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خوانندگان
و مسئوالن

آقــای محمد برکچی :چند روز پیش در صفحه اقتصادی نوشــتید که هر چند
قیمت دالر به  3900تومان رسیده اما قیمت کاالها افزایش پیدا نکرده است.
متأســفانه بایــد عرض کنم لوازم خانگــی ،مواد غذایی و لبنیات و بســیاری از
مــواد دیگر افزایش چشــمگیری داشــته .من یــک جعبه کاکائــو را ظرف یک
هفتــه با  5هزار تومان افزایش خریداری کردم و لوازم خانگی نســبت به یک
مــاه پیش  15درصــد افزایش قیمت پیدا کرده .این اجحاف اســت که قیمت
برخی اجناس را به مناسبتهای مختلف افزایش میدهند.
ëëعرقیجات خوب لیتری چند؟
یکــی از خواننــدگان در تمــاس با مــا گفته :از معاونــت غــذا و داروی وزارت
بهداشــت درخواست میکنیم بر عرقیجاتی که توسط عطاریها به فروش
میرسد نظارت داشته باشد چون اکثراً تقلبی هستند.
بایــد فروشــندگان را مکلف به اخذ اســتاندارد کنند و بروشــورهایی چاپ و
در اختیــار مردم قرار دهند تــا از عوارض جانبی احتمالی عرقیجات مطلع
شوند .چرا آقای دینا روند تا به امروز به این مسأله ورود نکرده است.
ëëدر ادامه نابرابریهای شهرداری...
آقــای امیری :چــرا باید ایــن همه شــاهد نابرابری باشــیم .من یــک خانه 60
متری در سرآسیاب مالرد دارم .برای ساخت طبقه باالی آن اقدام و چندین
میلیــون تومان هــم پرداخت کردم اما هنوز اجازه ســاخت به مــن ندادهاند.
اما در همســایگی ما یــک خانه  130متری با پرداخــت  2/5میلیون تومان به
مأموران واحد ســاخت و ســازهای غیرمجاز ،مجوز ساخت خانهاش را گرفت
امــا مــن نتوانســتم مجــوز بگیــرم و متضرر شــدم .چه کســی پاســخگوی این
نابرابری است.
ëëچـــرا در جامعـــه مـــا فقـــط کارمنـــدان مالیـــات
میدهند؟
نقد
 :0930....186چــرا در جامعــه مــا فقــط کارمنــدان
خوانندگان
مالیــات میدهنــد و از کســانی که ثروتشــان دنیا
را گرفتــه ،مالیــات اخــذ نمیشــود؟ آیــا اقتصــاد
مقاومتی و اخذ مالیات فقط شامل حال کارمندان
میشــود؟ کارمندان چــه گناهی کردهاند کــه همواره کتــک افزایش قیمت
دالر و طــا را میخورنــد؟ زمانــی که در دولت ســابق ،تــورم  45درصد بود
حقوق کارمندان را  20درصد افزایش دادند و حال که تورم  10درصد است،
میگوینــد حقــوق کارمندان را مطابق بــا قانون و نرخ تــورم فعلی افزایش
میدهند .پس حقوقی که در ادوار گذشــته از کارمندان ضایع شــده اســت،
چــه میشــود؟ تا کی باید صاحبان ســرمایه و مشــاغل به اصطــاح آزاد به
ریش کارمندان بخندند؟
 ëëخواست بازنشستههای پرستاری و پیراپزشکی ،همترازی حقوق
 :0912...633ما بازنشســتگان پرســتاری و پیراپزشــکی خواســتار همترازی
حقــوق و مزایــا و دریافتی خود با ســایر بازنشســتگان جدید و بازنشســتگان
ســایر ارگانهــا و شــاغلین و همچنین بهرهمنــدی از بیمــهای کارآمد طبق
اصول قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم.
 ëëبانوان شهرکهای اسالمشهر و اماکن ورزشی
گروه چشــمان مسئوالن در اسالمشــهر :0935 ...419 -چرا به ورزش بانوان
اهمیتی داده نمیشــود ،یعنی بانوان شهرک مهدیه و محمدیه اسالمشهر
نیازی به ورزش و اماکن ورزشی ندارند؟
 ëëکاش مناظرههای صدا و سیما واقعی بود
 :0913...714ای کاش تربیون آزاد و مناظرات در رسانه کلی در طول سال و
به صورت واقعی وجود داشت.

خوانندگان محترم روزنامه ايران با اين سه پل ارتباطي با ما در ارتباط
باشند:
تلفن - 84711000 :داخلي 129
سالم ايران88769075 :
پيامك3000451213 :

منبع :مهر

ëëبستههای حمایتی وزارت صنعت را دریابید
مخاطبــی در تماس با ما گفته :در روزنامه  4دی مــاه بابت کمک به  7هزار
واحــد صنعتــی تولیدی در کشــور مطلب چاپ شــده اســت .میخواســتم
بپرســم تکلیــف واحدهــای تولیــدی کــه چکهایشــان برگشــت خــورده و
درآمدشــان ضعیف شــده و ورشکسته شــدهاند چیســت و چه باید بکنند؟
بــه کدام ســامانه مراجعه کننــد .آیا ادارهای برای رســیدگی به این موضوع
تعییــن شــده اســت .زندگی مــا روی زمیــن مانده اســت .نه کســب و کاری
داریــم و نــه فعالیتــی؟ کارگــران را اکثــراً بیرون کردیــم .از کجا باید شــروع
کنیــم .بانکها به ما وام نمیدهنــد .ما هم در همین مملکت کار کردیم و
شکست خوردیم .باید کمکی به ما شود تا بتوانیم دوباره پا بگیریم.
مرجان اســامی فر خبرنگار حوزه صنعــت روزنامه ایران :وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت در راســتای حمایــت از تولیــد ملــی و احیــای واحدهای
تولیــدی -صنعتــی چندیــن بســته حمایتی تعریف کرده اســت که شــامل
مجموعههای ورشکســته ،واحدهایی با کاهش تولید و ...میشــود بنابراین
مجموعههای تولیدی میتوانند با مراجعه به ســایت بهین یاب بر حسب
شرایط مختلف از تسهیالت یک تا سه میلیاردی بهرهمند گردند.
ëëمبنای محاسبات قبوض را بگویید ما هم بدانیم
آقــای لطفــی از ارومیــه :ســازمان آب و فاضــاب ارومیــه اخیــراً نســبت به
افزایــش آبونمــان ،کارمــزد فاضــاب ،عــوارض ارزش افزوده اقــدام کرده
بهطــوری که مبلــغ آب بهای مصرفی قبــض اینجانب  7090تومان اســت
ولی مبلغ نهایی قبض که قابل پرداخت اســت  26000تومان شــده اســت.
در بخشــی از قبــض آب و فاضــاب اینجانب مبلغ  6780تومــان بهعنوان
تبصرههــای قانونــی آمده اســت در صورتیکه آب بهــای مصرفی اینجانب
فقــط  7090تومــان اســت .چرا با عناویــن و بندهای مختلــف مبلغ 26000
تومان باید پرداخت کنم .من یک بازنشسته هستم و  2فرزند دانشجو دارم
و تــوان پرداخت ندارم .متأســفانه قبوض برق و گاز نیز به همین وضعیت
است .این تبصرههای قانونی چیست؟ لطفاً پیگیری فرمایید.
قیمتهای یک شبه

سیل پیام های مخاطبان روزنامه در واقعه ارتحال غمبار آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

که فکر میکرد ،درســت است انجام
داد .بیشــتر حرفهایــی که از دیدش
صحیح بود گفت و از تغییر شرمگین
نبــود .برخــاف بســیاری از آدمهــا
فقــط نیامــده بــود کــه باشــد و مثــل
شــهاب بیصــدا ،بیاثر بــرود؛ اثرش
را گذاشــت و کارهایــش را کرد؛ تاریخ
یادش خواهد ماند .مهم نیست او را
دوست داشته باشــی یا متنفر باشی،
خودت هــم میدانی کــه آدم معتبر
و مؤثری بود؛ حداقل  ٦٠ســال تاریخ
ما او را ثبت کرده اســت و شاید تمام
آرزوی آدم ایــن باشــد کــه بودنت به
اندازه رفتنت برای دوســت و دشمن
مهــم باشــد .و تنهــا تهمتــی کــه بــه
تــو نتوانســتند بزننــد فقــدان دانــش
سیاســت باشد .حتی دشــمنانش به
هــوش و دانــش مدیریتــش اعتراف
داشــتند و این نهایت یک مرد است؛
که وقتی بــود آنقدرها نفهمیدند چه
کســی بود ،ولی وقتی رفــت خیلیها

تیترهای
برتر
«ایران»
ایمان یاوریان ،خواننده روزنامه هر هفته
تیترهای روزنامه از سهشـــنبه هفته پیش تا
دوشنبه هفته پیش رو را بررسی میکند و به
تیترهایی کـــه در صفحات مختلف «ایران»
انتخابکرده،امتیازمیدهد.
ëëسیاسی
سایه دومین «فقدان» بزرگ انقالب بر
خیابان«جماران»
سوگ فراجناحی برای «آیتاهلل»
جای خالی «آیتاهلل» در سراسر ایران
 60سال مبارزه و مدارا
96؛ سال نبرد «جبهه»ها
 4پاسخ ،جهت اطالع
ëëگزارش
اینشهر،شهریارنیست

ایران  بدون هاشمی را تجربه نکردهایم
ِ

حمیرا عالیی

همچنان که مخاطبـــان روزنامه در جریان هســـتند ،روال مرســـوم و رایج در
گـــزارش اول صفحـــه خوانندگان «ایران» این اســـت که یـــک هفته پیشتر
فراخوانی با موضوعی که عمومیت بیشـــتری دارد و احساس میشود در آن
هفته و آن ماه بدنه جامعه را درگیر کرده در روزنامه درج میشـــود و با توجه به
محتوایی که در طول چند روز دســـت صفحه خوانندگان میرسد گزارشها
نوشـــته میشـــود .مطابق با این رویکرد فراخوان هفته پیـــش «خوانندگان»
در روزنامه درج شـــد امـــا در اوایل هفته بـــا ارتحال غمبار آیتاهلل هاشـــمی
رفسنجانی،شناسنامهانقالباسالمیوازسرشناسترینسیاستمدارانایران
معلوم بود که این روال به هم خواهد خورد .پیامهایی که در همین یکی دو روز
از سوی مخاطبان و خوانندگان روزنامه دست ما رسید ،فراوان و متأثرکننده
بود .آنها اندوه و بهت خـــود را از این واقعه بیان کرده بودنـــد .آنچه در ادامه
میآید گزیدهای از نظرات و دیدگاههای خوانندگان «ایران» است.
ëëهنوز متوجه نیســـتیم چه کسی را از
دست داد هایم
مجیــد مبشــری – :0912...437
آیتاهلل هاشمى رفسنجانى ،بزرگمرد
سیاســت و اعتدال بود؛ در شــوک این
خبریــم .هنــوز ناباوریــم و شــاید هنوز
متوجه نیستیم که چه کسی را از دست
دادهایم .اما زمان کمی که بگذرد همه
خواهیم فهمید که چه ســتون بزرگی
از میان ما رخت بربســت .ســتونی که
پایه اتکای بســیاری از یــاران امام بود.
ســتونی که تنها بودنش میتوانســت
بودن بســیاری باشــد .آیتاهلل
هــوای ِ
اکبر هاشمی رفسنجانی ،مردی بزرگ
بــود و واژه تســلیت بــرای نبودنــش
بسیار کوچک .او امیرکبیر انقالب بود؛
بزرگمرد سیاســت و اعتــدال .روحش
شاد یادش گرامى.
ëëرفتمجمارانامانبودنشباورمنشد
معصومه فخرایــی:0901...3038 -
انگار آدم از یک سیاســتمدار کارکشته
انتظار مرگ بیموقع ندارد .در شوک
هســتم بــا حضــور در جمــاران فقــط
خواســتم باور کنم اما باز باورم نشــده
که هاشــمی دیگــر میان ما نیســت .او
براســتی فرهیختــه بود .کســی کــه در
تمــام نامالیمــات آنچنــان درســت
عمــل میکرد که همه شــیفته عقل و
درایتش میشدند.
ëëهاشمی بدون تیم پزشـــکی در یک
بیمارستاندولتیفوتکرد
نســترن باقری :0911...4259 -آقای
هاشــمی باوجــود تمــام هجمه هــا از
سویمغرضانخیلیوارستهوسربلند
در حالی که در یک بیمارســتان دولتی
شهدای تجریش  -بودند به ملکوتاعال پیوســتند تا ســند محکمی باشــد
بر حقانیت این مجاهد وارســته و مرد
همیشهصبوربحرانها.
ëëخداونـــد همـــه مجاهـــدان وطن را
بیامرزد
محمد حســینی :خداونــد متعال
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی و همه
مجاهدان در راه وطن را رحمت کند.
ëëدلمـــان بـــرای خطابههـــای نمـــاز
جمعهاش تنگ بود و تنگ ماند
ســونیا شمســایی:0913...3861 -
دلمــان بــرای خطابههــای نمــاز
جمعــهاش تنــگ بــود و تنــگ مانــد.
هاشــمی بــرای مــا جوانــان نمــاد
سیاســت بــود ،نمــاد پــدری کــه فراتر
از جناحهــا حــرف میزنــد و عمــل
میکند .عملگرایی هاشــمی بر کسی
پوشــیده نبــود و بــه همین دلیــل بود
کــه حرفهایش در میــان جوانانی که
از شــعار خســتهاند خریــدار داشــت.
براســتی چه کســی جای او را در سپهر
سیاسی اجتماعی کشور پر خواهد کرد.
افسوس ما دانشــجویان و جوانان این
است که دیگر همچون اویی نیست.
ëëنســـل ما انقـــاب بدون هاشـــمی را

تجربهنکردهاست
عاطفه ســلمانیان:0914...2473 -
نخستین روز انقالب بدون هاشمی...
نسل ما این روز را تجربه نکرده است.
چه بغضی ،چه ســکوتی ،تمام شــهر
غرق حزن است.
ëëاو را از تریبونهـــای رســـمی
منافقوفتنه گرخواندند
حمیــد صابــر – تمــاس تلفنــی:
نمیدانــم چــرا جامعــه بــا ایــن
همــه تکنولوژیهــای ارتباطــی و
دسترســیهای وســیع ،بــا تأخیــر
چندســاعته متوجــه مــرگ آیــتاهلل
هاشــمی شــد؟! البتــه گاهــی بــرای
درک یــک اتفــاق و واقعیــت ،چندان
بــه وســایل ارتباطــی نیــاز نیســت.
بلکــه فهــم عمیــق و وجــدان بیــدار
و آزادگــی میخواهــد تــا واقعیتــی
بدرســتی درک شــود .هاشــمی وقتی
از میــان مــا رفت که اقســام تهمتها
و فحاشــیها را روا داشــتند و او شــنید
و ســکوت کــرد و در خویــش آرام آرام
شکســت تا به یک باره در شــامگاه ۱۹
دی مظلومانــه و غریبانــه فروریخت!
هاشــمی وقتــی فــوت کــرد کــه گاهی
از تریبونهــای رســمی و غیررســمی،
مــزدور امریکا و انگلیــس و ...خوانده
شــد و برای مصلحت انقالب و نظام
َدم برنیــاورد! هاشــمی شــب نــوزده
دی را بــرای رفتــن برگزیــد؛ شــبی بــا
طعم بچههای کربــای  ۵که او روزی
گفت ،دلواپسی این رزم جاودانه یک
ماه خواب از چشــمانم ربود .هاشمی
دیگر نیست و ما ماندهایم و انبوهی از
خاطره ها! یادش گرامی و حق بزرگ
او بر گرده ما حالل.
ëëنگرانجایخالیایشانهستیم
رها زین العابدیــن:0901...9863 -
بهعنــوان یــک جوان که سیاســت زده
نیست اما سیاست را میفهمد نگران
جای خالی ایشان هستم.
ëëباز هم ما که مرده پرستانیم
فریــده صمــدی:0936...5684 -
افســوس کــه همیشــه قدر کســانی که
بــرای آرمانهــای ملــت و جامعــه
تالش میکنند ،چنانکه جایگاهشــان
است شناخته و ارجگذاری نمیشوند
و افســوس کــه از این دســت افــراد در
تاریخ پر فراز و نشــیب کشــورمان زیاد
نیستند.
ëëنمی آید از این پس ،پدری
رحمــان رحمــت زهــی –
 :0936...322شــانههای تــو و اشــک
مــن و ایــن در بــه دری /دل قــوی دار،
نمیآیــد از این پس ،پدری و براســتی
که این مرد بزرگ بود؛ و از اهالی امروز
بــود؛ و بــا تمــام افقهــای باز نســبت
داشــت؛ و لحــن آب و زمیــن را چــه
خوب میفهمید.
ëëحتیمنتقدانشهمبغضکردند
ناهیــد هاللــی – تمــاس تلفنــی:

درگذشــت نابهنــگام بزرگمــرد
عقالنیــت ،آیــت اهلل هاشــمی
رفســنجانی موجــب حیــرت و تألــم
خاطــر همــه مــردم شــده؛ طــوری که
حتی منتقدان ایشــان هم نتوانســتند
بغضهایشان را در غم از دست دادن
او پنهان کنند .پیامهای رسیده از سوی
جریانهای مختلف سیاسی و رفت و
آمدها به جماران گواه اهمیت جایگاه
ایشــان در نظــام جمهــوری اســامی
ایران است.
ëëآنهـــا کـــه ســـواد سیاســـی دارنـــد
میدانند چه شده است
عمــران  :0912...2543 -قطعــاً
آنانی که سواد سیاسی دارند میدانند
کــه چــه اتفاقــی با چــه ابعــادی برای
ایران افتاده اســت .به جرأت میتوان
گفت که هجران سیاســتمداری چون
او آن هم در شرایط کنونی برای کشور
بسیار سخت است!.....
ëëاو حکیم بود
محمــد کلباســی  -ایمیــل :تفکر و
منش آیــت اهلل هاشــمی بــه گونهای
بــود که در مقام حکیمــی عالم و آگاه
موجــب اتحاد و انســجام همه اقشــار
جامعــه بودند و با تمــام مصایبی که
در ســالهای اخیــر متحمــل شــدند،
راه عقالنیــت سیاســی را ادامــه دادند
و هرگــز در هیچ عرصــهای در دفاع از
حقانیت انقالب و نظام عقب نشینی
نکردند.
ëëهرگز از یادها نخواهد رفت
میثــم جمالــی:0912...9637 -
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی لحظهای
از دغدغــه حفــظ ارزشهــا و تحقــق
آرمانهــای ملــت بزرگ ایــران غافل
نبــود .بیشــک ملــت ایــران داغ این
سیاستمدار انقالبی را که عمر گرانقدر
خویــش را صرف خدمت به انقالب و
نظام جمهوری اســامی کــرد هرگز از
یاد نخواهند برد.
ëëسنگ زیرین آسیاب بود
مهــران صفاجــو :0911...377 -
هاشــمی مــرد بــزرگ تاریــخ انقالب،
مبــارزی نســتوه ،مــرد ایســتادگی و
پایمــردی ،مــرد روزهــای ســخت و
تصمیمهــای بموقــع ،مــردی کــه بــا
یمهریهــای عــدهای نااهــل
تمــام ب 
ســنگ زیرین آســیاب بــود .ایشــان با
اشراف کامل به سیاست روز و اقتصاد
همــواره در مقابــل فرصــت طلبــان
ســینه ســپر کرد و هــر کجــا میدید که
انقــاب را به بیراهــه هدایت میکنند
هشــدار میداد .گرچه این اواخر آماج
حمالت و تهمتهای عدهای نابخرد
بــود ولی هیــچ گاه مصلحــت نظام و
انقــاب را فــدای دفــاع از خــود نکرد،
اعتدال را پیشــه کــرد .فقدان آن عالم
فرزانــه ضربهای بزرگ به پیکره ایران
اســت .روحش قرین رحمت و راهش
پر رهرو.
ëëرفسنجانی از امیر کبیر نوشت ،تا چه
کسیازرفسنجانیبنویسد
زهــرا طاهــری:0918...5473 -
رفســنجانی از امیــر کبیــر نوشــت ،تــا
چه کســی از رفسنجانی بنویسد .فقط
آنهایی که ســواد سیاســی دارند عمق
فاجعه را درک میکنند...
ëëرحلت پدر اعتدال را به عاشـــقانش
یگویم
تسلیتم 
عباس رجبی –  :0915...119رحلت
جانســوز پدر اعتدال و توسعه و تدبیر
و امیــد و یــار و یاور رزمندگان و ســردار
ســازندگى را بــه همــه عاشــقانش
خصوصاً رهبر معظم انقالب تسلیت

نخستین
روزانقالب
بدون هاشمی...
نسل ما این روز
را تجربه نکرده
است .چه بغضی،
چه سکوتی ،تمام
شهر غرق حزن
است
عرض مى نمایم.
ëëبهحالتهرانیهاغبطهمیخوریم
نــادر حمــودی :0916...6247 -ما
کــه در شــهرهای دور از تهران زندگی
میکنیــم بــه حــال تهرانیهــا غبطه
میخوریــم کــه حداقــل میتوانند با
حضــور خــود نشــان دهنــد هاشــمی
هنــوز زنــده اســت و راهــش ادامــه
دارد .مــا خوزســتانیها کــه تجربــه
جنــگ و خانمانســوزیاش را داریــم
میدانیــم کــه ایــن بزرگمــرد چــه
خدماتــی بــه کشــور و خوزســتانیها
کــرد .از خدماتش گرفته تا کیاســت و
درایتش ،همــه از او امیرکبیری برای
انقالب ساخته بود.
ëëفقطسیاستمدارنبود
امیرحسین بختیاری :اگر میبینید
مردم گروه گروه بــه جماران میروند
و خبــر رحلتــش تمــام رســانههای
جهــان را پر کرده به خاطر تمام وجوه
شــخصیتی هاشــمی اســت چراکــه او
فقط سیاســتمدار نبود ،مدیر بود و بر
لها حکومت میکرد.
د 
ëëاو چون پدری صبور گوش میکرد
مصطفــی عباســی از آران و بیدگل
– تمــاس تلفنــی :آیــتاهلل هاشــمی
سیاســتمداری بــود که بــه کوچکترین
مســائل نیــز حســاس بودنــد .ایشــان
همه درخواســتها از کوچک و بزرگ
را چون پدری صبور گوش میدادند و
رهنمونهــای الزم را ارائــه میکردند،
به طور مثــال وقتی ما جوانــان آران و
بیدگلــی برای ایشــان نامه نوشــتیم و
درخواســت کردیم که واحد دانشــگاه
آزاد در ایــن شهرســتان مســتقل
شــود بــا کارشناســی و دقــت نظــر بــه
درخواستمان رسیدگی فرمودند.
ëëهاشـــمی به ما یـــاد داد که میشـــود
تغییرکرد
احمد شمســیزاده  -ایمیل :رفتن
هاشمی با همه دوست و دشمنانش
یک درس داشت؛ بیاموزیم ،میشود
تغییــر کرد .برای عدهای خوب شــد،
بــرای عــدهای بــد شــد .الزم نیســت
همیشــه عده ثابتی از آدم خوششان
بیاید .میشود تصمیم گرفت که چه
کســی بهتر است ،تو را دوست داشته
باشــد؛ بزرگترین درســی کــه از او یاد
گرفتم همین بود .ثبات رفتار نشــانه
صالبــت نیســت؛صالبت در عقیــده
محکــم اســت.همانی باش کــه باید
باشــی و عقــل و دلــت میخواهد نه
لزومــاً چیزی کــه میخواهند باشــی.
چقدر خوب اســت آدم پیش دوست
و دشــمن مهــم باشــد وحتــی وقتــی
میمیــری ،چــه آنهــا کــه از تــو متنفر
بودند و چه آنها که دوســتت داشتند
اعتراف کنند شخصیت بزرگی رفت.
موفقیت همین اســت؛ مهم نیســت
ما از هاشــمی خوشــمان بیایــد یا نه؛
مهــم این اســت که بیشــتر چیزهایی

خواهنــد فهمیــد چــه کســی رفــت.
یادمان باشد خوبی یا بدی همه چیز
نیســت .اینکه بودن یــا نبودنت فرق
کند ،درســی اســت کــه از او آموختم.
روحش شاد.
ëëاگـــر نبودنـــش ناراحتکننـــده هم
نباشدنگرانکنندهاست
اکبــر کاشــانی:0913...1322 -
پیــام مخالفــان و رفت و آمدشــان به
جماران نشــان میدهد مهم نیســت
با او مخالف بودهاند یا موافق ،چون با
خودشان موافقاند و میدانند با بودن
او منافــع همه ســر جمــع بهتر تأمین
میشــد ،از مــرگ او متألم میشــوند
چون فوت هاشمی رفســنجانی برای
همه ناراحتکننده است.
ëëدرگذشـــت اســـطوره مقاومـــت را
یگویم
تسلیتم 
زهــرا اربابــی – :0917 ..449
درگذشــت سردار ســازندگی ،اسطوره
مقاومــت و مجاهــدت را بــه همــه
دوســتداران این عزیز تســلیت عرض
مینمایــم و از خداونــد متعــال علــو
درجات را برای این یار بیهمتای امام
و انقالب خواستارم.
ëëچنـــد روز پیـــش کتـــاب امیرکبیر را
خواندو گریست
دکتــر علیرضــا حاتــمزاده – ارومیه
– ایمیــل :چگونــه میشــود بــاور کــرد
رفتنــش را ...هنــوز دوســت دارم یکــی
مرا از دیدن کابوســی چنین سهمگین
بیدار کند .شنیده بودم سروها ایستاده
میمیرنــد ،عجــب تعبیر با مســمایی
شــد بعــد از رفتــن او...آری مــرد تمام
فصــول انقــاب .مــردی که تــا آخرین
لحظــه بــا وجــود تمــام بیمهریهای
ناجوانمردانــه و هجمــه ســنگین
دلواپس نمایانــی که رهبری آنان را به
خناســان تعبیر کرد همچون سرو آزاد
ایســتاد اما او اینک آســوده میخوابد.
شاید دیگر در سنگ زیر و باالی آسیاب
روزگار! مــرد تصمیمهــای بموقع چه
بیموقــع ما را تــرک کرد! امــروز بیش
از هــر زمان دیگری نیاز به او داشــتیم.
نیــاز به خطبههای دلنشــینش .نیاز به
ارشادات پدرانه اش .نیاز به اعتدالش،
نیاز بــه اصالحاتش .نیاز به ســازندگی
اش .آه کــه حتی واژه ســازندگی امروز
برایمــان چــه حــس حــزن آلــودی
میدهــد .راســتی چنــدی پیــش بــه
خواندن سرنوشــت امیرکبیر که رسید،
امروز
کبیر ِ
گریست! آیا میدانست امیر ِ
ایران در شب شهادت امیرکبیر دعوت
حق را لبیک خواهد گفت؟! نمیدانم
شاید میخواست با رفتنش هم ندای
وحدت و اتحــاد برای مبارزه با جهل و
افراطی گری و خشونت و سیاستهای
داعــش گونه برخــی خوارجیان را ســر
دهــد! شــاید میخواســت تلنگــری بر
مــا زند کــه اینگونــه یاران خویــش را از
خــود نرنجانیــم .شــاید میخواســت
ایــن آخریــن ودیعــه الهــی را نیــز
تقدیــم انقالبــی کند که از جان بیشــتر
دوستش داشــت! تنها امید به پررهرو
بــودن راهــش التیام بخــش این زخم
جانکاهمــان خواهــد بود.یــادش را بــه
تمــام شــمعدانیها پیونــد خواهیــم
زد.آری ایــن یاد هیــچ گاه زرد نخواهد
شــد .همیشه سبز است ســبز ،همیشه
پــر گل ،گلدانی از یــادش ،خاطراتش،
حرفهایــش ،نگاهــش؛ صــدای
خندههایش ،صدای بغضش و اشــک
هایش!بــر طاقچــه خیالمــان جاودانه
خواهــد ماند ،یــادش گرامــی و راهش
پر رهرو باد.

باغی که از خیال آب میخورد
بازماندههاهرروزمیمیرند
با ارگ مگو از مرگ
ëëاجتماعی
 90دقیقه تالش  8پزشـــک متخصص
برای احیای «آیتاهلل»
تهران سیاه پوش شد
آســـمان برای همه کارتنخوابها یک
رنگنیست!
یادگاری من به زمین درخت است
هوش نه ،شـــعور کودکان را در مدرســـه
تقویتکنیم
تنها در خانه؛ باهم در آسایشگاه
تاریـــخ پنهان اصفهـــان درخطـــر زنده
بهگوری
ëëرسانه
درمان سرگردانی مخاطب در هیاهوی
رسانهها
ëëفرهنگ
فضاسازیخالقبانوشتاریآهنگین
جمعهاعتراضسینماگران
با وجدان خودت راحت باش
نور باران شعر نیما در نور
ëëاندیشه
در غیاب عزتنفس
نماد آرزوهای تاریخی ایران
چهارگوشخواستندایره!
ëëپایداری
امانتی که در کردستان جا ماند
ëëزندگی
بانویبرخاستهازتلخاکستر
پینه دستان من ،همه از عشق است
ëëاقتصادی
اقتصادی که هاشمی از نو ساخت
معمار بنای اقتصاد ایران پس از جنگ
تحمیلی
مشتریان امریکایی و ایتالیایی برندهای
«ارج» و «آزمایش»
اینجا 680میلیارد تومان گم شده است
بازگشتتدریجیصنعتبهمدارتولید
ëëعکس
سال 2017رؤیای مهار تروریسم
شناسنامهانقالبدرقاب
ëëفناوری
نگاه مدرن «آیتاهلل» به حوزه «فاوا»
نالملل
ëëبی 
همدردیجهانباایرانیان
«تلآویو» گیت در لندن
ت در مشت اردوغان
همه قدر 
ëëورزشی
«آیتاهلل» ورزشدوست
پایان یک اردوی پرحاشیه
گرمای شبه جزیره در زمستان قاره سبز
ëëسهتیتربرگزیدههفته:
اما ســـه تیتر برتر و جـــذاب هفته از نظر
خوانندگان به ترتیب عبارت است از« :باغی
که از خیال آب میخـــورد» از گروه گزارش،
دومین تیتر برتر «نور باران شعر نیما در نور»
از گروه فرهنگ انتخاب شده است و سومین
تیتر برتر «چهارگوش خواستن دایره!» که به
گروه اندیشه تعلق دارد.

سپاس
خوانندگان
ëëروحانی متشکریم
آقای دانش :میخواســتم از آقای رئیس
جمهوری بــه دلیل ابالغ منشــور حقوق
شــهروندی تشکر کنم .امیدوارم همیشه
موفقباشند.

