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همزمان با اعالم خبر ســفر حسن 
کاظمی قمی، نماینده ویژه رئيسی در 
امور افغانستان، به کابل خبر سفر احمد 
مسعود به ایران نيز تایيد شد. سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران دیروز اعالم کرد 
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئيسی 
در امور افغانستان، به زودی به کابل سفر 
می کند. خطيب زاده البته زمان دقيق 
این ســفر را اعالم نکرده اســت.روابط 
ایران و افغانستان از زمان روی کار آمدن 
طالبان مورد توجه تحليگران سياسی و 

کشورهای همسایه بوده است.
سفر کاظمی قمی به افغانستان در 
حالی قرار است انجام شود که در روزهای 
گذشته خبر حضور احمد مسعود در ایران 
مطرح شد. آنچه مشــخص است ایران 
از زمان ســر کار آمدن طالبان تالش به 
نقش آفرینی در رابطه با کشور همسایه 

و تعامل با آن داشته است.
ایران اخيرا نشستی با نماینده های 
کشورهای همسایه افغانستان پيرامون 
آینده افغانستان برگزار کرد، اما دعوتی 
از طالبان به عمل نياورد. ایران اعالم کرده 
هنوز طالبان را به رســميت نشناخته 

است اما در طول دو ماه گذشته، استاندار 
خراسان رضوی دو بار به افغانستان سفر 
و با برخی وزرای گروه طالبان دیدار کرده 
است.خبرگزاری اســپوتنيک روسيه 
نيز روز شنبه گزارش داده بود که احمد 
مســعود، فرمانده جبهه پنجشــير در 
افغانستان، چهارشنبه گذشته با محمد 
اسماعيل خان والی سابق والیت هرات 

در مشهد دیدار کرده است.
دیــروز ســخنگوی وزارت خارجه 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه روز 
گذشته خبرگزاری اسپوتنيک اعالم کرد 
احمد مسعود سفری به مشهد داشته و با 
اسماعيل خان و تعدادی از مقامات ایران 
دیدار کرده اســت و آیا این سفر را تأیيد 
می کنيد، گفت: ســفرهای انجام شده 
به ایران با موضوعات مختلف به صورت 
عادی و با آگاهی کابل و دوستان مان در 
جهات مختلف جامعه مدنی و گروه های 
افغانی انجام شده و می شود. در هفته ای 
که گذشــت در خصــوص توافق ميان 
شرکت توانير و شرکت برشنا افغانستان 
در خصوص صادرات برق به افغانستان 
سفری انجام شد.وی همچنين با اشاره 
به انتخاب کاظمی قمی به عنوان نماینده 
ویژه رئيس جمهور در امور افغانســتان 

خاطرنشان کرد: ایشان در وزارت خارجه 
مستقر شده  و فعاليت هایشان را شروع 
کرده اند و به زودی نيز سفری را به کابل 

خواهند داشت
حضور احمد مسعود و شرط تالش 

برای دولت فراگیر
احمد مسعود، فرمانده جبهه مقاومت 
افغان مســتقر در والیت پنجشير نماد 
مقاومت مردمی در برابر طالبان است. 
او در شــهریور ماه اعالم کــرده بود در 
صورتی فعاليتش را متوقف و از سياست 
کناره گيری می کند که طالبان دولت 
فراگير تشکيل دهند و آزادی و برابری 

بين شهروندان را تضمين کنند.
احمد مســعود، در گفت وگو با فارن 
پالســی گفته بود: اگر طالبان تصميم 
داشته باشــند قدرت را با همه تقسيم، 
همچنين عدالت را برقرار کنند و نيز به 
همه در افغانستان آزادی و برابری بدهند، 
در آن زمان از موضعم عقب نشينی کرده 
و از سياســت کناره گيری می کنم. به 
اعتقاد او همــه راه حل های دیگر از نظر 
نمایندگان مقاومت غيرقابل قبول است 
و در غير این صورت تقابل با طالبان ادامه 
می یابد.مسعود همچنين با بيان اینکه 
هيچ حمایت خارجی دریافت نمی کنم، 

گفته بود: بسياری از کشورهای منطقه 
در کنار طالبان هستند.اتهامی که آمریکا 
و برخی کشــورهای اروپایی و منطقه 
به ایــران زده و او را در کنــار طالبان در 
حاکميت بر افغانســتان دیدند. به نظر 
می رسد جمهوری اسالمی ایران تالش 
گسترده ای برای نقش آفرینی در آینده 
سياسی افغانستان و تالش برای برقراری 

صلح در نظر گرفته است.
پيــش از روی کار آمــدن طالبان 
مقام های ایرانی از جملــه حميدرضا 
بهرامی، ســفير ایران ادعای حمایت از 
طالبان و کمک برای سرکار آمدن طالبان 
را رد کردند، اما سفير ایران در کابل گفته  
بود: با طالبان تمــاس داریم و حتی این 
تماس را تبدیل بــه ارتباط نکردیم زیرا 
نخواستيم برای طالبان مشروعيت زایی 
شود. او هدف این تماس را تشویق گروه 
طالبان برای پيوستن به روند مذاکرات 

صلح با دولت افغانستان توصيف کرد.
اما همزمان بــا اوج گرفتن تحوالت 
افغانستان، مجلس شــورای اسالمی 
نشســت غيرعلنی  با حضــور فرمانده 
سپاه قدس برگزار کرد. ســردار قاآنی 
در این جلســه گزارش کاملــی درباره 
آخرین وضعيت و تحوالت افغانستان به 
نمایندگان مجلس ارائه کرد. در همين 
خصوص سردار قاآنی تاکيد کرد آنچه 
برای ما در افغانستان اهميت دارد، این 
اســت که امنيت جمهوری اســالمی 
مخدوش نشود، نقشه آمریکا این است 
که ایران را با جهان اهل ســنت درگير 
کند، بنابراین جمهوری اســالمی باید 
به گونه ای عمل کند کــه امنيت ایران 
مخدوش نشده و آمریکا به اهداف خود 
دســت نيابد.با این حال در داخل ایران 
این اصولگرایان بودند کــه از روی کار 
آمدن طالبان در افغانســتان استقبال 
کرده و آن را در سياست خارجی ایران و 
همسایگان موثر دانستند. اما منتقدان به 
موضع گيری پرداخته و گذشته طالبان 
را به رخ اصولگرایان کشيدند. از جمله 
عباس عبدی که در واکنش به فرش قرمز 

اصولگرایان برای طالبان معتقد است: 
توجيهاتی ازجمله اینکه این طالبان آن 
طالبان قبلی نيست، بسيار ساده لوحانه 
است. اتفاقا اگر این بار تفوق پيدا کنند، 
خشونت بيشتری عليه دیگران به کار 
خواهند برد چون خيال شان از دخالت 
دوباره غرب آسوده است. به  عالوه طالبان 
به صراحت اعــالم کرده کــه خواهان 
تشکيل حکومت اسالمی است، حتی 
همين ایده هــم در تقابل با خواســت 
اصولگرایان است، چون چنين حکومتی 
دشمن اول خود را حکومت ایران تعریف 
خواهد کرد و از آنجا که شيعيان را کافر 
می دانند، به سادگی ظلم و ستم و قتل عام 
آنان را آغاز خواهند کرد. از همه بدتر اینکه 
حاکميت طالبان موجب عقب گرد شدید 
اقتصاد در افغانستان می شــود و رواج 
مواد مخدر و هم زمــان عمق فقر مردم 
افغانستان بيشتر می شود و این عوارض 
منفی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.با 
چنين رویکردی در بين منتقدان پنجم 
آبان ماه دومين دور نشست وزرای امور 
خارجه همســایگان افغانستان در مقر 
وزارت امور خارجه با مشــارکت محمد 
مخبر، معاون اول رئيس جمهور، حسين 
امير عبداللهيان وزیر امور خارجه ایران 
و وزرای امور خارجه ازبکستان، چين، 
ترکمنستان، تاجيکستان و پاکستان، 
وزیر امور خارجــه روســيه و آنتونيو 
گوترش دبيرکل سازمان ملل برگزار شد.
در این نشســت وزرای امور خارجه 
کشورهای همسایه افغانستان بر اهميت 
شنيدن صدا و خواسته مردم افغانستان 
از سوی جامعه بين المللی تاکيد کردند 
و خواستار این شدند که گروه حاکم بر 
افغانستان)طالبان( به تعهدات خود در 
مقابل خواسته های مردم افغانستان و 
انتظارات جامعه بين الملل عمل کند. 
آن ها همچنين بر اهميت تشکيل دولت 
فراگير در این کشور با مشارکت و حضور 
گروه های مختلف افغانســتانی تاکيد 
کردند. احمداهلل وثيق، معاون سخنگوی 
طالبان، با تمجيد از نشست اخير تهران با 

موضوع کشورهای همسایه افغانستان، 
برگزاری این نشست را به سود افغانستان 
دانســت، اما در واکنش به درخواست 
شرکت کنندگان این نشست مبنی بر 
ایجاد حکومتی فراگيــر در کابل گفت 

کابينه کنونی طالبان فراگير است.
در داخل اما شاید صریح ترین موضع 
را نسبت به طالبان مولوی عبدالحميد، 
امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان داشته 
است که انتقادات زیادی را برانگيخت. 
او از جمله افرادی بــود که به طالبان به 
خاطر تصرف افغانستان پيام تبریک داد 
و این پيام جنجالی شد.او در اظهارنظر 
دیگری به تازگی ابــراز اميدواری کرده 
که افغانستان در دوران طالبان یک بازو 
برای جمهوری اســالمی و کشور های 
دیگر باشداو همچنين از کشورهای دیگر 
خواسته درباره گروه طالبان پيش داوری 
نکنند و ابراز اميدواری کرده که طالبان 

بتوانند اسالم واقعی را پياده کنند.
 تحليلگران معتقدند ایران براساس 
سياســت درســت و کامال دقيــق،  بر 
واقعيت های ميدانی افغانستان تسلط 
دارد. ایــران تالش می کنــد به اجماع 
مبتنی بر رأی مردمی طالبان تاکيد کرده 
و با در نظر گرفتن منافع کشــور تالش 
کند به توافقی خارج از ميدان جنگ بين 

طالبان و دولت مرکزی دست پيدا کند.

حضور احمد مسعود در ایران و سفر کاظمی به کابل تایید شد

تحوالت جدید در رابطه ایران با افغانستان طالبانی

نشست خبری

»مســير بازگشــت آمریکا به برجام روشن 
است.« این جمله ســخنگوی وزارت خارجه در 
نشست خبری روز گذشــته بود.او پس مراحل 
بازگشت به برجام را با صراحت بيشتری نسبت به 
قبل اعالم کرد.مواردی که اگر فقط برای رسانه ها 
بيان نشــده باشد،نشــان از راه پيچيده و دور از 
دسترس مذاکرات دارد.چرا که در قسمت دیگر 
گفته هایش هم از بن بست های جدی موجود 
بر سر توافقات هسته ای گفت و اعالم کرد: ما در 
جریان مذاکرات وین پيشرفتهایی داشتيم این 
پيشرفتها قابل توجه بود ولی بن بستهای قابل 

توجهی نيز داشتيم.
خطيب زاده رسما در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد مســير بازگشــت آمریکا به برجام روشن 
اســت. آن ها باید بپذیرند که به عنوان مقصر 
اصلی وضعيت فعلی از مســيری کــه رفته اند 

باید برگردند. بایــد تحریم های ظالمانه ای که 
بعد از خروج آمریکا از برجام اعمال شده یکجا 
و به صورت موثر برداشته شود و این تضمين را 
بدهند که هيچ دولتــی در آمریکا مجددا دنيا و 
حقوق بين الملل را به ســخره نخواهد گرفت و 
آن ها قانون را زیر پا نمی گذارند و شرایط کنونی 

تکرار نخواهد شد.
خطيب زاده در پاسخ به ســوالی در ارتباط 
با اظهارات ساليوان مشــاور امنيت ملی آمریکا 
مبنی بر اینکه ایران تمایلی برای بازگشــت به 
برجام نشان نداده است، اظهار کرد:  آمریکا باید 
بداند که عضو برجام نيســت و به دیگر اعضای 
برجام نمی تواند اظهاراتی را منتســب کند و یا 

درخواست هایی را داشته باشد.
وی در همين ارتباط افزود: آن ها باید در ابتدا 
برادری خود را ثابت کنند. متأســفانه در عمل 

همچنان می بينيم که مقامات آمریکایی اصرار 
بر این دارند که ميراث ترامپ را در مورد اعمال 
تحریم های فراقانونی و فراسرزمينی عليه ایران 
را حفظ کنند.سخنگوی وزارت خارجه با اشاره 
به برخی از اظهارات مقامات آمریکایی در مورد 
بازگشت به برجام و اصالح مسيری که تاکنون 
طی شده است،  گفت: آنچه برای ما مهم است 
عمل است و متأسفانه عملی که از دولت فعلی 
آمریکا می بينيم در خالف جهت اعالمی آن ها 
بوده است.سخنگوی وزارت خارجه همچنين 
در پاسخ به سوال دیگری در مورد حضور آمریکا 
در کميسيون مشترک برجام و تأکيد تيم مذاکره 
کننده ایران در مذاکراتی که قرار است در هشتم 
آبان ماه برگزار شود، تصریح کرد:  آمریکا عضو 
برجام نيســت و مسير بازگشــتش در ابتدا از 
حصول اطمينان ایران و ۱+۴ از رفع تحریم های 

اعمال شــده از ســوی این کشــور می گذرد. 
مطمئنا آمریکا تا آن روز نمی تواند در کميسيون 

مشترک برجام حاضر شود.
 وی هم چنين خبــرداد: معاون سياســی
 وزیر خارجه به پایتخت چند کشــور اروپایی از 
جمله آلمان، فرانسه و انگليس سفر می کند و در 
طول این سفر در ارتباط با موضوعات دوجانبه و 
دیگر موضوعات مورد عالقه بين ایران و طرفين 

رایزنی و گفت وگو خواهند کرد.
خطيب زاده در همين ارتباط افزود:  البته 
چون ایشــان مذاکره کننده ارشــد ایران در 
مذاکرات هستند قطعا در جریان این سفرها 
در خصوص گفت وگوهای پيش رو نيز رایزنی و 
گفت وگو خواهند داشت.خطيب زاده در ادامه 
این نشســت خبری که بيش از یک ساعت به 
طول انجاميد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
با توجه به ازسرگيری مذاکرات وین آیا حسن 
نيتی از سوی آمریکایی ها مشاهده کرده ایم و 
اگر آمریکایی ها حاضر نشوند که زمينه را برای 
آزادی دارایی های ما فراهم کنند همچنان به 

مذاکره ادامه می دهيم گفت:  ما اساسا مذاکره 
می کنيم تا تمام حقوق حقه مردم ایران استيفا 
و محقق شود.سخنگوی وزارت خارجه با بيان 
اینکه متاســفانه آمریکایی ها هنوز رویکرد 
یکجانبه گرایانه  خود را کنار نگذاشته اند گفت: 
ما امروز این رویکرد یکجانبه گرایی را در بحث  
لغو تحریمها  نيز مشاهده می کنيم و آنها می 
خواهند این رویکرد را  در بحث لغو تحریمها 
اعمال کنند و در همين چارچوب ليست سبز و 
قرمز و ... ارائه می کنند. مادامی که این رویکرد 

تغيير نکند در وین تغيير ایجاد نمی شود.

خطیب زاده با اشاره به روند مذاکرات برجام اعالم کرد:

بنبستهایجدیبرسرتوافقاتهستهای

 شماره   930 /سه شنبه 18 آبان   1400  /   4 ربیع الثانی 1443  / 9 نوامبر   2021

تحلیلگران معتقدند ایران 
براساس سیاست درست و 
کامال دقیق،  بر واقعیت های 

میدانی افغانستان تسلط 
دارد. ایران تالش می کند به 
اجماع مبتنی بر رأی مردمی 

طالبان تاکید کرده و با در 
نظر گرفتن منافع کشور 

به توافقی خارج از میدان 
جنگ بین طالبان و دولت 

مرکزی دست پیدا کند

سارا فراهانی

گفتوگویتلفنی
وزرایخارجهایرانوانگلیس

حســين اميرعبداللهيان، وزیر امــور خارجه 
کشــورمان و ليز تراس، وزیر خارجه انگليس روز 
دوشــنبه در یک گفت وگوی تلفنی در خصوص 
مســائل دوجانبــه، گفت وگوهای ویــن و برخی 
موضوعات منطقه ای به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در این 
مکالمه تلفنی ، یادآور شد که بخش اعظم توافقات 
تجاری ميان دو کشور پس از برجام اجرایی نشده اند و 
ارتقای حجم تجارت و تسهيل مراودات مالی ميان دو 
کشور نيازمند افزایش تحرک و اقدامات لندن است.
اميرعبداللهيان همچنين با یادآوری بدهی قدیمی 
انگلســتان به ایران، بازپرداخت این بدهی را حق 
ملت ایران خوانده و بر لزوم اقدام فوری لندن جهت 

بازپرداخت هرچه سریع تر این بدهی تأکيد کرد.
    

وزیر کشور ادعا کرد
تقاضایمردمومجلسبرایحضور

سرداراندرمسنداستانداریها 
احمد وحيدی،وزیر کشــور در مراسم معارفه 
اســتاندار قم گفت: امروز این مسئوليت به رزمنده 
دیگری واگذار می شود که اميد می رود به خوبی در 
این جبهه به مردم قم خدمت کند.وزیر کشور با بيان 
اینکه سردار شاعچراغی محبوب القلوب هستند، 
افزود: با توجه به درخواست های زیاد برای انتصاب 
ایشان بر مسند استاندار قم، انتصاب ایشان افتخاری 
برای نظاميان اســت.وی در پاسخ به حواشی اخير 
مبنی بر انتصاب نظاميان در استانداری های کشور، 
تصریح کرد: حضور سرداران و رزمندگان در مسند 
استانداری های کشور تقاضای مردم و نمایندگان 

مجلس بود.
    

سخنرانیتندنمایندهشازند
علیهرئیسیودامادش 

محمود احمدی نماینده شازند در مجلس، در 
ســخنان اخيرش بار دیگر به ابراهيم رئيسی بابت 
مشکالت کالمی انتقاد کرد و او را از »مقدادیسم« 

بر حذر داشت. 
به گزارش برترین ها،  پس از این بيانات، بسياری 
روی سخن نماینده شــازند را »مقداد نيلی« داماد 
رئيسی دانســتند که به زعم عده ای نقش پررنگی 
در تصميم گيری ها و انتصابات رئيس جمهور دارد. 
انتقاد از سفرهای کم اثر رئيسی به شهرستان ها و 
انتخاب مدیران از دانشــگاه امام صادق)ع( از دیگر 

نکاتی بود که این نماینده مطرح کرد.
    

بازگشتعلیالریجانی
بهدانشگاه 

سایت جماران در خبری از بازگشت رئيس سابق 
مجلس به دانشگاه خبر داد. 

در ادامه  ســکوت سياســی الریجانی،پس از 
نامه هایی که به شورای نگهبان برای علنی کردن 
دالیل رد صالحيتش داشت حاال خبر آمده او با شروع 
کالس ها مشــغول تدریس دررشته ی فلسفه ی 

دانشگاه تهران شده است.
    

حضورحجتاالسالمقرائتی
درجلسههیأتدولت 

حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتی روز 
گذشته در جلسه هيئت دولت حضور یافت و برای 
افراد حاضر در جلسه سخنرانی کرد.درابتدای این 
جلسه حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتی 
در سخنانی با تشــریح اخالق و مدیریت از دیدگاه 
اسالم بر اهميت رعایت اصول و ارزش های دینی در 
حوزه مدیریت و توجه جدی مسئولين به اقامه نماز 

به عنوان اولویت در دستگاه های اداری تأکيد کرد.
    

روزنامه»کلید«لغوامتیازشد
دبير هيات نظارت بر مطبوعــات از لغو امتياز 
روزنامه کليد با رای اعضای هيات نظارت بر مطبوعات 
 خبر داد.به گزارش ایرنا، عالءالدین ظهوریان دیروز 
ضمن تایيد این خبر ادامه داد: اعضای هيات  نظارت 
بر اساس قانون مطبوعات کشور رای به لغو امتياز 
روزنامه کليد دادند. روزنامه کليد از اول  اردیبهشت 
۱۳۹۴ به مدیر مســئولی عطاءاهلل حکيمی پور و با 
ســردبيری منصور بيطرف به خانواده  مطبوعات 

کشور پيوسته بود . 
    

بازدیدوزیردفاعترکیه
ازمنطقهمرزیباایران

وزیر دفاع ترکيه از منطقه مرزی با ایران بازدید 
کرد . به گزارش ایلنا به  نقل از  آناتولی، »خلوصی  آکار« 
وزیر دفاع ترکيه به اســتان »وان« سفر و از منطقه 
مرزی با ایران بازدید کرد. هدف از این سفر  بررسی 
شرایط و امکانات مقابله با عبور مهاجران غيرقانونی از 

مرز اعالم شده است . 

روی موج کوتاه

محسن هاشمی رفسنجانی، طی نامه ای به ریيس جدید 
سازمان صداوســيما، ضمن گالیه از تداوم تخریب  آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی در رســانه ملی، ضمن استقبال خانواده 
هاشمی از نقد منصفانه و مستدل، جهت پاسخگویی به ابهامات 
وانتقادات در مورد عملکرد ایشان اعالم آمادگی کرد.درمتن نامه 

محسن هاشمی به ریيس صدا و سيما آمده است:
جنــاب آقــای دکترجبلی،ریاســت محترم ســازمان 
وصداوسيما همانگونه که مستحضرید طی دهه پایانی عمر 
 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، گروهها وچهره های افراطی از 
تریبونهای رسمی کشوربویژه صدا وسيما، در جهت تخریب 

ایشان استفاده فراوانی کردند.
به نحوی که رهبرمعظم انقالب بارها نسبت به حفظ احترام 
و عدم  انتشــار توهين، تهمت و افترا عليه  آیت اهلل هاشــمی 

تذکرات متعددی دادند که نمونــه ای آن در خطبه تاریخی 
خرداد سال ۱۳۸۸، به اطالع افکار عمومی نيز رسيد.

با وجود این، درخواست رسمی  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
برای در اختيار گذاردن فرصت قانونی پاسخگویی به اتهامات 
مطرح شده عليه ایشان، تا روز پایانی حياتشان پاسخ داده نشد و 
متاسفانه طی پنج سال سپری شده از رحلت ایشان نيز این روند 
هتاکی و تخریب از سوی افراطيون همچنان در تریبون های 

رسمی کشور از جمله صداوسيما تداوم یافته است.
درادامه نامه تاکيد شــده اســت:خانواده  آیت هاشــمی 
رفســنجانی، انتظاری برای تقدیس، تبليغ و حتی سکوت 
نسبت به این شخصيت کم نظير انقالب ندارد بلکه معتقد است 
ایشان همچون سایر انسانهای غيرمعصوم، ممکن است مرتکب 
اشتباهاتی در تصميم گيری شده باشد و طبيعتا نقد منصفانه 

و مستدل گذشته، می تواند چراغی برای آینده باشد، اما نقد 
سازنده با توهين، تهمت و تخریب متفاوت است.متاسفانه در 
آغاز مسئوليت جنابعالی نيز در برخی برنامه های رسانه ملی این 
روند تداوم یافته است که بطور نمونه می توان به برنامه  دست 
خط سيما   در مورخ ۱۴ آبان ماه اشاره کرد که عبارتهایی توهين 
آميز و مطالب خالف واقعی به  آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی 
نسبت داده شد و با وجود غيرزنده بودن برنامه نيز تصحيح این 

موارد از سوی مجری برنامه انجام نگردید.

افکار عمومی علت تداوم تخریب  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
را با وجود گذشت پنج سال از رحلت ایشان درنمی یابد ومی 
پرسد: اگر طی چهار ســال گذشته، تخریب  آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی به بهانه حم آیت ایشــان از دولت قبل صورت 
می گرفت، آیا مــوج تخریب فعلی در جهــت ایجاد اخالل 
وتاثيرگذاری بر تصميم وعملکرد دولت جدید در آســتانه 
مذاکرات حســاس خارجی صورت مــی گيرد؟اکنون که با 
تغيير مدیریت صداوسيما، اميد به تصحيح عملکرد گذشته 
و بهبود عملکرد رسانه ملی در افکار عمومی ایجاد شده است، 
خانواده  آیت اهلل هاشمی رفســنجانی ضمن استقبال از نقد 
علمی، منصفانه ومستدل عملکرد  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در رســانه ملی، الزمه اینگونه نقــد را چندصدایی و حضور 
دیدگاه های متفاوت در کنار یکدیگرمــی دانند تا موافقين 
ومخالفين تصميمات ایشان بتوانند با ارائه دالیل ومنطق خود، 
فراتر از تعصبات سياسی و جناحی بتوانند مخاطب را به سطح 
باالتری از آگاهی برســانند ودر این فضا،آماده پاسخگویی به 

پرسشها وانتقادات هستيم.

نامه محسن هاشمی به رئیس صدا و سیما

تداومتخریبآیتاهللهاشمیرفسنجانیچههدفیدارد؟


