزار بش��ري براي توليد علم، ثروت، قدرت و تمدن س��ازي اس��ت. در 
حالي كه حتي برخي از كش��ورهاي دس��ت چندم منطقه اي كه درآن 
زندگي مي كنيم همچون قطر و امارات به س��رعت در حال زيرسازي و 
بهره برداري از تكنولوژي اطالعات و ارتباطات هستند، شوربختانه ايران 
در اين زمينه با وجود استعدادهاي فراوان نيروي انساني و متخصص و 
ثروت بيكران الهي به شدت عقب مانده و ضعيف عمل كرده است و انگار 

با خود دشمني دارد.  
در اين ميان هر آنكس كه گسترش تكنولوژي اطالعات و ارتباطات را با 
منافع خود سازگار نمي بيند به نحوي پرچم مخالفت با آن را برمي دارد و 

اين درحالي است كه هم او نيز مي تواند از اين فرصت و از اين امكان براي 
منافع خود كمال اس��تفاده را ببرد اما مي خواهد تنبلي و عقب ماندگي 
خود را با حمله به اين دس��تاورد ارزشمند و اين ضرورت اجتناب ناپذير 
دنياي امروز جبران كند. در حالي كه صرفا با به كار گيري هوش و عمل 
به قانون و بهره گيري از متخصصان اين فن مي تواند خود پيش��تاز اين 
مرز جديد باش��د. زمزمه ها و اقدام هايي كه در روزهاي پيش��ين براي 
محدود س��ازي و مقابله با تج��ارت الكترونيك ش��بكه هاي اجتماعي 
و اس��نپ ها و اس��تارتاپ ها )كس��ب و كارهاي نوپا در حوزه اطالعات و 
ارتباطات( در جامعه شروع شده است پيش از هرچيز تالشي آگاهانه يا 
ناآگاهانه براي تداوم عقب ماندگي و جلوگيري از پيشرفت علم و دانش 
و تكنولوزي در كش��وربه شمار مي آيد. شبكه هاي اجتماعي مي توانند 

اطالع رس��اني و اجتماعي شدن و نظارت مردم بر امور 
جامعه و شفافيت را تقويت كنند. تجارت الكترونيك 

مي تواند دنياي تجارت كشور را با پيشرفت هاي جهاني همساز كند. و 
بسياري از مصاديق تجارت الكترونيك مي تواند بازار كار و تالش و ...

نگاه
محمدجواد حق شناس

فعال سياسي

2

ايستگاه بعدي... 

 در صفحات كوچه  و كافه پنجشنبه 
» اعتماد« قصه آدم ها را بخوانيد

در ستايِش هاشمي
درباره يك عكس

 راهبر مترو تهران از سختي ها 
و لذت هاي كارش مي گويد

7 و 8 و 9

تيتر روز

باحضور رهبر معظم انقالب برگزار شد

مراسم بزرگداشت 
آيت اهلل هاشمي
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ادامه در صفحه
14

ادامه در صفحه
04

ادامه در صفحه
05

ادامه در صفحه
15

 الياس حضرتی-   جواد دليري

برادران گرامي 
دكتر محسن اسماعيلي

  بانهايـت تاسـف وتاثر درگذشـت ابـوی گراميتان ، 
جناب آقای حاج عزيز اهلل اسـماعيلی  را به شما وساير 
بازماندگان تسليت گفته وبرای آن مرحوم غفران واسعه 

الهی  مسألت داريم .

عضو محترم شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری

معاون محترم ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئيس جمهور

 مهندس پرويز اسماعيلي


