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دولت از مجمع خواست الیحه پالرمو در اولویت بررسی قرار بگیرد

معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد

اجماع همه ارکان نظام برای اصالحات
ساختاری در بودجه

معــاون اول رئیــس جمهــوری ،با اشــاره به تأکیــد رهبر
معظــم انقالب مبنی بــر تدوین برنامــهای برای اصالح
اخبار
ســاختار بودجه کشور با هدف کاهش هزینهها و حمایت
از برنامههای اقتصاد مقاومتی ،اظهار کرد :در حال حاضر شاهد شکلگیری
وفــاق ملــی و فرصتی مناســب هســتیم کــه اجماع همــه ارکان نظــام برای
اصالحات ســاختاری در بودجه کشــور را فراهم کرده و زمینههای الزم برای
مشارکت در این کار بخوبی ایجاد شده است.
بــه گزارش پایــگاه اطالعرســانی معــاون اول رئیس جمهوری ،اســحاق
جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر دیروز برگزار
شــد ،اصالح ساختار بودجه در شــرایط کنونی را کاری پرفایده ،سودمند و در
جهت منافع کشور توصیف کرد و با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسالمی
برای کمک به اصالح ســاختاری بودجه ،گفت :الزم اســت سازمان برنامه و
بودجه کشــور موضوع اصالح ســاختار بودجه را در قالب نقشــه راهی جامع
و منســجم بــه همراه برنامه زمانبنــدی برای اجرا تدوین کند تا با مشــارکت
قوای ســه گانه و ســایر نهادها و دستگاهها بتوانیم این کار بزرگ و ضروری را
به انجام برسانیم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه ویژگی مشکالت کشور امروز پیچیده
و دشــوار اســت ،خاطرنشــان کرد :البته حل این چالشها غیرممکن نیست
و میتوان با اصالحات مناســب در ســاختار بودجه ،برنامههــا و راهکارهای
مناسب برای حل و فصل این مسائل تدوین کرد.
معــاون اول رئیس جمهوری بر لزوم برنامهریزی برای بازدهی مناســب
داراییهــای شــرکتهای دولتی تأکید و اظهــار کرد :با وجــود اینکه مجموع
دارایی این شرکتها رقم بسیار بزرگی است اما گزارشها نشان میدهد که
مجموع بازدهی و سودآوری این شرکتها پایینتر از سطح انتظارات است
که باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
در ایــن جلســه مســعود پزشــکیان ،نایــب رئیــس اول مجلــس شــورای
اســامی نیز با اشــاره بــه اهمیت اصالح ســاختاری بودجه و آثــار مثبت آن
در اقتصاد کشــور ،گفت :اجــرای این کار نیازمند هماهنگــی میان همه قوا و
نهادها اســت و مجلس شــورای اســامی آمادگــی دارد در ایــن برنامه مهم
مشارکت و همراهی الزم را با دولت انجام دهد.در این نشست پس از بحث
و تبــادل نظر پیرامون این گــزارش و برنامه اصالح ســاختاری بودجه ،مقرر
شــد ســازمان برنامه و بودجه کشــور با مشارکت ســایر قوا و نهادهای مرتبط
هرچه سریعتر این برنامه را در قالب نقشه راهی منسجم و با تنظیم برنامه
زمانبندی اجرا ،تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.

تکذیب امضاهایی که در نامه سرگشاده
به رئیس جمهوری اعالم شد

شماری از فعاالن سیاسی و دانشجویی که اسامی آنها ذیل نامه سرگشاده
 90فعال سیاسی و دانشجویی به رئیس جمهوری به عنوان امضا کننده قید
شــده بود؛ در نامهای به روحانی ،درج اســامی و امضای خود در این نامه را
تکذیب کردند .به گزارش ایرنا ،نامهای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری
با عنوان «واگذاریهای رانتی را فوراً متوقف کنید» از سوی جمعی از فعاالن
سیاسی و دانشجویی ،چند روز قبل در یکی از رسانهها منتشر شد؛ انتشار این
نامــه سرگشــاده در حالی صورت گرفته کــه به فاصله کمتــر از  10روز پس از
انتشار آن ،شــماری از امضاکنندگان از جمله امین شکرایی ،حسین راستی،
مســعود بلوری ،حسین امامی ،مجید انوری و مجید قهرمانی در نامهای به
رئیــس جمهوری امضــای نامه سرگشــاده را رد و تکذیــب کردهاند .تکذیب
کنندگان امضا در این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشتند :به استحضار
حضرتعالــی میرســاند در مورخه  ،1397/ 10/ 9مطلبــی تحت عنوان نامه
سرگشــاده بیش از  90فعال سیاسی و دانشــجویی خطاب به جنابعالی و به
نقــل از خبرگزاری فارس درج گردید که متأســفانه اســامی اینجانبان نیز به
غلط در آن قید شــده اســت؛ لذا بدین وسیله موضوع امضای نامه مذکور را
که در آن درج و ثبت شده است ،تأیید نمینماییم.

عارف به کمپین بودجه ملی پیوست

رئیس فراکسیون امید مجلس با اعالم حمایت از کمپین «بودجه ملی»
و «نه به بخشــینگری» گفت :نگاه ملی موجب میشــود بودجه با ســازوکار
بهتری بســته شــود و بهرهوری باالتری داشــته باشــد .محمدرضا عارف روز
دوشــنبه در گفتوگــو با ایرنا گفــت :اگر نمایندگان ،نگاهــی ملی به موضوع
بودجه داشــته باشــند بخشــی از چالشهایی که امروز بهدلیل بخشینگری
و نــگاه کوتاهمدت به بودجه ،رفع میشــود .بهگفته عــارف ،همه نمایندگان
باید به بودجه ،نگاه ملی داشــته باشــند چرا که مســیر پیشرفت کشور و حل
چالشهای فعلی فقط با نگاه ملی به مسائل رفع میشود.

در جلسه شورای عالی اصالحطلبان تأکید شد

لزوم ارتباط مستمر اصالحطلبان با افکار عمومی

ششــمین جلســه دور جدید شــورای عالــی سیاســتگذاری اصالحطلبان
عصر یکشنبه تشکیل شد.
بــه گــزارش جمــاران ،در ایــن جلســه شــرح فعالیتهــای کارگروههای
چهارگانه شــورای عالی توسط رؤســای کارگروهها مطرح شد و درخصوص
فعالیــت کارگروههــا اعضــای جلســه نقطه نظرات خــود را مطــرح کردند.
رئیس کارگروه اســتانها درباره نحوه تشکیل شورای اصالحطلبان استانها
و چگونگــی همــکاری شــورای اصالحطلبــان اســتانها بــا شــورای عالــی
توضیحاتی ارائه کرد .رئیس کارگروه سیاســتگذاری نیز درخصوص مباحث
مطرح شــده در این کارگروه درباره ســاختار جریان اصالحات نکاتی را بیان
کرد.
رؤســای کارگروههــای پایش و ارزیابی و ارتباطات رســانه نیز توضیحاتی
درخصــوص فعالیــت کارگروههــای خــود از زمان تشــکیل آن ارائــه کردند.
رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان بعد از گزارش کارگروههای
چهارگانــه بر ضرورت فعالیــت پویا و اثربخش این کارگروهها و اســتفاده از
ظرفیــت صاحبنظــران مختلــف تأکید کرد .در این جلســه اعضای شــورای
عالی ارتباط مســتمر اصالحطلبان با افکار عمومی ،توجه شــورای عالی به
فرصتها و تهدیدهای پیش روی کشور و حضور فعالتر احزاب و استفاده
از مجموعــه ظرفیتهــای اصالحطلبــان بــرای اهــداف اصالحــات تأکیــد
داشتند.

معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری
تصویــب الیحــه اصالح قانــون مبارزه
با پولشویی را گامی رو به جلو توصیف
کــرد و گفــت :در جلســه اخیــر مجمع
تشــخیص از جانب دولت درخواست
شــد تا الیحــه پالرمــو در اولویــت قرار
بگیرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی
دولــت ،لعیــا جنیــدی بــا اشــاره بــه
اینکــه الیحــه پالرمو روی میــز مجمع

تشــخیص مصحلــت نظــام اســت
یــادآور شــد :از صحبتهــای رئیــس
محتــرم مجمــع تشــخیص مصلحت
نظــام هــم برمیآمــد کــه بخواهــد به
ســرعت به این موضوع رسیدگی کند.
امیدوارم در عمل هم به نتیجه خوبی
برسد.
معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری
در ادامــه بــا اشــاره به تصویــب الیحه

اصــاح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی
اظهار کــرد :این قانون یکی از مجموع
قوانینی است که ما برای اصالح نظام
بانکــی و مجموع روابــط پولی و بانکی
خود به آن نیازمند هستیم.
در همین حال معاون قوانین مجلس
درباره آخرین وضعیت الیحه الحاق
ایران به کنوانســیون مبــارزه با جرایم
ســازمان یافتــه (پالرمــو) در گفتوگو

بــا دیدبــان ایــران گفــت :چنانچــه
الیحــه پالرمــو بــه تصویــب برســد
ضرباالجلــی کــه از ســوی FATF
برای تصویب لوایــح چهارقلو تعیین
شــده ،در مــورد الیحه پالرمــو رعایت
میشــود .وی درباره آخرین وضعیت
الیحــه  CFTبــا بیــان اینکــه الیحــه
مذکــور بــا مشــکالتی مواجــه اســت،
تصریــح کرد :الیحــه مذکور هم اکنون

در کمیسیون امنیت مطرح است ولی
با توجه بــه تعطیلی مجلس در هفته
آینــده و ایرادات زیاد شــورای نگهبان
مشــخص نیست که چه زمانی تعیین
تکلیف میشود.
میرمحمدصادقــی در پاســخ به اینکه
بــا توجــه بــه فرصــت کوتــاه تــا پایــان
مهلــت  ۴ماهــه  FATFآیــا امــکان
تعیین تکلیــف آن در این مدت زمان

وجــود دارد ،گفــت :دو الیحــه اصــاح
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریســم
و پولشویی تعیین تکلیف شده ،الیحه
پالرمــو هــم تــا زمــان تعیین شــده به
نتیجــه مــی رســد امــا دربــاره الیحــه
 CFTمشخص نیســت که آیا تصویب
آن قبــل از ضرباالجــل تعیین شــده
خواهــد بود یــا خیر .اکنــون زمان برای
قضاوت کمی زود است.

مأموریت رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور

رسیدگی به ادعای شکنجه کارگر هفت تپه

آملی الریجانی :با اعزام تیمی مستقل به منطقه ،ابعاد مختلف ادعای شکنجه مورد بررسی قرار گیرد

پــس از اعــام آمادگــی قــوای مقننــه و
مجریــه برای پیگیری ادعای اســماعیل
بخشی یکی از کارگران بازداشتی نیشکر
هفت تپــه خوزســتان مبنی بر شــکنجه
خود در دوران بازداشت ،آیتاهلل آملی
الریجانی هم با دســتور به دادســتان کل
کشــور خواستار بررسی بیشــتر ابعاد این
ماجرا شد .به گزارش میزان ،رئیس قوه
قضائیه از دادستان کل کشور خواست که
با اعزام تیمی مستقل به منطقه ،ابعاد
مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار
دهــد و گزارش آن را هر چه ســریعتر به
اطالع مردم برساند .رئیس قو ه قضائیه
با مهم دانســتن چنین مســائلی ،تأکید
کرد« :هیچ گاه بنای جمهوری اسالمی،
دســتگاه قضایــی و نهادهــای امنیتــی و
اطالعاتــی چنیــن تخلفاتــی نبــوده و ما
آن را بــه لحاظ شــرعی و قانونی ممنوع
میدانیم .ممکن است کارگری متخلف
باشــد اما به هیچ عنــوان برخورد خالف
قانــون بــا او پذیرفته نیســت ».او با بیان
اینکــه تخلــف احتمالی یــک بازجو هم
نباید به حســاب یک مجموعه گذاشــته
شــود؛ گفــت :گرچه خــود دســتگاههای
امنیتــی و انتظامی نیز موظفند از طریق
بازرسیها و ســایر ساز و کارهای نظارتی
از وقــوع تخلفات جلوگیــری کنند اما به
هر حال متهم کردن کل یک دستگاه به
دلیل اقدام احتمالی یک فرد ،شایســته
نیست.
آیــتاهلل آملــی الریجانــی بــا بیــان
اینکــه گاهــی نیــز ادعاهایــی بــه دلیــل
عــدم اطــاع از حقــوق قانونــی مطــرح

میشــود یا زندانی تصور میکند محیط
زندان باید برایش مانند هتل باشــد ،به
وجه دیگر انتشــار ایــن اخبار اشــاره کرد
و یادآور شــد :مجمــوع برخوردهایی که
در رســانهها بویژه رســانههای دشمن با
ایــن موضــوع صــورت میگیــرد ،حاکی
از امــارات و قرائنــی اســت کــه نشــان
میدهــد این ماجــرا میتوانــد در ادامه
پروژههــای پی در پی و تخریبی دشــمن
علیــه نظام باشــد .البته ابعــاد مختلف
ایــن موضــوع بایــد بررســی شــود و مــا
پیش از بررســیها هیچ کــس را تخطئه
و تکذیب نمیکنیم .رئیس قوه قضائیه
اضافــه کــرد :اظهــارات و واکنشهــای
دشــمن در ایــن قبیــل مــوارد ،در داخل
کشــور نیز مشــتریان خاص خود را دارد.
اکنــون نیز برخــی روزنامهها و رســانهها
دفاعهای نامعقول از افراد میکنند و به

شــایعات علیه نظام دامن میزنند .آیا
اگر دشمن یک موضوع را در بوق و کرنا
کرد ،مقتضای امنیت ملی این است که
دنبالهرو او شویم؟
 ëëوقتی آمران به معروف ،شــهید شدند،
صداییازمدعیان نشنیدیم
آیــتاهلل آملــی الریجانــی کــه در
جلسه مســئوالن عالی قضایی صحبت
میکرد ،با بیان اینکه برخی از این قبیل
اتفاقــات بــرای متهم ســاختن نهادها و
تســویه حســابهای سیاســی و جناحی
اســتفاده میکننــد ،بــه جنایــات امریکا
در زندانهــای ابوغریــب و گوانتانامــو
اشــاره کــرد و گفــت :تظلمخواهی ،حق
هــر شــهروندی اســت و مــا بــه این حق
احتــرام میگذاریم اما اینکه دســتگاهها
و بوقهــای تبلیغاتــی دشــمن در برابــر
آن دســت جنایــات ســکوت میکننــد و

در برابــر اتفاقــات و ادعاها در کشــور ما،
بوقهــای رســمی انگلیــس ،امریــکا و
اذناب منطقهای آنها این گونه به میدان
میآینــد و عدهای هم بــا آنها همنوایی
میکنند ،نشان میدهد که بحث تسویه
حسابهای شخصی و سیاسی در میان
اســت ،نه مصالح مردم زیــرا در همین
کشــور ،بارهــا روحانیــان و دیگــر آمــران
بــه معــروف شــهید و مجروح شــدهاند
امــا هیــچ صدایــی بلنــد نشــده اســت!
رئیــس قــوه قضائیه بــا تأکید مجــدد بر
لــزوم پیگیری حقــوق شــهروندان ،ابراز
امیــدواری کــرد کــه افــراد و رســانههای
مــرّوج شــایعات نیز پیــش از آنکه مورد
برخورد قــرار بگیرند ،بصیرت الزم را به
خــرج دهنــد و از همصدایــی با دشــمن
خودداری کنند.
اســماعیل بخشــی ،کارگر بازداشــتی

هفت تپه خوزســتان ،چنــد روز پیش در
صفحه اینســتاگرام خود مدعی شــد که
در دوران بازداشــتش مورد شکنجه قرار
گرفته و از همین رو درخواســت مناظره
بــا ســیدمحمود علــوی وزیــر اطالعات
را داشــته اســت .با انتشــار این متــن و با
وجود اینکه غالمرضا شریعتی استاندار
خوزســتان کــه بــه گفتــه خــود در آزادی
بخشی نقش داشــته این ادعا را رد کرد،
اما نمایندگانی از قــوای مقننه و مجریه
خواهــان بررســی بیشــتر ایــن موضــوع
شــدند .علیرضــا رحیمــی از موافقــت
رئیس مجلس برای بررسی این موضوع
در کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر
اطالعــات خبــر داد .علیاکبــر گرجــی
معاونــت ارتباطــات و پیگیــری اجــرای
قانون اساســی معاونــت حقوقی رئیس
جمهوری نیز در صفحه اینستاگرام خود
وعده پیگیری این ماجرا را این گونه بیان
کــرد« :جنــاب آقای اســماعیل بخشــی
بهتر اســت هرچه زودتر شکایت خود را
به صــورت مکتوب بــه نهادهای صالح
تقدیم کنــد .ما هم در معاونت پیگیری
ت جمهوری
اجرای قانون اساســی ریاس 
آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان
و پیگیــری قضیــه اعــام میکنیــم .اگــر
اثبات شــود کــه نهادهــای زیرمجموعه
رئیــس جمهوری مرتکــب چنین عمل
خالف شرع و قانون شــدهاند ،ایشان در
برخورد با آنها تردید نخواهد کرد».
 ëëرؤیای از بین بردن نظام باطل شد
آیتاهلل آملــی الریجانــی همچنین
در ادامــه نشســت دیروز ،با اشــاره به 40

ســالگی انقــاب اســامی ،اظهــار کــرد:
بحمــداهلل رؤیای از بین بردن این نظام
کــه از چهــل ســال پیــش تاکنون در ســر
کشورهای غربی خصوصاً امریکاییها و
اذناب منطقهایشان پرورانده میشود،
باطــل شــده و نظام جمهوری اســامی
قویتــر از هــر زمــان دیگــر در صحنــه
حضور دارد .رئیــس قوه قضائیه با بیان
اینکــه دشــمن دســت از دشــمنی خود
برنداشته و با ابزارهای جدیدتر و تالش
بسیار گسترده تر برای از بین بردن نظام
جمهوری اسالمی به میدان آمده است،
خاطرنشــان کرد« :تهاجــم فرهنگی» و
«ناامیدســازی مــردم» ،دو پــروژه مهم
دشــمن اســت که آن را با ابــزار گوناگون
دنبال میکند.
آیــتاهلل آملــی الریجانی گفــت :در
همیــن موضــوع حجــاب و عفــاف نگاه
کنید کــه به چه نحو با این مســأله دینی
و اعتقــادی مــردم مقابلــه میکننــد و
هر کســی را هــم کــه از ایــن ارزش دفاع
میکنــد ،بــه شــکلی متهــم میســازند.
شــخصی در گوشــه ای کشــف حجــاب
کــرده که البته با توجه به تالشها و ابزار
دشــمن ،چنین کاری غیر طبیعی نبوده
است .به محض وقوع این اتفاق ،دفاع
گســترده از ایــن شــخص را آغــاز کردند.
این در حالی است که قوانین ما از جمله
قانــون مربــوط بــه ممنوعیــت کشــف
حجاب از ســوی نمایندگانی به تصویب
رســیده که بــا رأی مردم بر ســر کار آمده
اند و در همه کشورها نیز قوانین داخلی
از احترام برخوردارند.

فؤاد صادقی و سلیمی نمین از مستند «هاشمی زنده است» انتقاد کردند

پاس گل به ضد انقالب

نشست نقد و بررسی مستند «هاشمی
زنــده اســت» بــا حضــور علــی طالبــی
طادی کارگردان ،عباس سلیمینمین
پژوهشــگر تاریــخ و فــؤاد صادقــی
نویسنده و روزنامهنگار ،به همت بنیاد
فرهنگــی روایت فتح و در ســالن اســوه
برگزار شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،فــؤاد صادقی در
این نشســت بــا بیان اینکــه آنچه امروز
در این ســالن به نمایش گذاشــته شد،
بــه ســادگی نمیتوانــد عنوان مســتند
را دریافــت کنــد ،گفت :ســازندگان این
مســتند دانشــجو معرفی شــدهاند ،اما
در واقــع یــک تشــکل شبهدانشــجویی
هستند که بناست بلندگوی یک جریان
خاص قدرتمند در کشور باشند.
وی با بیان اینکــه نگاه حاکم بر این
جریــان را بایــد در جمــات پایانی این
مســتند دید که معتقد اســت انقالب و
ریــل اقتصاد کشــور از ســال  68به بعد
به انحــراف رفــت ،چنین رویکــردی را
به معنای نادیــده گرفتن آرای مردم و
رهبری و سکانداری کشور از سوی رهبر
معظــم انقالب دانســت و افــزود :باید
پرســید اگــر همــه انحرافــی بودند ،چه
کســی میتواند قطار کشــور و انقالب را
روی ریل درست بازگرداند؟ پاسخ این
مستند به این پرسش این است که تنها
یــک جریان خاص اســت کــه میتواند
کشــور را اداره کند؛ یــک جریان امنیتی
کــه در برهههــای حســاس کشــور را
نجات داده و اکنون هم اگر به او میدان
بدهند ،میتواند کشور را نجات دهد.
صادقی این مســتند را بابت همین
نــگاه ،بهترین پــاس گل به ضدانقالب
دانســت و گفــت :نقطــه عطفهــای
فیلــم آنجاســت کــه از میــان مناظــره
آقای احمدینژاد و مهندس موســوی
در ســال  ،88بخشــی را بــه نمایــش
میگــذارد کــه دقیقــاً رهبــر انقــاب در
خطبــه معــروف خــود در  29خــرداد
 ،88شــدیدترین واکنش را به آن نشان
دادنــد ،همچنیــن در فیلم ،بخشــی از

اعترافــات زندانیــان ســال  88پخــش
میشــود کــه اتفاقــاً رهبــر انقــاب در
واکنــش بــه پخــش ایــن اعترافــات از
تلویزیــون در عیدفطــر  88فرمودنــد
اعترافــات افــراد فقط علیه خودشــان
دارای صحــت اســت و دربــاره دیگران
بیاعتبار است.
صادقــی بــا اشــاره بــه اینکــه در
بخشهــای پایانــی فیلــم عنــوان
میشــود کــه آقای هاشــمی در اســتخر
فــرح پهلــوی از دنیــا رفتهانــد ،اظهــار
کــرد :این یک دروغ آشــکار اســت ،زیرا
مکانــی هســت در تهــران متعلــق بــه
نهاد ریاســت جمهوری کــه اصالً درون
کاخ ســعدآباد نیســت .بــاغ کشــاورزی
بــوده به نام ارکیــده که بعــد از انقالب
به یک ســاختمان دولتی جهت برخی
مالقاتهای رؤســای جمهوری تبدیل
میشود و آبانبار این مجموعه ،تبدیل
به یک اســتخر کوچک سرپوشیده شده
اســت .این اســتخر اکنون هم در اختیار
سپاه حفاظت است.
علی طالبــی طادی ،کارگــردان این
مســتند در پاســخ بــه صادقی ،بــا بیان
اینکه مــا یک مجموعه دانشــجویی به
نــام ســفیرفیلم هســتیم کــه چرخش
مالــی ما مشــخص اســت ،هزینــه این
مســتند را حــدود  60میلیــون تومــان
عنوان کــرد و گفت :ما نگفتیم انحراف
ایجاد شــده .از اقتصاد گفتیم و کیست
بگویــد اقتصــاد امــروز مــا انقالبــی و
اســامی اســت .امــام خمینــی(ره)
میفرمایند کشــور را بعد از من دســت
لیبرالهــا میدهیــد .آقــای روغنــی
زنجانــی میگوینــد کــه هاشــمی یــک
بیزینســمن بــود و کشــور را بــه ســمت
لیبرالیســم بــرد مــا هم نمیدانســتیم
کجاســت و فقــط همراهــی کردیــم.
حتی به احمدینژاد هم انتقاد کردیم
کــه در اقتصــاد کالن ،کشــور را لیبرالــی
مدیریت کرد ،شــاید در شــئون رفتاری
سادهزیست بود.
وی خطاب به صادقی با بیان اینکه

عفت مرعشی:
سختترین دوران آقای هاشمی ،دوران احمدینژاد بود
پیاده شدن اسالم واقعی آرزوی محقق نشده آقای هاشمی بود
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی صندوقچه اسرار انقالب و نظام
جمهوری اســامی ایران بود و عفت مرعشــی همسر آیتاهلل
گفت و گو
هاشــمی صندوقچــه اســرار وی؛ زنی کــه یک بار تــرور فیزیکی
آیتاهلل هاشــمی را ناکام گذاشــت و بارها دلش از ترور شــخصیتی او به درد آمد.
زنی که با سیاستمیانه چندانی نداشت اما نامش درجایجای خاطرات آیتاهلل
هاشمی آمده آن هم به نام کوچک؛ و این با فضایی که در زندگی برخی مسئوالن و
برخی روحانیون وجود داشت ،بسیار متفاوت بود .حال و روز خانم عفت مرعشی
بعد از درگذشت آیتاهلل هاشمی تعریف زیادی ندارد؛ دلتنگ است و سکونت به
خانهای دیگر نتوانســته حال و هوای او را تغییر دهد .با این همه از بین سؤالهای
کتبی «ایران عصر» به چند پرسش جواب داد که در زیر میخوانید...
ëëآقایهاشمیبرایاعتالیایرانوایرانیاندغدغههاوآرزوهایبسیاریداشتند؛
برخــی از این آرزوها و برنامهها محقق شــد و برخی دیگر نشــد .شــما بزرگترین
آرزوی آقای هاشمی که برآورده نشد را چه میدانید؟
پیاده شدن اسالم واقعی و حکومت مردمی و توسعه.
ëëآقای هاشمی دوران سختی را در جریان مبارزه انقالب و زندان و در زمان جنگ
تحمیلی و یک دهه اخیر داشــتند؛ شــما که نزدیک ایشــان بودید کدام یک از این
دورهها برای آقای هاشمی سخت بود؟
ســختیها زیــاد بــود؛ دوران جنــگ ،دوران مبــارزه قبــل از انقــاب و ...ولــی
چشــمانداز و امیدهایــی برای پیروزی بود .خود ایشــان ســالهای 1392 -1384
دورانــی که دروغ ،بیاخالقی ،خالف و بیقانونی رواج پیدا کرد و دســتاوردهای
نباید پشــت ســر رهبری مخفی شویم،
اضافــه کــرد :آقــای صادقــی میگویند
ایــن فیلم بــه امام توهین کرده اســت.
چــه کســی گفته کــه نقد هاشــمی ،نقد
امــام و انقــاب و رهبــری اســت؟ رهبر
انقــاب گفتنــد من نه شــرعاً ،نــه عرفاً
و نــه قانوناً اجــازه ندارم در شــقوق ریز
کشــور دخالت کنم .ســر قضیــه برجام
گفتند بنده خوشبین نیستم ولی اجازه
دادنــد برونــد و مذاکــره کننــد .هنوز دو
سال نگذشته همه چیز را گردن رهبری
میاندازند.
کارگــردان مســتند دربــاره ادعــای
اســتخر فرح هــم گفت :این اســتخر در
دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی

یعنــی زمانــی که تــورم باال بود ســاخته
شــد .ســاختمان متعلق به لیــا امامی
است که زن هویداست ،او باغ ارکیدهای
داشــته که در آن گل میکاشــته اســت.
خانواده آقای هاشــمی دو ســال اســت
چیزی نگفته ،حاال به یکباره بعد از این
مستند گفتند .ما حالت احمدینژادی
نداریم کــه بیاییم رو کنیــم .لیال امامی
بــا فــرح فرقی نــدارد .مشــکل مــا فرح
نیســت .مشــکل ایــن اســت کــه چــرا
مسئوالن کشــور کاخنشین هســتند .در
ادامــه ایــن نشســت ،عبــاس ســلیمی
نمیــن هــم با بیــان اینکه با عنــوان این
مســتند مخالفم ،نقدهــای خود به این
مســتند را این طور دستهبندی کرد :این

انقــاب را آســیب زد را جــزو بدترینهــا میدانســت؛ همچنین زمــان هایی که
نمیگذاشتند برنامهها به سرانجام برسد.
ëëچرا با وجود اینکه آقای هاشمی روحانی بودند و مسئولیتهای باالیی در کشور
داشتند ،در خاطرات خود از شما بهعنوان «عفت» نام میبردند؟
اول اینکه چون نام من عفت است و دوم ایشان فرد روشن و دور از تحجر و
یک مسلمان واقعی بود.
ëëآیــتاهلل هاشــمی بارهــا و بارها از شــما و مســائل ریــز خانوادگی حتــی قهر و
دعوایتاندرخاطراتشاننوشتهاندوبهچاپرسید؛خودتانموافقبودیدبعضی
مسائلخانوادگیتانمنتشرشود؟
وقتی ایشان صالح می دید ،حتماً الزم بود و من هم راضی بودم.
ایراد به این مســتند هســت که به جای
انتقاد ،تندروی دارد و کلیه دســتاوردها
را بعضاً زیر سؤال میبرند .اما آیا آقای
هاشمی بنیانگذار این شیوه نبود؟
وی ادامــه داد :در ســال  ،58آقــای
هاشــمی بــا مقــام معظــم رهبــری به
ســفر حج رفتند که مســتند ،این بخش
را حــذف کــرده اســت ،اینکــه بگوییــم
آقــای هاشــمی ،امــام را مجبــور کردند
صلــح را بپذیرنــد ،تحقیــر امام اســت
نــه نقــد هاشــمی ،مســتند بــه موضوع
مــک فارلین وارد نشــده اســت ،برخی
مونتاژهــا در فیلــم خطاســت آنجــا که
بهنحــوی تالش میشــود ایــن تلقی را
ایجــاد کند که آقای هاشــمی دارد برای

بــوش پدر کف میزند ،موســیقیای که
روی تصاویــر ســفر حج آقای هاشــمی
کار شده ،موسیقی در شأن حج نیست،
مستند میتوانست به بحث استقراض
در دوران ریاســت جمهــوری آقــای
هاشمی بخوبی وارد شود که اصالً به آن
نپرداخته است .نکته مهم این است که
معتقــدان به اقتصــاد باز ،به سیاســت
باز اعتقادی نداشتند و در نهایت اینکه
درباره کنار رفتن آقای عارف ،مستند به
لحاظ تاریخی دچار اشتباه است .آقای
عــارف تحــت فشــار اصالحطلبــان و با
دلخوری شــدید کنار رفت .ولی مستند
میخواهــد بگویــد کــه ایــن کنارهگیری
طبق برنامهریزی بوده است.

