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سرمقاله

خداحافظ آیت اهللِ صبور! 
?اسماعیلحسینپور

س��ال ها بود که خیلی ها چشم بر هاشمی بسته 
بودن��د، بر تهمت و حرمت ش��کنی هایی که هر 
روز عده ای هتاک بی اخالق نثار این بزرگ مرد 
می کردند اما »به رغم مدعیانی که منع عش��ق 
می کردند« هاش��می مظل��وم، محبوب دل ملت 
ایران ب��ود. تندروهای توبه ناکرده از جفای روا 
داشته در حق هاشمی، سال ها سیه کاری خویش 
را توجیه می کردند و ش��گفتا ما همه به تماش��ا 
ایس��تاده بودیم و بانگی برنخاست که این رسم 
مس��لمانی نیست. هر چند هاش��می خم به ابرو 
نیاورد و بزرگوارانه و صبورانه از آن همه جور 
و جف��ا گذش��ت ول��ی ب��ه راس��تی انب��وه آن 
حرمت ش��کنی های آشکار و س��کوت معنادار 
بس��یاری از نخبگان سیاسی و اجتماعی که این 
شب ها در ستایش از این بزرگ مرد گوی سبقت 
را از هم اندیشان و دلدادگان هاشمی ربوده اند را 

چگونه می توان توجیه کرد؟ 
چ��را ما اش��ک ریزان برای آیت اله هاش��می، 
دیروز این اس��وه صبر و سکوت و معلم مدارا و 
اخالق را در میانه  میدان و در بین آن همه طعنه و 
تهمت و ش��ایعه تنها گذاش��تیم؟ آیا به راس��تی 
بس��یاری از ما به عنوان یک مس��لمان نباید از 
س��کوت دیروزمان در قبال جفاهای رفته بر این 
آیت اله صبور احساس شرمساری کنیم. مردمی 
که س��ال ها در حس��رت پخش یک سخنرانی از 
آیت اله هاشمی رفسنجانی در صدا و سیما بودند 
این روزها حق دارند بپرسند صدا و سیمایی که 
گنجینه ی خطبه ها و خطابه های هاش��می است 
چرا در این سالیان با هاشمی بیگانه شده بود و نه 
تنها هاشمی را انکار می کرد بلکه به هر بهانه بر 
آن ب��زرگ مرد تاختن م��ی آورد. هر چند مردم 
آگاه و بیدار خسته از تک صدایی رایج شده در 
برخ��ی رس��انه ها که خویش و بیگان��ه را از هم 
خوب می شناس��ند با رأی پر شور و شکوهشان 
در اس��فند 92به آیت اله رفس��نجانی چه خوب 
ثاب��ت کردن��د که دوران سیاس��ت بازی و یکه 
تازی های سفارش��ی به پایان رسیده است ولی 
این بی مهری بزرگ...             ادامه درصفحه 9
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لحظه لحظه ام��روز در 
بدرقه شکوهمند و مردمی 
پدر در تاریخ این سرزمین 
ثب��ت ش��د؛ وداع م��ردم با 
م��ردی ک��ه ب��رای مردم 
م��ردم  ب��رای  زیس��ت، 
مجاهدت کرد و سرافرازی 

مردم را می خواست و ...

چهارمین دوره ش��وراي 
ش��هر اهواز از زمان شروع 
کار با حواشي زیادي دست 
ب��ه گریبان بود، رس��میت 
نیافتن برخی ازجلسات به 
دلی��ل نداش��تن حد نصاب 
الزم از جمله مسایلی است 

شورای اهواز   ...

قدردانیخانوادهآیتاهللهاشمیازمردم
لحظهلحظهامروزدرتاریخثبتشد

تنشهاییکهباعثنااميدیشهروندانشد
ازشورایشهرتاشورایاستخدام

تمایلبهحضوربخشخصوصیدراقتصاد؛
هاشمیبرایاقتصادایرانچهکرد؟

رئيسصداوسيمادرواکنشبهانتقادها:
انتقادهارارویچشممیگذاریم

 سیاست

 دیار کارون

اقتصاد

هنر
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 پیش از آنکه سیاستمدار 
باش��د، بی��ن اقتصادی ها به 
داش��تن ایده ه��ای ن��و و 
توس��عه ای  دیدگاه ه��ای 
معروف بود. اقتصاددان های 
لیبرال، او را سیاستمداری با 
دیدگاه ه��ای نزدی��ک ب��ه 

اقتصاد بازار آزاد...

ریی��س صداوس��یما در 
واکن��ش به انتقادهای اخیر 
نس��بت به نح��وه بازتاب 
رسانه ای تش��ییع آیت اهلل 
هاش��می گفت: انتقادها را 
روی چش��م می گذاریم و 
سعی می کنیم  عملکردمان 

را اصالح کنیم...

  بدرقه
میلیونی 

آیت اهلل
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