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پیام تسلیت عبداﷲ نوری برای درگذشت آیتاﷲ هاشمیرفسنجانی

ﻣﺮدي ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮدم ﺑﻮد
شرق :حجتاالسالم عبداﷲ نوری ،وزیر کشور دولت نخست سازندگی،
در پیامــی درگذشــت آیتاﷲ اکبــر هاشمیرفســنجانی ،رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
در بخشــی از این پیام ضمن تســلیت درگذشــت مرحوم آیتاﷲ
هاشمیرفســنجانی ،آمده» :آیــتاﷲ هاشمیرفســنجانی ،بزرگمرد
عرصه اندیشه و عمل ،ناباورانه و دردمندانه از میان ما رفت و ملتی را
داغدار کــرد .او زمانی یاران ،همفکران و ملت نجیب خود را ترک کرد
که بهشدت به هدایتهای کارساز او نیازمند بودند ...هاشمی ،روحانی
خودساخته ،از دورویی و نفاق پیراسته و مبارزی نستوه بود که انقالب
را در راه خدمت واقعی و واجد اثر در زندگی مردم تفســیر میکرد .در

هر تنگنایی که رخ مینمود ،چشمها به سوی او دوخته میشد و از او
انتظار یاری و همکاری میرفت«.
او در این پیام افزوده که »هاشــمی همــواره بر این اعتقاد خویش
پای میفشــرد که اسالم شیعی تنها هنگامی به تأسیس نظام سیاسی
عادالنــه موفق خواهد شــد که رهبران و سیاســتمداران به ســیره
سیاسی رســول خدا)ص( و امیر مؤمنان)ع( در اجرای عدالت باشند.
همچنان که برای پایداری و بقــا ،الجرم باید در خدمت ملت خویش،
هم امنیت ایجاد کنند هم معیشــت آنان را تدارک ببینند و هم سالمت
نســل های آینده را تضمین کنند .او به الگویی از توســعه و پیشــرفت
اقتصادی میاندیشــید که افزون بر محرومیتزدایی ،امنیت و آزادی را

پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی در حرم امام خمینی)ره( به خاک سپرده شد

در حرم یار
شــرق:جمعیت مقابل در شــمالی حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی گرد
آمده بودند ،معترض بودند و گالیــه میکردند که از صبح زود آمدهاند؛ از
نزدیک پایتخت ،اما میگویند تا ساعت  ۱۱قرار نیست صحن
شهرهای دور و ِ
حرم میزبانشان باشد.
حرم ،داخلی ،قبل از ظهر
جمعی دیگر بیتوجه به همهمه اعتراض ،پوسترهای آیتاﷲ هاشمی
را در دست گرفته بودند و عکس یادگاری میگرفتند .میهمانان ویژه مراسم
و اصحاب رســانه و گارد تشــریفات به داخل صحن حرم هدایت شدند و
در جایگاههــای ازپیشتعیینشدهشــان با دقت و محدودیتی کمســابقه
قرار گرفتند .ســاعت از  ۱۱گذشــت و گارد تشریفات مشــغول تمرین بود و
خبرنگاران و عکاسان نیز منتظر آغاز مراسم؛ میهمانان صحن هم یکییکی
میآمدنــد ،درها برای عموم مردم باز شــد و زنان اطراف ضلع شــرقی و
مردها اطراف ضلع غربی جمع شدند .مجری مراسم مدام تذکر میداد که
مردم از میلههای حفاظتی فاصله بگیرند .مراسم با قرائت قرآن آغاز شد و
با خواندن زیارت یاسین به وسیله محمدکمیل هاشمیرفسنجانیبهرمانی،
نــوه محمد هاشــمی ادامه پیدا کرد .موســویبجنوردی ســوار بر ویلچر
اولیــن میهمــان نامدار مراســم بود که در بخــش ویژه جــای گرفت .او
ســاعتی تنها بود و کمکــم میهمانهای دیگر از راه رســیدند .ابتدا حضور
ســیدعلی خمینی بــه همراه جمعی بــرای بازدیــد از درون ضریح مورد
توجه رســانهها قرار گرفت ،پس از آن عمار حکیم آمد ،محســن هاشمی
و یاســر هم جدا جدا آمدنــد و درون ضریح را دیدند .زنان بیت هاشــمی
با بیت امام از گوشــهای بدون جلب توجه رســانهها وارد صحن شدند و
در گوشــهای نشستند .محمد هاشــمی برادر آیتاﷲ هم آمد؛ خبرنگاران
صداوسیما به ســمتش هجوم بردند .ساعت به  ۱۲که نزدیک میشد ،هر
گوشهای از صحن شاهد حضور چهره و مقامی رسمی بود؛ از احمد جنتی
گرفته تا علمای قم مانند آیتاﷲ حســن صانعی و آیتاﷲ امامیکاشانی،
آیــتاﷲ نورمفیدی و آیتاﷲ محمدی ریشــهری .اســحاق جهانگیری

معــاون اول رئیسجمهــور و حســین فریــدون ،دســتیار ویــژه روحانی،
وزرای اطالعات ،دادگســتری ،بهداشــت ،علی الریجانی ،رئیس مجلس،
محمدرضــا عارف و محمود صادقی نمایندگان تهران از جمله مســئوالن
و چهرههایــی بودند که خــود را برای تدفین هاشمیرفســنجانی به حرم
بنیانگذار جمهوری اســالمی رســانده بودند .البهالی رفتوآمد مسئوالن
بود که مجری مراســم اعالم کرد امکان برگزاری نماز جماعت مهیا نیست
و هرکــس میخواهــد فرصت اقامه نماز فــرادا را دارد .در این زمان نظم
مجلس کمی به هم ریخت و جمعی اقامه نماز کردند ،در این بین بود که
خانواده هاشمی و جمعی از زنان بیت امام به همراه قدرتاﷲ علیخانی،
ســید محمود دعایی ،آیتاﷲ صانعی و امامیکاشانی یکییکی به داخل
ضریح رفتند .خبر آمد که تابوت آیتاﷲ به حرم رسیده؛ با تکبیر الالهاالاﷲ
به اســتقبال تابوت رفتند .همهمه شــد ،جمعی بر ســر و برخی بر سینه
میزدند .تابوت روی دســت حضار به ســمت ضریح روانه شــد و محسن
هاشــمی کنار در ایستاد ،تابوت در میان جمعیت با زحمت به درون ضریح
رفت و مراسم خاکسپاری در داخل ضریح آغاز شد .صدای شیون و فغان
نزدیکان هاشــمی از داخل ضریح به گوش میرســید .خبرهای بســیاری
از داخــل ضریــح به بیرون آمد؛ خبر آمد که سیدحســن بدحال شــده که
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در عرصه اجتماعی و سیاســی در پی داشته باشد .هاشمی به حقد و
کینه مخالفان خود بهایی نمیداد .بیمهریها و سرزنشها ،توهینها
و تخفیف ها و فشــارهای رنجآور روحی علیــه او و خانوادهاش ،او را
نشکســت که اســتوارتر کرد و با رادمردی تمام به جای مقابله با آنها،
فرصتهایی را که بهسرعت از دست میرفتند ،غنیمت میشمرد و از
آن ،در راه اهداف بلند خویش اســتفاده میکرد .در دوراهی همراهی
بــا مردم و تقابل با آنان ،درنگ و تردیــدی در انتخاب مردم نکرد و در
حمایت از خواســتههای برحق آنــان از پای نایســتاد .راهنماییهای
خیرخواهانــه او در حوادث ســال  ۱۳۸۸بر احــدی از نخبگان و ملت
وفادار پوشیده نیست«.

ﻋﮑﺲ :اﺣﻤﺪ ﻣﻌﯿﻨﻰ ﺟﻢ ،اﯾﺰﻧﺎ

 رابطــه میــان ایــران و آمریــکا کــه در دوره
ریاســتجمهوری اوبامــا از دو ســو برای رســیدن
بــه توافق هســتهای بهبــود یافته بود ،با آغــاز دوره
ریاســتجمهوری دونالد ترامپ با آیندهای نامطمئن
مواجه شــده ،مردی که سیاست ســختگیرانهای در
رابطه با تهران اتخاذ کرده اســت .حاال مرگ آیتاﷲ
هاشمیرفسنجانی در یکشــنبه به تردیدها دامن زده
اســت؛ هاشــمی ،مرد میانهرو طیفهای سیاسی در
ایران بهســختی تالش کرد تا نگاهها در ایران را نرمتر
کرده و همراهی ســازنده با غرب را جایگزین آن کند.
غیبت هاشمی ،حاال حسن روحانی و دیگر میانهروهای
ایران را با فقدان مبــارزی قدرتمند مواجه میکند .او
نهتنها ترویجدهنــده ایجاد روابط گرمتــر با غرب که
خواهــان آزادیهای فردی بیشــتر و اصالح بازار آزاد
در ایران بود .سوای دشــواری ازدستدادن همراهی
ارزشــمند مانند هاشمیرفسنجانی ،حسن روحانی با
مســئله دیگری نیز مواجه اســت ،او به ایرانیان قول
داده شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد .خیلی از
این تحریمها به دنبال توافق هستهای برداشته شدند
و اینطور به نظر میرســید که سرمایهگذاران خارجی
به آغاز تجارت با ایران عالقهمند هستند؛ اما تا اینجای
کار رشد سریعی در اقتصاد ایران مشاهده نشده است.
درهمینحال آقای ترامپ قول داده توافق هســتهای
بــا ایران را پارهپــاره خواهد کــرد ،او همچنین تهدید
کرده قایقهای متعلق به نیروهای سپاه پاسداران در
صورت بروز هر حرکتی علیه ناوشکنهای آمریکایی،
از آبهای خلیج فارس بیرون خواهند شد .همچنین
ترامپ فــردی را به عنوان مشــاور امنیت ملی خود
انتخاب کرده که از مخالفان توافق هســتهاي ایران و
آمریکاســت؛ با وجود این خلق یک بحران در رابطه با
ایران و ازبینبردن توافق در این شرایط چندان معنادار
به نظر نمیرسد ،آنهم در شرایطی که »باب کراکر«،
رئیس جمهوریخواه ســنا و یکی از مخالفان توافق
هســتهای معتقد اســت بهاجــرادرآوردن این توافق
عاقالنه به نظر میرسد .یکی از نتایج تضعیف توافق
میتوانــد تضعیف صدای میانهروها در ایران باشــد،
آنهم پس از سالها خصومت میان دو کشور؛ بنابراین
در این شرایط آمریکا باید به تقویت و پیشبردن رابطه
میان دو کشور عالقهمند باشد.
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تکذیب شــد و اعالم کردند به خاطر ازدحام جمعیت نتوانسته وارد ضریح
شــود و به عقب برگشــته اســت .در این میان آیتاﷲ صانعی و آیتاﷲ
امامیکاشــانی بدحال شــدند و به بیــرون ضریح منتقل شــدند ،آیتاﷲ
صانعی روانه بیمارســتان شد و وزیر بهداشت بر بالین امامیکاشانی رفت.
در داخل ضریح پیکر آیتاﷲ هاشــمی در آرامگاه ابدیاش قرار میگرفت
و خانــوادهاش بیتابی میکردند .بیرون ضریح مردم از آنچه داخل ضریح
میگذشــت فیلم میگرفتند و مداحی فضای صحن را دربر گرفته بود .در
بیرون ضریح و روبهروی آن سیدحسن خمینی تولیت حرم در میانه جمعی
از سرشناســان نظام بود؛ در کنارش علی الریجانی رئیس مجلس ،محمود
علوی وزیر اطالعات ،حســین فریدون ،برادر و دســتیار ویژه رئیسجمهور
محمدجــواد ظریف ،وزیر امور خارجه ،محمدرضا عــارف ،نماینده تهران،
اسحاق جهانگیری ،معاول اول رئیسجمهور ،علی و یاسر خمینی نوههای
بنیانگذار جمهوری اســالمی و جمعی قریب به صد نفر از مسئوالن ارشد
نظام حضور داشــتند .ساعت به دو بعدازظهر نزدیک میشد که اعالم شد
خاکســپاری پایان یافته است .سیدحسن که بیتاب بود از صحن خارج شد
و دوســتان هم یکییکی همراهش شــدند .دیگر میهمانان هم عزم رفتن
کردند .جمعــی از مردم ماندند و جمعی دیگر تــازه فرصت حضور یافته
بودند و برای ورود به صحن حرم تالش میکردند.
حرم ،بیرونی؛ ساعت  ۲ :۲۰دقیقه
مراســم خاکســپاری قریب به یک ساعت طول کشــید و دقایقی هم
به خداحافظی خانوادگی از او گذشــت .بیرون محوطه برخی در حمایت
از هاشــمی شعارهایی مبنی بر حمایت از او مســیر اصالحطلبانهاش سر
میدادند و جمعی دیگر در مقابل ،شــعارهای دیگــر .مناظره دو طیف از
سوی نیروهای گارد ویژه دنبال میشــد .البهالی این هیاهو و پس از پایان
مراسم خاکســپاری آیتاﷲ هاشمیرفســنجانی ،خانواده هاشمی که از
حرم خارج شــدند ،شــعارها جایش را به فریاد »هاشمی هاشمی تسلیت
تسلیت« داد و مردم ،خانواده هاشمی را با این شعار بدرقه کردند.

 خدماترسانی همراه با تأخیر! شنبه ۲۰ ،آذر ،ساعت
 ۶:۵۰صبــح در میدان امام خمینــی ،کوچه قورخانه،
به دلیــل نبود اتوبوس ،به مقصــد میدان قدس صف
طوالنی در ایستگاه تشکیل شد و مسئول کنترل خط هم
در اتاقک مخصوص خود حضور نداشت تا پاسخگوی
مســافران باشــد؛ اما به محض اینکه اتوبوس با تأخیر
فراوان از راه رســید ،سر و کله او هم پیدا شد .همچنین
روز پنجشنبه ۱۶ ،دی ،ساعت  ۶:۱۰صبح در این ایستگاه
برخــی رانندگان به اتاقک مســئول کنترل خط رفتند و
مدتها به گفتوگو پرداختند و به جای خدماترسانی
به مســافران داســتان تعریف میکردند .آیا این است
معنای خدمات به مســافران شرکت واحد؟ چه کسی
مسئول ضعفهای اینچنینی در شرکت واحد است؟
ارسالن صباحی
 هوای ناپاک! ساکنان ابرشــهر تهران بیشتر مواقع
مجبورند هوای ناپاک و ناســالم را به دلیل بیتوجهی
مســئوالن تحمل کنند و برای رفع مشکالت آالیندگی
هوا به مطبوعات متوســل شــوند و درددل کنند .این
روزها تهران بیشــتر در معرض خطر آلودگی هوا قرار
گرفته اســت؛ بهطوریکه در چنیــن روزهایی مدارس
تعطیل میشود و تعداد خودروها هم در روزهایی که
هوا کثیف اســت و نمیتوان آن را تحمل کرد ،بیشــتر
میشــود! متأســفانه آلودگی هوا به کالنشهرها هم
سرایت کرده است مدیرکل پیشبینی و هشدار سازمان
هواشناسی کشور نیز از افزایش آالیندههای صنعتی در
کالنشهرها خبر داد .بهراستی این جریان آلودگی هوا
در کالنشهرها تا کی ادامه خواهد داشت؟
علیاکبر فرقانی از تهران
 هزینه از بیتالمال :در چهــارراه ولیعصر)عج(،
مقابل پارک دانشــجو با هزینه باالیی اقدام به ساخت
زیرگذر کردهاند و مســافران مترو ،عابران و افرادی که
میخواهند به پیادهروها و خیابانهای مجاور مراجعه
کنند ،با مشــکالت فراوانی مواجهانــد؛ به دلیل اینکه
معبرها را حصارکشی کردهاند و عابران چارهای ندارند
و باید به زیرزمین رفته و سپس با اتالف وقت به دلیل
ازدحام مسافران مترو ،خودشان را به آن سوی خیابان
یا به اتوبوسهای شــرکت واحد برســانند .شهرداری
میدان امام حسین)ع( را تخریب کرد و با هزینه بسیار
زیاد زمیــن فوتبال راهاندازی کرد! حــاال هم چهارراه
ولیعصر)عج( ،به این شکل درآمده است .امیدواریم
اعضای شــورای شــهر و سازمان بازرســی کل کشور
به اینگونــه هزینهها ورود پیدا کننــد و از هزینههای
غیرضروری جلوگیری کنند.
فرقانی

