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معین :یکی از اصلیترین سرمایههای کشور را از دست دادیم
وزیر علوم دولت اصالحات گفت :با درگذشت آیتاهلل هاشمی یکی از اصلیترین سرمایههای کشور را از دست دادهایم .به گزارش ایسنا ،مصطفی معین ،وزیر علوم دولت اصالحات اظهار کرد :ما یکی از
اصلیترین سرمایههای کشور را از دست دادیم که البته این موضوع تقدیر الهی است و باید به آن رضایت داد ،اما در عین حال باید تا وقتی که چنین افرادی زنده هستند قدرشناسی بیشتری در مورد آنها انجام
شود و در حال حاضر باید با تعقل و مطالعه زندگی ایشان و نقش مهم ایشان در پیش و پس از انقالب و در دوران جنگ و سازندگی کسب عبرت شود.

ساعتشمار

 7ساعت غمگين ايران

ساعت  9و سي و پنج دقيقه

خ��ودروي حام��ل همس��ر آي��تاهلل
هاشميرفسنجاني از ميان جمعيت حاضر
در خيابان انقالب ،به دانشگاه تهران ميرود.
ساعت  9و پنجاه دقيقه

پيك��ر آي��تاهلل هاشميرفس��نجاني از
آمبوالنس خارج و در محل اقامه نماز قرار
ميگيرد .با ورود پيكر ايش��ان جمعيت به
احترام ايشان سكوت كرده و يكي از مداحان
به سوگواري براي جمعيت پرداخت.
ساعت  9و پنجاه و دو دقيقه

خ��ودروي حام��ل حس��ن روحان��ي
رييسجمه��وري وارد دانش��گاه ته��ران
ميشود.

ساعت  10و دو دقيقه

رهبر معظم انقالب اس�لامي وارد دانشگاه
تهران ش��ده و بر بالين ي��ار ديرين انقالب
حاضر ميشوند.
ساعت  10و پنج دقيقه

مهري جمشيدي/اعتماد

صبحگاه بيست و يكم
دي ماه

عقربهها قبل از آنكه س��اعت هشت و سي
دقيقه را نش��ان دهند ،هواداران آيتاهلل را
راهي خيابانها ميكنند .محدوديتهاي
ترافيكي كه از س��اعت  ۷صب��ح به اجرا در
ميآيد و ميدان وليعصر و فاطمي و مس��ير
فاطمي به انقالب و نيز تمامي مس��يرهاي
منتهي به دانش��گاه تهران به دليل حضور
جمعيت مسدود ش��ده و تردد اتومبيلها
ممنوع ش��ده و ني��روي انتظام��ي از ورود
ماشينها جلوگيري ميكند.

ساعت  8صبح

آمبوالن��س حام��ل پيك��ر آي��تاهلل
هاشميرفسنجاني حسينيه جماران را به
مقصد دانشگاه تهران ترك ميكند .عكسي
كه مهدي هاشمي باالي پيكر آيتاهلل داخل
آمبوالنس نشسته است دست به دست در
كانالهاي خب��ري ميچرخد .جمعيت به
س��وي دانش��گاه تهران در حركت است و
درهاي بسته دانشگاه به روي مردم عادي،
ازدحام زيادي را در خياب��ان آزادي ايجاد
كرده است.

ساعت  8و  18دقيقه

اندك اندك بر جمعي��ت حاضران ميدان
انقالب و خيابانهاي منتهي به آن افزوده

ميشود و يك به يك ،مقامات و مسووالن
كشوري و لشكري از بين جمعيت به سمت
درهاي ورودي دانش��گاه ته��ران هدايت
ميش��وند .آمبوالنس حامل آيتاهلل براي
اقام��ه نماز مي��ت وارد مصالي دانش��گاه
ميشود.

ساعت  8و بيست و دو دقيقه

محسن هاش��مي (فرزند آيتاهلل هاشمي)
كه همراه پيكر پدر وارد دانشگاه شده بود،
مقابل دانش��گاه تهران حاضر ش��د تا رسم
قدرداني از حضور م��ردم را بهجاي آورد .او
در مقابل جمعيت حاضر روبهروي دانشگاه
تهران گف��ت :نميدانم چگون��ه از حضور
پرشور مردم تشكر كنم.
ساعت  8و چهل دقيقه

فائزه هاش��مي ،دخت��ر آيتاهلل ،س��وار بر
اتوبوس وارد دانشگاه تهران ميشود .مردم
با ديدن فائزه هاشمي انگشتها را به نشانه
پيروزي هاش��مي باال ميبرند و فائزه نيز با
تكرار همين نشانه از داخل اتوبوس با مردم
همراهي ميكند.

ساعت  8و پنجاه و پنج دقيقه

مهدي و ياسر هاش��مي در حاشيه مراسم
تشييع پيكر آيتاهلل هاشميرفسنجاني در
ميان جمعيت حضور يافتند و مردم به ابزار
همدردي با آنها پرداختند.

ساعت  9و پنج دقيقه

با آغاز مراس��م و در ش��رايطي كه جمعيت
خ��ود را ب��راي اقامه نماز ب��ر پيكر آيتاهلل
هاشمي آغاز ميكند؛ پس از قرائت آياتي از
قرآن؛ پيام تسليت رهبر انقالب به مناسبت
درگذش��ت آي��تاهلل هاش��مي در فضاي
دانش��گاه تهران از س��وي مجري مراس��م
خوانده شد.
 9و بيست دقيقه

دقايقي پي��ش از اقامه نماز اس��ت .لحظه
لحظه بر جمعيت حاضران اضافه ميشود.
تعداد جمعيت به حدي اس��ت كه چندين
داربس��ت مقابل دانش��گاه بر اث��ر ازدحام
شكسته ميشود .در اين لحظه ديگر تمامي
راههاي ورود به دانشگاه (ميدان وليعصر و
چهارراه وليعصر) بس��ته ميشود و پليس
همچنان در تالش بود راه عب��ور و مرور را
براي جمعيت باز كند.
ساعت  9و سي دقيقه

با افزاي��ش جمعيت حاض��ر در خيابانها
خط��وط تلفنه��اي هم��راه در محدوده
انقالب دچار اختالل ش��ده و ارسال اخبار
خبرنگاران با مشكل مواجه ميشود .مسير
در جنوب دانشگاه نيز كامال مسدود شده و
نيروي انتظامي مردم را از خيابان وصال به
در شمالي دانشگاه هدايت ميكند.

رهبر معظم انقالب در حالي كه براي اقامه
نماز آماده ميشدند؛ خطاب به جمعيت
فرمودند :همه بايد نماز بخوانند .حس��ن
روحاني ،آملي الريجاني ،علي الريجاني،
س��يدمحمود علوي ،محس��ن هاشمي،
امامي كاش��اني ،احمد جنتي و محمدي
گلپايگاني از جمله مس��ووالني هس��تند
كه در صف بعدي ب��ه امامت مقام معطم
رهبري؛ اقامه نماز را آغاز كردند .در ميانه
س��كوت نماز تنها اين جمالت به گوش
ميرس��د :الهي عفوك عف��وك عفوك/
عفوك عف��وك عفوك /عف��وك عفوك
عفوك...
ساعت  10و ده دقيقه

اقامه نماز پاي��ان ميگيرد .رهبري انقالب
و روساي س��ه قوه با آيتاهلل هاشمي وداع
ميكند .مراس��م تش��ييع پيك��ر آيتاهلل
هاش��مي آغاز ميش��ود .پيكر اي��ن مبارز
سياسي به س��مت مرقد امام حركت داده
ش��د .در اين هنگام ازدح��ام جمعيت به
حدي رس��يد ك��ه چند نف��ر بر اثر فش��ار
جمعي��ت از هوش رفته و فورا به حاش��يه
خيابانها منتقل شدند .عزا عزاست امروز،
روز عزاس��ت امروز ام��ام جمعه ما صاحب
عزاست امروز /اين همه لشكر آمده به عشق

اكبر آمده/حسين حس��ين شعار ماست،
شهادت افتخار ماس��ت /عزا عزاست امروز
روز عزاس��ت امروز خامنهاي رهبر صاحب
عزاس��ت امروز ،از جمله شعارهايي بود كه
از س��وي مردم در طول مراسم تشييع سر
داده ميشد.

ساعت  10و پنجاه دقيقه

اينبار جمعيت��ي به مي��زان خيابانهاي
تهران در حرم امام گرد آمدهاند .جمعيتي
بيشمار كه هر لحظه بر تعدادشان افزوده
ميش��ود ،منتظر پايان مراسم تشييع در
خيابانهاي ته��ران و انتق��ال پيكر براي
تدفين و خاكسپاري در ضريح امام هستند.

ساعت  10و پنجاه و پنج دقيقه

ب��ه دلي��ل ازدح��ام جمعيت در مراس��م
تش��ييع ،خودروي حامل پيك��ر آيتاهلل
هاشميرفس��نجاني ب��ا كن��دي ف��راوان
حركت ميكرد.

جمعيت در حرم
منتظر بودند

اينبار جمعيتي به ميزان
خيابانه�اي ته�ران در
حرم امام گ�رد آمدهاند.
جمعيت�ي بيش�مار كه
هر لحظه بر تعدادش�ان
افزوده ميش�ود ،منتظر
پايان مراسم تشييع در
خيابانه�اي ته�ران و
انتقال پيكر براي تدفين
و خاكس�پاري در ضريح
امام هستند.

ساعت 11

مراس��م پيش از تش��ييع پيك��ر آيتاهلل
هاشمي با قرائت زيارت آل ياسين از سوي
كميل هاشمي بهرماني ،نوه برادر آيتاهلل
آغاز شد.

ساعت  11و بيست دقيقه

سيد حسن خميني زودتر از همه مسووالن
براي اس��تقبال از پيكر آيتاهلل ،وارد حرم
امام خميني ميشود.
ساعت  12و چهل دقيقه

اعضاي خانواده آيتاهلل هاش��مي به حرم
مطهر وارد ميشوند.

ساعت 13

با بازش��دن دره��اي ورودي صحن ،پيكر
آي��تاهلل هاشميرفس��نجاني وارد صحن
شده و بر دستان مس��ووالن و مقامات و با
مارش نظامي تشييع ميشود.

ساعت  13و پنج دقيقه

پيكر آي��تاهلل هاش��مي ب��راي تدفين و
خاكس��پاري ب��ه داخ��ل ضري��ح منتقل
ميش��ود .خانواده هاشمي نيز با حضور در
ضريح با آيتاهلل براي هميشه خداحافظي
ميكنند.
ساعت  13و سي دقيقه

پيكر آيتاهلل هاش��مي به خاك س��پرده
ميشود.

به جاي ديوار ،پل بسازيم

رييسجمهوري پس از پايان مراس�م وداع باش�كوه با رفيق ديرينه خ�ود ،در پيامي كه در
صفحه توييتر منتشر كرد ،مردم را به آشتي و وحدت دعوت ميكند .حسن روحاني در اين
پيام خطاب به ملت ايران ميگويد« :امروز براي وداع با آن مرد تاريخس�از همه آمده بودند؛
بياييمازاينفضابرايدوستي،آشتيووحدتملياستفادهكنيم.بهجايديوار،پلبسازيم».

سوژه روز

«اعتماد» بررسي ميكند

سرنوشت مبهم مسووليتهاي آيتاهلل

گ�روه سياس�ي| ناط��ق نوري
درس��ت ميگويد كه مردم هنوز
ش��وكه هس��تند؛ فقدان آيتاهلل هاشمي هر چه
بگذرد بيش��تر معلوم ميشود .درگذشت آيتاهلل
هاش��مي عالوه بر اينكه حفره بزرگي در سياست
ورزي اي��ران ايج��اد خواهد كرد چن��د منصب
سياس��ي مهم را هم خالي كرده است كه تعيين
جايگزين آي��تاهلل هاش��مي در آن مناصب زياد
طول نخواهد كش��يد .آيتاهلل هاش��مي ،رييس
مجمع تش��خيص مصلحت نظام بود و حاال بايد
جايگزين او در ساختمان خيابان جامي مشخص
ش��ود .او بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام
مش��خص ش��ود .جايگاه مهمي ك��ه گزينههاي
مختلفي در گمانهزنيها براي آن مطرح ميشود
اما دو گزينهاي كه بيش از همه آيتاهلل هاش��مي
شاهرودي و ناطق نوري هس��تند .با اين همه اما
محسن رضايي ،دبير مجمع تشخيص مصلحت
نظام درباره اين گمانهزنيها اظهارنظر روش��ني
نكرده و تنها گفته است :مسائل مربوط به مجمع
تشخيصمصلحتنظامبرعهدهرهبرانقالباست.
او در حاشيه مراسم تشييع پيكر آيتاهلل هاشمي
به تسنيم گفت :اين مسائل مربوط به رهبر انقالب
است اما نهاد مجمع تش��خيص هم به قوت خود

باقي اس��ت .همانطور كه محسن رضايي گفته
است انتخاب دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام
طبق قانون اساسي بر عهده رهبري است و آيتاهلل
هاشمي از ابتداي تاسيس اين نهاد رياست آن را با
حكم رهبري بر عهده داشت.

سرنوشت دانشگاه آزاد

رياست هيات امناي دانشگاه آزاد منصب
مه��م ديگري اس��ت ك��ه ب��ه زودي بايد
جانش��يني براي آن تعيين ش��ود .انتخاب
رييس هي��ات امناي دانش��گاه آزاد با راي
اعضاي هيات امناي اين دانش��گاه
تعيي��ن ميش��ود .ت��ا اينجا در
گمانهزنيه��اي رس��انهاي نام
سيدحس��ن خمين��ي ن��وه
بنيانگ��ذار انقالب بيش��تر از
ه��ر گزينه ديگ��ري مطرح
ميش��ود .اي��ن موضوع��ي
بود ك��ه خبرنگار مي��زان از
عبداهلل جاسبي رييس سابق
دانش��گاه آزاد س��وال كرد.
اما جاس��بي كه خ��ودش از
اعضاي هيات امناي دانشگاه
آزاد هم هست فقط گفت :در

ش��رايط فعلي هيچ چيز معلوم نيس��ت و ما بايد
منتظرباشيم.
اعتدال يتيم شده

اما آيتاهلل هاش��مي به ويژه بع��د از انتخابات 92
جايگاه ويژهاي در ميان جريان اعتدالي داشت و
به نوعي پدر معنوي آنها محسوب ميشد.
اينكه حاال چه كسي قرار است نقش او را
در اين حيطه بازي كند سوال مهم ديگري
است كه هنوز پاسخ روشني ندارد .اما علي
مطهريفكرميكندناطقنوريچهرهاي
است كه بيش از باقي شخصيتها
ميتواند اين نقش را بر عهده
بگيرد .نايبرييس مجلس
در حاش��يه مراسم تشييع
پيكر آيتاهلل هاش��مي به
انتخاب گفته است :جاي
خالي آيتاهلل هاش��مي
هيچگاه پر نخواهد شد.
عل��ي مطه��ري درباره
خال��ي ش��دن جايگاه
آيتاهلل هاشمي در راس
نيروه��اي اعتدال��ي در
آستانه انتخابات  96هم

گفت :تم��ام گروهها و افراد معت��دل جامعه بايد
تالش كنند تا مردم نبود ايشان را كمتر احساس
كنن��د .البته اين را هم بايد يادآور ش��وم كه جاي
خالي ايشان به سختي پر خواهد شد .اما او درعين
حال گفت كه اگر بخواهيم شخصيت معتدلي را
معرفي كنيم كه بتواند نقش آيتاهلل هاش��مي را
براي گروههاي اعتدال��ي و اصالحطلب ايفا كند
آقايعلياكبرناطقنورياست.ايشانتاحدزيادي
ميتواند نقش آيتاهلل هاشمي را براي گروههاي
اعتدالي ايفا كند.
صندلي خالي منتخب اول خبرگان

اما آيتاهلل هاش��مي ،نماينده تهران در مجلس
خبرگان رهبري هم بود .اسفند ماه سال گذشته
بود ك��ه در انتخابات هفتم اس��فند ميليونها
نفر از مردم پايتخت به پ��اي صندوقهاي راي
رفتن��د و او را به عنوان نفر اول خبرگان رهبري
اس��تان تهران انتخ��اب كردند 14 .نف��ر بعد از
او ه��م دقيقا همان كانديداهاي��ي بودند كه در
ليست «خبرگان مردم» كه همان ليست مورد
حمايت آيتاهلل بود قرار داشتند .حاال صندلي
اول خالي شده است .آيتاهلل هاشميرفسنجاني
در گفتوگويي كه دو ماه پيش با روزنامه اعتماد
داشتند در مورد ارزيابياش از اين مجلس گفته

بود كه «من از كس��اني براي نامزد ش��دن اسم
بردم كه عمدتا در خبرگان بودند .يعني شرايط
را زياد عوض نميكرد ،غير از اينكه يكي ،دو نفر
را ع��وض ميكرد .در عين حال اينهايي را كه ما
اسم برديم ،همه از ش��خصيتهاي قابل اتكا و
اعتماد و مورد قبول خبرگان و رهبري هستند.
در غير از اين ليس��ت هم افراد با صالحيت كم
نيستند .كمكم يك عده از شخصيتهاي بزرگ
روحاني كه مس��ن بودند ،از ميدان خارج شدند
ي��ا فوت كردند يا ناتوان ش��دند و ديگر نيامدند
و باي��د كاري ميش��د و آنچه ميخواس��تيم،
اتفاق نيفت��اد .ولي همين خبرگاني هم كه االن
هستند ،اگر اتفاقي بيفتد ،ميتوانند وظيفهشان
را انجام دهند .منتها ممكن است در آن سليقه
ديگري باش��د ».اين جايگاه از آنجا كه انتخابي
است تكليف آن با راي مردم معلوم خواهد شد.
طبق ماده  79آييننامه اجرايي قانون انتخابات
مجلس خبرگان ،بايد در استان تهران انتخابات
مياندورهاي برگزار ش��ود تا نماينده جايگزين
ايشان انتخاب ش��ود .بايد ديد در اين انتخابات
چه كساني كانديدا ميشوند و چه گزينههايي
از فيلتر شوراي نگهبان عبور خواهند كرد تا در
معرض راي مردم قرار بگيرند.

فضاي مجازي

روايت سيدحسن خميني از بيقراري همسر هاشمي

به تن بيجان آيتاهلل ميگفت بيمعرفت حاال من بيتو چه كنم

يادگار امام در پس��تي اينستاگرامي از
عالقه به آيتاهلل هاشميرفس��نجاني
نوش��ت .به گزارش خبرآنالين ،سيدحسن خميني
در مطلبي در اينس��تاگرامش با عفت مرعشي همسر
آيتاهلل هاشميرفسنجاني ابراز همدردي كرده است.
متن اين پيام به ش��رح زير اس��ت :امروز تن حضرت
آيتاهلل هاش��مى را در خاك گذاش��تند و من كه به
اندازه عم��رم از اين مرد خاط��ره دارم ،ناباورانه نگاه
مىكردم 36 .س��ال همس��ايه ديوار به ديوار بوديم و

با فرزندان ايش��ان از كودكى همب��ازى و همدرس و
هم مدرس��ه .روزى همراه ايشان به سفر رفتم .جنگ
بود و هزار خطر .مادرم از پدرم پرس��يد براى حس��ن
خطر ن��دارد؟ يادم نم��ى رود كه جواب ش��نيد اگر
خطرى آش��يخ اكب��ر را تهديد كند بگذار حس��ن را
هم تهديد كند.
نم��ى دانم چرا ولى بس��يار دوس��تش مى داش��تم.
الحب و البغض يتوارث��ان (حب و بغض به
نوش��تهاند ّ
ارث مى رسند) ش��ايد اين نيز ميراث ماست .در اين

سالها و سالهاى مبارزه همسر مكرمهاش كه سالها
از نزديكترين دوس��تان و همدمان همسر امام بود،
بسيار سختى كش��يد .كمتر به ايشان تسليت گفته
شده است .الزم دانس��تم به اين بانوى بزرگوار كه از
نوادگان مرجع عظيمالشأن حضرت آيتاهلل العظمى
سيد محمد كاظم يزدى (ره) است ،مستقال تسليت
بگويم .پريشب خطاب به بدن بى جان آقاى هاشمى
مى گفت بىمعرفت مگر قرار نبود مرا تنها نگذارى؟
حاال من بىتو چه كنم؟ تقدير ديگرگونه رقم خورد.

مرور

وصيتنامهاي كه آيتاهلل هاشمي در سال  62نوشته بود

وصيتنام��ه مختص��ري ك��ه
هاشميرفسنجاني در سال 1362
نوشته است و در خاطرات سال  1362او به چاپ
رسيده است.
به گ��زارش خبرآنالين در مت��ن اين وصيت نامه
آمده است؛
بسماهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل ربالعالمين ،اشهد ان الاهلل االاهلل ،وحده
ال شريكله و اشهد ان محمدا عبده و رسول ه و اشهد
ان عليا و اوالده المعصومين حججاهلل.

اكنون كه براي اداره عمليات «خيبر» عازم جبهه
هستم ،مطالب زير را به عنوان وصيت ،يادداشت
ميكنم:
 - 1وصيتنام��هاي ك��ه در زندان اوي��ن  -قبل از
پيروزي انقالب نوش��تهام و پ��س از آزادي آن را
تمديد كردهام  -به اعتبار خود باقي است.
 - 2فقط اضافه ميكنم كه يكسوم درآمد سهام
ش��ركت البرز را ص��رف امور خيري��ه و رد مظالم
نمايند .اگر در آينده سودآور شود.
 - 3وجوهي كه در گاوصندوق دفترم موجود است،

در اختيار بيتالمال بگذارند.
وصيتنامه مهم سياسي امام كه از طرف مجلس
خبرگان در اختيار من است ،در گاوصندوق بزرگ
در دفترم وديعه است.
 -۴موجودي حساب بانك مس��جد قبا را در امور
خيريه صرف كنند.
 -۵من مايلم نوش��تههايم را كه به چاپ نرسيده،
مخصوصاً فيشهاي «كليد قرآن» توس��ط افراد
صالحي آماده چاپ و نش��ر گردد .اگر دوس��تانم
اين آرزوي م��ن را برآورند ،ممنونم و انش��اءاهلل

در اجر آن ش��ريك خواهند بود .البد دوستانم در
تربيت فرزندانم  -كه مس��ووليت تربيت آنها را به
خاطر كارهاي عمومي ،نتوانستهام بهخوبي انجام
دهم -توجه مبذول خواهند نمود.
 -۶از امام عظيمالش��أن كه به نمايندگي ايش��ان
براي اداره جنگ به جبه��ه ميروم ،انتظار دارم از
دعا فراموشم نفرمايند.
 -۷از نمايندگان محترم مجلس كه ممكن است
در برخوردها ،گاهي با آنها تند و بيادبانهحرف زده
باشم ،عذر ميخواهم؛ اميدوارم ببخشند.

 -۸اگر به فيض ش��هادت نائل گشتم ،در پيشگاه
الهي براي كساني كه حقي بر گردنم دارند ،شفاعت
خواهم كرد و لذا از آنها ميخواهم كه بزرگوارانه از
حقشان بگذرند يا با مراجعه به وراثمن ،مطالبه
نمايند و در اين صورت بازماندگانم از اداي حقوقي
كه ش��رعا به اثبات برسد يا ظن بهصحت آن پيدا
كنند ،دريغ نخواهند كرد .انشاءاهلل در قرارگاه با
فرصت بيشتر اين وصيتنامه را تكميل ميكنم.
۱۳۶۲/۱۱/۳۰
اكبرهاشميرفسنجاني

يادمان

سرخط خبرها

محمود واعظي:

معصومه ابت�كار ،معاون رييسجمهور :آيتاهلل
هاشميرفس�نجاني ي�ك نمون�ه موف�ق از يك
سياس�تمدار اخالقي هستند كه براي آرمانهاي
خود تا آخر ايستاد .آيتاهلل هاشمي يك شخصيت
جهاني و بينالمللي هستند و نگاه توام با همگرايي
و وحدت جهان اسلام و موضع محكم ايشان در
مقابل دشمنان جهان اسالم و رژيم صهيونيستي و
آناني كه ميخواهند در منطقه آتشافروزي كنند،
بسيار روشن بود .ايلنا
*غالمعلي حدادعادل ،عضو مجمع تش�خيص
مصلحت نظام :آيتاهلل اكبر هاشميرفس�نجاني
در ادوار مختلف از جمله هشت سال دفاع مقدس
نقش فراموشنشدني داشت .ايش�ان از راههاي
مختلف از جمله تريبون نماز جمعه با مردم سخن
ميگفت و از اي�ن طريق م�ردم را آگاه و اميدوار
ميكرد و آنان را در صحنه نگه ميداشت .ايرنا

حفظ انقالب عامل سكوت
آيتاهلل هاشمي برابر
تهمتها و بياخالقيها بود

گ�روه سياس�ي| وزي��ر ارتباطات و
فن��اوري اطالع��ات گف��ت« :آيتاهلل
هاشميرفسنجاني همواره از اختالفات بين جناحها و
گروههاي سياسي كشور ناراضي و معتقد بود بايد همه
جريانها به فكر پيشرفت و سازندگي كشور باشند ».به
گزارش آنا جملههاي كليدي اظهارات محمود واعظي
به شرح زير است:
«آقاي هاشميرفس��نجاني ش��خصيتي است كه در
ابعاد مختلف داراي ويژگيها و خصوصيتهاي خاص
ب��ود .اگر بخواهيم پي��ش از پيروزي انقالب اس�لامي
سوابق مبارزاتي ايشان را بررسي كنيم ،با يك روحاني
شجاع و جس��ور مواجهايم كه چندينبار از سوي رژيم
شاهنشاهي زنداني و بهواسطه پيروزي انقالب اسالمي
ن آزاد شد» .
از زندا 
«آي��تاهلل هاشميرفس��نجاني يكي از ش��اگردان
ي (ره) بود و هيچگاه در تهران و نجف ارتباط
امامخمين 
ايشان با امام قطع نشد» .
همه وجود آيتاهلل هاشميرفسنجاني متعلق به اين
نظام و انقالب بود و زماني كه ايشان فرماندهي جنگ را
برعهده گرفتند ،دليل آن حفظ انقالب اسالمي بود».
اگر آيتاهلل هاشمي در برابر تهمتها و بياخالقيها
س��كوت ميكرد ،دليل آن ،حفظ انقالب بود .ايش��ان
هميش��ه در خدمت امام(ره) و رهبري بودند و همواره
دو خ��ط قرمز در زندگي خود داش��تند كه يكي از آنها
حفظ ديانت در انقالب و پيش��برد آن بود و دليل ديگر
اين بود كه بهتر از هركس��ي ميدانست اين نظام بدون
امام (ره) و رهبري نميتواند به مقصد خود برس��د و به
عنوان يك نظا ِم الگو و سرمش��ق براي امت اسالمي در
جهان مطرح شود» .
كساني كه معاند جمهوري اس�لامي ايران هستند،
ميخواس��تند از آيتاهلل هاشميرفسنجاني به عنوان
اب��زاري براي ضرب��ه زدن به نظام مق��دس جمهوري
اسالمي استفاده كنند اما ديدند كه هاشمي از انقالب
جداشدني نيست» .
«آقاي هاشمي همانطور كه عمر بابركت خود را در
راه پيشرفت و اعتالي انقالب اسالمي صرف كرد ،مراسم
فقدان ايشان هم بايد در راستاي وحدت و انسجام باشد
چراكه ايشان هميشه به فكر آينده نظام بود».
 «آيتاهلل هاشميرفس��نجاني من��ادي وحدت بود و
معتقد بود كشور با تندروي پيشرفت نخواهد كرد بلكه
اعتدال ،راه موفقيت است».
«بنده در سفري در كنار آيتاهلل هاشميرفسنجاني
به حج مشرف ش��دم .رژيم عربستان س��عودي در آن
دوره بقي��ع را به روي زايران بس��ته بود و م��ردم بايد از
پشت پنجره قبور ائمه اطهار را زيارت ميكردند .سران
س��عودي براي آي��تاهلل هاشميرفس��نجاني و هيات
همراهشان تمهيداتي در نظر گرفتند كه درهاي بقيع را
باز كنند تا بتوانند زيارت كنند.
كه آيتاهلل هاشميرفس��نجاني ب��راي زيارت بقيع
ميرفتند ،مردم زيادي پش��ت پنجرههاي قبرس��تان
حضور داشتند ،ايشان به ماموران سعودي گفتند من
از قسمتي ميروم كه زايران پشت پنجره ايستادهاند و
از اين مس��ير رفتند و در راه با مردم سالم و احوالپرسي
كردند .زماني كه آقاي هاشمي قرار بود وارد قبرستان
بقيع ش��وند ،به ماموران همراه خود گفتند كه تا ابتدا
مردم وارد قبرستان بقيع بشوند و زيارت كنند و سپس
من ميآيم چون اگر من بروم ماموران س��عودي مانع
حضور زايران در قبرستان ميشوند.
اين ترتيب ايشان همان ابتداي در ورودي ايستادند
تا همه افرادي كه پشت پنجرهها بودند وارد قبرستان
شدند و زيارت كردند و س��پس خودشان براي زيارت
رفتند.
آيتاهلل هاشميرفس��نجاني هميش��ه با مردم بود و
افتخار ايشان اين بود كه خدمتگزار مردم باشد .اكنون
ايشان از بين ما رفته است اما در مراسم تشييع پيكر اين
مجاهد خس��تگيناپذير ديديم كه ازدحام جمعيت به
گونهاي بود كه مسير مراسم مسدود شده بود و اين نشان
از قدرشناسي مردم شريف ايران دارد» .

موالوردي:

آيتاهلل هاشمي نشان داد
همچنان محور وحدت است

گروه سياسي| معاون رييسجمهور
اي��ران در ام��ور زنان و خان��واده گفت:
آيتاهلل هاشميرفس��نجاني باوجود اينكه مرارتهاي
فراواني ديدند ،بس��يار صب��وري كردند و توانس��تند
خودش��ان را در دل مردم جاي بدهند .به گزارش ايلنا،
جملههاي كليدي اظهارات شهيندخت موالوردي به
شرح زير است:
آيتاهلل هاشميرفس��نجاني يكي از تاثيرگذارترين
شخصيتهاي دوران تاريخ معاصر ايران بوده و درواقع
هس��تند و خواهند ب��ود .باتوجه ب��ه ويژگيهايي كه
شخصيت ايشان بهلحاظ مصلحتانديشي و واقعنگري
داشتند و نماد عقالنيت و عملگرايي سياسي بودند ،به
نظر ميرسد به اين زودي ،نتوانيم كسي را براي پر كردن
خأل وجودي ايشان ،جايگزين كنيم.
مهمتري��ن ويژگ��ي ك��ه ش��خصيت آي��تاهلل
هاشميرفس��نجاني را بهويژه درحدود يك دهه اخير
بارز و متمايز س��اخته بود ،همراهي ايشان با مردم بود.
آيتاهلل هاش��مي همواره مصلحت نظام و م��ردم را از
منافع و مصالح شخصي ترجيح داده و همين مساله رمز
ماندگاري ايشان در دل جامعه است.
درمراسم تش��ييع پيكر آيتاهلل هاشميرفسنجاني
تقريبا همه حضور داشتند و مراسم منحصر به گروهي
خاص نبود و اين مساله نشان ميدهد كه ايشان توانسته
همچنان محور وحدت باشد.
نكت��ه مه��م ديگ��ر اهتم��ام ج��دي آي��تاهلل
هاشميرفس��نجاني براي حفظ و بق��اي جمهوريت و
اسالميت نظام بود .درواقع آيتاهلل هاشميرفسنجاني
آنچنان ك��ه حضرت امام تاكيد داش��تند همواره هم
بهدنبال حفظ جمهوريت نظام و هم اسالميت نظام ،نه
يك كالم بيشتر و نه يك كالم كمتر بوده است.
آيتاهلل هاشميرفسنجاني باوجود اينكه مرارتهاي
فراواني ديدند ،بس��يار صب��وري كردند و توانس��تند
خودشان را در دل مردم جاي بدهند.

چهرهها و گفتهها

شخصيتها از هاشمي
چه گفتند؟

عباس آخوندي ،وزير راه و شهرسازي گفت :آيتاهلل
هاشمي در زماني كه الزم بود مذاكره صلح را انجام دهد،
مذاكرات را با شجاعت انجام داد و آن برهه زماني بود كه
ملت را از ورطههاي خطرناك نجات داد .اكنون همه ما
داغدار ايشان هستيم ،بايد با حضور پررنگ و شفافيت در
مواضعمان فقدان ايشان را پر كنيم .تسنيم
كم��ال خ��رازي ،رييس ش��وراي راهب��ردي روابط
خارجي گفت :نقش هاش��مي در انقالب بسيار آشكار
و مبرهن اس��ت كه مردم اينچنين براي رحلت ايشان
ن از نقش بزرگ آيتاهلل
عزاداري ميكنند و اين نش��ا 
هاشميرفسنجاني دارد .ايشان اميركبير زمان بودند،
در سازندگي نقش بس��يار موثري داشتند ،همچنين
در هداي��ت و پي��روزي جنگ نقش داش��تند .خداوند
رحمتشان كند .آنا
محمود دعايي ،عضو مجم��ع روحانيون مبارز گفت:
مهمترين بره��ه زندگي آيتاهلل هاشميرفس��نجاني
پي��روزي انقالب و تعيين رهبري بود .صدا وس��يما در
اين چند روز به بهترين نحو وظيف��ه خود را انجام داد.
باشگاه خبرنگاران
حميد ميرزاده ،رييس دانش��گاه آزاد گفت :آيتاهلل
هاشمي بيش از  ٦٠س��ال در همه عرصههاي سياسي
و تاريخي قبل و بعد از انقالب حضور داشت و موثر بود.
خاطره آيتاهلل هاش��مي هيچگاه از قل��ب و روح ملت
ايران پاك نخواهد ش��د و م��ردم وي را امير كبير دوم
ميدانند .مهر
احمدمسجدجامعي،فعالسياسياصالحطلبگفت:
در اي��ن دو روز به اظهارنظرها در مورد آقاي هاش��مي
كه نگاه ميكنم ميبينم االن ش��رايطي است كه همه
از او خ��وب ميگويند .آن موقع هم ك��ه بد ميگفتند
ناجوانمردانه بود و خوبيهاي ايشان را به ناحق ناديده
ميگرفتند.منيادمهستيكبارازاوپرسيدمچهسالي
براي شما متفاوت و طاليي بوده است .ايشان گفت سال
 ۵۷وقتي دليل آن را از ايش��ان پرسيدم ،گفتند به اين
جهت كه همه با هم همدل بودند به نظرم دغدغه زندگي
ايشان همين بود .ايلنا
آيتاهلل ريشهري ،توليت آس��تان مقدس حضرت
عبدالعظيم الحسني (ع) گفت :عشق به نظام ،رهبري
و صداقت از جمله ويژگيهاي بارز ايش��ان بود .ايشان
هم در دوران دفاع مق��دس و هم بعد از آن نقش بارزي
داشتند .ايرنا
اكبر تركان ،مشاور رييسجمهور گفت :آقاي هاشمي
وجود و ش��خصيتش با انقالب و امام پيون��د خورده و
فقدانش ضايعه غيرقابل جبراني است .اين فقدان قابل
جبران نيست و خسارتي اس��ت كه به انقالب اسالمي
وارد شده است .فارس
س��ردار س��ليماني ،فرمانده س��پاه قدس جمهوري
اسالمي گفت« :آقاي هاشمي از ابتدا تاكنون يك رفتار
و منش داشت اما هاشمي تاكتيكهايي داشت .جناح
هاشميهماستكبارستيزوهمدشمنستيزبود»«.بايد
به آقا تسليت گفت كه حقيقتا بزرگترين مصيبت بر
ايشان وارد شده است» .آنا
محمدجعفرمنتظري،دادستانكلكشورگفت:مردم
به خدمتگزاران خود عالقهمندند ،حضور پرشور مردم
در مراس��م امروز تش��ييع آيتاهلل هاشميرفسنجاني
نشان ميدهد كه آنها هميشه در صحنه هستند .فارس
مسعود پزشكيان ،نايبرييس مجلس گفت :تحمل
در مقابل همه نامراديها و بيانصافيها از ويژگيهاي
آيتاهلل هاشميرفس��نجاني بود ،هر كسي نميتواند
اين روحيه را داشته باشد و با وجود همه اين مشكالت
ايش��ان همچنان محكم در مس��ير انقالب و پشتيبان
انقالب بودند .آينده مش��خص خواهد ك��رد كه وجود
آيتاهلل هاشميرفس��نجاني چقدر اهميت داشت و او
قطعا جايگزيني نخواهد داشت .اينها كساني بودند كه
در سختيها بار آمده بودند و ويژگيهاي خاصي داشتند
كه فقط در مسير اين سختيها در طول اين پنجاه سال
مبارزه ميشد اين ويژگيها را كسب كرد .ايسنا
سردار احمد وحيدي ،عضو مجمع تشخيص مصلحت
نظام گفت :آيتاهلل هاشميرفسنجاني هميشه به خط و
مباني انديشههاي امام (ره) و رهبر معظم انقالب كامال
پايبند ب��ود و به آن عمل كرد .يك��ي از حوزههاي مهم
درگيري ايش��ان با جريانات نفاق و ضدانقالب بود كه
حتي موجب ترور وي در س��الهاي اول انقالب توسط
اين افراد شد .تسنيم
محمدباقر نوبخت ،سخنگوي هيات دولت گفت :امروز
ما شاهد يك انسجام ملي هستيم و توصيهاي كه آيتاهلل
هاشمي به مردم هميشه داشت؛ حفظ اين انسجام ملي
بود .با عنايت به اينكه رهبري نظام يكي از شاخصهاي
جدي و مهم براي حفظ اين انسجام است .امروز دولت
و مردم يك پش��تيبان ،مدير فهيم و صبور را از دس��ت
دادند و مقام معظم رهبري نيز يك دوست و يار باوفا را
از دست دادند .ايلنا
حمي��د ابوطالبي گفت :ب��اور به پيون��د مظلوميت
هاش��مي با س��فركردگان مظلوم ،اميدي پديد آورده
است كه مسير اعتدال و صميميت ملي را در قلب ملت
جاودان خواهد كرد .باور به پيوند مظلوميت هاش��مي
با س��فركردگان مظلوم ،اميدي پديد آورده اس��ت كه
مسير اعتدال و صميميت ملي را در قلب ملت جاودان
خواهد ك��رد .هاش��مي از ميان ما رفت ،ولي انديش��ه
ي ملي ،مردم باوري ،و مظلوميت
اعتدال ،فداكاريه��ا 
تالشه��اي صميمانه او در ذهن و خاطر ملت اس��توار
خواهد ماند .ايرنا

