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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

عفــت مرعشــی، همســر اکبر 
هاشمی رفسنجانی، وقتی آیت اهلل 
در قید حیات بود، روابط خانوادگی 
او با فرزنــدان را اینطــور توصیف 
کرده بود: »جمعه به جمعه، بچه ها 
برای صرف ناهار می آیند. ســر میز 
بعد از خوردن غذا، بحث سیاســی 
و اجتماعــی و خانوادگی شــروع 
می شود. تا ســاعت هفت بعدازظهر 
می ماننــد و بعد به خانه هایشــان 

می روند.«
اما از آن همه بحث های سیاسی، 
آن هــم در حضور پــدری که خود 
در »سیاســتمداری« شــهره بود، 
فرزندانی با مرام و مســلک یکسان 
سیاســی پــرورده نشــد؛ یکــی 
ساختارشکن و بی پروا شد، دیگری 

محافظه کار و مآل اندیش.
تقابل آن محافظــه کاری و این 
بی پروایی، خانواده هاشمی را دوباره 
کانــون توجه ها کرده اســت. اکبر 
هاشمی رفسنجانی، حتی آن زمان 
که از متن سیاست به زوایای دور از 
چشم آن رانده شد، باز هم در عرصه 
سیاست نظام، وزنه ای سنگین بود. 
پس از مرگش اما جریان معاند او به 
هر ترفندی می کوشد نام او را از یادها 
پاک کند؛ این ترفند می تواند سکوت 
صدا و سیما در سالگرد رحلت او باشد 
یا کنار گذاشتن دخترانش از تدریس 

در دانشگاه آزاد اسالمی. 
اما بــه نظر می رســد بــا وجود 
فرزندانی که جمعه بــه جمعه پای 
صرف ناهار در رکاب پدر سیاستمدار 
خود بحث سیاسی می کردند، پاک 
کردن نام هاشمی رفسنجانی چندان 
هم آسان نباشــد. از همین روست 

که مصاحبــه جنجالی اخیــر فائزه 
هاشمی، نام هاشــمی رفسنجانی و 
اساسا خانواده هاشمی را دوباره تیتر 

اخبار کرده است.
ترکش هایی برای همه 

اکبــر هاشــمی رفســنجانی را 
نمی توان در روی صحنه، سیاستمدار 
بی پروایی نامید؛ چه آنکه سیاســت 
با بی پروایی قرابــت چندانی ندارد 
و بیشــتر محافظــه کاری و رندی 
می طلبد. سابقه دختر کوچک او اما 
گرچه به عنوان یک چهره سیاســی 
شناخته می شود و نمایندگی دوره 
پنجــم مجلس شــورای اســالمی 
را نیــز در کارنامــه دارد، مملــو از 
ساختارشــکنی  و صراحــت لهجه 

است.
در بیان ساختارشــکنی های او 
می تــوان یک کتاب چه بســا قطور 
تالیف کرد. چه دهه 70 که  روزنامه 
»زن« را منتشر می کرد و  روزنامه اش 
به دلیل نقد حجاب اسالمی، حمایت 
از فمینیســم و چاپ کاریکاتوری از 
آروین )داوود احمدی مونس( درباره 
دیه زنان برای همیشه توقیف شد و 
چه آن زمان که نسبت به دستکاری و 
حذف و اضافه هایی در مصاحبه اش 
با ماهنامه »نســیم بیداری« انتقاد 
کرد و گفت: »هرگز به خمینی امام 
و به خامنه ای مقــام معظم رهبری 
نمی گویم و اصاًل قبول ندارم که آقای 
هاشــمی، یار آقای خمینی بودند، 
بلکه می گویم همــراه آقای خمینی 

بودند و به ایشان کمک کردند.«
ترکش هــای صراحــت او بــه 
اصالح طلبــان و خاتمی هم خورده 
اســت؛ آن جایی که گفت »خاتمی 
خودرأی اســت« و »اصالح طلبان 
اعتقاد واقعی به دموکراسی ندارند.«

 شعبان بی مخ ها 
و هتاکی های جنسیتی

بی پروایی هــای دختــر آیت اهلل 
چنان بود که پایش را به زندان هم باز 
کرد. در جریان اعتراضات ســال 88، 
حضور فعالی داشــت و نهایتا هم در 
تظاهرات 30 خرداد 88 بازداشت شد. 
سال بعد از اعتراضات جنبش سبز  و 
تقریبا اوایل اسفند 89 هم بازداشت و 

راهی زندان شد. 
یــک ماجــرای دیگــر از کتاب 
بی پروایی هــای او مربوط می شــود 
به ســوم اســفند 89 که در شهرری 
مورد حمله تندروها قرار گرفت و در 
آن حمله او را با الفاظ رکیک خطاب 
کردند. پس از آن او مصاحبه ای کرد 
و در آن گفت: »شعبان بی مخ یک نفر 
بود با یک دســته اراذل، اما اینها االن 
شبکه ای هستند با تعداد زیاد در همه 

شهرها و گسترده عمل می کنند.«
همین مصاحبه برای فائزه شــش 
ماه حبــس و پنج ســال محرومیت 
از فعالیــت سیاســی، فرهنگــی و 

مطبوعاتی دست و پا کرد.
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حــاال دختــر آیــت اهلل دوبــاره 
حرف هایــی زده که حتــی خانواده 
هاشــمی را هم در برابــر او قرار داده 
است. او به عنوان یک چهره سیاسی و 
دختر یکی از ستون های غیرقابل انکار 
نظام، حرفی را زده است که برخی از 

مردم در کوچه و خیابان می گویند. 
فائزه گفته اســت دوست داشت 
ترامــپ در آمریکا رأی مــی آورد تا 
شــاید به دلیل فشــارهای وارده از 
ســوی او، تغییراتی در ایــران روی 
 می داد. او ادامــه داد که دموکرات ها 

»شل و ول« هستند. 
او همچنین در بخــش دیگری از 

مصاحبه خود با بیــان اینکه آیت اهلل 
هاشمی رفســنجانی مخالف حضور 
ایران در ســوریه و مشــخصا رفتن 
سردار سلیمانی به سوریه بوده، ادامه 
داد: »االن که ایام سالگرد ترور آقای 
سلیمانی است ولی من نمی شنوم که 
یک نفر بگوید آقای سلیمانی چه کار 
کرد؟ نتیجه  عملکرد آقای سلیمانی 
و ما به عنوان مقاومت چه شــد؟ چه 
گرهی از مشــکالت کشــور ما را باز 
کرد؟ چه مســیری را برای توسعه باز 
کرده است؟ ما کجا می توانیم افتخار 
کنیم که مقاومت کردیــم و حاال به 
این رســیدیم و توانســتیم توسعه را 
در اقتصاد، سیاست، آزادی، سیاست 
خارجی و... به پیش ببریم. اگر هست 
بیایند بگویند که ما هم مطلع باشیم 

چه اتفاقی افتاده است.«
از همین دو پاراگراف از گفتگوی 
فائزه هاشــمی می توان فهمید که او 
خالف قرائت موجــود از »ترامپ« و 
به ویژه »جبهه مقاومت« سخن گفته 
است. او باز هم مانند گذشته ساختار 
رســمی را شکسته اســت؛ کاری که 

محافظه کارها نمی کنند. 
»ِسرتِقی« که عذرخواهی نکرد

فردای انتشار این مصاحبه، نامه 

سرگشاده برادر محافظه کارش یعنی 
محسن هاشــمی به او خبرساز شد. 
محسن در این نامه با تاکید بر اینکه 
مصاحبه فائزه بهانه بــه افراطیون 
برای تخریب پدرشان داده، نوشت 
که نباید از مشــی میانــه روی پدر 
خــارج شــود و از او خواســت که 

عذرخواهی کند. 
محمــد هاشــمی، دیگــر عضو 
خانواده هاشمی  و برادر اکبر هاشمی 
رفســنجانی هم بالفاصلــه مواضع 
محسن هاشمی را تکرار و تصریح کرد: 
»موضعی که فائزه خانم گرفتند مورد 

تأیید خانواده ما نیست.«
فائــزه امــا در بخش دیگــری از 
مصاحبه ای که کــرده بود، گفته بود: 
»در خانواده همه فرزندان به مشــی 
سیاســی بابا نزدیک هســتند، من 
ِسرتِق شان هســتم.« بنابراین او که 
به قول خــودش »ِســرتِق« خانواده 
هاشمی اســت، نه تنها عذرخواهی 
نکرد، بلکه با صراحت بیشتری پاسخ 

برادر را داد. 
او دیروز در پاســخ به نصایح و نامه 
ظاهرا برادرانه محســن هاشــمی، 
نوشت: »به او حق می دهم چون برای 
خودش آینده ای ترسیم کرده و دنبال 

حذف موانع است.«
خطرناک تر از ترامپ را داریم

در بخــش دیگــری، در پاســخ 
انتقادهایــی که به جمله »دوســت 
داشتم ترامپ رأی آورد« شده بود هم 
نوشت: »چرا »برای ایران او را ترجیح 
می دادم«، چون بخش هایی و افرادی 
خطرناک تر از ترامپ در قلدری و عدم 
پایبندی به اصول و قواعد و مقررات با 
عملکرد و بعضا سیاست های نادرست، 
کشور را در سراشیبی ناکارآمدی ها، 
ســوء مدیریت ها، بی کفایتی هــا، 
دگم اندیشــی ها و حتی گاهی تا مرز 
تالشــی پیش برده اند، به مطالبات 
عمومی نه تنهــا توجهی ندارند، بلکه 
در خاموش کردن آن از هم ســبقت 

می گیرند.«
او در پاســخ بــه کســانی مانند 
محمدعلــی ابطحی، رئیــس دفتر 
رئیس دولت اصالحــات که به کنایه 
به فائزه هاشــمی در توئیتر نوشــته 
بود: »باور کنید وضع معیشت بیشتر 
مردم، مثل خاندان هاشمی نیست« 
نیز توضیح داد: »منتقدینی که واویال 
برای معیشــت مردم براه انداخته اند، 
آیا خطاب شعارها و رفتارها در صدها 
صحنه اعتراضــی، تحصن، اعتصاب 
و تجمعات اقشــار مختلف حداقل در 
سه سال اخیر را نشنیدند و ندیدند که 
متوجه مدیران و مسئوالن در داخل 
بود؟ به نظر می رســد درک مردم با 
تمامی مشــکالت از خواص بیشــتر 

است.«
علی رغم این پاســخ های صریح، 
او اما همچنــان در کانــون تیغ تیز 
انتقادهاست. حتی انتقادهایی از نوع 
سخیف جنسیتی؛ مانند آنچه حسن 

شــجاعی، نماینده مجلس در توئیتر 
نوشت با این متن که »اگر حاج قاسم 

نبود، فائزه کنیز داعش بود شاید.«
مرثیه ای برای آزادی بیان

در درون خانواده هاشمی نیز، نامه 
تازه از یاســر، فرزند کوچک خانواده 
رسیده است. او نوشته است: »اگرچه 
به آن بخش از سخنان منتشره  اخیرت 
در فضای مجازی نقد جدی دارم، اما 
این گونه اظهارنظرهاست که به آزادی 

بیان معنا می بخشد.«
نگاهی بــه واکنش ها اما نشــان 
می دهد، آزادی بیان نــه تقریبا بلکه 
تحقیقا وجود ندارد. شــاهد مثالش 
تیتر رســانه اصولگراســت که پس 
از نامه محسن هاشــمی در واکنش 
به اظهارات فائزه هاشــمی نوشــت: 
»تودهنی فائزه به محســن هاشمی/ 
چرا خانواده هاشــمی هیچ بزرگتری 

برای مدیریت ندارد؟«
این رســانه بــه نیابــت از همان 
مســلکی که اعتقادی به آزادی بیان 
و فردیت افــراد در یــک جامعه آزاد 
ندارد، در مطلب خود آورده اســت: » 
به نظر می رسد محسن هاشمی برای 
مدیریت خانواده هاشمی، باید روش 
و تدبیر دیگری بــه کار بگیرد و ابتدا 
نشان دهد در کنار نظام ایستاده است 
یا در کنار افرادی که به شــکل واضح 
می گویند ضدانقالب هستیم حتی با 
وجود نسبت فامیلی و از سوی دیگر، 
اقتدار خود را باید هم از داخل خانواده 
و هم در خــارج از خانواده به شــکل 
دیگری نشــان دهد، در حال حاضر 
نگاه افکار عمومی این است که خانواده 
هاشــمی هیچ بزرگی برای مدیریت 
خانواده ندارد و فرزنــدان ناخلف در 
حال بــروز دادن بیــش از پیش ذات 

سیاسی خودشان هستند.«
احتماال اینان می خواهند محسن 
هاشمی مانند همان پدری که با داس 
ســر دخترش را جدا کرد یا برادرانی 
که خود را برای کشــتن خواهر محق 
می دانند، صدای فائــزه را خفه کند! 
اما به نظر نمی رسد خانواده کهنه کار 
سیاســی ایران مبتنی بر این دست 
اندیشه های دگم و پوسیده اداره شود؛ 
حتی اگر اختالفــات میان خانواده به 

بیرون هم درز کند. 

دختر ساختارشکن آیت اهلل در میان مردان محافظه کار؛
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خبر

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از جزء به جزء الیحه 
بودجه سال ۱۴00 دفاع می کنیم چرا که پشت تمامی احکام 

آن منطق وجود دارد.
حسینعلی امیری در گفت وگو با ایلنا، درباره اظهارات برخی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر این که احتمال رد 
الیحه بودجه ۱۴00 که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، 
گفت: مواردی که در کمیسیون تلفیق تصویب می شود  ممکن 
است در صحن علنی مجلس شورای اسالمی دچار تغییراتی 
اساسی شود زیرا دیگر نمایندگان نیز پیشنهادات خودشان را 
دارند و همه آنها در کمیسیون تلفیق مطرح نمی شود. بنابراین 
کمیسیون تلفیق همه مجلس نیست و به الیحه بودجه، باید 

کل مجلس رأی دهد.
وی تاکید کرد: دولت نسبت به تعیین احکام بودجه، تبصرها، 
هزینه ها و درآمدها چند شیفت کاری جلســه برگزار کرد و 

منطق های قوی پشــت این احکام  وجود دارد، بنابراین از جز 
به جز الیحه بودجه دفاع و تالشمان را می کنیم تا نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی واقعیت های موجود همچون کرونا، 
جنگ اقتصادی تمام عیار که در آن هستیم و نیز شرایط سختی 

که این موارد بر مردم تحمیل کرده  اند را در نظر بگیرند.
امیری با بیان اینکه طبیعتا تامیــن ارز برای دولت راحت 
نیست و باید تالش کنیم، اظهار داشت: در تهیه الیحه بودجه 
سال ۱۴00 تنها توجه به درآمدهای دولت نکردیم. هرچند اگر 
ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی حذف شود این موضوع خود درآمدزا 
است اما دولت نمی خواهد فشارهای بیشتری از تحریم و کرونا 

بر مردم بیاید.
وی با بیان اینکه درست است مالیات می تواند یکی از منابع 
درآمدی برای کشور باشــد اما مردم در حال حاضر با وضعیت 
خاصی مواجه هستند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشاغل 

توسط کرونا از بین رفته و این یک واقعیت است. باید گفت در 
حال حاضر جنگ تحمیلی اقتصادی وجود دارد و مشــکالت 
بسیاری هم برای ما به وجود آورده اســت اگر در این شرایط 
بخواهیم مالیات ها را افزایش دهیم درست است که به نفع دولت 
می شود اما در واقع به ضرر مردم است و ما نمی خواهیم هیچ گاه 

چنین فشارهایی را به مردم منتقل کنیم.
معاون پارلمانــی رئیس جمهور به برخــی از اخبار مبنی 
بر افزایش عوارض گمرکی اشــاره کرد و گفت:دولت میتواند 
عوارض گمرکــی را افزایش و حتی نــرخ آن را باالتر هم ببرد 
اما این اتفاق منجر به باال بردن قیمت اجناس می شــود. بنابر 
این پشــت احکام بودجه منطق وجود دارد و امیدوار هستیم 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی در نظر بگیرند ما در چه 

شرایطی هستیم .
وی درباره اینکه مجلس ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی را حذف 
و بنا دارد قیمت ارز داخل بودجه را از یازده هزار و پانصد تومان 
به ۱7 هزار و ۵00 تغییر دهند،گفت: وقتــی قیمت ارز را باال 
می برند قطعا تاثیرش را بر کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم 
مشاهده می کنیم. اگر قیمت ارز نیمایی ۴ هزار و ۲00 عنوان 

شده قطعا کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفته و قصد این 
است که فشار بیشتری بر روی مردم وارد نشود.

امیری بیان کرد: پشــت قیمت هایی که برای ارز در الیحه 
بودجه در نظر گرفته شده منطق وجود دارد و وزرای اقتصادی و 
آقای نوبخت آمادگی دارند در مجلس منطق این قیمت گذاری 

را عنوان کنند.

امیری:

ازجزءبهجزءالیحهبودجهدفاعمیکنیم

 شماره   711 /  چهارشنبه 24 دی   1399  /   29 جمادی االول 1442  / 13  ژانویه   2021

ظریف: 
رهبرانقالبفرمودندکهمصوبه
هستهایمجلسبایداجرابشود

 KHAMENEI.IR پایگاه اطالع رســانی
گفت وگوی خود با محمدجــواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران را منتشر کرد. ظریف در بخشی از این 
مصاحبه درباره تصویب قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها از ســوی مجلس و اجرای آن توسط 
دولت، گفت: اّما دولت در مورد مصوبه  مجلس نظرات 
متفاوتی داشــت و ما آن نظرات را ابراز کردیم، ولی 
وقتی مصوبه  مجلس تبدیل به قانون شد، همه تابع 
قانونیم. وی تاکید کرد: رهبر انقالب هم در جلسه ای 

فرمودند که مصوبه  مجلس باید اجرا بشود. 
    

اتحادیه اروپا: 
غنیسازی20درصدیایران

عمیقانگرانکنندهاست
اتحادیه اروپا از ایران خواســت اقداماتش برای 
غنی سازی اورانیوم ۲0 درصدی را کنار گذاشته و 
تعهداتش در توافق هســته ای را اجرا کند. جوزپ 
بورل، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
بیانیهای گفت آغاز غنی سازی اورانیوم تا ۲0 درصد 
در تاسیسات فردو  »یک پیشروی جدی و موضوعی 
عمیقا نگران کننده است«. وی مدعی شد که این کار 

با توافق برجام هم سازگاری ندارد.
    

بلومبرگ بررسی کرد؛
اسرائیل،مشکلبایدنبرای

بازگشتبهبرجام
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، اسرائیل بارها 
اعالم کرده است که نمی خواهد آمریکا بدون امضای 
توافقی جدید، تحریم ها علیه ایــران را لغو کند و 
دنبال آن است که موضع سخت تری در خصوص 
برنامه هسته ای ایران، موشــک های بالستیک و 
نیروهای تحت حمایت ایران در منطقه اتخاذ شود. 
اسرائیل خطرناک است چراکه می تواند تالش های 
دیپلماتیک را از طریق عملیات های پنهانی علیه 
ایران بی نتیجه کند. نتانیاهو بارها موضعش را در مورد 
مخالفت با بازگشت بایدن به برجام اعالم کرده است؛ 
بنابراین به نظر می رسد که بایدن مسیر سختی را 

برای بازگشت به برجام در پیش دارد.
    

ایرانقراردادنکوبادرفهرست
کشورهایحامیتروریسمرامحکومکرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه اقــدام دولت 
آمریکا در قرار دادن نام کوبا در فهرست کشورهای 
حامی تروریسم را به شدیدترین وجه محکوم و بر 
همبستگی جمهوری اسالمی ایران با آرمان های 
دولت و ملت کوبا در مقاومت برابر نماد اســتکبار 
جهانی تاکید کرد. ســعید خطیب زاده در این باره 
گفت: کوبا به عنوان عضو فعال سازمان ملل متحد 
و پیشرو در مقابله با امپریایسم و استکبار جهانی در 
راستای حق حاکمیت ملی خود کامال آزاد و مخیر 
است با کشورهای همسایه خود در منطقه آمریکای 
التین و یا دیگر نقاط جهان ارتباط برقرار کرده و به 

ارتقای سطوح همکاری خود بپردازد.
    

جهانگیری در دیدار با وزیر تجارت عراق:
برایحجممبادالت20میلیاردی
ایرانوعراقبرنامهریزیکنیم

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، 
در دیدار با وزیر تجارت عراق و رئیس کمیســیون 
مشترک دو کشور، با بیان این که کمیسیون مشترک 
اقتصادی می تواند به تســریع مذاکرات و اجرایی 
شــدن توافق های ایران و عراق کمک کند، گفت: 
باید برای رسیدن به هدف ۲0 میلیارد دالری حجم 
مبادالت دو کشور برنامه ریزی کرد. وی همچنین با 
اشاره به دیدارهای رئیس کل بانک مرکزی و وزیر 
نیرو با همتایان عراقی خود اظهــار امیدواری کرد 
که توافقات انجام شده برای بازپرداخت مطالبات 
و استفاده از دارایی های ایران در کشور عراق هر چه 

سریعتر نهایی شود.
    

به دنبال انتقادات گسترده؛
کاظمصدیقیعذرخواهیکرد

حجت االســالم کاظــم صدیقی در مراســم 
بزرگداشت آیت اهلل مصباح در مسجد جامع قلهک 
گفت: »از روح بلند عالمه مصباح، خانواده ایشان و 
مؤمنین که این سخنان موجب جسارت به آنان شد، 
با همه وجود عذرخواهی می کنم. اوالً جا نداشت که 
من کرامت آیت اهلل مصباح را بگویم، ثانیاً مطلب دقیق 
نبود. شاید آن غسال هم به دلیل محبتی که داشته 
برایش توهمی پیش آمده است.« گفتنی است وی 
اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که آیت اهلل 
مصباح زمان فوت خود را می دانست و هنگام غسل 
نیز به گفته غسال چشمان خود را باز کرده »لبخند 

مهربانانه ای« زده و دوباره چشم ها را بسته است.

فائزه هاشمی در پاسخ 
انتقادهایی که به جمله 
»دوست داشتم ترامپ 

رأی آورد« شده، نوشت: 
»افرادی خطرناک تر 
از ترامپ، کشور را در 

سراشیبی ناکارآمدی ها، 
سوء مدیریت ها، 

بی کفایتی ها، 
دگم اندیشی ها و حتی گاهی 

تا مرز تالشی پیش برده اند

تنها دو پاراگراف از گفتگوی 
فائزه هاشمی درباره 

»ترامپ« و »حاج قاسم 
سلیمانی« کافی است تا 
نشان دهد که بار دیگر، 
مانند گذشته ساختار 

رسمی را شکسته است؛ 
کاری که محافظه کارها 

نمی کنند


