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عارف :آيتاهلل هاشمي تجارب خود را به مردم و جوانان منتقل كرد
رييس فراكس�يون اميد مجلس ،مرحوم آيتاهلل هاشميرفس�نجاني را فردي مبارز و انقالبي قلمداد كرد و گفت :آيتاهلل هاشمي تجارب خود را به مردم ،جوانان و مديران منتقل كرد .به گزارش ايسنا ،محمدرضا
عارف ،رييس فراكس�يون اميد مجلس شوراي اسالمي در حاشيه مراسم تش�ييع پيكر مرحوم آيتاهلل هاشميرفسنجاني ،رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام در سخناني گفت :آقاي هاشميرفسنجاني
فردي انقالبي و مبارز بود كه تجارب خود را به مردم و جوانان و نيز مديران منتقل كرد.

نگاه روز

سرخط خبرها
مول�وي عبدالحمي�د ،ام�ام جمعه اهل س�نت
زاهدان :آيتاهلل هاشميرفس�نجاني در وحدت
شيعه و سني بسيار موثر بود و علما و انديشمندان
اهل سنت با ايشان مالقات داشتند و او هم دفاع
ميكرد؛ ايشان يك شخصيت استثنايي بود و براي
مردم ايران زحمت زيادي كشيد و فقدان ايشان
قابل جبران نيست و ضايعه بزرگي به شمار ميرود
مگر اينكه خدا جبران كند .فارس
س�ردار محمد پاكپور ،فرمان�ده نيروي زميني
سپاه پاسداران انقالب اسالمي :از زماني كه آقاي
هاشميرفسنجاني در مقاطع مياني جنگ به طور
مس�تقيم وارد مديريت برنامههاي جنگ ش�د،
نقش ارزندهاي در بس�يج امكان�ات عمومي براي
پش�تيباني از جبههها ايفا كرد .همين مديريت و
نقش ارزنده باعث پيشبرد بهتر امور جنگ در آن
سالها شد .مهر

پيشخوان

با حضور در مراسم تشييع

رهبر انقالب بر پيكر
حجتاالسالموالمسلمين
هاشمي نماز اقامه كردند

حضرت آيتاهلل خامنهاي ،رهبر معظم انقالب اسالمي
صبح ديروز (سهشنبه) در مراسم تشييع و وداع با رفيق
ديرين و همگام دوران مبارزات نهضت اسالمي و همكار
نزديك س��الهاي متمادي در عهد جمهوري اسالمي
حضرت حجتاالسالم والمسلمين هاشميرفسنجاني
(رحمهاهلل عليه) در دانش��گاه تهران حضور يافتند .در
اين مراس��م كه با حضور انبوه پرشور مردم قدرشناس،
مومن ،انقالبي و وفادار ،روساي قواي سه گانه و مسووالن
لش��كري و كش��وري ،در فضايي آكنده از حزن و اندوه
برگزار شد ،حضرت آيتاهلل خامنهاي بر پيكر آن همرزم
و مبارز قديم��ي نماز اقامه كردند و ب��راي آن مرحوم،
غفران ،عفو و رحمت الهي را مس��ألت كردند .به همين
مناسبت مجلس يادبودي از سوي رهبر معظم انقالب
اسالمي ،روز چهارشنبه  ۲۲دي  ۱۳۹۵از ساعت 9:30
تا  ۱۲در حسينيه امام خميني (ره) برگزار ميشود.

چرا سيدحسن خميني در
مراسم اقامه نماز بر پيكر
آيتاهلل هاشمي حضور
نداشت؟

سيدحسن خميني به دليل ازدحام جمعيت در اطراف
دانشگاه تهران از رسيدن به مراسم صبح تشييع آيتاهلل
هاشميرفس��نجاني جا مانده بود .به گزارش جماران،
صبح ديروز ازدحام جمعيت حاضر در مراس��م تشييع
پيكر آيتاهلل هاش��مي(ره) به حدي بود كه يادگار امام
سيدحس��ن خميني موفق به ورود به دانشگاه تهران و
شركت در نماز نشد.

جزييات برگزاري مراسم
ترحيم و هفتم آيتاهلل
هاشمي در تهران ،كرمان و
رفسنجان

حسين مرعش��ي در مورد مراسم ش��ب هفت آيتاهلل
هاشميرفسنجاني گفت :يكشنبه مراسم شب هفتم
آيتاهلل هاش��مي در حرم امام راحل برگزار ميش��ود
كه ظرف امروز و فردا س��اعت دقي��ق آن اعالم خواهد
ش��د .به گزارش ايلنا ،حسين مرعش��ي ،در خصوص
مراسم ترحيم آيتاهلل هاشمي گفت :امروز مراسمي در
حسينيه امام خميني از ساعت  ٩:30تا  ١١:30با حضور
رهبر انقالب برگزارخواهد ش��د .وي افزود :همچنين
جمعه عصر مراسمي در رفسنجان برگزار ميشود .روز
شنبه عصر نيز در كرمان مراسم ترحيم آيتاهلل هاشمي
برپا ميشود .يكشنبه نيز مراس��م شب هفتم آيتاهلل
هاش��مي در حرم امام راحل برگزار ميشود كه ظرف
امروز و فردا ساعت دقيق آن اعالم خواهد شد.

صبر آيتاهلل در برابر تندروها
فقط براي حفظ نظام بود

آيتاهلل موس��وي بجنوردي در حاشيه مراسم تدفين
آيتاهلل هاشمي گفت :آيتاهلل هاشميرفسنجاني فرزند
حوزه و رجل سياس��ت بود كه سهم زيادي در پيروزي
انقالب اس�لامي داش��ت .به گزارش ايلنا ،او از آيتاهلل
هاشميرفس��نجاني به عنوان يار م��ورد اعتماد امام و
رهبري ياد كرد و گفت :يادم ميآيد آيتاهلل هاشمي از
سال  ۱۳۳۶كه به نجف آمد ،فردي متعهد ،فاضل ،باتقوا
و انقالبي بود .او با اشاره به هجمهها و تخريبهايي كه
تندروها نس��بت به آيتاهلل هاشمي در سالهاي اخير
انجام شده اس��ت ،اظهار كرد :صبر ايشان در برابر اين
ناماليمتيها براي حفظ نظام جمهوري اس�لامي بود
چراكه او همواره عاشق كشور و انقالب بود.

نامساعد شدن حال آيات
حسن صانعي و امامي كاشاني
در مراسم خاكسپاري آيتاهلل
هاشميرفسنجاني

حال حضرات آيات حس��ن صانعي و امامي كاشاني كه
براي شركت در مراسم تشييع و تدفين آيتاهلل هاشمي
در حرم حضرت امام خميني (س) حضور داشتند ،در
حين برگزاري مراس��م خاكسپاري نامس��اعد شد .به
گزارش خبرنگار جماران ،دكتر هاشمي وزير بهداشت،
آيتاهلل امامي كاشاني را معاينه و تيم پزشكي ايشان را به
خارج از صحن مطهر امام راحل منتقل كردند.

خبر روز

علي جنتي

قدرداني خانواده آيتاهلل هاشمي از بدرقه باشكوه پدر از سوي مردم:

وزير پيشين ارشاد

خدا به صبرش برابر تخريب
جزاي نيكو داد

مبارزيبرايتمامفصول

در س��ال  1340زماني كه  12س��ال
بيش��تر نداش��تم و همراه پ��درم به
«مس��جد سلماس��ي» جاي��ي ك��ه ام��ام خميني
درس خ��ارج فق��ه داش��تند ميرفت��م ب��ا آيتاهلل
هاشميرفس��نجاني آش��نا ش��دم .حض��رت ام��ام
شاگردان زيادي داشتند ،بس��ياري از مراجع فعلي
جزو شاگردان ايشان بودند .مرحوم بهشتي ،مرحوم
باهن��ر و بس��ياري ديگ��ر از چهرههاي سرش��ناس
درجلس��ات درس حضرت امام ش��ركت ميكردند.
آقاي هاشميرفس��نجاني هم شركت ميكردند .در
ميان چهرهها اما مش��خص بود كه آيتاهلل هاشمي
مورد احترام ويژهاي قرار داش��تند .هوش سرش��ار،
ذكاوت ،تواناييه��اي علمي واش��رافي كه آيتاهلل
هاشمي در مسائل فقهي داشت بسيارچشمگير بود.
يكي از خصوصيتهاي اصلي ايشان اين بود كه عالوه
بر درسهاي حوزوي كه معموال در آن زمان طالب
فراميگرفتند ،در ساير مسائل اجتماعي هم مطالعات
بس��يار داش��تند .در همان س��الها ايش��ان كتاب
«سرگذشت فلس��طين كارنامه س��ياه استعمار» را
نوشتند و مقدمه بسيار خوبي عليه صهيونيستها در
اين كتاب نوشتند .از زماني كه امام نهضت اسالمي را
در اواخر سال  41شروع كردند ايشان در تمام مراحل
همراه امام بوده ودر تمام سخنرانيها پيام امام را به
مردم ميرساندند و عليه رژيم صحبت ميكردند .به
همين دليل رژيم ،ايش��ان را دس��تگير و به سربازي
فرس��تاد ،به خاطر دارم كه در همين پادگان حر كه
به «باغ ش��اه» معروف بود ايش��ان را براي سربازي
فرس��تاده بودند .تعدادي از آقايان از جمله ش��هيد
آيتاهلل س��عيدي ،مرحوم خزعلي و آيتاهلل جنتي
براي مالقات با ايشان به همان پادگان رفتند .آيتاهلل
هاشمي چند ماهي آنجا بودند و بعد از سربازي فرار
كردند ،مجددا ملبس ش��دند و به كار خودش��ان در
مبارزه با رژيم ادامه دادند .در طول دهه  40ايش��ان
به دليل سخنرانيهاي حاد و متعددي كه عليه رژيم
داشتند چندبار دستگير و نهايتا از قم به تهران تبعيد
ش��دند .در تهران هم مجددا فعاليتهاي تبليغي را
ادامه دادند .در دهه  50كه حركت مسلحانه در كشور
شروع ش��د ،آيتاهلل هاشميرفسنجاني در آن زمان
به حمايت از رهبران اوليه مجاهدين خلق ايران كه
افراد متديني بودند و بر اس��اس احساس مسووليت
ديني عليه رژيم قيام كرده بودند ،پرداختند ،حمايت
ايشان در كنار حمايتي بود كه از ساير مبارزان داخلي
كشور داشتند .من از سال  1347تحت تعقيب پليس
بودم اما از س��ال1350كه حركت مس��لحانه شروع
شد با برخي ازعناصر گروههاي مسلح از جمله آقاي
عزت شاهي كه اس��طوره مقاومت بود و هنوز هم در
صحنه حضور دارد ارتباط برقرار شد .به خصوص از
سال  52به بعد بهشدت تحت تعقيب ساواك بودم.
از جمله كساني كه در آن شرايط كمكهاي بسياري
به مبارزين ميكرد آيتاهلل هاشميرفس��نجاني بود
ك��ه مبارزان ازكمكه��اي مادي و معن��وي او بهره
ميبردند .بس��ياري از مبارزان تحت تعقيب بودند و
براي امرار معاش خود دچار مشكل جدي بودند اما
ايشان هم كمكهاي مالي به اين مبارزان ميكردند
و هم از لحاظ معن��وي مبارزان را هداي��ت و از نظر
انديشه سياسي به آنها كمك ميكردند .در سالهاي
 52تا  54من ش��خصا از كمكهاي معنوي ايش��ان
برخورداربودم و اگر رهنمودهاي ايشان نبود بارها در
تور پليس ميافتادم و نميتوانستم نجات پيدا كنم.
مشورتهايي كه ايش��ان به بقيه مبارزان ميدادند
بس��يار راهگش��ا و نتيجه بخش بود .در سال  54كه
به خارج از كش��ور رفتم ،يكي دو ماه بعد ايشان هم
سفري به خارج از كشور كردند كه داستان مفصلي
دارد و در موقعيتي ديگر بايد به آن پرداخت .ايشان
در س��الهاي اوليه نهضت اس�لامي بارها دستگير
شدند و داستانهاي بسياري از شكنجه ايشان نقل
ميش��د .آنها كه در زندان با ايشان بودند ميگفتند
كه سر آيتاهلل هاش��مي را روي ميز گذاشته بودند،
با شالق بر سر ايشان ميزدند به طوري كه تمام سر
ايشان متورم شده بود .ماموران دليل اين شكنجهها
را مقدمهاي ميدانستند كه ايشان بر كتاب كارنامه
سياه استعمار نوش��ته بودند .به او شالق ميزدند و
ميگفتند « :حاال ديگر مقدمه مينويسي؟» .اين تنها
يكي از ش��كنجههايي بود كه در مورد ايشان اعمال
شد .بار ديگر كه ايشان را دستگير كردند در كميته
ضد خرابكاري ،ش��كنجههاي بس��يار وحشتناكي
ديدند اما مقاوم بودند و باعث دلگرمي همه مبارزان.
م��ن آي��تاهلل هاشميرفس��نجاني را ش��خصيتي
فرهيخته ،دانشمندي اسالم شناس ،سياستمداري
هوش��مند ودورانديش و داراي سعهصدرميدانم و
فكر ميكنم همگان ايش��ان را با اي��ن خصوصيات
ميشناسند .با وجود همه تلخيها و مرارتهايي كه
در سالهاي اخير تحمل كردند ولي همواره از نظام
و هويت اسالمي آن دفاع كردند و تا آخر عمر بر اين
اصول پايبند بودند ونظامي را كه خوددر شكلگيري
آن موثر بودن��د در بقا و تحكيم آن ه��م نقش موثر
داشتند مطمئنا روح بلند ايشان همچنان الهام بخش
ملت بزرگ ايران خواهد بود.

جناب آقاي ميثم كائد

درگذش�ت پدر گراميتان را تس�ليت گفته  ،براي آن مرحوم
غفران و آمرزش الهي و براي ش�ما و خان�واده محترم صبر و
سالمتيخواستاريم.
علي حضرتي – شورا كريمي – اصغر عبدالهي – خانواده حضرتي – رضا حسين زاده

نظرات خود را
برای ما
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عصاره عمر
هاشمي ،اعتدال
و وحدت بود

و س�رانجام مردم آمدند
و چ�ه باش�كوه آمدند؛
اذا ج�اء نصراهلل والفتح و
رأيتالناس يدخلون في
ديناهلل افواج�ا .عصاره
عمر هاش�مي ،اعتدال و
وح�دت ب�ود و رحلتش
نمايش�گاهي بينظير از
اثبات حقاني�ت اعتدال
و ض�رورت وحدت پديد
آورد.

عرفان خوشخو /اعتماد

گروه سياسي
تش��ييع ميليون��ي و بدرقه با ش��كوه
آي��تاهلل هاشميرفس��نجاني به خانه
ابدي آنچنان بازتاب گس��تردهاي داش��ت و به چشم
آمد كه خانواده آيتاهلل هاشميرفسنجاني با نگارش
پيام��ي از مردمي كه از س��اعت هش��ت صبح براي
تشييع پيكر و بدرقه آيتاهلل به خيابانها و حرم امام
آمده بودند تشكر و قدرداني كردند .پيام تبريكي كه
پر از تش��كر همراه با اندوه از مردم اين س��رزمين بود

كه ديروز با هر تفكر و س��ني به خيابانها آمده بودند
و در آن تاكيد كردند كه چنين تش��ييع باش��كوهي
جزاي نيكويي بود كه خداوند در برابر صبر او در برابر
تخريبها به او عطا كردند .در اين پيام تقدير ،كه در
اختيار رسانهها قرار گرفت ،آمده است :لحظه لحظه
امروز در بدرقه ش��كوهمند و مردمي پ��در در تاريخ
اين سرزمين ثبت ش��د؛ وداع مردم با مردي كه براي
مردم زيس��ت ،براي مردم مجاهدت كرد و سرافرازي
مردم را ميخواست و چه زيبا همين مردم سرافرازش
كردند .تهران ش��اهد حضور بينظير و خارج از شمار

انسانهايي بود كه به بدرقه بزرگمرد قرن ايرانزمين
آمده بودن��د .امروز تنها وداع با هاش��مي نبود؛ مردم
با مظلوميت بهش��تي ،تفكر مطهري ،آزادانديش��ي
طالقان��ي و ش��جاعت و صالبت خمين��ي كبير وداع
كردند .امروز تجلي وفاي به وعده الهي بود ،وعدهاي
كه خداوند به بندگان صالح��ش در صبر و پايمردي
و مجاهدت داد و امروز به بهترين ش��كل ،آن را براي
هاشمي محقق كرد .چش��مان ظاهر هاشمي اگرچه
امروز بس��ته بود اما ميليونها چشمتر ديدند چگونه
خدا به صبر او در برابر تيره��اي زهرآگين تخريب و

تهمت ،جزايي نيكو داد و به اين مجاهد نس��توه آبرو
بخشيد .پدرمان فرزند قرآن بود و در آخرين فصل از
عم��ر خود ،از نصر الهي وعده ميداد و حضور مردم را
منشأ و مظهر اين پيروزي ميدانست و سرانجام مردم
آمدند و چه باش��كوه آمدند؛ اذا جاء نصراهلل والفتح و
رأيتالناس يدخل��ون في ديناهلل افواجا .عصاره عمر
هاشمي ،اعتدال و وحدت بود و رحلتش نمايشگاهي
بينظير از اثبات حقاني��ت اعتدال و ضرورت وحدت
پديد آورد .همانگونه كه در حياتش مردممدار بود،
رحلتش نيز مردممدار شد .هاشمي مدافع مظلومين
و دغدغهمند گشودن انسدادها در حيات جامعه بود،
قوام نظام را در وحدتي حداكثري و بودن همه با هم
ميدانست و امروز ش��اهد بوديم ،همه با هم براي او
آمدند .امروز احس��اس كرديم تنها م��ا در فراق پدر
ننشس��تهايم كه ميليونها نفر ب��راي رحلت پدري
بيبديل به س��وگ نشس��تهاند .اما چگونه ميتوانيم
هاش��مي را زنده ندانيم در حالي ك��ه امتداد تفكر او
را در چش��مان غمگين خيل انبوه بيشمار مردماني
ميبينيم كه مانند هاش��مي ميانديش��ند و مانند او
دغدغه س��رافرازي ايران با اعتدال و آرامش را دارند.
اين س��رزمين ،هرچند بزرگمردي نستوه را از دست
داد ك��ه جلوتر از زم��ان خود بود و هم��واره به آينده
ميانديش��يد اما در مقابل ،صاحب نسلي شده است
كه پاي در راه ساختن ايراني بهتر نهادهاند .امروز ايران
فرزندي بزرگ ،مردم پدري آيندهنگر و رهبر انقالب
دلس��وزترين رفيق خويش را از دست داده است؛ اما
همانگونه كه لحظه لحظه حيات هاشمي راهگشاي
كش��ور بود ،وداع و بدرقه بينظير مردم نيز ميتواند
س��رمايهاي بزرگ براي ايران و مبدأ بازگشت جامعه
به مس��ير اعتدال و وحدت باش��د .در پايان زبانمان
قاصر اس��ت از آنكه س��پاس خود را از س��يل الطاف
مردم قدرشناس ايران ،مسووالن نظام به ويژه رهبر
انقالب ،مراجع عظام تقليد ،علما و نخبگان ،رهبران
س��اير اديان و مذاهب و مردم و مسووالن كشورهايي
كه با همدردي و همراهي تحمل اين ضايعه بزرگ را
براي ما آس��انتر ساختهاند ،اعالم كنيم .پيكر خسته
اين مجاهد نس��توه در كنار م��راد او خميني كبير به
آرامشي ابدي رسيد اما عشق هاشمي به مردم ،مرگ
او را ناممكن س��اخته اس��ت .هاش��مي زنده است تا
انقالب زنده است؛ هاشمي زنده است تا ملت زندهاند
و راه هاشمي پاينده خواهد ماند.
هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق /ثبت است
بر جريده عالم دوام ما

سوژه روز

علي عسگري در واكنش به انتقادات:

عملكردمان را اصالح خواهيم كرد

انتقادها به صدا و سيما را به روي چشم ميگذاريم
گروه سياس�ي| انتقاد از
صدا و س��يما ديگر تبديل
به امري عادي ش��ده اس��ت و بس��ياري
چش��م امي��د از تغيي��ر از عملك��رد اين
س��ازمان بريدهاند .رفت��ار دوگانه صدا و
س��يما در قبال آيتاهلل هاشمي اما گويي
كاس��ههاي صبر را لبريز ك��رد .تا همين
چند روز پيش رسانه ملي هيچ سخنراني
از آيتاهلل هاش��مي و حت��ي تصويري از
او را پخ��ش نميكرد اما با ف��وت او ناگاه
ورق برگش��ت و همه ش��بكههاي صدا و
س��يما پر ش��د از صحبتها ،خاطرات و
فيلمهاي قدي��م و جدي��د او .همين امر
سبب شد بسياري از اين بيمهري سخن
بگويند و اينكه تا زنده بود با او بد كردند.
اي��ن صحبتها ن��ه تنها در ش��بكههاي
اجتماع��ي بلكه در آنتن زن��ده تلويزيون
توسط چهرههايي همچون ناطق نوري،
مه��دي طباطبايي و احم��د توكلي هم
گفته ش��د .ديروز اما در حاش��يه مراسم
تش��ييع آيتاهلل هاش��مي علي مطهري
در گفتوگو با يك خبرنگار اين مساله را
مطرح كرد و گفت :صداوسيما در حيات
آقاي هاشمي رفتار درستي با او نداشت.
ديروز اما مردمي كه براي تش��ييع پيكر
آيتاهلل رفت��ه بودند ص��داي انتقاد خود
را به گوش رييس س��ازمان صدا و سيما
رساندند .فيلمهاي منتشر شده در فضاي

مجازي نشان ميدهد وقتي علي عسگري
براي مراس��م تش��ييع در خيابان حضور
پيدا كرد مردم انتق��اد خود را از عملكرد
اين سازمان با سر دادن شعارهايي نشان
دادن��د .اكنون ديگ��ر اي��ن انتقادها نه از
سوي چهرههاي سياسي و از رسانههاي
ديگر بلكه از س��وي مردم و بيواسطه به
گوش رييس اين سازمان ميرسيد .شايد
همين بيواسطه بودن سبب شده تا علي
عس��گري بگويد :انتقادها به صدا و سيما
را به روي چشم ميگذاريم و عملكردمان
را اصالح خواهيم كرد .اين نخس��تينبار
اس��ت كه رييس س��ازمان صدا و س��يما
اينگونه با صراح��ت ميگويد كه پذيراي
انتقادهاست و رويه را اصالح خواهد كرد.
گويي در جم��ع مردم ب��ودن و اينگونه
بيواسطه چشم در چشم مردم شعارهاي
انتقادي را شنيدن دست كم در آن لحظه
رييس سازمان صدا و سيما را كه به تازگي
سكان اداره امور را به دست گرفته تحت
تاثير خود قرار داده است كه علي عسگري
اينگونه سخن ميگويد.
ب��ه گ��زارش ايلن��ا عل��ي عس��گري
درحاش��يه مراسم تش��ييع پيكر آيتاهلل
هاشميرفس��نجاني و در پاسخ به سوالي
درب��اره افزاي��ش انتقاده��ا از س��ازمان
صداوسيما نس��بت به نحوه پوشش اخبار
و حواش��ي درگذش��ت ريي��س مجم��ع

تش��خيص مصلحت نظام و جلوگيري از
پخش بخشهايي از ش��عارهاي مردم در
مراسم امروز ،اعالم كرد :ما انتقادها را روي
چشم ميگذاريم و سعي ميكنيم نسبت
به انتقادها ،عملكردم��ان را اصالح كنيم.
ريي��س س��ازمان صداوس��يما همچنين
در پاس��خ به س��وال ديگري درب��اره عدم
پوش��ش س��خنرانيها و اظهارنظره��اي
آيتاهلل هاشميرفسنجاني در برنامههاي
تلويزيوني و راديويي و عملكرد ضعيف اين
سازمان ،خاطرنش��ان كرد :ما كه همواره
از ايش��ان تكريم كردهايم .عليعس��گري
همچنين در پاسخ اين سوال كه آيا منظور
از تكريم از آيتاهلل هاشميرفس��نجاني،
برنامههاي چند روز گذش��ته صداوسيما
اس��ت ،گفت :هم در برنامههاي اين چند
روز گذش��ته و ه��م قب��ل از آن ،آيتاهلل
هاشميرفسنجاني را تكريم كردهايم.

مطهري :آيتاهلل هاشمي شخصيتي
است كه جايگزيني برايش وجود ندارد

قابل پيشبيني بود كه حضور علي مطهري
در مراس��م تش��ييع آيتاهلل هاشمي و در
ميان مردم ب��دون واكنش آنه��ا نخواهد
بود .ايلنا گ��زارش داده مردم در مراس��م
با دي��دن مطهري به بيان مطالباتش��ان
ميپرداختن��د و ضم��ن ابراز عالق��ه از او
ميخواستند تا براي رفع محدوديتهاي
رييسجمهور اصالحات و همچنين رفع

حصر تالش كند و ش��عار درود بر مطهري
س��ر ميدادند .علي مطهري كه در ميان
جمعيت به س��ختي حرك��ت ميكرد به
خبرن��گار ايلنا گفت« :آيتاهلل هاش��مي
ش��خصيتي اس��ت كه فكر ميكنم هيچ
جايگزين��ي براي ايش��ان وج��ود ندارد.
آيتاهلل هاشميرفس��نجاني در كش��ور
ايج��اد تعادل ميك��رد .ايش��ان هر گروه
سياس��ي كه تندروي ميكرد را به مسير
تعادل برميگرداند و مانع اين تندرويها
ميشد ».او با بيان اينكه آيتاهلل هاشمي به
نوعي نقش تنظيمكنندهاي را در سياست
داخلي ايران بازي ميكردند ،گفت« :عالوه
بر اين ايش��ان با سياست و اقتصاد دنيا نيز
كامال آش��نا بود لذا راه پيشرفت كشور را

ميدانس��ت ».مطهري اف��زود« :تاكيدي
كه آيتاهلل هاشمي در مساله آزادي بيان
به ويژه در س��الهاي اخير داشتند ،بسيار
مغتن��م بود .ما بايد اي��ن راه را حتما ادامه
دهيم ».نايبريي��س مجلس درخصوص
تغيير مش��ي صداوس��يما درباره آيتاهلل
هاشمي نيز خاطرنشان كرد« :صداوسيما
در حيات آقاي هاش��مي رفتار درستي با
او نداش��ت .طبعا هركس از دنيا ميرود او
را تكريم ميكنند اما اينطور نبايد باش��د
ك��ه هركس بمي��رد از او تجلي��ل كنند و
اگر انتقادي داش��ت ،در زم��ان حياتش او
را بايكوت كنند .اين نظر ش��خص رهبري
اس��ت كه بايد همه نگاهها در صداوسيما
مطرح باشند».

چهره روز

پيام عبداهلل نوري:

هاشمي همچون پدري مهربان در ميانه جناحها و جريانهاي سياسي ايستاد

گروه سياس�ي| عبداهلل نوري
م��ردي ك��ه مس��ووليت وزارت
كش��ور را در دوره رياس��تجمهوري آيتاهلل
هاشميرفس��نجاني ب��ر عهده داش��ته اس��ت
دي��روز پي��ام تس��ليت بلندباالي��ي در م��ورد
شخصيت آيتاهلل هاش��مي و ثمره تالشهاي
او گف��ت .عب��داهلل ن��وري در اين پي��ام گفت:
هاش��مي همچون پدري مهربان و دلس��وز در
ميانه جناحها و جريانهاي سياس��ي ايس��تاد
و همواره مرز خود را ب��ا نيروهاي تندرو حفظ
كرد و صادقانه ب��راي تعديل تندرويها تالش
كرد .پيام عبداهلل نوري به مناس��بت درگذشت
آيتاهلل هاشميرفسنجاني به شرح ذيل است:
آيتاهلل هاشميرفس��نجاني ،بزرگ مرد عرصه
انديش��ه و عمل ،ناباورانه و دردمندانه از ميان
ما رفت و ملت��ي را داغدار نمود .او زماني ياران،
همفكران و ملت نجي��ب خود را ترك نمود كه
بهشدت به هدايتهاي كارساز او نيازمند بودند.
او رادمردي از تبار مجاهدان راه خدا و مفسري
نواندي��ش بود كه اجتهاد ،عقالني��ت ،اعتقاد و
عمل صال��ح را به هم آميخ��ت و در راه آزادي،
ايمان ،پيش��رفت و بهبود زندگي شهروندان به
كار بست و از سختكوشي و تكاپوي بسيار در راه

خدا و مردم باز نايس��تاد .او مجتهدي تمامعيار
ب��ود كه عياري ب��س غنيت��ر و كارآفرينتر از
همگنان خود داش��ت و به اجتهادي دل بسته
بودكه در راه اصالح و تقويت بنيانها و رفع نياز
مردم بهكارآيد .هاشمي ،روحاني خودساخته،
از دورويي و نفاق پيراسته و مبارزي نستوه بود
كه انقالب را در راه خدمت واقعي و واجد اثر در
زندگي مردم تفسير ميكرد .در هر تنگنايي كه
رخ مينمود ،چشمها به سوي او دوخته ميشد
و از او انتظار ياري و همكاري ميرفت .هاشمي
سياس��تمداري هوش��مند ،بردبار و پرتحمل
بود ك��ه با وجود واقع گراي��ي هرگز آرمانها را
فراموش نكرد .او چشم از هدف بر نميداشت،
اما سنگها و س��نگالخهاي پيش روي نهضت
را ب��ا واقعبيني ميديد و گامهايش را اس��توار
ب��ر ميداش��ت و ذرهاي از ايم��ان ب��ه هدفش
نميكاست .هاش��مي همچون پدري مهربان و
دلسوز در ميانه جناحها و جريانهاي سياسي
ايس��تاد و همواره مرز خود را با نيروهاي تندرو
حفظ كرد و صادقانه ب��راي تعديل تندرويها
ت�لاش نم��ود .كارنامه سياس��ي هاش��مي با
نزديك به هفتاد س��ال تجربه پرفراز و نشيب،
چهره ماندگار وي را در رديف ميهندوس��تان

و آزاديخواه��ان تاري��خ ايران به ثبت رس��انده
اس��ت كه صادقانه براي اعتال و پيش��رفت اين
س��رزمين و خدمت به مردم آن كوش��يدند .او
يارديرين و هميش��گي امام خمين��ي(ره) بود
كه از آغاز نهضت ،گام در راه مبارزه با استبداد
نهاد و ش��كنجه و حب��س و تبعي��د را به جان
خريد و نقش��ي بيبديل در پي��روزي انقالب و
تاس��يس نظام جمهوري اس�لامي ايفا كرد و
همواره با پيام روش��نگر خود نشان ميداد كه
فرصتطلب��ان جايي در مص��ادره عقيده امام
ندارند .در دف��اع از آرمانهاي راس��تين مراد
خويش ،لحظ��هاي از پاي نايس��تاد و از اينكه
آماج تيرهاي سهمگين قرار گيرد باكي نداشت.
دفاع دالورانه ملت ايران در جنگ هشت ساله
به سرداري و فرماندهي او به فرجام نيك رسيد،
نهاد قانونگذاري ايران اس�لامي از تراز وجودي
او سامان يافت ،توسعه و سازندگي نوين ايران در
دوران رياستجمهوري او پاگرفت و تنشزدايي
در سياست و روابط خارجي به همت و تدبير وي
آغاز شد .هاشمي همواره بر اين اعتقاد خويش
پاي ميفشرد كه اسالم شيعي تنها هنگامي به
تاسيس نظام سياسي عادالنه موفق خواهد شد،
كه رهبران و سياس��تمداران به سيره سياسي

رس��ول خدا (ص) و امير مومنان (ع) در اجراي
عدالت و پرهيز از ستم پايبند باشند .همچنان
كه براي پايداري و بقاء ،الجرم بايد در خدمت
ملت خوي��ش ،هم امنيت ايج��اد كنند ،هم
معيش��ت آن��ان را ت��دارك ببينن��د و هم
سالمت نسلهاي آينده را تضمين نمايند.
او به الگويي از توسعه و پيشرفت اقتصادي
ميانديشيد كه افزون بر محروميتزدايي،
امنيت و آزادي را در عرصه اجتماعي
و سياس��ي در پي داش��ته باش��د.
هاشمي به حقد و كينه مخالفان
خود بهايي نميداد .بيمهريها
و س��رزنشها ،توهينه��ا و
تخفيفها و فش��ارهاي رنج آور
روحي علي��ه او و خانوادهاش ،او
را نشكست كه اس��توارتر كرد و با
رادمردي تمام به جاي مقابله با آنها،
فرصتهايي كه به سرعت از دست
ميرفتند را غنيمت ميش��مرد و
از آن ،در راه اه��داف بلند خويش
اس��تفاده مينم��ود .در دوراهي
همراهي ب��ا مردم و تقابل با آنان،
درن��گ و تردي��دي در انتخاب

مردم نكرد و در حمايت از خواستههاي بر حق
آنان از پاي نايستاد .راهنماييهاي خيرخواهانه
او در حوادث س��ال  ۱۳۸۸بر احدي از نخبگان
و مل��ت وفادار پوش��يده نيس��ت .امروز،
مرحوم آيتاهلل هاشميرفس��نجاني،
آرام در بس��تر رحمت خداوند آرميده
و تكليف اس�لامي و رسالت اجتماعي
و نق��ش جوانم��ردي خوي��ش را
ب��ه بهتري��ن وجه ب��ه فرجام
رس��انده اس��ت .فقدان اين
بزرگمرد خس��تگيناپذير
را ب��ه ملت ش��ريف ايران
و هم��ه انديش��مندان و
همفك��ران و مصلح��ان
جامعه و ب��ه خانواده محترم
و داغ��دار او ،به ويژه همس��ر
گرانقدر و رنجديده و فرزندان
ارجمند ايشان تسليت عرض
مينمايم .امي��د كه خداوند
منان روح ملكوتي اين عزيز
س��فر ك��رده را در رحمت
واس��عه خويش مستغرق
گرداند.

