
در انتظار واکنش قاطع ایران 
وپا به اقدامات ار

سیاوش کاویانی

اگر برخی برداشت غلط نکنند از این یادداشت، 
رفتارهای اروپا علیه ایران و واکنش وزارت خارجه 

کشورمان را چگونه باید ارزیابی کرد؟!
بعضی وقت ها نیازی به این نیس��ت که طرف 
مقابل حال یا منتقد اس��ت یا مخالف، بخواهد یک 
وزارتخانه و یا دس��تگاهی را با زبان و قلم خود نقد 
کند، کافی اس��ت به آن اقدامات غیردیپلماتیک و 
خارج از عرف بین المللی طرف مقابل و س��پس به 
واکنش��ی که دس��تگاه مربوطه در دولت و وزارت 

خارجه باید انجام دهد نگاه کند.
حس��اب آمریکا که روشن اس��ت، کشوری که 
س��ردمدار دشمنان جمهوری اسالمی است و هیچ 
ارتباط سیاسی با ایران ندارد توافق هسته ای را هم 
که نابود کرد، اما کش��ورهایی هس��تند که با ایران 
روابط سیاسی و اقتصادی دارند، سفارتخانه آنها در 
تهران فعال است و خالصه ارتباطات برقرار است.

کش��ورهایی اروپایی با وجود داشتن ارتباطات 
سیاس��ی و اقتص��ادی با جمهوری اس��المی ایران 
که البت��ه در مقاطع��ی دس��تخوش تحوالتی هم 
ش��ده اس��ت، باز هم گرفتار آن تحوالت ش��ده و 
سیاست هایی را علیه ایران پیاده می کنند که ادامه 
دش��منی های نهادینه ش��ده در وجود کشورهای 

غربی است.
رفتارهای دشمنانه اروپا سلسله وار ادامه دارد، 
از یک س��و مدام اصرار بر پابرجا ماندن برجام می 
کند و از س��وی دیگر علیه ایران توطئه و دسیسه 
می س��ازد. گفتار با رفتار هیچ همخوانی ندارد و از 
این دو به گم��ان همان گفتار ب��رای برخی کافی 
اس��ت و تنها به زبان آنها نگاه م��ی کنند و کار را 

نمی نگرند.
ای��ران را متهم به اقدام تروریس��تی در خاک 
خ��ود می کنند و مدعی میش��وند ک��ه »کالهی« 
هم��ان منافق��ی که س��اختمان ح��زب جمهوری 
اس��المی را در تهران منفجر کرد . ش��هید بهشتی 
و دیگر افرادی که در ان جلس��ه بودند بهش��هادت 
رس��اند، در یکی از ش��هرهای هلند کشته شده و 

کشته شدن او را به گردن ایران می اندازد.
دانمارک نیز ایضاً و لهس��تان هم در همراهی با 
آمریکا قرار اس��ت نشس��تی را در ورشو برپا کند که 
دستور جلسه آن علیه جمهوری اسالمی ایران است.

ق��رار اس��ت در ای��ن نشس��ت وزرای خارجه 
کشورهای عربی و شاید برخی کشورهای اروپایی و 
البته منافقین نیز حضور داشته باشند و تصمیماتی 

علیه جمهوری اسالمی ایران بگیرند.
لهس��تان نیز پ��س از احض��ار کاردار خود به 
وزارت خارجه کش��ورمان اینگونه واکنش نش��ان 
داده اس��ت؛ »کاردار ما محتوای کنفرانس را برای 
طرف ایرانی تش��ریح کرد. م��ا معتقدیم که جامعه 
بین المل��ل حق دارد موضوع��ات مختلف جهانی و 
منطق��ه ای را به بحث بگذارد و لهس��تان هم حق 

دارد که این کنفرانس را برگزار کند.«
به چنین واکنشی چه واکنشی باید نشان داد؟ 
باید باز هم منفعالنه رفتار کرد یا پاس��خی درخور 
شأن و جایگاه نداش��ته یک کشور دسته چهارمی 
اروپا که تا پی��ش از این دیکتاتوری مطلق در این 

کشور حاکم بود، داد؟!
احضار کاردار لهستان و ابالغ ناخرسندی ایران 
از برگزاری نشس��ت ضد ایرانی در ورشو آیا کافی 

است؟ 
قطعاً اگر چنین نشس��تی در ایران برگزار می 
شد همان لهستان، س��فیر ایران در ورشو را بدون 

احضار اخراج می کرد.
کمترین واکنش��ی که باید به رفتار لهس��تان 
انجام ش��ود، اخراج سفیر کش��وری است که اجازه 
می دهد آمریکا دش��من جمهوری اسالمی ایران، 
نشس��تی را در خاک خ��ود برگزار کن��د و در آن 

مشارکت داشته باشد.
ام��ا می بینیم ک��ه وزارت خارجه تنها به یک 
احض��ار و موضع وزیر خارجه بس��نده می کند، اما 
اگر واکنش قاطع و درخور توجهی از خود نش��ان 
دهد، شک نکنید که همان کشور دست از پا درازتر 

التماس بازگشت سفیر خود را خواهد کرد.
التماس کردن اروپایی ها مس��بوق به س��ابقه 
اس��ت، در ماجرای میکونوس که 21 س��ال پیش 
در آلم��ان اتف��اق افتاده بود، اقدام تروریس��تی در 
رستورانی به نام میکونوس، به گردن ایران انداخته 
شد، س��فرای کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا برای 

نشان دادن اعتراض خود، ایران را ترک کردند.
ی��ک روز پس از اعالم حکم یک دادگاه محلی 
آلمان علیه مقامات بلندپایه جمهوری اسالمی ایران 
که حتی رئیس جمهور وقت را نیز در بر می گرفت، 
دولت های عض��و اتحادیه اروپا س��فیران خود را از 
ته��ران فراخواندند. قاضی این دادگاه که در محافل 
خبری به دادگاه میکونوس معروف ش��د، ش��دیداً 
تحت تأثیر صهیونیس��ت ها ب��ود و در یک محاکمه 
جنجالی و سیاسی، ایران را متهم به دخالت در قتل 

یک مخالف این ایران در آلمان کرد. 
در پاس��خ به تصمیم اتحادی��ه اروپا، ایران نیز 
ادعاه��ای بی اس��اس دادگاه آلمان��ی را رد کرد و 
س��فرای خود را از کشورهای عضو این اتحادیه فرا 

خواند. 
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سردار غیب پرور:
مجاهدان جنگ امروز فرصت خواب ندارند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: عرصه جنگ امروز بسیار 
س��خت تر از دوران دفاع مقدس است بنابراین مجاهدان، به هیچ وجه 

فرصت خواب ندارند.
 س��ردار غالمحس��ین غیب پرور در مراس��م اختتامیه چهارمین 
جشنواره رس��انه ای ابوذر اظهار داشت: سی و دوسال پیش در چنین 
روزی مرحله دوم عملیات کربالیی پنج آغاز ش��د، این عملیات بسیار 

سخت بود و بیش از بیست و چهار ساعت بچه ها نخوابیدند.
وی افزود: جوانان ما از دشمن نترسیدند و به تکلیف خود عمل کردند. 
تحریم و محاصره شدید بودیم اما به برکت پیروی از امام خمینی)ره( از 
دفاع مقدس سرافراز بیرون آمدیم و به طور قطع دوست و دشمن از این 
مقاومت به نیکی یاد می کنند. ما دیگر سرافکنده ترکمن چای و تهاجم 
در جنگ جهانی دوم نیس��تیم؛ خدا را ش��کر که این پیروزی در انقالب 

اسالمی رخ داد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در بخش دیگر از سخنان خود 
به ارسال 2۰ هزار اثر به این جشنواره اشاره کرد و گفت: عرصه جنگ 
امروز بس��یار س��خت تر از دوران دفاع مقدس است بنابراین، مجاهدان 

امروز به هیچ وجه فرصت خواب ندارند.
سردار غیب پرور با بیان اینکه امروز دشمن اقتصاد را عرصه تقابل با ایران 
اسالمی قرارداده است، افزود: دشمنی نظام استکبار و تقابل آن با جمهوری 
اسالمی وارد یک مرحله جدید شده است و با روی کار آمدن رئیس جمهور 

جدید آمریکا، لخت تر، بی پرواتر،گستاختر و عریان تر شده است. 
وی اضافه کرد: باورم این است که مقطع کنونی انقالب برای منطقه 

سرنوشت ساز و در عرصه بین المللی نیز به همین شکل است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه براساس آموزه های 
دینی و فلسفه آن درپیروزی انقالب اسالمی شک نداریم، گفت: آینده 
متعل��ق به ماس��ت و انقالب زنده و پیروز اس��ت، انقالب اس��المی به 

نمایندگی از مستضعفین جهان،چهل سال پیش تاز است.
سردار غیب پرور گفت: این بدین مفهوم نبیست، مشکل در کشور 
نیس��ت و ما به دنبال کتمان مس��ائل اقتصادی و گرانی نیس��تیم اما 
این ه��ا حرکت انقالب اس��المی را متوقف نمی کند،انقالب اس��المی 
تبدیل به تکیه گاه آزادگان جهان و الگویی برای آزادی خواهان است.

وی افزود: اصحاب رسانه از نظام استکبار بنویسند اما آن را درشت 
نکنند، نظام استکبار در حال افول است، همه بدانند که نباید به استکبار 
دل بست، نباید درب خانه اروپا و امریکا را زد. آنها استقالل و آزادی این 

کشور را نمی خواهند و حقوق ما را به رسمیت نمی شناسند.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین در ادامه تصریح کرد: باید به 
داش��ته های خود افتخار کنیم، داشته های انقالب اسالمی بسیار است 

و به برکت مدیریت انقالبی به دست آمده است. 
سردار غیب پرور در ادامه به وظایف رسانه در انتشار پیشرفت های 
کش��ور پرداخ��ت و گفت: اصحاب رس��انه وظیفه مضاعف��ی در اعالم 
داش��ته های انقالب اس��المی دارد،نگوئیم مردم داشته های انقالب را 
می دانند. کجا دست بگزاریم که ماالمال از رشد و پیشرفت نباشد در 

حوزه علم و دفاعی این پیشرفت ها بی نظیر است.
وی با اشاره به تالش رسانه ای دشمن برای سیاه نمایی دستاورد های 
انقالب اش��اره کرد و گفت: دشمنان انقالب دروغ می گویند و به دنبال 

اسالم آمریکایی هستند، آنها می خواهند ما الییک عمل کنیم.
رئیس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین تاکید کرد: اصحاب رسانه 
افتخارات نظام اس��المی را فریاد بزنند، اگر چندتا برگ درخت آسیب 
دیده باش��د نباید اصل و ریش��ه را زیر سوال برد، نباید چند مشکل را 

تیتر کرد، اگر ما تنها معایب را بیان کنیم بی انصافی است. 
وی درپایان خاطرنشان کرد: کشور ما به دلیل وجود اسالم، ولی 

فقیه و مردم غنی است بنابراین قدر این نعمت های الهی را بدانیم.

گزارش یک
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رئیس قوه قضاییه:

مردم صداقت 
و کار جهادی مسئوالن را ببینند 

در صحنه می مانند 
2

رئیس جمهور:

دو ماهواره 
ساخت دانشمندان ایرانی را 
به فضا پرتاب می کنیم
2

تالش بیهوده برای باروری برجام با بهانه تراشی پس از سه ساِل تقریبا هیچ!

ببار  ای بارون ببار!
قاسمی در پاسخ به سیاست روز: 

وزارت خارجه 
در قبال اقدام بی جای اروپا 
اقدامات الزم را انجام می دهد

سیاست روز اما و اگرهای خصوصی سازی 
را بررسی می کند؛

مال خری 
یا واگذاری؟!

بهرام قاسمی در پاسخ به سوال سیاست روز 
مبنی بر اینکه با توجه به رفتارهای تند و مخرب 
اروپا از جمله لهستان، دانمارک، هلند و فرانسه 
علیه کشورمان، آیا وزارت خارجه نمی خواهد 
واکنش جدی تری نسبت این رفتارها داشته 
باشد، گفت: دستگاه دیپلماسی در قبال هر 
اقدام اشتباه و بی جا از سوی هر کشوری که 
باشد اقدامات الزم، سریع و سنجیده خود را 
انجام می دهد و تاکنون هم این طور بوده است

صفحه 5

تنش ها میان آمریکا و ترکیه بر سر کردها باال گرفت

خط و نشان های آنکارا - واشنگتن 
در میدان اقتصادی

15 نفر در سانحه هواپیمای باربری جان باختند

دوباره سقوط

محمد موسوی خویینی ها رئیس شورای 
مرکزی مجمع روحانیون مبارز در گفت وگویی 
اقدام به افشاگری هایی بی سابقه درباره مرحوم 

هاشمی رفسنجانی کرده است.
در ایام دومین سالگرد فوت علی اکبر 
هاشمی رفس��نجانی رئی��س فقی��د مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظ��ام، س��یدمحمد 
موسوی خویینی ها رئیس شورای مرکزی 
مجم��ع روحانی��ون مب��ارز در گفت وگو با 
خبرگزاری ایرنا  )خبرگزاری رسمی دولت( 
اظهارات افشاگرانه ای علیه هاشمی مطرح 

کرده است.
موس��وی خویینی ها که در سال های 
پی��ش و پس از انقالب با هاش��می ارتباط 
و حشر و نشر داشته است، برای اولین بار 
اظهاراتی درباره رویکرد هاشمی رفسنجانی 
در دوران ریاس��ت مجل��س و همچنی��ن 
ریاس��ت جمهوری وی بیان کرده اس��ت. 
این چهره شناخته ش��ده جریان اصالحات 
معتقد اس��ت ک��ه مرحوم هاش��می برای 
پیشبرد امور حتی در مواقعی به دور زدن 

قانون نیز متوسل می شد.
رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون 
مبارز همچنین روایتی از آخرین نماز جمعه 
پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 
76 که به  امامت هاش��می اقامه شد، بیان 
می  کند. وی همچنین در بخش دیگری از 
این گفت وگو به بیان دیدگاه هاشمی نسبت 
به ملی مذهبی ها و  علل بازداش��ت گروهی 
از منس��وبین به این طیف در دوره ریاست 

جمهوری هاشمی می پردازد.
موس��وی خویینی ها همچنین درباره  
تخریب روزنامه س��الم از س��وی هاشمی 
در تریبون نم��از جمعه تهران اظهاراتی را 
بیان می کن��د. وی در بخش دیگر با بیان 
خاطره ای از آذری قمی )دادس��تان تهران 
در س��الهای ابتدایی انقالب ( هاش��می را 

چپ سوپر رادیکال معرفی می کند.
مجم��ع  مرک��زی  ش��ورای  رئی��س 
روحانیون مبارز همچنین در این گفت وگو  
به بیان رویکرد رئیس دولت سازندگی در 
ارتباط با نحوه برخ��ورد با زنان بدحجاب 

پرداخته است.
در گزارش زیر  تالش شده تا در قالب  
1۰ نکت��ه، ب��ه مهمتری��ن بخش های این 

گفت وگو پرداخته شود.
راه  ب�رای  می گف�ت  هاش�می   -1
افت�ادن کاره�ا می ش�ود قان�ون را دور 
زد: موس��وی درباره ش��خصیت مبارزاتی 
و سیاسی هاش��می می گوید: "وجه منفی 
رویک��رد آق��ای هاش��می این ب��ود که در 
مس��یر  هدفش، اگر معتقد بود کاری باید 
انجام ش��ود، دیگر هیچ مانعی را بر سر راه 

نمی پذیرف��ت؛ چه این مانع قانون باش��د، 
چه اش��خاص و حقوق دیگ��ران. هر حقی 
را در قب��ال این حقی ک��ه معتقد بود باید 
زنده کرد، نادیده می گرفت. من بش��خصه 
یکی از مواردی که بارها با ایشان صحبت 
می کردم، بحث قانون بود. ایش��ان معتقد 
ب��ود "کار باید راه بیفت��د، برای راه افتادن 

کار می شود قانون را دور زد".
2- خطبه ه�ای نم�از جمع�ه قبل از 
انتخاب�ات 76 به نفع خاتمی تمام ش�د: 
در س��ال 76 م��ا  اطمین��ان خاطر جدی 
نداشتیم که حتماً آقای خاتمی رأی دارد؛ 
ولی می خواس��تیم هرکس به همان میزان 
که رأی دارد شناخته شود و یک انتخابات 
آبرومن��دی برگزار ش��ود. ب��رای همین به 
ایش��ان گفتی��م "پرس وجو کنی��د ببینید 
اگ��ر تمایل به یک فرد دیگری هس��ت، از 
آنج��ا که آقای خاتمی هم دنبال پس��ت و 
مقام نیست، کنار بکش��د". آقای هاشمی 
در پاسخ گفت "اتفاقاً من با آقای خامنه ای 

نظر  اخت��الف  اینج��ا 
دارم.

آق��ای خامن��ه ای 
نظرش این اس��ت که 
خیلی  انتخابات  بای��د 
پرشور باش��د و مردم 
بیاین��د و هرچه  همه 
م��ردم بیش��تر بیایند 
بیش��تر تأیی��د نظ��ام 
است. اما من می گویم 
»آق��ا، ش��ما بگویی��د 
چه کس��ی  نظرت��ان 
است، ما همه می رویم 

کار می کنی��م ک��ه همان بش��ود«". آقای 
هاش��می معتقد بود "باالخ��ره یک رئیس 
جمه��ور الزم داریم، آقای خامنه ای بگوید 
چه کس��ی بش��ود یا با هم توافق کنیم که 
چه کس��ی بش��ود، ما ت��الش می کنیم که 
همان بش��ود". تعبیر عملگرا برای ایش��ان 

خیلی تعبیر درستی بود.
3- به دس�ت آوردن ق�درت، اص�ل 
مس�لم برای  هاشمی بود: بعد از پیروزی 
انقالب، به دس��ت آوردن قدرت، یک اصل 
مسلم در نگاه آقای هاشمی بود. من اینها 
را از زبان خودش ش��نیدم ک��ه می گویم. 
می گفت "قب��اًل روحانی��ون غفلت کردند 
و ب��ا هزاران خ��ون دل کش��ته دادند بعد 
که پیروزی می رس��ید، دیگران می گفتند 
»خیل��ی خوب، مب��ارزه کردید دس��تتان 
درد نکند، التماس دعا، تش��ریف ببرید در 
همان مس��اجد، هر وقت الزم ش��د باز هم 
خدمت ت��ان می آییم«". ایش��ان این دفعه 
می خواس��ت این قضیه را محکم بگیرد که 

از دس��ت نرود، دیگر برایش فرقی نداشت 
کسی برنجد یا بدش بیاید یا الزم باشد به 

تخت سینه کسی زده و او را کنار بزند.
4- هاش�می ب�ه  دنب�ال مهندس�ی 
انتخابات بود: این روزها برای پیاده سازی 
یک ن��گاه، تعبیری به اس��م »مهندس��ی 
انتخاب��ات« به کار می برند. آقای هاش��می 
آن زم��ان را در نظر بگیرید با آن روابط و 
امکانات و قدرت نه آقای هاشمی سال های 
آخر را، آقای هاشمی آن زمان می توانست 
انتخابات را جوری مهندس��ی کند که آن 
نتیجه ای که می خواهد گرفته ش��ود. البته 
ممک��ن هم هس��ت که آن نتیج��ه گرفته 
نش��ود یعنی تضمینی نبود ولی او دنبالش 

می رفت.
5- هاش�می تنه�ا در زم�ان حیات 
امام با تس�خیر النه جاسوسی مخالفتی 
نک�رد: در س��الهای پس از تس��خیر النه 
جاسوس��ی  به احتم��ال زیاد دانش��جویان 
عالقه من��د بودند ش��خصیت های تراز اول 
بیایند آنجا س��خنرانی 
کنن��د. به احتمال زیاد 
هم دع��وت  ش��ده اند، 
چی��زی  م��ن  البت��ه 
به خاطر ندارم ولی این 
را می خواه��م بگوی��م 
تس��خیر النه سال 58 
اس��ت و امام در 68 از 
دنی��ا رفته، یعنی آقای 
هاش��می در ای��ن 1۰ 
در  هیچ چیزی  س��ال 
هیچ  و  نگفته  مخالفت 
سخنرانی و مصاحبه ای 

نداشته است.
بع��د از رحلت ام��ام، آقای هاش��می 
می خواس��ته رئیس جمهور شود، انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری ب��وده و قطع��اً آقای 
هاش��می چنین حرف هایی را نزده اس��ت 

چون کل آرای او خراب می شد.
ب�ه  هاش�می  خن�ده  ماج�رای   -6
زد  وخورد ملی مذهبی ها در مجلس اول: 
ش��ما عکس��ی را ک��ه از دوره اول مجلس 
در ماج��رای زدوخ��ورد خ��ط امامی ها با 
آقای معین فر هس��ت حتم��اً دیده اید که 
آقای هاش��می دارد می خن��دد. من اصاًل 
اینها را نمی پس��ندیدم. البته من س��ر این 
قضیه هیچ وقت با ایش��ان حرفی نزدم ولی 
طبعاً نمی پس��ندیدم که مدیریت جلس��ه 
به گون��ه ای باش��د که یک عده احس��اس 
کنن��د ما با مخالفان خود این گونه برخورد 

می کنیم.
7- پاسخ هاشمی به علت بازداشت 
ملی مذهبی ها؛ »پُررو ش�ده بودند«:  من 

تندروی ه��ا را مربوط به ایش��ان نمی دانم 
ولی ایش��ان ه��م این طوری بوده اس��ت. 
در زمان ریاس��ت جمهوری ایشان 5۰، 6۰ 
نفر از ملی - مذهبی ها را دستگیر کردند. 
خبرنگار خارجی از آقای هاشمی می پرسد 
که "اینها فقط نامه نوشته بودند"، می گوید 

"برای اینکه رویشان کم شود".
8- اظهارات هاش�می در نماز جمعه 
علی�ه روزنامه س�الم: روزنامه س��الم در 
زم��ان ریاس��ت جمهوری آقای هاش��می 
توس��ط وزارت اطالعاتش بس��یار مشکل 
داشت. ایشان می رفت در نمازجمعه، علیه 
روزنامه سالم حرف می زد. سالم تنها یک 
تریبون بود در مقابل تریبون های متعددی 
که ایشان به عنوان رئیس جمهور در اختیار 
داش��ت، هم تریبون دولت را داش��ت، هم 
رادیو تلویزیون را داشت و هم نماز جمعه 
را داشت، همه را داشت. یک روزنامه سالم 
مگر چقدر تیراژ داشت و چه کار عجیب و 
غریبی می توانست بکند؟ ولی آن را مزاحم 

می دانست.
9- تعبی�ر آذری قم�ی از تفک�رات 
هاش��می  آق��ای  هاش�می:  رادیکال�ی 
هیچ وقت در عمرش در خط اعتدال نبود. 
ایش��ان در آن تقس��یم بندی اولیه یکی از 
عناصر کاماًل برجس��ته جناح چپ بود، از 
یک مقطعی، قدری صحبت هایش را تغییر 
داد و کم ک��م از جناح چپ فاصله گرفت و 
به راس��ت نزدیک شد. صحبت های ایشان 
در خطبه های نمازجمعه اش نشان می دهد 
چپ رادیکال بود. مرحوم آقای آذری قمی 
در واکنش به یکی از س��خنرانی های آقای 
هاش��می گفته بود "زی��ر عمامه بعضی ها 
داس و چک��ش اس��ت". می خواهم بگویم 
آقای هاش��می خط اعتدال نبود، حسابی 

سوپرچپ بود.
10- هاش�می می گفت »باید زندانی 
مخت�ص زنان بدحجاب درس�ت کنیم«: 
ایش��ان )هاشمی رفسنجانی( در نمازجمعه 
گفت "بای��د زندان مختص زنان درس��ت 
کنیم به ش��کلی که نگهبان و همه عوامل 
آن زن باش��ند". م��ن آن زمان دادس��تان 
بودم و گفتم "عجیب اس��ت آقای هاشمی 
حداق��ل با م��ا که ب��ا او دوس��ت و رفیق 
هس��تیم، مش��ورتی نکرده ک��ه این حرف 
خوب اس��ت، بد است، عملی است، شدنی 
اس��ت؟ یک مرتبه بگوییم ک��ه برای زن ها 
یک زندان مخصوص درست کنیم؟ در دنیا 
چه فکری می کنند. هرکسی به اتهام اینکه 
در خیابان حجابش را رعایت نکرده اس��ت 
یق��ه اش را بگیریم و به زن��دان بیندازیم". 
خطبه های نمازجمعه ایشان را در دهه 6۰ 

بخوانید سوپررادیکال  بود.

10 ناگفته موسوی خویینی ها از هاشمی رفسنجانی

 از پُررو خواندن ملی مذهبی ها تا زندان بی حجاب ها


