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اشتون کارتر :ایران ،چین و روسیه
چالش مهم آمریکا هستند

...

ویژههایخراسان

ابراهیمیان :زودتر باید فکری به حال قانون انتخابات کرد
نجات ا ...ابراهیمیان ،عضو حقوقدان شورای
نگهبان درباره لزوم تدوین قانون جامع انتخابات و
پرهیز از دادن اصالحیه همچون گذشته برای این
قانون ،اظهار کرد :هرچند برنامه ششم و بودجه
سال آینده وقت زیادی را از دولت و مجلس گرفته،
ولی به هرحال باید زودت��ر فکری به حال قانون
انتخابات کرد .وی در گفت و گو با تابناک افزود:
بهتر است که تدوین قانون جامع انتخابات در قالب
الیحه باشد .وی تصریح کرد :خیلی از مسائل راه
حل روشنی دارد مثل بحث مربوط به هزینه های
انتخاباتی .در قوانین انتخاباتی برخی کشورها به
کاندیداها می گویند که یک شماره حساب اعالم
کنند و کمک هایی که در زمان تبلیغات به آن ها می
شود باید در این حساب وارد شود.

برنامه دولت برای حضور  2وزیر در هیئت
مدیره سرخابی
باتوجهبهبرخیاختیاراتقانونبرنامهپنجسالهسومتوسعه
کههمچنانقابلیتاجرادارد،میتواننمایندگیسهامدولت
در مجامع عمومی شرکت های دولتی را بر عهده تعدادی
از وزرا قرار داد که بر این اساس ،قرار است بنا به درخواست
رسمییکیازاعضایکابینه،هیئتدولتطیروزهایآینده
نسبتبهتصویبعضویتوزرایتعاون،کارورفاهاجتماعیو
صنعت ،معدن و تجارت به عنوان نمایندگان سهام دولت در
ترکیبمجمععمومیشرکتهایفرهنگیورزشیاستقالل
وپرسپولیساقدامکند.

کمک  10میلیاردی کابینه به یک امامزاده
براساسابالغیهویژهدولتبهسازمانبرنامهوبودجه،تاکید
شده است مبلغ  100میلیارد ریال جهت بازسازی و ایمن
سازیزائرسراها،مجتمعفرهنگی،گنبدحرمخسارتدیده
ازرانشزمین،صحن،مرکزبهداشتیوسایرزیرساختهای
آستان مقدس امامزاده آقا علی عباس (علیه السالم) بادرود
در استان اصفهان در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی
قرارگرفتهواینبنیادهر 3ماهیکبار،گزارشاقداماتانجام
شدهرابهدولتارائهکند.

...
گزارش

گزارشوزیرومعاون وزارت بهداشت درباره
جزئیات وعلت درگذشتآیتا ...هاشمی
قاضی زاده هاشمی وزیربهداشت به برخی شایعات درباره
درگذشترئیسفقیدمجمعتشخیصمصلحتنظامواکنش
نشانداد.بهگزارشخبرگزاریصداوسیمااودرپاسخبهاین
کهضدانقالبازاظهاراتشمادربارهنبودتیمپزشکیهمراه
شخصیتهاسوءاستفادهکردهاندگفت:آنهاغلطکردند!
قاضیزادهافزود:آقایهاشمیخودشعالقهایبهداشتن
تیمپزشکینداشت.ویگفت:جایهیچگونهشبههاینبوده
ودالیلفوتآیتا...هاشمیرفسنجانیکامالواضحاست.به
گزارشفارس،پیشازاینوزیربهداشتدرحسینیهجماران
گفته بود :آن طور که به من گزارش شده تیم پزشکی همراه
ایشاننبودهدرحالیکهبایدهمراهیکشخصیتتیمپزشکی
باشد.اوتأکیدکردهبود:تیمپزشکیزمانیمتوجهمیشوند
کهفرصتازدسترفتهبودامااگراینگزارشیکهبهمنداده
شدهدرستباشدکوتاهیکردهاند.
▪ ▪آقاجانی :آیت ا ...هاشمی تیم پزشکی را به طور مستمر
کنارخودشاننمیپذیرفتند

بهگزارشتسنیموایسنا،محمدآقاجانیمعاوندرمانوزارت

مصوبهمجلسبرایایجادسامانهپدافندسایبر
وتقویتبنیهدفاعی
نمایندگانمجلس،دولترامکلفکردندبرایایجادسامانه
پدافندسایبراقدامکند.بهگزارشخراسان،درادامهبررسی
الیحهبرنامهششمتوسعهکشورنمایندگانمجلسباتصویب
ماده  ۱۲۵این الیحه ،جزئیات وظایف دولت را برای ایجاد
سامانهپدافندسایبرتعیینکردند.براساساینماده«دولت
مکلف است با هدایت و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل
اقدامات ذیل را به عمل آورد :الف -ایجاد سامانه پدافند
سایبر در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد ،پایش ،تشخیص و
هشداردهی،مصونسازیوافزایشتوانمقابلهباپیامدهای
ناشیازوقوعاحتمالیتهدیدبابهرهگیریازظرفیتدستگاه
های استانی و نیروهای مسلح با هدف مصونسازی و یا
بیاثرسازی اینگونه تهدیدات بر سرمایه های ملی .ب-
افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه
های اجرایی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل کردن
سیستمهاینرمافزاریدستگاهذیربطو توسعهآمادگیها».
نمایندگانمردمدرخانهملتهمچنینباتصویبماده۱۲۶
الیحه برنامه ششم توسعه ،دولت را نسبت به پرداخت کمک
هزینه مسکن گروهی از کارکنان نیروهای مسلح مکلف
کردند.همچنیننمایندگانمجلسطیمصوبهایدولترا
موظفبهتحکیموتقویتبنیهدفاعیکشوردرتمامیحوزهها
کردند.آنهادرادامهبررسیبرنامهششمتوسعهبا 173رای
موافق  10،رایمخالفو 3رایممتنعاز 236نمایندهحاضر
ماده  121را مصوب کردند .براساس بند الف ماده ، 121
دولتمکلفاستدراجرایبند 52سیاستهایکلیبرنامه
وبهمنظورافزایشتواندفاعیکشوردرترازقدرتمنطقهای
وتأمینمنافعوامنیتملی،حداقل 5درصدازمنابعبودجه
عمومیبهاستثنایواگذاریداراییهایمالی،درآمدهزینه
دستگاهها و درآمدهای اختصاصی را بهعنوان سهم تقویت
بنیهدفاعیدرردیفهایتقویتبنیهدفاعیدربودجهساالنه
کشوراختصاصدهد.همچنینبراساسبند بدولتموظف
است پشتیبانیهای الزم را به منظور افزایش توان دفاعی
کشور در تراز قدرت منطقهای و تامین منافع و امنیت ملی به
عملآورد.

خبرگزاری صدا وسیما -اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا درسخنرانی خداحافظی خود که درمیان شماری از نیروهای مسلح آمریکا برگزار شد چهار چالش پیش
روی آمریکا را کره شمالی ،ایران ،چین و روسیه برشمرد و افزود :باید اطمینان حاصل می کردم کسی که جایگزین من می شود ،بهترین نیروی رزمی را در آینده در
اختیار خواهد داشت.وزیر دفاع آمریکا با ستایش نظامیان کشورش ،گفت :به نظامیان افتخار می کنم زیرا دارند برای تامین امنیت همه مردم آمریکا می جنگند.

بهداشت درب��اره فوت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی گفت:
ایشانیکشنبهحدودساعت ۶بعدازظهربهصورتناگهانی
دچارایستقلبیشدندودربخشاورژانس،تیمکاملپزشکی
بربالینایشانحاضرشدند.ویافزود:دربخشاورژانستیم
کامل تخصصی شامل متخصصان قلب ،بیهوشی و طب
اورژانس بر بالین ایشان حاضر شدند و تا حدود یک ساعت و
سی دقیقه عملیات احیا ادامه داشت و همه اقدامات الزم و
درمانیممکنانجامشدامادرنهایتتأسفایشاندرساعت
 19و  30دقیقه به لقاء ا ...پیوستند.معاون درم��ان وزیر
بهداشت گفت :آیتا ...هاشمی رفسنجانی پزشکان مورد
اعتماد خود را داشتند ،اما به هر دلیلی تیم پزشکی را به طور
مستمرکنارخودشاننمیپذیرفتند.

به این سوال که آیا واقعا تخلفاتی مانند اسکن برگ
رأی در انتخابات امکان پذیر است؟ اضافه کرد :بله،
البته در حدود قانون انتخابات بررسی شد .یادم
است که در انتخابات مجلس ،هیئت های بازرسی
فرستادیم و بارها حکم به بازشماری آرا دادیم .آرا
را بررسی کردند و اگر یک رایی اسکن یا کپی بوده
یا یک ورقه غیرواقعی بوده ،از صندوق ها بیرون
آوردن��د .به هرحال این اصال خوب نیست و باید
زمینه آن را به حداقل برسانیم.

▪ ▪شکایات م��رب��وط ب��ه خرید و ف��روش رأی در
انتخابات گذشته قابل توجه بود

ابراهیمیان با اشاره به این که ما نیاز داریم ببینیم
که مشکل اصلی کجاست؟ یادآوری کرد :شکایات
مربوط به خرید و فروش رای در انتخابات گذشته،
خیلی قابل توجه بود .حاال نمی دانیم چقدر آن
واقع شده یا نه؟ چون اثبات آن راحت نیست .استاد
حقوق دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد :بعضی
ها ادعا می کردند که اشخاصی آمدند و آرا را کپی
کردند یا ادعا داشتند که برگه های رای اسکن شده
بود .خب این ها را با یک سازوکارهایی به راحتی می
شود به حداقل رساند .مسئله مربوط به جابه جایی
افراد برای رای دادن از یک حوزه به حوزه دیگر،
راه حل های روشنی در قوانین امروزی انتخابات
دارد .پس بهتر است این ها را زودتر جمع آوری و
ارائه کنیم .عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ

▪ ▪فقطدرسفرهایشهرستانتیمپزشکیمیپذیرفتند

محمد آقاجانی تاکید کرد :آی��تا ...هاشمی رفسنجانی
فقط در سفرهای شهرستان میپذیرفتند که تیم پزشکی
همراهشانباشدودرسایرمواقعتیمپزشکیهمراهشاننبود
وصرفادرسفرهاتیمپزشکیرابههمراهداشتند.

...

در حاشیه
عذرخواهی فرمانده سپاه از
مردم روستای قلعه سیمون

حذف نام خلیج فارس از
کتابهای درسی امارات

دیدار تیم رسانهای ایران با
عبدا ...عبدا...

نقدی :تردید در چرایی مذاکرات،
فاصله گرفتن از مسیر شهداست

تاکید رئیس جدید بر پرهیز از
اقدامات تشریفاتی در بسیج

فارس -سردار جعفری فرمانده
سپاه گفت :از طرف دولتهای
بعد از جنگ از مردم روستای
قلعه سیمون که پس از سیل گلستان زندگی
ناخوشایندی را تحمل کردند و مشکالتشان
برطرف نشد عذرخواهی میکنم.

ایلنا  -وزارت آموزش و پرورش
امارات عربی  ،دستور حذف نام
«خلیج ف��ارس» از کتا بهای
درسی را صادر کرد.براساس این گزارش
مدتها است که کشورهای عربی قصد دارند
نام خلیج همیشه فارس را تغییر دهند.

ایسنا -تیمرسانهایکشورمان
با رئیس اجرایی دولت وحدت
افغانستان دیدار کرد.عبدا...
عبدا ...در این دیدار بر پیگیری چالشها و
مشکالتمشترکدوکشورایرانوافغانستان
توسط رسانههای دو کشور تاکید کرد.

ایسنا  -س��ردار نقدی با بیان
اینکه ب��رای رسیدن به انرژی
هستهای بهترین سرمایههای
کشور را تقدیم کردیم،گفت :اگر زمانی تردید
کردیمچراوالیتفقیهتصمیمبهانجاممذاکره
گرفتند ،از مسیر شهدا فاصله گرفتهایم.

خ����ب����رگ����زاری ب��س��ی��ج -
سردارغیبپرور رئیس سازمان
بسیجگفت:بسیجنیازبهنسخه
دادن ازباال به پایین ندارد بیاییم در بسیج به
عنوان یکی از ارزش ه��ای اصیل انقالب
تشریفاتی کار نکنیم و اثر بخش باشیم.

روحانی :بیاییم به جای دیوار پل بسازیم

قدردانی خانواده هاشمی رفسنجانی از بدرقه باشکوه مردم
رییس جمهور در پیامی توییتری با اشاره به بدرقه باشکوه
پیکرآیتا...هاشمیرفسنجانی،خواستاراستفادهازاین
فضابرایایجاددوستیووحدتملیشد.بهگزارشایرنادر
توئیتشبگذشتهحجتاالسالموالمسلمیندکترحسن
روحانیبهدنبالوداعمیلیونیمردمومسئوالننظامباآیت
ا...هاشمییاردیرینامامورهبریآمدهاست«:امروزبرای
وداعباآنمردتاریخسازهمهآمدهبودند،بیاییمازاینفضا
برایدوستی،آشتیووحدتملیاستفادهکنیم.به جای
دی��وار ،پل بسازیم ».همچنین خانواده آی �تا ...هاشمی
رفسنجانیدرپیامیضمنقدردانیازحضورباشکوهمردم
ایراندرمراسمتشییعوبدرقهآیتا...هاشمیرفسنجانی،
اعالم کردند« :ام��روز تنها وداع با هاشمی نبود؛ مردم با
مظلومیتبهشتی،تفکرمطهری،آزاداندیشیطالقانیو
شجاعتوصالبتخمینیکبیروداعکردند».دربخشیاز
اینپیامآمدهاست«:هاشمیمدافعمظلومینودغدغهمند
گشودن انسدادها در حیات جامعه بود ،قوام نظام را در
وحدتی حداکثری و بودن همه با هم میدانست و امروز
شاهدبودیم،همهباهمبرایاوآمدند.امروزاحساسکردیم
تنهامادرفراقپدرننشستهایمکهمیلیونهانفربرایرحلت

پدری بیبدیل به سوگ نشستهاند .اما چگونه میتوانیم
هاشمی را زنده ندانیم در حالی که امتداد تفکر او را در
چشمان غمگین و خیل انبوه بیشمار مردمانی میبینیم
کهمانندهاشمیمیاندیشندوماننداودغدغهسرافرازی
ای��ران با اعتدال و آرام��ش را دارن��د» .در بخش دیگری از
این پیام با بیان این که «همان گونه که لحظه لحظه حیات
هاشمی راهگشای کشور بود ،وداع و بدرقه بینظیر مردم
نیز میتواند سرمایهای بزرگ برای ایران و مبدأ بازگشت
جامعهبهمسیراعتدالووحدتباشد»تصریحشدهاست:
«درپایانزبانمانقاصراستازآنکهسپاسخودراازسیل
الطاف م��ردم قدرشناس ای��ران ،مسئوالن نظام به ویژه
رهبرانقالب،مراجععظامتقلید،علماونخبگان،رهبران
سایر ادیان و مذاهب و مردم و مسئوالن کشورهایی که با
همدردی و همراهی تحمل این ضایعه بزرگ را برای ما
آسانتر ساختهاند اعالم نماییم .پیکر خسته این مجاهد
نستوهدرکنارمراداوخمینیکبیربهآرامشیابدیرسید
اماعشقهاشمیبهمردم،مرگاوراناممکنساختهاست.
هاشمیزندهاستتاانقالبزندهاست،هاشمیزندهاست
تاملتزندهاندوراههاشمیپایندهخواهدماند».

واکنش ها به عملکرد رسانه ملی
در پوشش اخبار درگذشت آیت ا ...هاشمی
پوشش اخبار مربوط به درگذشت آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط
صدا وسیما واکنش های متفاوتی را در پی داشت.
درحالی که صالحی امیری وزیر ارشاد و سید محمود
دعایی از عملکرد صداو سیما تقدیر کردند ،علی مطهری
و پارسایی نماینده شیراز از عملکرد این سازمان انتقاد
داشتند.
▪ ▪تشکر صالحی امیری از رسانه ملی

درای��ن ب��اره صالحی امیری
وزی��ر ارش��اد در گفت وگ��و با
باشگاه خبرنگاران با اشاره
به پوشش رسانه ای مراسم
رحلت آیت ا ...هاشمی اظهار
ک��رد :بنده از آق��ای عسکری
ری��اس��ت رس��ان��ه ملی تشکر
کردم و به ایشان گفتم صدا
و سیما کار خود را به نحو احسن انجام داد.
▪ ▪دعایی :صدا و سیما به بهترین نحو وظیفه خود را
انجام داد

همچنین حجت االس�لام سید محمود دعایی مدیر
مسئول روزنامه اطالعات هم در گفت و گو با باشگاه
خبرنگاران در این باره گفت :صدا وسیما در این چند روز
به بهترین نحو وظیفه خود را انجام داد .حجت االسالم
محمد اش��رف��ی اصفهانی
رئیس هیئت بدوی رسیدگی
به تخلفات اداری نیز در گفت
وگو با این خبرگزاری تاکید
کرد :الحق و االنصاف رسانه
ملی به نحو احسن در پوشش
ای��ن مراسم حضور داش��ت و
سنگ تمام گذاشت.
▪ ▪مطهری :صداوسیما در حیات آقای هاشمی رفتار
درستی با او نداشت

این درحالی است که علی مطهری نایب رئیس مجلس
درخصوص تغییر مشی صداوسیما درب��اره آی��تا...

هاشمی رفسنجانی گفت :صداوسیما در حیات آقای
هاشمی رفتار درستی با او نداشت .وی افزود :هرکس
از دنیا میرود او را تکریم میکنند اما این طور نباید باشد
که هرکس بمیرد از او تجلیل کنند و اگر انتقادی داشت،
در زمان حیاتش او را بایکوت کنند .مطهری تاکید کرد:
این نظر شخص رهبری است که باید همه نگا هها در
صداوسیما مطرح باشد.
همچنین بهرام پارسایی عضو فراکسیون امید ونماینده
م��ردم شیراز طی تذکری در مجلس از پوشش خبر
درگذشت آی �تا ...هاشمی
در صدا و سیما انتقاد کرد و
گفت :نحوه پوشش ص��دا و
سیما درخ��ور و شایسته این
ان��س��ان ب��زرگ ن��ب��ود .برخی
نیز به انتقاد از روی��ه دوگانه
صدا وسیما در زمان حیات و
بعد از فوت آیت ا ...هاشمی
پرداختند از جمله توئیتی به نقل از توئیتر منتسب به
دکترعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاددرفضای
شبکه های اجتماعی به این مضمون دست به دست می
شد «:تلویزیون پیاپی تصویر هاشمی رفسنجانی را نشان
می دهد ،دختر نه ساله ام می گوید من تا حاال این آقا را
در تلویزیون ندیده ام ،از پاسخ می مانم».
▪ ▪عسکری :انتقادها را روی چشم می گذاریم

در همین حال رئیس سازمان
صداوسیما هم در واکنش
به انتقادهای اخیر درب��اره
نحوه بازتاب رسانهای مراسم
تشییع پیکر آیتا ...هاشمی
رفسنجانی گفت :انتقادها
را روی چ��ش��م م�یگ��ذاری��م
و سعی میکنیم نسبت به
انتقادها ،عملکردمان را اص�لاح کنیم .به گ��زارش
انتخاب علی عسکری در پاسخ به سوالی درباره پوشش
ندادن سخنرانیها و اظهارنظرهای آیتا ...هاشمی
رفسنجانی در برنامههای تلویزیونی و رادیویی افزود :ما
که همواره از ایشان تکریم کردهایم.

...

آنسویسیاست
هادی محمدی

ای کاش بود

میلیون ها ایرانی قدرشناس در حالی روز گذشته با شکوه
و بزرگی و با چشمانی اشکبار سردار جبهه های خیبر و
کربالی  5و فاو و والفجرها را تا آرامگاه امام و شهدا تشییع
کردند که هنوز می شد بهت و حیرت ناشی از این داغ و
فقدان بزرگ را در چهره بسیاری از آن ها دید؛ داغی که
شاید سال ها ترمیم پیدا نکند و به قول بزرگان انقالب با
گذشت زمان بیش از گذشته خود را نشان خواهد داد.
نمی دانم همزمانی رحلت او با قیام  19دی قم  ،وفات
حضرت معصومه(س) و شهادت امیر کبیر چه حکمتی
دارد که حتما هیچ کار خدا بی حکمت نیست اما هر چه
هست هنوز هم نوشتن کلمه «مرحوم» قبل از نام آیت ا...
هاشمی رفسنجانی این روزها سخت ترین کار برای بنده به
عنوان خبرنگاری که چندین سال از نزدیک و از دور اخبار
ایشان را رصد می کردم است ولی چه کنیم که این پرونده
محتوم همه ماست که با پرونده ای مشحون از فعالیت و
تالش در پیشگاه خدای متعال حاضر شویم که ای کاش
این پرونده سنگین از خدمت و برکت برای خلق باشد  .اما
هیچ کس برای رهبر عزیز و ملت ایران هاشمی نمی شود
 ،برای خبرنگاران هم چیز دیگری بود ،هرگز او را بدون
لبخند در برابر عکاسان و خبرنگاران ندیدم  ،حواسش به
همه چیز بود و هر گونه آزاری نسبت به اصحاب رسانه را بر
نمی تابید و نسبت به اطرافیان و محافظانش تذکر می داد
 .روزی که وارد ستاد انتخابات شد آنچنان ولوله ای برپا
کرد که وقت رفتنش هیچ چیز سرجایش نبود .آخرین بار
در افطاری اصحاب هنر و رسانه دیدمش  ،حضورش گرما
بخش بود و اعتماد به نفس را باال می برد .با وجود نقدهایی
که از او داشتی اما دوستش داشتی .حتی سال  92که او
را به خاطر پیری و سن باال رد صالحیت کردند هم حرفی
و حرکتی برخالف نظام انجام نداد؛ تا احمد توکلی به من
بگوید «هاشمی بین قدرت و مصلحت نظام ،مصلحت را
برمی گزید و ماجرای رد صالحیت از آن جمله است».
گفته بود حاال و بعد از انتخابات  94می تواند راحت بمیرد
 .خوب شد این جمله که ابتدا منتشر نشد و سپس با ذوق
و شوق توسط یکی از رسانه های همیشه منتقدش روی
خروجی ها رفت منتشر شد تا مردم بدانند هاشمی دنبال
چه بود و چه هست .به نظرم او که همیشه رفتار و گفتارش
نشان از دلی آرام و قلبی مطمئن داشت  ،با همین حالت
نیز بدرود حیات گفت و کسی را به زحمت نینداخت تا در
آخرین لحظه های حضور و تنفس در جمهوری اسالمی
نیز مرد گردنه های حساس و سخت نظام  ،باز هم هزینه
و باری برای نظام نباشد .صداوسیما این چند روز الحق
واالنصاف در تجلیل از او خوب عمل کرد اما صد حیف که
دیگر او نیست؛ کاش کمی زودتر به این فکر می رسید و ما
را حسرت به دل نمی گذاشت ...فقدان او آنچنان سنگین
و سخت است که با خود می گویم ای کاش بود و تهمت ها
هم بودند ای کاش بود و تخریب ها هم بودند ای کاش بود
و  ...فقط ای کاش بود.

...

یادداشت
دکترحامدرحیم پور

کابوس مرصاد،هدیه مرحوم هاشمی
رفسنجانی به منافقین
منافقین در پی درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی پیش
از همه به جنب و جوش درآمده و به نفرتپراکنی توامان به
مرحوم هاشمی و جریان انقالب روی آوردند .مریم رجوی
قاتل به خاطر رحلت آق��ای هاشمی در پوست خود نمی
گنجد و چند توییت خوشحالی گذاشته است .به نوشته
آسوشیتدپرسبرخالفبسیاریازکشورهایعربیحاشیه
خلیج فارس  ،یکی از شبکههای تلویزیونی وهابی عربستان
سعودی وابسته به دولت این کشور نیز مصاحبهای با یکی
از مقامات گروهک منافقین را پخش کرد که این مقام در
آن به بدگویی از آی��تا ...رفسنجانی پرداخته بود.ابراز
شادمانی مکرر منافقین ،بیش از همه ،عالمت راهنمایی
برای جریانات سیاسی کشور است تا متوجه مرزهای واقعی
انقالب باشند .مرز انقالب ،جریاناتی در دنیا هستند که به
واسطهانقالباسالمیموجودیتشانبهخطرافتادهاستو
چارچوبانقالبراایناختالفاتبنیادینتعیینمیکندونه
تفاوتهادرسالیقسیاسیداخلکشور.جریاناتانقالبیبا
تمامتفاوتنظرها،نهایت ًاازدرگذشتچهرهایچونهاشمی
اندوهگین میشوند ،اما جریان ضدانقالب همان است که
برایش تفاوتی بین چهرههای انقالبی مختلف با هر سلیقه
سیاسیندارد.فقدانتکتکاینچهرهها،برایشاناسباب
پایکوبی است .فراموش نکرده ایم سرکرده منافقین در ۸۸
چگونه از فتنه گری موسوی و کروبی خوشحال بود و حاال از
رحلتآیتا...هاشمیرفسنجانیشادمان.دلیلشادمانی
آنها مشخص اس��ت ،آی��تا ...هاشمی رفسنجانی ،گفته
بود« :خیانتهای منافقین در تاریخ نظیر ندارد ،عملیات
مرصاد نیزنمونهای از اقدامات خائنانه این گروهک در حق
ملت ایران است که با شکست مفتضحانه آنها و حامیان
بعثیشان روبه رو شد».آری عملیات مرصاد به فرماندهی
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،جواب دندان شکنی برای
رجوی ها بود و دنباله روهای آنها هنوز از کابوس مرصاد
هراسناک اند.
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