aftab.yz@gmail.com

فقدان آیتالله هاشمی رفسنجانی ضایعه بزرگ برای کل کشور است

محســن رهامیدبیر کمیته انتخاباتی شورای هماهنگی جبهه
اصالحات در حاشــیه مراسم تشییع آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
درباره شــخصیت آن مرحوم گفت :ایشــان دارای ابعاد مختلفی
بودند و در یک جمله خالصه نمیشوند .آقای هاشمی رفسنجانی
از لحاظ جایــگاه علمی ،مجتهدی بود که اســتادانی بزرگ در
حــوزه مثل مرحوم آیــتاهلل بروجردی  ،محقــق داماد بزرگ و
عالمه طباطبایی را دیده بود .این عضو شــورای مرکزی انجمن
اسالمیمدرسین دانشگاهها افزود :به لحاظ صبوری و بردباری و

پدری انقالب ،وی شخصیتی بود که همه جریانها
او را در دوران مبــارزه قبــول داشــتند و از همان
شــخصیتهایی بود که در زمان امام به امام نزدیک
تربود و به لحاظ شــهامت و شجاعت و بردباریای
که داشــت ،زمانی که در مجلس اول بحث شد که
چه کســی صالحیت ریاست مجلس را دارد  ،اولین کسی که در
مجلس اول و دوم نامش مطرح شد ،آقای هاشمی رفسنجانی به
لحاظ جایگاه شیخوخیت و پدری ونزدیکی اش به امام بود.

سیاسی

به گزارش ایسنا ،رهامیدر پایان با بیان اینکه فقدان
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ضربه و ضایعهای بزرگ
برای کل کشــور و نظام اســامیخصوصا مردم و
نیروهــای معتدل و جریانهای اصالحطلب اســت،
گفت :بعید میدانم کســی بتواند جــای او را بگیرد
وامیــدوارم خداوند ایــن ضربهها را جبران کنــد .خصوصا در
انتخابات  96که اگر حواسمان نباشد این ضایعه میتواند ضربه
بزرگی به ما بزند .

بدرقه باشکوه رفیق دیرین انقالب توسط مردم

بهعشقهاشمی
تمامینسلها گرد هم آمدند و اصولگرا و اصالحطلب در یک قاب قرار گرفتند تا به
اتفاق ،برای بزرگداشت یکی از شاخص ترین و به معنای واقعی کلمه
« عزیزترین» چهرههای نظام مانور ارادت دهند .بیشک آیت الله علی اکبر
هاشمی رفسنجانی در زمره معدود چهرههایی در جمهوری اسالمیبه شمار میرود
که مشایعت کنندگانش به سوی خوابگاه ابدی را نه تنها مسئوالن لشکری و
کشوری که مردمان سرزمینش تشکیل میدادند

آنطور که یکی از
شاهدان عینی مراسم
گفته است ،برخیها
فریاد الله اکبر در این
مراسم سر میدادند
که به مدت  7سال ،از
بستن هرگونه تهمت
و افترایی به او واهمه
نداشتند .اما انگار
صدایشان در خروش
اندوهناک مردم گم
شده بود

آفتــاب یزد  -مریم علیــزاده منصوری:روز
گذشته ســیلی عظیم و گســترده خیابانهای
پایتخت را فرا گرفت؛ ســیلی متشــکل از مردم
ایران برای رساندن سالم آخر به آیت اهلل....
تمامینســلها گرد هــم آمدنــد و اصولگرا و
اصالحطلــب در یک قــاب قرار گرفتنــد تا به
اتفاق ،برای بزرگداشــت یکی از شاخص ترین و
به معنــای واقعی کلمه « عزیزترین» چهرههای
نظــام مانــور ارادت دهند .بیشــک آیت اهلل
علی اکبر هاشــمی رفســنجانی در زمره معدود
چهرههایی در جمهوری اسالمیبه شمار میرود
که مشــایعت کنندگانش به سوی خوابگاه ابدی
را نه تنها مســئوالن لشــکری و کشــوری که
مردمان ســرزمینش تشکیل میدادند؛ مردمانی
که نــه متولد آمــار تریبونهای رســمیبلکه
شخصیتهایی حقیقی بودند که تصاویر برآمده
از مراســم تشــییع آیتاهلل ،گــواه واقعی بودن
آنهاست.
داغ بر دل نشســته براثر درگذشت ناگهانی آیت
اهلل هاشــمی آنچنان ســوزناک و عمیق بود که
بیش از سه میلیون نفر از سراسر این مرز و بوم
در پایتخت تجمع کردند و روز سهشنبه بیست
و یکم دی ماه  1395را به برگی از تاریخ پرفراز
و نشــیب ایران زمین تبدیل کردند تا آیندگان
با تورق تقویمهایشان هنگامیکه به روز بیست
و یکم دی ماه رســیدند ،تصویر مردی در برابر
دیدگانشان ظاهر شــود که زمانی آحاد مردم
ایران داغدار فقدانش بودند و با انبوه حضورشان
در مراسم تشییع پیکرش یادش را گرامیو ارج
نهادند.
وعده آخرین دیدار؛ هشت و نیم صبح

شــبکههای مجازی یک بــار دیگر نقش دعوت
کنندگان مــردم برای حضور در رویداد مهمیرا
ایفــا کردند .اما این بار از ملت ایران برای بدرقه
و خداحافظــی دعــوت به عمــل آوردند .برای
بــدرود با بزرگ مردی که بــه قول ناطق نوری
هرچه میگذرد فقدان او بیشــتر حس میشود.
از نخســتین ساعات اعالم زمان برگزاری مراسم
تشــییع و خاکســپاری آیت اهلل هاشمی آحاد
مردم ایران یکدیگر را برای شــرکت در مراسم
تشــییع پیکر آیت اهلل دعوت میکردند و عنوان

دعوتنامههایشــان را هم گذاره «وحدت ملی»
گذاشته بودند .وعده دیدار روز سه شنبه بیست
و یکــم دی ماه ســاعت هشــت و نیم صبح در
مقابل درب دانشــگاه تهران بــود .در حالی كه
اندوه فقدان آیت اهلل بر آسمان پایتخت مستولی
یافته بــود ،زن و مرد ،پیر و جــوان ،اصولگرا و
اصالحطلب به طرح وحدت و آشتی ملی لبیک
گفتند و برای مشایعت پیکر آیت اهلل کینهها را
کنار گذاشته و مشــی آیت اهلل یعنی اعتدال را
پیش گرفتند .از نخستین ساعات بامداد دیروز
شــرکتکنندگان در صف بازرســی بدنی برای
ورود به صحن شبســتان نماز جمعه در محوطه
دانشگاه تهران مقابل دربهای ورودی دانشگاه
تجمــع کرده بودند .در اصلی دانشــگاه به ورود
آقایان اختصاص یافته بود و خانمها میبایســت
از در ِ خیابان شــانزده آذر به شبستان دانشگاه
تهران ورود میکردند .ســاعت  ۸و  ۱۰دقیقه
داخــل محوطه دانشــگاه ،صفهــای متعددی
از نمازگــزاران برای ورود به صحــن اقامه نماز
تشکیل شد و عوامل انتظامات مستقر در صحن
دانشگاه به تدریج جمعیت را از طریق راهروهایی
که درنهایت به داخل شبستان منتهی میشد؛
هدایت میکردند .نکته جالب توجه آن است که
پیــش از ورود به صحن شبســتان؛ نمازگزاران
بــرای آخرین بار به نوبت مورد بازرســی بدنی
قرار میگرفتند و از ورود هرگونه پوسترو نوشته
ممانعــت میشــد .از همیــن روی حجم قابل
مالحظهای از پوسترها درکنار ایستگاه بازرسی
تلنبار شده بود .با حضور تدریجی نمازگزاران و
متراکمتر شدن صفوف آنها در شبستان مراسم
با قرائت قــرآن و نوحهخوانی آغاز شــد .اما به
دلیل ازدیاد جمعیت ،یادگار امام ســید حسن
خمینی نتوانست در دانشگاه تهران حاضر شود.
در ساعت  10صبح نماز میت توسط رهبر معظم
انقالب برپا شد .در صف پشت سر رهبری برای
اقامه نماز ،از حســن روحانی رئیس جمهوری و
روســای قوای مقننه و قضائیه گرفته تا ســران
نظامیو لشــکری ،جملگی حضور یافتند اما این
بــار یار دیریــن رهبری و امــام خمینی (ره) و
شاخصترین اعتدالگران نظام پشت سر رهبری
نایســتاده بود بلکه در مقابل ایشان آرمیده و به
خواب ابدی فرو رفته بود...
حضور نسل سوم و چهارم

پس از اقامه نماز میت ،جمعیت فوج فوج راهی
خیابان دانشــگاه به ســمت مرقــد مطهر امام
(ره) شــدند .به خصوص حضور نســل سوم و
چهارم انقالب بســیار ملموس و محسوس بود.
تراکم جمعیــت در خیابان انقالب به قدری بود
که حصارها و نردههای کشــیده شده در وسط
خیابان انقالب شکسته شدند .آنطور که یکی از
شاهدان عینی مراسم گفته است ،برخیها فریاد
اهلل اکبر در این مراسم سر میدادند که به مدت
 7ســال ،از بستن هرگونه تهمت و افترایی به او
واهمه نداشــتند .اما انگار صدایشان در خروش
اندوهناک مردم گم شــده بود ...انبوه حضور پر
شــور مردم به قدری بود که خودرو حامل پیکر
آیت اهلل به سختی از میان جمعیت عبور میکرد
تا راهی مرقد مطهر امام (ره) شــود .تصاویر به
دست آمده از این مانور ارادت نشان میدهد که
مردم با به دست گرفتن پوسترها و پالکاردهای

« مرد تاریخ تا آخر زنده اســت» و «خدا حافظ
رفیق» فریادهای «عزا عزاست امروز روز عزاست
امروز ،خامنهای رهبر صاحب عزاست امروز»« ،
هاشــمی راهت ادامه دارد»« ،روحانی تســلیت
تسلیت» « ،عزا عزاست امروز روز عزاست امروز،
جمهوری اســامیصاحب عزاست امروز» «،عزا
عزاست امروز ،هاشــمی عزیز ما پیش خداست
امروز»« ،عزا عزاست امروز هاشمی مبارز پیش
خداست امروز»« ،بهشتی ،مهمان برایت آمده،
هاشمی خدانگهدار تو» و«حسین حسین شعار
ماست هاشــمی افتخار ماست» سر میدادند و
یاســر و مهدی هاشمی هم به مردم پیوستند و
مردم به ابراز همدردی با آنها پرداختند.
این حال بد بی تو....

همزمان با عزیمت جمعیت به ســوی مرقد امام
(ره) برای انجام مراسم خاکسپاری ،حرم مطهر
نیز به تدریج مملو از جمعیت میشد و حاضران
منتظر ورود خودرو حامل پیکر آیت اهلل بودند تا
برای آخرین بار به او ســام دهند .کم کم حرم
مطهر پر شد از خیل عظیمیاز مردم ایران .انبوه
جمعیــت به قدری بود کــه دو تن از روحانیون
بزرگ حالشان بد شــد و مورد معالجه توسط
وزیر بهداشــت قــرار گرفتند .آیت اهلل حســن
صانعی و آیت اهلل امامیکاشــانی به دلیل ازدیاد
جمعیت وضعیت نامساعدی پیدا کردند و توسط
تیم پزشــکی وزیر بهداشت از صحن حرم مطهر
خارج شدند.
و سرانجام آیت الله آرمید....

سیدحســن خمینی یادگار امــام(ره)  ،محمد
هاشــمی برادر آیــت اهلل ،محمد جــواد ظریف
وزیر امور خارجه ،علی الریجانی رئیس مجلس
 ،محمدرضا عــارف رئیس فراکســیون امید و
محسن هاشمی فرزند ارشد آیت اهلل برای دفن
پیکر رئیــس فقید مجمع تشــخیص مصلحت
نظــام در داخل ضریح حضــور یافتند .به دلیل
ازدحام جمعیت در حرم امام و عدم امکان تردد
حاضران بــرای گرفتن وضو امــکان اقامه نماز
جماعت در حرم وجود نداشت .برای همین هم
افــراد به صورت فردی نماز ظهر و عصر خود را
اقامه کردند.
لحظه خداحافظی فرارســید ،پیکــر آیتاهلل را
به داخل ضریح آوردنــد .فاطمه از اندوه هنگام
خاکسپاری بیهوش شــد و آیتاهلل در کنار یار
دیرین خود آرام گرفت....
سپاس از حضورتان....

خانواده آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی با انتشار
اطالعیهای از حضور مردم در مراسم تشییع آن
مرحوم قدردانی کردند.
به گزارش ایســنا ،متن کامل این پیام به شرح
زیر است:
«بسمه تعالی»
لحظه لحظــه امــروز در بدرقه شــکوهمند و
مردمیپدر در تاریخ این ســرزمین ثبت شــد؛
وداع مــردم با مــردی که برای مردم زیســت،
برای مردم مجاهدت کرد و ســرافرازی مردم را
میخواســت و چه زیبا همین مردم سرافرازش
کردند .تهران شــاهد حضــور بینظیر و خارج
از شمار انســانهایی بود که به بدرقه بزرگمرد

قــرن ایرانزمین آمده بودنــد .امروز تنها وداع
با هاشــمی نبود؛ مردم با مظلومیت بهشــتی،
تفکر مطهری ،آزاداندیشــی طالقانی و شجاعت
و صالبت خمینی کبیر وداع کردند.
امروز تجلی وفای به وعده الهی بود ،وعدهای که
خداوند به بندگان صالحش در صبر و پایمردی
و مجاهدت داد و امروز به بهترین شــکل ،آن را
برای هاشمی محقق کرد .چشمان ظاهر هاشمی
اگرچه امروز بســته بود اما میلیونها چشــم تر
دیدنــد چگونه خدا به صبــر او در برابر تیرهای
زهرآگین تخریب و تهمت ،جزایی نیکو داد و به
این مجاهد نستوه آبرو بخشید.
پدرمــان فرزند قرآن بــود و در آخرین فصل از
عمــر خود ،از نصر الهی وعــده میداد و حضور
مردم را منشــأ و مظهر این پیروزی میدانست.
و ســرانجام مردم آمدند و چه باشکوه آمدند؛ اذا
جاء نصراهلل والفتــح و رأیت الناس یدخلون فی
دین اهلل افواجا.
عصــاره عمرهاشــمی ،اعتدال و وحــدت بود و
رحلتش نمایشــگاهی بینظیر از اثبات حقانیت
اعتدال و ضــرورت وحدت پدید آورد .همانگونه
کــه در حیاتــش مردممدار بــود ،رحلتش نیز
مردممدار شد.
هاشــمیمدافع مظلومین و دغدغهمند گشودن
انســدادها در حیات جامعه بود ،قوام نظام را در
وحدتی حداکثری و بودن همه با هم میدانست
و امروز شــاهد بودیم ،همه با هم برای او آمدند.
امروز احســاس کردیــم تنها مــا در فراق پدر
ننشستهایم که میلیونها نفر برای رحلت پدری
بیبدیل به سوگ نشستهاند .اما چگونه میتوانیم
هاشمی را زنده ندانیم در حالی که امتداد تفکر
او را در چشــمان غمگین و خیل انبوه بیشمار
مردمانی میبینیم که مانند هاشمی میاندیشند
و مانند او دغدغه ســرافرازی ایران با اعتدال و
آرامش را دارند.این سرزمین ،هرچند بزرگمردی
نســتوه را از دســت داد که جلوتر از زمان خود
بود و همواره به آینده میاندیشید اما در مقابل،
صاحب نسلی شده است که پای در راه ساختن
ایرانی بهتر نهادهاند.
امروز ایران فرزندی بزرگ ،مردم پدری آیندهنگر
و رهبر انقالب دلســوزترین رفیــق خویش را از
دست داد ه است؛ اما همان گونه که لحظه لحظه
حیات هاشمی راهگشای کشور بود ،وداع و بدرقه
بینظیر مردم نیز میتواند سرمایهای بزرگ برای
ایران و مبدأ بازگشــت جامعه به مسیر اعتدال و
وحدت باشد.
در پایان ،زبانمان قاصر اســت از آنکه ســپاس
خود را از ســیل الطاف مردم قدرشناس ایران،
مســئوالن نظام به ویژه رهبــر انقالب ،مراجع
عظام تقلید ،علما و نخبگان ،رهبران سایر ادیان
و مذاهب و مردم و مســئوالن کشورهایی که با
همدردی و همراهی تحمل این ضایعه بزرگ را
برای ما آسانتر ساختهاند اعالم نماییم.
پیکر خســته این مجاهد نستوه در کنار مراد او
خمینی کبیر به آرامشــی ابدی رسید اما عشق
هاشــمی به مردم ،مرگ او را ناممکن ســاخته
است .هاشــمی زنده است تا انقالب زنده است،
هاشمی زنده است تا ملت زندهاند و راه هاشمی
پاینده خواهد ماند.
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

تاسف و تسلیت آمریکا برای درگذشت آیتاللههاشمی

جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در
نشست خبری خود درباره رحلت آیت اهلل هاشمی
گفت «:آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور
پیشین ایران چهره ای برجسته در تاریخ جمهوری
اسالمیبود و ما تاسف و تسلیت خود را از درگذشت

وی به خانواده و عزیزانش اعالم میکنیم.اما تاریخ
پیچیده اســت و ما نمیخواهیم که درباره تاریخ
بحث کنیم .از نظر من برای ما ارزشــمند نیست
که امروز بخواهیم نســبت بــه تاثیر مرگ وی بر
سیاست داخلی ایران و احتمال تاثیرگذاری آن بر

این کشور پیشبینی داشته باشیم .ما به خانواده و
عزیزانش تسلیت میگوییم و تاریخ پیچیده وی هر
چه باشد ،شما همچنان با خانوادهای مواجه هستید
که غمگین است و عزیزی را از دست داد؛ بنابراین
کار مناســب برای ما این اســت که حس کنونی

مــان را به خانوادهای که در حال حاضر اندوهناک
اســت ،ابراز کنیــم .به گزارش ایلنــا« ،والدیمیر
پوتین» رئیسجمهوری روســیه نیز روز گذشته
در پیامیدرگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی را
تسلیت گفت و از نقش وی تقدیر کرد.

کری :قبل از توافق هستهای برای بمباران ایران تحت فشار بودیم

"جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا در نشست
«موسســه صلح» گفت :قبل از توافق هستهای
برای بمباران ایران تحت فشار بودیم.
وی افزود :در صورتی که برجام را دلبخواهانه لغو
کنیم ،فورا ً به وضع درگیری با ایران برمیگردیم؛
ضمن اینکه از اعتبارمان در دنیا کاسته میشود.
وزیر امــور خارجه آمریکا تاکیــد کرد :رهبری
جهــان به معنای لغو کردن توافق هســتهای با
ایران یا لغو توافق تغییرات آب و هوایی نیست.

وی در ادامه سخنانش در موسسه صلح گفت :ما
پشت بهار عربی (انقالبها در کشورهای عربی)
نبوده و توانایی متوقف کردن آن را نیز نداشتیم.
دولت اوباما قادر نبود اقدامیدر این زمینه انجام
دهد .جان کری گفت :بهار عربی نتیجه طبیعی
تمایل مردم برای پیوستن به جهان بوده و هیچ
برنامه ریزی برای آن نبوده است.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت :ما یک جنگ در
سوریه نداریم بلکه  6جنگ در این کشور داریم

که جنگهای نیابتی از آن جمله است.
وی افــزود :زمانی که روســیه وارد مناطقی در
گرجستان شد ،هیچ کس تحریمهایی علیه این
کشور اعمال نکرد اما زمانی که وارد بخشهایی
از اوکرایــن گردیــد ،اروپاییها را بــرای اعمال
تحریم علیه روسیه هدایت کردیم.
به گزارش تسنیم ،کری اضافه کرد :تماسهای
سطح باالی کمیمیان وزارت امور خارجه آمریکا
بــا تیم انتقالی "دونالــد ترامپ" رئیس جمهور

منتخب آمریکا وجود داشته است.
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مردم اندیشه اعتدال را تنها نخواهند گذاشت

حمید ابوطالبیمعاونسیاسی دفتر رئیسجمهور در توئیترشخصی خودبا اشارهبهمراسمتشییع
و خاکسپاری آیتاهلل هاشمی رفسنجانی نوشت :اندوه این ملت بزرگ ،حضور پرشکوه مردم تهران و
این بدرقه اشکآلود ،مبین آن است که آنها اندیشه اعتدال ،راه هاشمی و همراهانش را تنها نخواهند
گذاشت .به گزارش ایسنا ،وی گفته است :باور به پیوند مظلومیت هاشمی با سفرکردگان مظلوم،
امیدی پدید آورده است که مسیر اعتدال و صمیمیت ملی را در قلب ملت جاودان خواهد کرد.

گزارش

رئیس صدا و سیما
انتقادها را شنید ،قول داد

آفتاب یزد  -گروه سیاسی :تا نوزدهم دی
ماه  ، 95آیتاهلل هاشمی رفسنجانی در بایکوت
خبری از سوی صدا و سیما قرار داشت و آخرین
زمان حضور او در قاب تلویزیون به پخش فیلم
تبلیغاتی اش برای شرکت در انتخابات مجلس
خبرگان رهبری باز میگشــت  .پوشش تمام
و کمال سخنرانیهای اوباما و بایکوت خبری
آیتاهلل حتی به سوژه طنزپردازان نیز بدل شده
بود .اما چند ساعت پس از پر کشیدن آیتاهلل
به دیار باقی ،ورق برگشت و ناگهان همه چیز
عوض شد چراکه تمامیبرنامههای صدا وسیما
به پاسداشت مقام و شــخصیت او اختصاص
یافت .که البته بــاز هم از مهمانانی دعوت به
عمل آورد برای صحبت از آیتاهلل که زمانی در
زمره منتقدین سرسخت او به شمار میرفتند.
از آنجا که داســتان تلخ سیاست ایران اینگونه
است که مردم تنها میتوانند در شرایطی چون
درگذشــت یکی از شخصیتهای مهم کشور
مسئوالن و ســران نهادهای نظام را از نزدیک
مشــاهده کنند و اگر تیم حفاظتی آنها اجازه
دهند ،با مسئولین به گفتگویی چند ثانیه ای
بپردازند ،مراسم تشییع پیکر آیتاهلل هاشمی
که با حضور پرشــور مردم ایران روز گذشــته
برگزار شد بهترین مجال برای انتقاد از سازمانی
بود که در حقیقت به سمت راست غش کرده و
به تریبون یک جناح سیاسی تبدیل شده است.
دیروز هنگام عزیمت جمعیت عزادار ایران به
ســمت مرقد مطهر امام(ره)  ،زمانی که علی
عســگری رئیس سازمان صدا و سیما مترصد
آن بود تا خود را مراســم خاکسپاری برساند
انتقاداتی به او شد.
اصالحمیشویم

در همین راستا علی عسگری ،رئیس سازمان
صدا و سیما درحاشــیه مراسم تشییع پیکر
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی و در پاسخ به سوالی
درباره افزایش انتقادها از ســازمان صداوسیما
نســبت به نحوه پوشــش اخبار و حواشــی
درگذشــت رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظــام اعالم کــرد :ما انتقادها را روی چشــم
میگذاریم و سعی میکنیم نسبت به انتقادها،
عملکردمان را اصالح کنیم .رییس ســازمان
صداوسیما همچنین در پاسخ به سوال دیگری
درباره عدم پوشش سخنرانیها و اظهارنظرهای
آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی در برنامههای
تلویزیونی و رادیویــی و عملکرد ضعیف این
سازمان ،خاطرنشان کرد :ما که همواره از ایشان
تکریم کردهایم .علیعسگری همچنین در پاسخ
این ســوال که آیا منظــور از تکریم از آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی،برنامههای چند روز گذشته
صداوسیما است ،گفت :هم در برنامههای این
چند روز گذشــته و هم قبــل از آن ،آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را تکریم کردهایم.
علی مطهری روز گذشته که در میان جمعیت
به ســختی حرکت میکرد درخصوص تغییر
مشی صداوسیما درباره آیتاهلل هاشمی گفت:
صداوســیما در حیات آقای هاشــمی رفتار
درســتی با او نداشــت .طبعاً هرکس از دنیا
میرود او را تکریــم میکنند اما اینطور نباید
باشــد که هرکس فوت کرد از او تجلیل کنند
و اگــر انتقادی داشــت ،در زمان حیاتش او را
بایکوت کنند .این نظر شــخص رهبری است
که باید همه نگاهها در صداوسیما مطرح باشد.

دیپلماسی
وکیلخانوادههاشمی:

خانم مرعشی در حضور
«آیتالله» مرا قسم داد که
مهدی هاشمی را تنها نگذارم

وحید ابوالمعالی وکیل خانواده هاشــمی در
صفحه اینســتاگرام خود خطــاب به مهدی
هاشمی نوشت :برادرم ،مهدی عزیز ،به دوستی
با تو افتخار میکنم .هر چه میخواهند بگویند،
بگویند .مرا دیگر باکی نیست .مادر رنجدیدهات
مرا در حضور آیتاهلل هاشمی قسم دادند که
تنهایت نگذارم .میدانم که بسیار تنها شدی،
اما در کنارت خواهم ماند .امروز هر چه دیدم
عزت پدر بود و مظلومیت / .ایلنا

بدون تیتر
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای
اسالمیدر حاشیه مراسم تشییع پیکر
آیتاهلل هاشمی رفســنجانی  ،درباره
درگذشــت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
به عنوان پدر معنوی گروههای اعتدالی
کشور و جای خالی ایشــان در آستانه
انتخابات ریاست جمهوری سال  96گفت:
تمام گروههــا و افراد معتدل جامعه باید
تالش کنند تا مردم نبود ایشان را کمتر
احساس کنند .البته این را هم باید یادآور
شــوم که جای خالی ایشان به سختی
پرخواهد شــد .به گزارش جی پالس،
مطهری گفت :اگر بخواهیم شــخصیت
معتدلی را معرفی کنیم که بتواند نقش
آیتاهلل هاشمی را برای گروههای اعتدالی
و اصالحطلب ایفا کنــد آقای علی اکبر
ناطق نوری است .ایشــان تا حد زیادی
میتواند نقش آیتاهلل هاشــمی را برای
گروههای اعتدالی ایفا کند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1741از خرمآباد لرستان تماس میگیرم.
کمال تقدیر و تشــکر را از جناب شمس
خرمآبادی مدیرکل تالشــگر و همکاران
ایشان در شرکت گاز لرستان دارم که الحق
با هزینهای بالغ بر 150میلیون تومان اقدام
به انتقال خط لوله گاز به سینما استقالل را
نمودند .همچنین از تالش استاندار و شهردار
خرمآباد شرکت آبفا و اصحاب رسانه باالخره
آفتاب یزد خوبمان کمال تشــکر داریم که
با همکاری خود در این اقدام خداپسندانه
بسیار تاثیرگذار بودند)10/11( .
 -1725آقای شــریعتمداری! شما اگر
فســادهای مالی در این دولت را افشــا
کردید ،چرا فسادهای صورت گرفته در
دولت گذشته را افشا نکردید؟ ()10/11
 -1712آقای میرســلیم عضــو موتلفه
اسالمی! شــما شــعارهای تکراری مثل
خدمت به مردم میدهید ،اما این شعارها
هم نخنما شده است .شما که دوست دارید
در انتخابات شــرکت کنید حرف تازهای
برای گفتن داشته باشید)10/11( .
 -1700کیهان شریعتمداری آن قدر محو
جمال روسهاست که حتی امروز که تمام
رســانههای جهان از همکاری روسیه با
ترکیه در آتشبس سوریه خبر میدهند،
از روسیه زیاد سخن میگوید)10/11( .
 -1656آفتاب یزد نگران شــما شدم.
علت توبیخ شــما چه بــود؟ باز نزدیک
انتخابات شد .ما که ندیدیم شما چیزی
به ضرر کشور مطلب بزنید حرفهایی هم
که زدید درست و خدایی بود .امیدواریم
دچار مشکل نشوید)10/11( .
 -1630خواستم سوالی کنم .دالر چند
بود چند شد؟ در زمان دولت اصالحات
و بعــد در زمان احمدینــژاد چند بود
چند شــد؟ حاالبعد از توافق چند شد؟
آیــا افزایشهــای بیحســاب و کتاب
دالر را نمیبینیــد؟ یک کاهش جزئی
را ارزانی میدانید؟ شــما به چه ارزانی
میگویید؟ ()10/11
 -1611مــن کاری ندارم آقــای روحانی
چه قــدر عملکرد خوبی داشــته یا خیر،
اما اینکه میگوینــد برخیها جواب خدا
را چه میخواهند بدهند ،ســخن درستی
است .آیا اینها که تهمت و افترا میزنند و
دشمنتراشیمیکنند،بهخدااعتقاددارند؟
فکر جواب در آخرت هستند؟()10/11
 -1512اگــر برخی مدیران رســانهها و
شخصیتهای سیاسی شرایط روز منطقه
و کشور را درســت درک میکردند ،به
جای تفرقهاندازی و دشمنتراشی دنبال
ایجاد اتحاد و وحدت بودند .متاســفانه
دشمنی و کینه ورزی چشمان برخی را
کور کرده است)10/11( .
 -1500به نظر بیشــتر مردم این است
که آقای هاشمی رفسنجانی ستون نظام
و انقالب بوده و یکی از یاران راســتین
رهبری معظم است .عالقه او به رهبری
بر همه آشــکار اســت .چه طور برخی
میگویند ایشــان با رهبری زاویه دارد.
هاشــمی با برخی که دنبال منافع خود
هستند زاویه دارد)10/11( .
 -1440گویــا آقــای احمدینــژاد اهل
پاسخگویی به قانون نیست .ظاهرا قانون
برای او مهم نیست که از پاسخگویی فرار
میکند)10/11( .
 -1307اصولگرایــان برای پیــروزی در
انتخابات باید فکر گزینهای باشند که مردم
دوســتش بدارند و مقبول باشد .درحال
حاضر چنین گزینهای ندارند)10/11( .
 -1234اصولگرایــان کــه در زمان دولت
سابق اختیارات زیادی داشتند و هر صدای
مخالفی را هم برنمیتابیدند ،معلوم نیست با
800میلیارد دالر درآمد طالیی کشور چه
کردند که این همه کارتنخوابی و بیکاری به
وجودآمد.اگرایندرآمدهاصرفکارخانجات
زیربنایی میشد الزم نبود عدهای برای دوری
از سرما به قبر پناه ببرند!()10/11
 -1231چند بار درخواست کردم اطالعاتی
را در مورد شــهرداری بدهــم که به نفع
آقــای روحانی بود .آقای قالیباف تبلیغات
انتخاباتی را آغاز کرده ،خواهش میکنم از
آقای روحانی که تیم اطالع رسانی خود را
قوی کند این به ضرر اوست .آقای روحانی
چرا توجه نمیکنید .اینگونه باعث شکست
شما میشود)10/11( .
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