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سیاسی

هاشمی رفسنجانی ملت را از ورطههای خطرناک نجات داد
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم تشییع پیکر آیت اهللهاشمی
رفسنجانی گفت :آیت اهللهاشمی در زمانی که الزم بود مذاکره صلح را انجام دهد،
مذاکرات را با شجاعت انجام داد و در زمانی که الزم بود ملت را از ورطههای خطرناک
نجات داد .به گزارش ایسنا ،وی افزود :همه ما داغدار ایشان هستیم و باید با حضور
پر رنگ و شفافیت در مواضعمان فقدان وی را پر کنیم.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1139اتوبوسهای چینی بیآرتی با اینكه
محصوالت چین اس��ت اما تحت لیسانس
ت «مان» آلمان ساخته شده و دارای
شرك 
نشانه استاندارد است و كیفیت خوبی دارد.
به نظر استفاده و خرید اتوبوسهای روسی
توجیه منطقی ندارد)10/11( .
 -1305آقای قالیباف من قول میدهم
اگر در انتخابات شركت كنید به شما رای
بدهم ،اما تقاضایی دارم .این ایستگاه خط
بیآر تی جاده ساده -شمال به جنوب در
خیابان آیتاهلل س��عیدی را حذف كنند.
هر نیم ساعتی كه یك اتوبوس میخواهد
رد شود كه آن را نمیبندند .این اتوبان،
در ش��مال به جن��وب آن گاهی ترافیك
به آزادگان میرس��د .مس��یر 5دقیقهای
را 40دقیق��ه بای��د در راه بمانی��م .لطفا
رسیدگی كنید)10/11( .
 -1223از مدیر مس��ئول آفتاب یزد آقای
منصور مظفری به خاطر مقالهای كه درباره
گورخوابها نوشتند تشكر میكنیم .لطف
كنند در مورد سهام عدالت هم قلمفرسایی
كنند .همی��ن طور مطالبی هم از اس��تاد
شجریانبنگارند.باتشكر()10/11
 -1327آقای محترم! شما خود راهنمای
مردم هس��تید .آق��ای ظریف بخش��ی از
سخنان خود را محرمانه گفت اما شما آن
را رسانهای كردید .شما باید امنیت ملی و
مسائل ملی را رعایت كنید .آن وقت بهجای
آن ،مس��ائل ملی را مطرح و بهانهتراش��ی
میكنید و اجازه میدهید برخی مطالب به
بیرون هم درج كند)10/11( .
 -1336مخالفان دولت باید بدانند رای
ملت با تخریب دولت كاهش نمییابد و
بیشتر هم میشود .مردم بیزاری خاصی
نس��بت به مخالفین دول��ت دارند حتی
اگ��ر از دولت اخیر ه��م نارضایتیهایی
داشتهباشند)10/11( .
 -1334آقای قالیباف! هر چه شما علیه
دولت و برجام ح��رف بزنید به ضرر خود
شماس��ت ،چون مردم آن ق��در به آگاهی
رسیدهاند كه تشخیص بدهند برجام به نفع
آنها بوده یا به ضرر آنها .به دوستان خود كه
علیه دولت و مردم عمل میكنند بگویید
اگر مخالفان برای دولت مش��كل آفرینی
نكنند وضعیت بیكاری و مشكل معیشت
مردم هم حل میشود)10/11( .
 -1457نمیدانم كنترل موادغذایی در
ش��هر تهران دس��ت كدام ارگان است؟
سرتاس��ر خیاب��ان نی��اوران مغازهه��ا و
فروشگاههای موادغذایی و محصوالت و
حتی تخممرغ را كه روی بسته آن درجه
حرارت نگهداری كننده آن درج گردیده،
متاس��فانه برخی مغازهها این مواد را در
دمای باالی  16درجه نگهداری میكنند
كه میتواند منجر به فاسدشدن محصول
بشود .اگر هم اعتراضی كنیم)10/11( .. .
 -1414ای��ن پی��ام را به چن��د نماینده
مجل��س نظیر آقایان نادر قاضیپور ،رضا
ش��یران ،محمد اسماعیلس��عیدی و.. .
برس��انید .این آقایان بهتر اس��ت اول به
فكر كارتنخوابها و گورخوابها و دهها
میلیون پس��ر و دختر مجرد از  20تا 40
سال باشند بعد به فكر مسائل مربوط به
كشور روسیه و پوتین و)10/11( .. .
 -1348از گی�لان تماس میگیرم .بازی
صنعت نف��ت و س��پاهان را دی��دم .من
تعجب میكنم آق��ای دایی از این فوتبال
چه میخواهد! چرا تشنج ایجاد میكند؟
طلبكار اس��ت؟ نه داور را قب��ول دارد نه
دیگ��ران را .دایی ك��ه در اروپا بازی كرده
باید حركات و اص��ول حرفهای آنها را یاد
گرفته باشد)10/11( .
 -1754در جبهه اصولگرایان حتی اگر
كس��ی غیر از جلیلی كاندیدای انتخابات
ریاس��ت جمهوری شود باز شانس بسیار
كم��ی ب��رای پی��روزی دارند .بس��یاری
از تحریمها و مش��كالت كش��ور نتیجه
عملكرد همین تفك��ر آقایان اصولگرایان
است)10/11( .
 -1750برخ��ی از آقایان طوری صحبت
میكنن��د كه انگار به ج��ای همه مردم
صحب��ت میكنن��د .درحالی ك��ه مردم
رهب��ری دانا و باهوش دارند و در امورات
خ��ود از رهنموده��ای رهب��ری معظم
بهرهمند میشوند این آقایان بهتر است
به كار خ��ود بپردازند و به جای دیگران
تصمیم نگیرند)10/11( .
پیامهای مردمی در صفحات15-13-6-2

سیاست خارجی

برگزاری ششمین
کمیسیونمشترکایران
و کشورهای 5+1

بنا به درخواس��ت 26آذر محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه کش��ورمان و برای بررس��ی
بدعهدیه��ای آمریکا و تمدید قانون ایس��ا،
شش��مین کمیس��یون مش��ترک ای��ران و
کش��ورهای  5+1دروین برگزار ش��د و عباس
عراقچی و مجید تخت روانچی واردوین شدند.
روزدوشنبه نیز نشست کارگروه اجرایی کردن
لغو تحریمها با حضور هیاتهای کارشناسی از
ایران و آمریکا در وین برگزار شد.
در گفتگوهای کارشناسی در قالب «کارگروه
اجرایی کردن لغو تحریمها» ،اسماعیل بقایی
دبیر س��تاد پیگیری اجرای برج��ام در وزارت
ام��ور خارج��ه ریاس��ت هیات کارشناس��ان
کشورمان را به عهده داشت.
هیات کارشناس��ی ای��ران دوش��نبه به طور
جداگانه دیدارهایی با هیئتهای چین ،روسیه
و ایاالت متحده داشت.
اما ششمین کمیسیون مشترک اجرای برجام
روزگذشته سه شنبه با حضور نمایندگان ایران
و  5+1در هتل کوبورگ وین برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،پیش از این نشست ،سیدعباس
عراقچی و مجید تخت روانچی با هلگا اشمید
معاونهماهنگکنندهسیاستخارجیاتحادیه
اروپا دو بار دیدار و گفتگو کردند.
س��ید عباس عراقچی رییس س��تاد پیگیری
اجرای برجام و ریی��س هیئت مذاکرهکننده
ایرانی ب��ا تاکید بر اینکه تمدید قانون ایس��ا
نقض برجام است ،گفت :تحمل نخواهیم کرد
کشوری به بهانههای مختلف تعهدات خود را
زیر پا بگذارد.
وی دس��تور رییس جمهوری ب��رای طراحی
پیش��رانههای اتمی و فعال کردن س��ازوکار
سیاس��ی و حقوقی پیش بینی شده در داخل
برج��ام را واکن��ش ای��ران ب��ه بدعهدیهای
آمریکاییها در قبال برجام عنوان کرد.
عالوه بر موضوعات مربوط به نقض برجام در
بخ��ش تحریمها علیه ای��ران و موانع موجود
ب��ر س��ر راه تعامالت بانکی و مال��ی ،موضوع
ق��رارداد ایران و چین در چارچوب بازطراحی
اراک ک��ه مذاکرات در بخشهای��ی از آن به
خاط��ر اختالفات بر س��ر قیم��ت اقدامات و
خدمات همچنان ادامه دارد بخشی از مسائلی
است که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به
نقل از دو مقام ارش��د اعالم کردند :گروه ۵+۱
ب��ا انتقال  ۱۱۶متریک ت��ن (حدود 130تن)
اورانیوم طبیعی از روس��یه ب��ه ایران موافقت
کرده است.
ششمین نشست کمیسیون مشترک اجرای
برجام درحالی برگزار ش��د که طی هفتههای
اخی��ر ،کریم��ی قدوس��ی با انتش��ار ناقص و
گزینشی بخشی از سخنان وزیر امور خارجه
در نشس��ت ب��ا اعض��ای کمیس��یون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ،عراقچی و
مذاکرهکنندگان ایرانی را در موقعیت دشواری
قرار داده است.
ظری��ف در این دیدار از نق��اط قوت و ضعف
ط��رف خودی در موضوع تمدید قانون ایس��ا
برای نمایندگان صحبت کرد.
حال با این هدیه گرانبها که کریمی قدوسی
ب��ه طور رای��گان در اختی��ار  5+١ق��رار داد،
معلوم نیس��ت تیم ایرانی در مذاکرات چگونه
میتواند خواس��تههای مندرج در نامه ظریف
به موگرینی مربوط به موضوع ایس��ا یا همان
داماتو را به پیش برد.

اصالح طلبان
عارف:

آیتاللههاشمی
تجارب خود را به مردم
و جوانان منتقل کرد

رئی��س فراکس��یون امی��د مجل��س ،مرحوم
آیتاهللهاشمی رفس��نجانی را فردی مبارز و
انقالبی قلمداد کرد و گفت :آیت اهللهاش��می
تجارب خ��ود را به مردم ،جوان��ان و مدیران
منتقل کرد.
به گزارش ایس��نا ،محمدرض��ا عارف رئیس
فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اس�لامی
در حاش��یه مراس��م تش��ییع پیک��ر مرحوم
آیتاهللهاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع
تش��خیص مصلحت نظام در سخنانی گفت:
آقایهاشمی رفسنجانی فردی انقالبی و مبارز
بود که تج��ارب خود را به م��ردم و جوانان و
نیز مدی��ران منتقل ک��رد .وی اف��زود :صبر،
مقاومت و دوراندیشی از وجهههای بارز مرحوم
آیتاهللهاشمی رفسنجانی بود.

مس��عود پزش��کیان نای��ب رئی��س اول مجل��س
ش��ورای اس�لامی روزگذش��ته در حاش��یه آیی��ن
خاکس��پاری رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام گف��ت :خیل��ی از افراد ب��ه دنب��ال تحریک
آیتاهللهاش��می رفس��نجانی و ق��رار دادن وی در
مقاب��ل انق�لاب بودند اما او انقالب را بی��ش از هر کس دیگری
دوست داشت.
وی در ادام��ه اظه��ار داش��ت :ان��واع و اقس��ام توهینه��ا را به

بسیاری به دنبال تحریک آیت اللههاشمی رفسنجانی بودند

آیتاهللهاش��می رفس��نجانی کردند اما در مقابل
اینها چیزی نگفت و کلمهای حرف نزد و این برای
کسانی که میفهمند کافی است.
وی ب��ا بیان این که آیت اهللهاش��می رفس��نجانی
جایگزین��ی ندارد و نمیتوان خ�لاء وی را جبران
کرد ،گفت :آیت اهللهاش��می رفس��نجانی فردی بود که با رفتن
او کس��ی نمیتوان��د جایش را پ��ر کند و در نوع خود انس��انی
استثنایی بود.

پزش��کیان گفت :احتم��ال اینکه نب��ود وی باعث ش��ود کمی
مشکالت بیشتر شود ،کم هم نیست؛ به خاطر این که خیلی از
وقتها در گرفتاریها با صبر و تحمل خود ،مس��ئله را مقداری
آرام کرده و جامعه را از تالطم میانداخت.
به گزارش ایرنا ،پزشکیان در ادامه گفت :عدهای هر چه خواستند
به مرحوم نسبت دادند و وی به خاطر این که انقالب و کشور را
دوست داشت در مقابل هرگونه توهین و بیاحترامی که به وی
کردند ،مقاومت کرد.

شیخ!

روایت زیباکالم از مراسم دیروز درگفتگو با آفتاب یزد:

کار خودت را کردی
ممكن است جریان اصالحات از امروز دچار چالشهای بیشتری بشود
ولی اصالحات راه خودش را پیدا كرده است .نیازی به كسی هم ندارد
كه در پشت تریبون یا صدا و سیما حضور یابد و بگوید اعتدال و اصالحات
چیز خوبی است

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :آیت اهللهاش��می
دیروز در جوار امام (ره) آرمید و بسیاری را با یک
نگرانی بزرگ تنها گذاشت.
این مملکت  37س��ال بود ک��ه به آیتاهلل ،عادت
داش��ت .خوب یا بد اما ایران بدونهاش��می برای
بس��یاری یک جورهایی مبهم و عجیب اس��ت.
بخصوص در این چند ساله اخیر که سیر حوادث
گوناگ��ون ،کش��ور را بر س��ر معادالت سیاس��ی
پیچیدهای قرار داده.
جری��ان اصالحات ،تمام امی��د و هم و غم خود را
برروی آیتاهللهاشمی متمرکز کرده بود ،تا حدی
که امروز بسیاری فقدان وی را یتیم شدن جریان
اصالحات عنوان میکنند .از س��ویی دیگر حسن
روحانی رییس جمهور کشور نیز بزرگترین حامی
خود برای رویداد انتخاباتی س��ال  96را از دست
داد .روحانی ،امید داش��ت به مددهاشمی ،برخی
از انتقادات مردم نس��بت به خود را پوشش دهد
و باردیگر زمام امور اجرایی کش��ور را تا چهارسال
آینده به دست بگیرد.
آیتاهللهاشمی نیز برای خود یک جناح مستقل
ب��ود ،جناحی ک��ه گهگداری ح��رف دل مردم را
م��یزد و منطق��ی و معت��دل در مقاب��ل عدهای
ق��رار میگرفت .به غیر از ای��ن او تاثیرگذارترین
عضو مجلس خبرگان به شمار میرفت ،خیلیها
وی را یک��ی از تعیینکنن��دگان آین��ده کش��ور
میدانس��تند ...در کنار اینها ریاست او بر مجمع
تشخیص مصلحت نظام را هم بگذارید.
و ح��اال با رحلت آیت اهلل ،مردم با خود میگویند
سرنوشت این همه! چه خواهد شد و اصالحات در
پساهاشمی چگونه است؟
پاسخ پرس��شهای خود را درباره آنچه که بعد از
آیت اهللهاشمی رخ خواهد داد از یکی از طرفداران
پروپا قرص او در این سالها ،یعنی صادق زیباکالم
استاد دانشگاه پرسیدیم.
آقای زیباكالم! قبل از هرچیز؛ این جمعیتی
كه دیروز در تش��ییع جنازه آیتاهللهاش��می
آمده بود را نشانه چه میدانید؟
هرك��س دیگری اگ��ر به من میگف��ت كه بابت
تشییع جنازه آیت اهللهاشمی تا این حد جمعیت
میآید ،باور نمیك��ردم ،حدس میزدم جمعیت
زیاد باش��د ولی آنچه كه شخصا در مراسم دیدم
یك ش��اهكار و فراتر از انتظارم بود ،سادهترین و
خالصهترین جوابی كه به سوال شما میتوان داد
این است كه مردم آمدند تا بگویند تمام چیزهایی
كه در این  8 ،7س��ال علیههاش��می رفسنجانی
گفتند را باور نكرده اند و حتی یك مورد از آنها را

قبول ندارند .مردم با این حرکتش��ان نشان دادند
كههاش��می ،خود را در س��الهای اخیر ،محبوب
قلب مردم كرده است.
باف��ت و ترکیب جمعیتی كس��انی كه در
مراسم تشییع بودند چه طور بود؟
برخ�لاف بس��یاری از موارد مش��ابه ،اینبار حضور
جمعیت جوان دهه  60و دهه  70در این مراس��م
بیش از هر چیز به چش��م میآمد .موضوع جالب،
اینجاس��ت كه وقتی بچههای ده��ه  60و دهه 70
به س��ن بلوغ رس��یدند ،دقیقا برابر ب��ا دوره افول
آقایهاش��می در ق��درت بود ،در تم��ام این مدت
به این بچهها گفته میش��د كه آقایهاشمی آدم
خیلی جالب و خوبی نیس��ت .به عبارت دیگر آنچه
در طی س��الهای گذشته در تریبونهای رسمی و
برخ��ی مجامع خاص ،در صدا و س��یما و یا از زبان
ش��خصیتهای ویژه دربارههاش��می گفته میشد
نکات منفی و عمدتا علیه او بوده است .ولی جالب
است همان نس��لی كه مرتبا در معرض این هدف
بوده كه به او گفته شودهاش��می رفسنجانی انسان
خوبی نیس��ت اینگونه در مراسم تشییع او حضور
یاف��ت تا ثابت کند " ما مث��ل آن چیزهایی كه به
ما گفته شد ،فكر نمیكنیم و برایهاشمی احترام
قائلهستیم".
آق��ای زیب��اكالم اج��ازه دهید ب��ه ایران
پساهاش��می بپردازی��م ،كش��مكش جناحین
سیاس��ی كش��ور چگونه میش��ود؟ بس��یاری
میگویند كه اصالحات در كش��ور به بنبست
خ��ورده ،چون تنه��ا رهبر اصلی خ��ود كه در
ساختار نظام میتوانست تحركات خاص ،نشان
دهد را نیز از دست داده است؟
آنچه كه در  48س��اعت گذش��ته ب��ه طور مداوم
گفته ش��ده این اس��ت كه اصالحات پدر خود را
از دست داده است و جریان اعتدال كشتیاش به
گل نشس��ت .ولی معتقدم باچیزی كه در مراسم
تشییعهاشمی دیدیم ،همه این استداللها اشتباه
است.
خیلیها میگویند كه رحلتهاش��می در
انتخابات ریاس��ت جمهوری روحانی میتواند
تاثیرات منفی داشته باشد.
اتفاقا بالعكس! من معتقدم كه رای آقای روحانی
با این اتفاق ممكن اس��ت ب��ه بیش از 19میلیون
دوره پیش برس��د .در حالی كه قبل از این اتفاق،
گفت��ه بودم كه رای آق��ای روحانی به 15میلیون
هم نخواهد رسید.
فوت آقایهاش��می رفسنجانی درانتخابات ،باعث

میشود بس��یاری از كسانی كه ناامید از اصالح و
ناامید از تفاوت جریان چپ با جریان راست ،قصد
بیتفاوتی را داش��تند ،متقاعد ب��ه رای دوباره به
روحانی کند .مطمئن باشید جوانان و مردمی که
میگفتند چون روحان��ی خیلی خوب كار نكرده
به او رای نمیدهیم ،بعد از فوتهاش��می با تمام
وجود به روحانی رای میدهند.

فوت آقایهاشمی
رفسنجانی باعث
میشوددرانتخابات
بسیاری از كسانی
كه ناامید از اصالح و
تفاوت جریان چپ با
جریان راست ،شده
بودند وقصد بیتفاوتی
را داشتند ،متقاعد به
رای دوباره به روحانی
کند.مطمئنباشید
جوانان و مردمی که
میگفتندچونروحانی
خیلیخوبكارنكرده
به او رای نمیدهیم،
بعدازفوتهاشمیبا
تمام وجود به روحانی
رایمیدهند

ام��ا جری��ان اصالحات با نبودهاش��می و
همین ط��ور مش��كالت برخ��ی اصالحطلبان،
چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
ی��ك اتفاق خیلی مهم در كش��ور این اس��ت كه
جریان اعتدال و اصالح طلبی در كش��ور نهادینه
ش��ده و به طور کامل ش��کل گرفته اس��ت .این
جریان مثل س��ابق به اش��خاص و یا اكبرهاشمی
رفسنحانی یا محمدرضا عارف وابسته نیست .این
جریان حیات خودش را تحت هر ش��رایطی ادامه
میدهد .نهالی كه  20س��ال پیش کاش��ته شده
امروز به درختی سترگ تبدیل شده است.
اینكه بگویید این جریان در فقدان رهبران
خود میتوان��د فعالیتش را ادام��ه دهد مبالغه
نیست؟
قطعا اگ��ر دیگرانی بودند به نف��ع اصالحات بود
و قطعا اگرهاشمی رفس��نجانی چند سال بیشتر
زن��ده بود ب��ه نفع اصالح��ات ب��ود .منتها حرف
من این اس��ت كه تص��ور نكنید اگرهاش��می یا
عارف یا ...نباش��ند ،اصالحات نیز تمام میش��ود.
ای��ن را وقتی ب��ه جمعیت عظیم تش��ییع جنازه
آیتاهللهاشمی نگاه كنید درمییابید .دیروز وقتی
به تابوتهاش��می نگاه كردم گفتم« :شیخ! موفق
شدی و كار خودت را كردی! و آنچه میخواستی
انج��ام ده��ی ،انج��ام دادی!» پس اص�لا اعتقاد
ندارم كه اصالحات از این پس با ركود و مش��كل
رو به رو میشود.
ول��ی به هر ح��ال با نبودهاش��می جریان
اصالحات تضعیف خواهد شد.
ممكن است این جریان از امروز دچار چالشهای
بیش��تری بش��ود ولی اصالحات راه خ��ودش را
پیدا كرده اس��ت .نیازی به كس��ی هم ندارد كه
در پش��ت تریب��ون یا صدا و س��یما حضور یابد و
بگوید اعتدال و اصالحات چیز خوبی است .مردم
متوجه راه هستند جوانان ما كه كمتر از یك سوم
سنهاش��می را دارند متوجه هستند كه مرگ بر
این و آن گفتن سیاست جالبی برای كشور نیست
و این همان تفکر اصالحات است.

آق��ای زیباكالم آیا آن ج��و در بین مردم
و فضای خاصی كه برای اصالحات در كش��ور
ایجاد ش��ده بود ،با مرگهاشمی و نبود برخی
دیگر ،به كلی فراموش میشود؟
اگر شما دیروز در خیابان انقالب و خیابان حافظ
بودید و صدها هزار نفری كه پشت تابوتهاشمی
ش��عار میدادن��د را میدیدی��د ،میفهمیدید که
هیچچیز فراموش نشده است.
ریاست مجمع تشخیص و جانشینهاشمی
هم برای بسیاری جای پرسش دارد.
اینكه چه كس��ی ریاس��ت مجمع تشخیص را در
آینده برعهده میگیرد را نباید خیلی نگران كننده
یا تاثیرگذار بدانیم.
آینده از نگاه شما در پساهاشمی چیست؟
آنچه كه در مراس��م تش��ییع هم دیدی��م امید را
القا میكرد .آدم چگون��ه میتواند چنین جوانان
آگاه و اندیش��مندی را ببین��د اما ناامید باش��د.
مطمئن باش��ید ایران س��رزندهتر ،هوشمندتر و
روشنتر راه خود را در پیش میگیرد.

موالوردی:

آیتاللههاشمی نشان داد همچنان محور وحدت است

شهیندخت موالوردی معاون رییسجمهور ایران،
در حاشیه مراس��م تشییع پیکر آیتاهللهاشمی
رفسنجانی اعالم کرد :آیتاهللهاشمی رفسنجانی
یک��ی از تاثیرگذارترین ش��خصیتهای دوران
تاری��خ معاصر ای��ران بوده و درواقع هس��تند و
خواهند بود.
او گف��ت :باتوجه به ویژگیهایی که ش��خصیت
ایش��ان بهلحاظ مصلحتاندیش��ی و واقعنگری
داش��تند و نماد عقالنیت و عملگرایی سیاسی
بودند ،به نظر میرس��د به ای��ن زودی ،نتوانیم
کس��ی را برای پر کردن خالء وجودی ایش��ان،

جایگزین کنیم.
معاون رییسجمهور ایران در امور زنان و خانواده
همچنین خاطرنشان کرد :مهمترین ویژگی که
شخصیت آیتاهللهاش��می رفسنجانی را بهویژه
درح��دود یک دهه اخیر بارز و متمایز س��اخته
بود ،همراهی ایشان با مردم بود .آیتاهللهاشمی
هم��واره مصلحت نظ��ام و مردم را ب��ه منافع و
مصالح شخصی ترجیح داده و همین مسئله رمز
ماندگاری ایشان در دل جامعه است.
او همچنی��ن در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه
آی��ا عل��ت حض��ور گروهه��ای مختل��ف مردم

در مراس��م تش��ییع پیک��ر آیتاهللهاش��می
رفس��نجانی نش��اندهنده همین مشی مردمی
او ب��وده ،گف��ت :درمراس��م تش��ییع پیک��ر
آیتاهللهاشمی رفس��نجانی تقریباً همه حضور
داشتند و مراسم منحصر به گروهی خاص نبود
و این مسئله نش��ان میدهد که ایشان توانسته
همچنان محور وحدت باشد.
معاون رییسجمهور ایران در امور زنان و خانواده
همچنین خاطرنش��ان ک��رد :نکت��ه مهم دیگر
اهتمام جدی آیتاهللهاش��می رفسنجانی برای
حفظ و بقای جمهوریت و اس�لامیت نظام بود.

درواقع آیتاهللهاش��می رفسنجانی آنچنان که
حضرت امام تاکید داش��تند همواره هم بهدنبال
حفظ جمهوریت نظام و هم اس�لامیت نظام ،نه
یک کالم بیشتر و نه کالم کمتر بوده است.
او گفت :آیتاهللهاشمی رفسنجانی باوجود اینکه
مرارتهای فراوانی دیدند ،بسیار صبوری کردند و
توانستند خودشان را در دل مردم جای بدهند.
به گزارش ایلنا ،عضو کابینه تدبیر و امید گفت:
امیدوار بودیم که این مراسم تشییع و روز وداع
با آیتاهللهاشمی ،مراسمی وحدتآفرین باشد و
باعث همدلی بیشتر شود.

روایتاینستاگرامیسیدحسنخمینی
ازخاکسپاریآیتاللههاشمی

یادگار امام در صفحه ی اینستاگرام خود از آخرین
لحظات مراسم تدفین آیت اهللهاشمی گفت.
به گزارش انتخاب ،متن نوشته حاج سیدحسن
خمینی در زیر میآید:
امروز(سه شنبه) تن حضرت آيت اهللهاشمى
را در خاك گذاشتند و من كه به اندازه عمرم
از اين مرد خاطره دارم ،ناباورانه نگاه مىكردم.
سى و شش سال همسايه ديوار به ديوار بوديم
و با فرزندان ايش��ان از كودكى هم بازى و هم
درس و هم مدرسه.
روزى همراه ايشان به سفر رفتم .جنگ بود و
هزار خطر .مادرم از پدرم پرس��يد براى حسن
خطر ندارد؟ يادم نمى رود كه جواب شنيد اگر
خطرى آشيخ اكبر را تهديد كند بگذار حسن

را ه��م تهديد كند .نمى دانم چرا ولى بس��يار
الحب و البغض
دوستش مى داشتم .نوشته اند
ّ
يتوارثان( حب و بغض به ارث مى رسند) شايد
اين نيز ميراث ماست.
همس��ر «آیت اهلل» خطاب به ب��دن بی جان
ایشان میگفت «بى معرفت مگر قرار نبود مرا
تنها نگذارى؟ حاال من بى تو چه كنم؟»
در اين سالها و سالهاى مبارزه همسر مكرمهاش
كه سالها از نزديكترين دوستان و همدمان همسر
امام بود ،بس��يار سختى كشيد .كمتر به ايشان
تس��ليت گفته شده اس��ت .الزم دانستم به اين
بانوى بزرگوار كه از نوادگان مرجع عظيمالشأن
حضرت آي��ت اهلل العظمى س��يدمحمد كاظم
يزدى(ره) است ،مستق ً
ال تسليت بگويم.

سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور در مراسم تشییع حجت االسالمهاشمی رفسنجانی،
به عفت مرعشی همسر مرحوم آیت اهلل هاشمی تسلیت گفت.

