به عشق هاشمی
بدرقه با شکوه رفیق دیرین انقالب توسط مردم

سرمقاله

آرزوی آيتالله
محقق شد

منصور مظفري  lمديرمسئول

همــه آمدند .از پير تا جوان .از مرد تا زن .از
اصولگرا تا اصالح طلب .از مدرن تا سنتي.
از شيعه تا ســني .از مسلمان تا ارمني .حتی
جوانانــی که آرایش آنچنانی داشــتند.حتی
نوجوانانــی که نه انقــاب را دیده اند و نه
مجاهدتهای آیــت اهلل را درک کرده اند.
حتی آن پیرزنی که گوژ پشت بود و به سختی
قدم برمیداشت .درست مثل فیلم های فاخر.

خیلی منظم و منضبط کنار یکدیگر قرار گرفته
بودند تا نشان دهند آرزوی آیت اهلل را محقق
کرده اند؛آرزوی وحدت و اتحاد.البته اتحاد و
يكرنگي در عين تفاوتها .آيتاهلل نيز همین
را می خواست .ميگفت همه بياييم در عين
اختالفاتي كه داريم زير يك بيرق قرار گرفته
و پيگيــر منافع ملي باشــيم .معتقد بود چرا
نميتوانيــم حداقــل در موضوعــات ملي
وحدت نظر داشته باشيم .چه بسا اگر وحدت
مدنظــر آيتاهلل محقق ميشــد امــروز در
شــرايط بهتري بوديم و ميتوانستيم لختي از
درگيريهاي سياسي بكاهيم و مردم را دریابیم.
هرچند او ديگر نيست تا باز هم دعوت به اعتدال
كند و تاكيد نمايد كه سعادت در وحدت است

معین:

تا زمانی که افراد زنده هستند
قدرشناسآنهاباشیم

مصطفــی معین وزیــر علوم دولت ســازندگی
و اصالحات در حاشــیه تشــییع پیکــر آیتاهلل
اکبر هاشــمی گفت :ایشــان یکی از اصلیترین
سرمایههای کشور بود که البته تقدیر الهی است
و باید به آن رضایــت داد .او با بیان اینکه ما باید
قدرشناسی بیشتری از این افراد تا زمانی که زنده
هستند به عمل آوریم ،اظهار داشت :اکنون باید با
تامل و مطالعه زندگی آن مرحوم و نقشی که در دوران پیش و پس از انقالب
و نیز دوران سازندگی و دفاع مقدس داشتند ،عبرت بگیریم .به گزارش ایلنا،
وزیر علوم دولت ســازندگی و اصالحات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
نقش هاشمی در مقابله با ضدانقالب چگونه بود ،تصریح کرد :نقش آیتاهلل
هاشمی در اینباره مانند هر فرد مسلمان دیگری بود که از نظام خود دفاع
میکند اما این مقابله با رعایت اصول اخالقی و حقوق شهروندی بود.

اما نبود وی روز گذشته عاملي شد براي نمايش
وحدت .تصاوير مخابره شــده و كساني كه از
نزديك مراسم را شاهد بودند حيران از اين همه
جمعيت بودند .اينها براي سرك كشيدن و تفنن
نيامده بودند ،همه آمده بودند تا يكصدا بگويند
برخالف آنچه رايج شده « ُمردهپرست» نيستند.
زیرا در هر شرایطی محبان خود را مكرم ميدارند.
چه در حیات و چه در غیبت.از همین رو تکریم
دیروز آیت اهلل ،ارزش فراوانی داشت.
ديروز ،روزي تاريخي بود .روزي كه فراموش
نخواهد شد .اين روز ميتواند عبرت آميز باشد.
فراموش نکنیم این سیل جمعیت پس از  12سال
تخریب بی امان آیت اهلل آمده بودند.اي كاش پند
بگيرند و تغيير رويكرد دهند.

هشدار حراست وزارت دادگستری
دربارهایمیلهایجاسوسان

حراست مرکزی وزارت دادگستری با صدور اطالعیهای درباره حربه جدید جاسوسان
که از طریق ارسال نامههای الکترونیکی و با عنوان جعلی انجام میشود ،هشدار داد .به
گزارش تسنیم ،در این اطالعیه آمده است :به تازگی نامههای الکترونیکی با عنوان
مجعول «سامانه رسیدگی به شکایات دادگاههای عمومی و انقالب اسالمی پایگاه
اطالعاتی وزارت دادگستری» برای برخی افراد ارسال شده که حاوی مطالب جعلی
بوده و خواننده را ترغیب به باز کردن پیوستهای نامه میکند .با بررسیهای به عمل
آمده  ،مشخص شد پیوستهای مذکور آلوده به نرمافزار جاسوسی بوده است.

الهه کوالیی:

هاشمی از خود برای پیگیری
آرمانهای ملی و اسالمی هزینه کرد

الهه کوالیی در حاشــیه تشییع پیکر آیتاهلل اکبر
هاشمی رفسنجانی گفت :هاشمی نماد وحدت بود.
او نماد دفاع از مطالبات مردمی بود .او با بیان اینکه
هاشــمی سرمایه خود را بر ســر آرمانهای ملی و
اسالمی خرج کرد؛ افزود :مردم خواستار سرمایههایی
همچون هاشمی هستند نه کســانی که خود را بر
مــردم تحمیل میکنند و ما باید از ســرمایههایی
همچون هاشمی استفاده کنیم .این استاد دانشگاه تهران با اشاره به حضور
انبوه مردم در مراسم تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی تصریح کرد :حضور این
چنینی مردم در مراسم تشییع آیتاهلل هاشمی امر عجیبی نیست چراکه
ارزش هاشمی برپایه پیگیری مطالبات مردم و اقبال او به آنها بود و این رمز
گرایــش و قدردانی مردم ایران از او بود .به گزارش ایلنا ،کوالیی با یادآوری
برنامههــای صداوســیما درمــورد آیتاهلل هاشــمی طــی دو روز اخیر
خاطرنشان کرد :طبیعی اســت که ما باید قدر این سرمایهها را در زمان
حیات آنها بدانیم.

جناب آقاي مهندس عطاءاله آيت اللهی

مديرعاملمحترمبانككارآفرين

با نهايت تاسف و تاثر  ،درگذشت والده گرامی حضرتعالی را تسليت
عرض می نماييم و از خداوند متعال براي آن مرحوم آمرزش و براي
جنابعالی و خانواده محترم ،صبر و بردباري مسئلت داريم.
اعضای هيئت مديره  ،مديرعامل و كاركنان
شركت كارگزاری بانك كارآفرين
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