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قسام: تونل ها بهترين راهكار مقاومت 
براي مقابله با محاصره غزه است

گردانهايعزالدينقسامتأكيدكردكهتونلهابهترينو
خالقانهترينراهکارمقاومتبرايمقابلهبازرادخانهنظامي
دشمنصهيونيستيومحاصرهظالمانهباريکهغزهاست.
ابو عبيده، سخنگوي گردان هاي شهيد عزالدين قسام، شاخه 
نظامي جنبش مقاومت اسللالمي فلسطين )حماس( تالش 
برخي طرف ها براي زير سؤال بردن مقاومت و تونل هاي آن را 
به شدت محكوم كرد.  وي روز سه شنبه در اظهاراتي در صفحه 
شخصي خود در سايت توئيتر نوشت كه تالش برخي طرف ها 
براي زير سللؤال بردن مقاومت و تونل هاي آن، اقدامي براي 
سرپوش نهادن بر مشاركت اين طرف ها در محاصره غزه است 
كه اساسللاً مقاومت را هدف قرار داده است.  به گزارش مركز 
اطالع رساني فلسطين، ابوعبيده خاطر نشان كرد كه مقاومت 
فلسطين فداكاري و جانفشللاني زيادي از خود نشان داده و 
همچنان به حفر تونل هاي مرزي كه دشمن صهيونيستي را 
شللوكه كرده و نظريه هاي امنيتي و نظامي آن را به شكست 
كشانده است، ادامه مي دهد.  وي افزود كه اين تونل ها بهترين 
و خالقانه ترين راهكار مقاومت براي مقابله با زرادخانه نظامي 
دشمن صهيونيستي و محاصره ظالمانه باريكه غزه است.  اين 
در حالي است كه وزير كار دولت رامي حمد اهلل نخست وزير 
دولت وفاق ملللي روز دوشللنبه در برناملله اي در تلويزيون 
فلسللطين پيرامون بحران برق در نوار غزه تونل هاي حماس 
را زير سؤال برده و آن را در بحران كنوني برق در اين منطقه 

دخيل دانسته بود. 

قدرشناسي ملت انقالبي و ناسپاسي فتنه گران
پيكر مبارز خستگي ناپذير و 

محمدجواد اخوان
   يادداشت

رئيس فقيد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در حالي بر روي 
دسللتان مردم ايران تا آرامگاه ابدي اش بدرقه شد كه 
چشمان اشللك بار ملت خبر از دل هاي عزادار آنها در 
فقدان يكي ديگر از ياران امللام و رهبري مي داد. دهها 
هزار نفر از مردمي كه از تهران و اقصي نقاط كشور براي 
تشييع آيت اهلل هاشمي رفسنجاني حضور يافته بودند، 
اين پير تالشگر را به خوبي مي شناختند و كارنامه او در 
دوران مبللارزه و خدمت به نظام اسللالمي در ذهن آنها 

مجسم بود. 
مراسم باشللكوه تشللييع اين يار امام و رهبري، تأكيد 
مجددي بللر اين واقعيللت بود كلله مردم ايللران، قدر 
چهره هاي مبارز و تالشللگر خود را به خوبي مي دانند و 
گذر ايام و فرازوفرودهاي سياسي و فكري، از قدرشناسي 
ملت ايران نمي كاهد. انبوه جمعيتي كه در خيابان هاي 
تهران، مصالي دانشللگاه و مرقد مطهر امللام)ره( گرد 
پيكر آيت اهلل هاشللمي را گرفته بودند، از دلبستگان به 
خط نوراني انقالب و امام و پيللروان واليت فقيه بودند 
و به تأسللي از رهبر معظم انقالب، با قدرشناسي، يك 
ياور انقالب و رهبري را تكريم كردند.  روشللن اسللت 
نمي توان ادعا كرد كه سلليل خروشان بدرقه كنندگان 
آيت اهلل هاشللمي، لزوماً با همه جهت گيري ها و كردار 

ايشان، خصوصاً در سللال هاي اخير موافق بودند، بلكه 
اختالف نظر و سللليقه او با نيروهاي وفادار به گفتمان 
انقالب اسللالمي در اين اواخر تا حدي آشكارشده بود، 
اما واضح است كه رسم قدرشناسي آن است كه كارنامه 
شش دهه مبارزه و تحمل شكنجه هاي رژيم ستم شاهي 
و نيز تالش و خدمت رسللاني در سنگرهاي مسئوليتي 
نظام مدنظر قرار گيرد و مردم ما نشان دادند كه حقيقتاً 

قدرشناس چهره هاي قديمي مبارز هستند. 
اگر منصفانه نگاه كنيم، كارنامه آيت اهلل هاشمي را - چه 
در موضع گيري ها و چه در تصميمات- نبايد سللياه يا 
سفيد ديد، بلكه كارنامه اي از چندين دهه افتخار و جهاد 
براي انقالب اسالمي و درعين حال برخي تصميمات و 
مواضع در مقاطع اخير است. انصاف و عقالنيت، ايجاب 
مي كند به خاطر برخي تصميمللات و مواضع متفاوت، 
كارنامه اي مشحون از تالش و خدمت را ناديده نگيريم و 
سيره امام و امت حزب اهلل در مواجهه با خواص اين چنين 

بوده است. 
البته در ميان سلليل خروشللان ملت، افراد قليلي نيز 
بودند كه از نوع رفتار و شعارهايشان پيدا بود كه چندان 
عزادار ارتحال آيت اهلل هاشمي رفسنجاني نبوده و بيشتر 
مقاصد سياسي خود را تعقيب مي كردند. در بي حرمتي 
اين جمعيت محدود نسبت به مراسم باشكوه تشييع و 
تدفين، همين بس كه نه تنها هدف معروف ايشان را كه 

همانا وحدت و اعتدال گرايي بود، پاس نمي داشللتند، 
بلكه در شعارهايشللان بيش از آنكه ياد متوفي را زنده 
نگه دارند، به دنبال مطرح كللردن نام هاي ديگر بودند. 
همين اقدامات زشت نشان داد كه اين جماعت ناسپاس 
حتي حرمت مراسم تشييع كسي را كه ادعاي هواداري 
وي را داشتند نيز نگه نمي دارند. البته از اين طيف كه 
عمدتاً از بقاياي ضعيف جريان فتنه هسللتند، بيش از 
اينها نمي توان انتظار داشللت، اما واقعيت آن است كه 
تحركات محدود اين طيف نيز نتوانست از شكوه وحدت 
ملي و انقالبي امت در تشييع اين ياور انقالب و رهبري 
بكاهد. در واقع تحرك محدود اين طيف، تنها روسياهي 

را به زغال چهره فتنه گران نشاند. 
آيت اهلل هاشللمي هر كه بود، اينك در ميان ما نيست و 
روح او بيش از همه چيز نيازمند طلب غفران و رحمت 
واسعه الهي است و قطعاً مؤمنين با همه اختالف نظرها، 
به حرمت مجاهدت چندين ساله وي، او را از اين دعاهاي 
خير محروم نمي سللازند. البته الزم اسللت بازماندگان 
و اطرافيللان وي با هوشللياري، مراقب آن باشللند كه 
سوءاستفاده دشمنان انقالب و اسالم، در اين مقطع و 
آينده نگذارد تا نام هاشمي در تاريخ توسط بدخواهان 
و غرض ورزان مصادره گردد يا خداي ناكرده آثار ماتأخر 
مدعيان هواداري وي، باقيات صالحات وي را مخدوش 

كند. 

 اشرف غني: افغانستان متعهد به اجراي
 معاهده آب رودخانه »هیرمند« با ايران است

رئيسجمهورافغانستان    جهان
گفتكهامضايمعاهده
آبرودخانه»هيرمند«باايرانبهس�وداينكشور
استودولتمسئوليتدارداينمعاهدهرااجراكند.
به گزارش فارس، مراسم بزرگداشت شهيد محمد موسي 
شفيق، نخست وزير پيشين افغانستان با حضور محمد 
اشللرف غني، رئيس جمهور افغانسللتان و برخي رجال 
برجسته اين كشللور و مهمانان خارجي از سوي وزارت 
خارجه روز سه شللنبه در كابل برگزار شد.  كاخ رياست 
جمهوري افغانسللتان با انتشللار اطالعيه اي اعالم كرد: 
محمد اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان در اين مراسم 
مهم ترين پيام موسي شفيق به افغانستان را تكميل فصل 
ناتمام تجدد دانست كه از دولت امان اهلل خان شروع شده 
بود، موسي شفيق ادامه داد و اكنون به ما رسيده و تالش 
مي كنيم اين فصل به اتمام برسللد. اشرف غني در مورد 
عملكردهاي موسي شللفيق گفت:يكي از كارهاي مهم 
او معاهده ميان افغانستان و ايران در مورد درياي هلمند 
بود كه در زمان صدارت او منعقد شد و در همان زمان، به 
تصويب شوراي ملي رسيد و از طرف پادشاه توشيح شد. 
رئيس جمهور افغانستان افزود: در مورد اين معاهده بر 
آقاي شفيق انتقادهايي وارد شد و فشارهاي زيادي صورت 
گرفت كه اين معاهده منعقد نشود اما وي بر اين باور بود 
كه افغانستان و همسللايه ها بايد منافع مشترك شان را 

درك كنند و در برابر همديگر، نه به عنوان رقيب، بلكه به 
حيث دوست و همكار رفتار كنند.  اشرف غني با اشاره به 
اينكه مشي سياسي دولت آقاي شفيق براساس دفاع از 
منافع ملي و داشتن روابط دوستانه با كشورهاي همسايه 
استوار بود، افزود: در ماده پنجم معاهده افغانستان و ايران 
در مورد درياي هلمند آمده اسللت كلله ايران هيچ گونه 
ادعايي بر آب هلمند، بيشللتر از مقللداري  كه طبق اين 
معاهده تثبيت شده اسللت، ندارد، حتي اگر مقادير آب 
بيشتر در دلتاي سفالي هلمند ميسر هم باشد و مورد 
اسللتفاده ايران هم بتواند قرار گيرد.   پس از زمامداري 
ظاهر شاه در افغانستان، محمد موسي شفيق، نخست وزير 
كشور در 1351 ميالدي قرارداد آب درياي هلمند را با 
همتايي ايراني اش »امير عباس هويدا« در زمان دولت 
شاهي ايران امضا كرد اما سپس با كودتاي سردار »محمد 
داوودخان« در سال 1352 تأييد قرارداد آب درياي هلمند 
با ايران به تعويق افتاد.  غني تأكيد كرد: مسئوليت دولت 
اجراي معاهده  اي است كه در زمان محمد موسي شفيق، 
ميان كابل و تهران در مورد درياي هلمند به امضا رسيده 
بود.  موضوع تقسيم آب هلمند همواره از نكات اختالفي 
ميان دولت هاي افغانستان و ايران بوده است.  اخيراً اشرف 
غني اعالم كرد كه تمام آب هاي كشور مهار خواهد شد و 
با ساختن بندهاي آب گردان زمينه رشد زراعت و كنترل 

آب هاي سطحي را فراهم خواهد كرد. 
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