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سیاسی

یک دقیقه سکوت برای درگذشت آیتاللههاشمی
٢١دی ماه اولین اجالس کشورهای در حال توسعه در سال  ۲۰۱۷برای اعطای ریاست گروه از
آرژانتین به تانزانیا در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.به گزارش ایسنا،
در این اجالس که سفرا و سایر دیپلماتهای ارشد کشورهای عضو گروه شرکت داشتند،
مودست جاناتان مرو ،سفیر و نماینده دائم تانزانیا در ژنو ،با اشاره به درگذشت آیتاهللهاشمی
رفسنجانیرییسجمهورپیشینجمهوریاسالمیایراناعالمیکدقیقهسکوتنمود.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1135س��ال گذش��ته دولت عربستان
ب��ازی باخته را در صحن��ه بینالمللی به
علت اشتباه عدهای در حمله به سفارتش
در تهران به ب��رد برای خود تبدیل نمود
و ب��ا بیاحترامی به ایرانی��ان ویزای حج
نداد .اكنون به علت مشكالت اقتصادی و
لزوم دریافت ارز از حجاج ایرانی برایمان
در باغسبز نشان میدهند)10/11( .
آفتاب یزد :این خبر از س�وی وزارت
امور خارجه تكذیب گردیده است.
 -1134در مملكتی كه جلوی پیادهروی
دانش��كدههایش فروش پایاننامه تبلیغ
ش��ود و بس��یاری از روس��ای ادارات و
نهادهایش بدین ترتی��ب دارای مدارك
فوقلیس��انس و دكت��ری میش��وند ،اما
ب��ه نظر میرس��د كه حتی فاق��د دیپلم
متوس��طه باش��ند ،از آن ط��رف ب��رای
تحصیلك��ردگان واقعی كش��ور ش��غل و
كار یافت نش��ود این كشور به پیشرفت
مطلوب مدنظر نمیرسد)10/11( .
 -2240لطفا مسئوالن وزارت امور خارجه
در مورد اینكه در حادثه تروریستی اخیر
در اس��تانبول چن��د نفر ایران��ی حادثه
دیدهاند خبررس��انی كنند ت��ا از نگرانی
دربیایی��م .در این مورد اخبار ضدونقیض
زیادی به گوش میرسد .زودتر مسئوالن
اعالم نظر كنند)10/11( .
 -2142ای��ن دفاتر س�لامت چه ارزش��ی
دارند؟ توجهی به آن نمیش��ود شاید هزار
توم��ان برای  20هزار توم��ان دارو تخفیف
دهند .این چگونه بیمهای است؟ با این مبالغ
كه نمیشود سر مردم را گرم كرد)10/13( .
 -2035جن��اب دكت��ر عبدالحمی��د
حسیننیا چند مدتی است داستانهایت را
میخوانم .دوران ابتدایی را تصور میكنم.
یادم هست كتاب اول یا دوم را در مدرسه
جلوی��ت میگرفتم و تو روان و س��لیس
میخوان��دی .اكنون انتظ��ار دارم حداقل
در گیومه كلم��ه .. .كه در زبان گیلكی به
خرمالو گفته میشود متذكر میشدی تا
واژه گیلكی زنده بماند)10/13( .
 -2032متاس��فانه كاركرد رس��انه ملی
به جای اینكه در خدمت مردم باش��د در
دست عدهای خاص است .تریبون عدهای
خاص است .برای همین مخاطبانش كم
شدهاند)10/13( .
 -2030آق��ای فالن��ی ه��ر چ��ه ق��در
آقایهاشمی را تخریب كنید وی تخریب
نمیشود .مردم بیشتر او را دوست دارند.
این تا به حال هم به شما باید ثابت شده
باشد)10/13(.
 -2025ع��دهای به خاط��ر دنیا و چهار
روز پس��ت و مقام و منافع خ��ود دنبال
ایجاد اختالف هس��تند .اینها با اینكه دم
از دین و انصاف میزنند اما برعكس عمل
میكنند .بدانند هر كس��ی را كه تخریب
كنند ملت به كسی كه دوست دارد رای
میدهد)10/13( .
 -2023تنه��ا چی��زی ك��ه كش��ور كم
دارد اخالقمداری در تمام گروههاس��ت.
متاس��فانه آرامش��ی كه جامع��ه ما دارد
و در خاورمیان��ه بیهمتاس��ت ،با برخی
اختالفات كه از س��وی رس��انه ملی هم
دامن زده میش��ود بههممیخ��ورد .آیا
از صدا و س��یما ص��دای اتحاد و همدلی
میشنویم؟ ()10/13
 -2004خواستم دررابطه با آزمون وكالت
امس��ال اعتراض كنم گفته بودند  5دی
نتایج اعالم میش��ود اما ام��روز  13دی
اس��ت هنوز نتایج اعالم نشده است .این
بدقولی كانون وكالس��ت .از مس��ئوالن
درخواست رسیدگی دارم)10/13( .
 -1824عكس صفحه اول چرا آن قدر بزرگ
است؟ نباید كل صفحه را بگیرید)10/13( .
 -1708از اوای��ل روزنام��ه ،من خواننده
ش��ما بودم .اینكه عكس صفح��ه اول را
كامل به یك نفر اختصاص دادید درست
نیس��ت .عكس باید به اندازه نیم صفحه
اول باشد)10/13( .
 -1708از یزد پیام میدهم .از س��خنان
ریاست محترم جمهوری تشكر میكنم.
آق��ای روحانی م��ن از طرفداران ش��ما
هستم .حرفهای شما درباره تورم و رشد
اقتص��ادی و لبخندهای مج��ری برنامه
ك��ه از اصولگرای��ان هس��تند ب��ه همراه
لبخندهای ش��ما چندان ض��روری نبود.
كه ش��ما به سادگی در مقابل ملت از آن
بگذرید)10/13( .
پیامهایمردمیدرصفحات15-8-6-2

حس��ن کامران نماینده ادوار مجلس ش��ورای اسالمی،
با اش��اره به خاط��رات خ��ود از دوران ریاس��ت مرحوم
آیتاهللهاش��می رفسنجانی در مجلس شورای اسالمی،
گفت :آیتاهللهاش��می در اداره مجلس شورای اسالمی
نظرات ش��خصی خود را اعم��ال نمیکردند و مدیریتی
آرامشبخش بر جلسات داشتند؛ به گونهای که در زمان حضورشان
کمتر جدال پیش میآمد .نماینده اصولگرای مردم اصفهان در مجلس
نهم با بیان اینکههاشمی رفسنجانی همواره حق و حقوق نمایندگان را

خبر ویژه

برگزاری مراسم ترحیم
آیتاللههاشمی
با حضور
رهبر معظم انقالب

مراس��م ترحی��م رفی��ق دیرین و همس��نگر
دوران مبارزات ،رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام در حسینیه امام خمینی(ره) با
حضور حضرت آیت اهلل خامنهای برگزار شد.
به گزارش ایس��نا ،در این مراس��م که اعضای
خان��واده و بس��تگان آی��ت اهلل هاش��می
رفسنجانی ،رؤسای قوای سه گانه ،مسئوالن
کش��وری و لشکری و قشرهای مختلف مردم
حض��ور داش��تند ،قاریان ،آیات��ی از کالم اهلل
مجید را ت�لاوت کردند و ذاک��ران اهل بیت
(علیهم السالم) به مداحی پرداختند.
در این مراس��م ،آیت اهلل موحدی کرمانی در
س��خنانی ،ایمان به خدا و ایس��تادگی در راه
ویژگی رئیس فقید مجمع
ح��ق را مهمترین
ِ
تش��خیص مصلحت نظ��ام دانس��ت و افزود:
ملت قدرش��ناس ایران هرگز مبارزات آن یار
دیرین امام و رهب��ری در مقابل طاغوتهای
زمان یعنی رژیم پهلوی و جبهه اس��تکبار و
همچنین خدمات و مسئولیتهای او در مقاطع
مختلفی مانند دفاع مقدس ،مجلس ش��ورای
اسالمی ،ریاست جمهوری و مجمع تشخیص
مصلحت نظام را از یاد نخواهند برد.
وی با اش��اره به مصلحت مهم حفظ انسجام
مل��ی و حساس��یت آن یار صمیم��ی انقالب
بر حفاظ��ت از مصالح نظام ،اف��زود :در نظام
اس�لامی ،فصلالخطاب مق��ام معظم رهبری
است و ایشان نیز همواره تأکید داشت که در
مقام عمل ،همگی باید رهرو و مطیع رهبری
باشیم.
مراسم ترحیم آیتالله در دانشگاه آزاد

روزگذشته همچنین مراس��م ترحیمی برای
آیتاهللهاشمی در مسجد امام علی(ع) دانشگاه
علوم تحقیقات برگزار ش��د.در این مراسم از
خانوادههاش��می فاطمه ،فائزه و یاسرهاشمی
حضور داش��تند .حجتاالس�لام سیدحسن
خمینی ،حجتاالس�لام س��یدعلی خمینی،
حجتاالسالم اشرفی اصفهانی ،مرتضی بانک،
دادکان ،حجتاالس�لام منتجبنیا و محمد
فرهادی ،ناطق نوری ،قاضیزادههاشمی وزیر
بهداش��ت ،رییس مجلس مالی ،عبداهلل نوری
نیز از شخصیتهایی بودند که در این مراسم
شرکت کردند.
به گزارش ایلنا ،با توجه به محل قرارگیری این
مس��جد ،اتوبوس و ونهایی از طرف دانشگاه
آزاد برای رس��اندن عالقهمن��دان به مجلس
گرامیداشت آیتاهلل از درب دانشگاه تا مسجد
قرار داده شده بود اما با این حال این خودروها
نتوانستند جمعیت را به صورت کامل برسانند
و صف بلندی ایجاد شده بود .از سوی دیگر به
علت تراکم جمعیت در مسجد بارها از مردم
خواسته شد که بر روی زمین بنشینند.
همچنی��ن فائزههاش��می در م��ورد برگزاری
مراس��مهای ترحیم آیتاهللهاشمی گفت :تا
روز یکشنبه مراسم دیگری در تهران نداریم.
فردا عازم کرمان هس��تیم و یکشنبه در حرم
امام(ره) مراسمی برگزار میشود.
فائزههاشمی در پاسخ به سوال پزشک هالل
احمر که حال وی را پرسید ،گفت:باصحنهای
ک��ه این چند روز و به خصوص دیروز از مردم
دیدم االن خوب هستم.

اصولگرایان
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران:

شایداگرباهاشمیجلسه
میگذاشتیمخوببود!

غالمرض��ا مصباحی مقدم س��خنگوی جامعه
روحانیت مبارز تهران در پاس��خ به این س��وال
که خیلی تالش ش��د آقایهاشمی به جلسات
میس��ر
جامعه روحانیت مبارز تهران برگردد اما ّ
نشد ،االن چه حسی دارید؟ گفت :چنین تالشی
صورت نگرفت ،ایش��ان هم هی��چ مانعی برای
حضور نداش��تند و خودشان هم مکرر فرمودند
آنچه موجب ش��ده نتوانم در جلس��ات شرکت
کنم مسائل امنیتی است .اگر دوستان بخواهند
جلسه جامعه روحانیت مبارز را در دفتر من برگزار
کنند آمادگی خودم را اعالم میکنم .به گزارش
خبرآنالین ،وی در پاس��خ به این سوال که بهتر
نبود در ماههای آخر عمر آقایهاش��می جامعه
روحانیت یک جلسه با حضور او تشکیل میداد؟
افزود :شاید اگر میشد بسیار خوب بود.

هاشمیزمانیکهرئیسمجلسبود،ازقدرتشسوءاستفادهنمیکرد

در تمامی موارد رعایت میکردند ،افزود :آیتاهللهاشمی
کینهای نبودند و از آییننامه مجلس تخطی نداشتند.
او خاطرنشان کرد :آیتاهللهاشمی با سعه صدر مجلس
را اداره میکردن��د و در تمامی موارد برخوردی عادالنه
داشتند،همچنینهیچوقتبرخوردتندیبانمایندگان
نداش��تند .کامران ریاست آیتاهللهاش��می رفسنجانی بر مجلس را
منطبق بر عقل و درایت مطرح و تاکید کرد :زمانی که ایشان رئیس
مجلس بودند ،از قدرت خود سوءاس��تفاده نکرده و هیچ زمانی تالش

نکردند تا در بحثهایی همچون اس��تیضاح و یا سوال از وزرا دخالت
و فشار اعمال کنند .نماینده اصولگرای ادوار مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :آیتاهللهاشمی هیچگاه نمایندگان مجلس را برای
پس گرفتن امضاء در طرحها و یا درخواس��ت برای استیضاح و سوال
تحت فشار نمیگذاشتند .به گزارش ایلنا ،کامران در پایان همچنین
دربارهنقطهنظراتآیتاهللهاشمیدربارهموضوعاتمنطقهودیپلماسی
خارجی ،اظهار داشت :آیتاهللهاشمی در مسائل منطقهای و جهانی
همواره عزت و مصلحت جمهوری اسالمی را مدنظر خود قرار میداد.

عفت مرعشی همسر آیتاهلل هاشمی
در غیبت وی روزهای سختی را تجربه میکند

در فراق یار

عفت مرعشی را همه میشناسند؛ او همسر همان عالم مجاهد آشیخ اکبر است.
برخالف زنان تمام روسای جمهور ایران پس از انقالب او را بیشتر میشناسیم و
تاثیرگذارتر میدانیم .الاقل اگر نه به خاطر همسر آیتالله ،بلکه به خاطر  5فرزندی
که برخی از آنها سرشار از سیاست و حاشیه اند...

ادامه از صفحه اول:
نه تنها عفت مرعشی در کتابش همواره از آیتاهلل
میگوید ،بلکه نگاهی به کتاب خاطراتهاش��می
ه��م بیانگر آن اس��ت که آیت اهلل نی��ز همواره از
همس��ر خود و خاطرات با او صحبت کرده است؛
ماجرایی که در میان همه مردان سیاس��ت ایران
بی سابقه است.
رابطهه اباهم

مرعش��ی در گفتگویی درباره خصوصیات آیتاهلل
میگوید" :هاش��می بعضی وقتها گوشت تلخه
ولی بیش��تر وقتها گوشت شیرینه".بیان همین
کلمات نش��ان از نوع رابطه صمیمی این دو با هم
به دور از تشریفات است.
عف��ت مرعش��ی حت��ی در فیل��م تبلیغات��ی
انتخاباتیهاش��می در س��ال  ،84حضور داش��ت.
آیتاهلل در آن فیلم زنان ایرانی را اسوه همه زنان
میداند و به این نکته اش��اره میکند که هر وقت
در زندگی و تصمیمگیریهایش به مشکل جدی
برمیخورد در کنار همس��ر خود؛ عفت! زمانی را
خلوت کرده و با او مش��ورت میکند تا کمی آرام
بگیرد و بیشتر بتواند فکر کند.
نگاهی به رفتارهایی کههاشمی نسبت به خانواده
خود از جمله همس��رش نش��ان میده��د بیانگر
آن اس��ت که آیتاهلل و خان��واده او علیرغم همه
مسائل ،همواره رابطه احساسی خاصی داشتهاند،
رابطهای که شاید نمونه آن را بتوان در فیلم وداع
آیت اهلل با فرزندش مهدی ،زمانی که او به زندان
میرفت ،تعبیر کرد.
بارها نقل قول فرزندانهاشمی این بوده که او در
همه موارد با خانوادهاش مشورت میکرده است و
البته آن طورکه فاطمههاشمی رفسنجانی ،پیشتر
به آفتاب یزد گفته بود" :پدر همیش��ه به فرزندان
یاد داده بود تا با هیچکسی که علیه آنها یا خانواده
حرف زد ،دهن به دهن نشوند !"
به نظ��ر میآید زندگ��ی خانوادگ��ی آنها زندگی
س��ادهای بود آن طور که محسنهاش��می هم در
برنامه دیروز تلویزیون گفت :بعد از پیروزی انقالب
چیزی بر داراییهای قبل از انقالبهاشمی افزوده
نشد و در خانه استیجاری زندگی میکردند".
عفت مرعشی هم که همواره او را شیخ اکبر صدا
میکرد و یا فاطمههاشمی که نقل است که گفته:
"تو مرا یکبار هم دعوا نکردی".
شایدهاش��می نگاه خاصی به خانوادهاش داشته و
همین موضوع اس��ت که باعث میش��ود تا عفت
مرعشی نیز بیش از سایر همسران شخصیتهای
رئیس جمهور مطرح شود.

صندوقدار گنجینه اسرار آیت الله

اما واکنشه��ای این روزهای عفت مرعش��ی به
رحل��ت آیت اهلل باعث ش��د تا از ش��هربانو امانی
نماینده س��ابق مجلس و از دوس��تان و نزدیکان
خان��واده آی��تاهلل در اینب��اره بپرس��یم .وی به
آفتابیزد گفت« :س��ال  75زمان��ی كه نماینده
مجل��س پنج��م بودم ایش��ان به عنوان همس��ر
رئیسجمه��ور ،بلندقامت و چارش��انه و توانمند
و گام به گام و دوش��ادوش آیتاهللهاش��می از او
حمای��ت میكردند .البته او در س��الهای قبل از
انقالب هم یك لحظه آیتاهلل را تنها نگذاش��تند.
توان فردی او و نوع تربیتش باعث شد تا حضرت
آیتاهلل در ش��رایط مبارزاتی سخت ،به كمك او
ه��م مبارزات را پیش بگی��رد و هم اینكه به امور
خانوادگی خویش بپردازد".
امانی خاطرنشان كرد« :اگر آیتاهلل گنجینه اسرار
نظام و كش��ور اس��ت ،عفت مرعش��ی صندوقدار
گنجینه اسرار آیت اهلل است».
وی اف��زود« :ه��ر چند بیش��تر ارتباط��ات من با
فرزندان ایش��ان از جمله فائزه و فاطمه اس��ت اما
باید بگویم خانم مرعشی سرو بلند قامت صبوری
هس��تند كه در تمام رنجه��ا مخصوصا این اواخر
كه بحث حبس فرزندانش پیش آمد ،ایس��تادگی
کردن��د .یك مادر آزار خ��ودش را تحمل میكند
اما برای فرزندانش نمیتواند! عفت مرعشی همان

صبری را دارد که آیت اهلل داشت» .
امانی درباره واکنشهای احساس��ی این روزهای
همس��ر آیتاهلل گفت« :بیتردید عفت مرعش��ی
غمخوار و س��نگ صبور آیتاهلل در طی همه این
دههه��ا بود و این نش��اندهنده همدل بودن این
دوست.
زمانی كه عفت خانم مریض و بستری شدند ،آن
زمان خیلیها به فكر آیتاهللهاش��می افتادند كه
اكنون در بیماری همس��ر چگون��ه میتواند امور
را پیش ببرد».
امان��ی ادام��ه داد« :خان��ه عف��ت مرعش��ی در
س��الهای اخیر مأمن خیل��ی از مادرانی بود كه
وضعیت فرزندانش��ان چون فرزند او بود .وی پای
درددلهایش��ان مینشس��ت .خانم مرعش��ی در
برهههای مختلف و عرصههای متعدد سیاس��ی و
فرهنگ��ی و اجتماعی تالش میكرد و آیتاهلل در
كنار او بیشتر از هر جایی در آرامش بود».
دعا کنید من را هم ببرند

امانی ادامه داد« :بعد از رحلتهاش��می وقتی به
خانه ایش��ان رفتیم خانه مرعشی دائم میگفت:
«دیدید مرا تنها گذاش��ت .او هیچ جا تنها جایی
نمیرفت! دعا كنید من را هم ببرند!»
وی درب��اره پیشبین��ی رفت��ار مرعش��ی بعد از
رحلت آیتاهلل و اینكه ممكن است او وارد عرصه

شهربانو امانی:
اگر آیتالله گنجینه
اسرار نظام و كشور
است ،عفت مرعشی
صندوقدارگنجینه
اسرار آیت الله است
سیاست ش��ود یا خیر؟ گفت« :خانم مرعشی نیز
مانند آیتاهلل تنها برای خود و فرزندانش نیس��ت
و علیرغم اینكه قامت این س��رو خم شده است
اما مطمئنم ایش��ان به عنوان هم��دل و همزبان
آیتاهلل و ب��ر طبق درسهایی ك��ه در طول این
س��الها در كنار آیتاهلل آموختند و تجربهای كه
در زندگی مشترك كس��ب كردند قطعا عالوه بر
حس مادرانهاش ،تالش میكند تا فقدان آیتاهلل
را پر كند ،او باید پاسخگوی این همه لطف مردم
بههاشمی باشد .وی نمیتواند از مسئولیت بسیار
س��نگینی كه آیتاهلل بر دوش ش��خص ایشان و
مردم گذاشتهاند ،ش��انه خالی كنند .مطمئنم نه
مردم ،ایشان و فرزندانش را تنها نمیگذارند و نه
ایشان مردم را» .

محسنهاشمی:

وصیت نامه آیت الله مربوط به سال  79است

فرزند ارش��د مرحوم آیتاهللهاش��می رفس��نجانی گفت :آیتاهللهاش��می
رفس��نجانی همواره تالش داش��تند تا چهرهای واقعی از اسالم ارائه کنند و
میگفتند نباید مسائلی که در اسالم نیست و یا برخی از امور که مستحب
هستند را به صورت واجبات بیان کنیم.
به گزارش ایسنا ،صبح روز چهارشنبه محسنهاشمی با بیان اینکه «در چند
روز اخیر من در اسناد ایشان گشتم تا وصیت نامه جدیدی از ایشان پیدا کنم،
ولی هنوز موفق به این امر نشدهایم ،در حالی که گریه میکرد ،ادامه داد :فوت
ایشان ناگهانی بود 10 ،الی  20دقیقه طول کشید که ما بیپدر شدیم .من در
مسیر بازگشت از دانشگاه آزاد به سمت منزل بودم که به من اطالع دادند حال
ایشان خوب نیست .حدود  15دقیقه طول کشید که من خود را به بیمارستان
شهدای تجریش رساندم و در هنگامی که در بیمارستان حضور پیدا کردم ایشان
دیگر نبض نداشت.
وی با بیان اینکه «در سال  79ایشان به دلیل مشکل قلبی قرار بود آنژیو
ش��وند و در هم��ان مقطع وصیتنام��های را نوش��تند و در اختیار من قرار
دادند» ،ادامه داد :ایشان در این وصیت نامه تاکید کردند که بعد از پیروزی
انقالب اسالمی چیزی بر داراییهایی که قبل از انقالب داشتم افزوده نشده
اس��ت و مخارج خانه را از طریق فروش آن اموال و از حقوق و مزایایی که

بابت مسئولیتهایم داشتم ،تامین کردم.
محسنهاشمی با بیان اینکه «ایشان از جهات مختلف مظلوم واقع شدند،
از جمله در مورد مطالبی که در ارتباط با اش��رافیگری و ثروت زیاد ایشان
مطرح میش��د» ،ادام��ه داد :برخی فکر میکردند که ایش��ان دارای ثروت
آنچنانی و افسانهای هستند ،در حالی که آن گونه نیست و داراییهایشان
بسیار کم است.
وی با اشاره به تصویری که از اتاق کار وی در خانهشان طی این روزها در
شبکههای اجتماعی پخش شده است ،افزود :ایشان در جماران و در منزلی
در همس��ایگی امام (ره) زندگی میکردند .در مقطعی که امام به جماران
رفتن��د ،صاحبان منزلی که در کنار محل س��کونت ایش��ان بود به دلیل
رفت و آمدها و مس��ائل امنیتی دچار مش��کالتی ش��ده بودند ،در همین
راستا امام فرمودند که این خانه به قیمت خوب از صاحب خانه خریداری
ش��ود تا صاحب پیشین آن منزل بتواند منزل مناسبی را در جای دیگری
تهیه کند.
بعد از آن که منزل مورد اشاره خریداری شد ،امام فرمودند که آقایهاشمی
بیاید و اینجا زندگی کند و ایشان از همان زمان تا هم اکنون در آن منزل
استیجاری زندگی میکردند.

هاشمیطبا:

سیدمصطفیهاشمیطبارئیسسازمانتربیتبدنی
در دول��ت اصالحات ب��ا بیان اینکه ج��وابدادن
به این س��وال که اوضاع سیاس��ی بع��د از فقدان
آیتاهللهاشمی رفس��نجانی چگونه پیش خواهد
رفت بسیار س��خت خواهد بود ،گفت« :نمیتوان
در این برهه نگاهی دقیق به این موضوع داش��ت
که دوران بعد از آیت اهللهاش��می چگونه میشود
ام��ا من امی��دوارم فضای وفاق و وح��دت در بین
نیروهای سیاسی حاکم باشد .این همان چیزی که
آیتاهللهاشمی هم بارها بر آن تاکید کرده بودند».
وی در ادامه گفت« :من معتقد هستم بین کسانی که

روحانیدرگیربحثجانشینمعنویهاشمینشود
اصولگراواصالحطلبواقعیهستنداختالفچندانی
نیست .اما متاسفانه جریانات تندرویی که جاهالنه با
قضایا برخ��ورد میکنند فضا را به س��مت فضای
تخریبی میبرند .آیت اهللهاش��می همیشه انسان
معتدلی بود و از رفتارهای تندروانه حمایت نمیکرد.
امیدوارهستیمکهنگاهغیرافراطیآیتاهللهاشمیدر
بین جریانهای سیاسی دنبال شود».
هاشمی طبا با بیان اینکه متاسفانه افراد سیاسی
وقتی شروع به یک فعالیت سیاسی میکنند فکر
میکنند که خودشان محور هس��تند ،ادامه داد:
«این جریانات بعد از مدتی که تجربه به دس��ت

تسلیت سفرای خارجی مقیم تهران به ظریف

روزگذشته سفرای خارجی مقیم تهران با حضور در وزارت امور خارجه ،درگذشت آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی را به وزیر امور خارجه تسلیت گفتند/.ایسنا

میآورند متوجه میش��وند ک��ه اینگونه رفتارها
صحیح نیس��ت و بعد به س��مت اعتدال میروند
که ما از این جنبهها ضربههای زیادی خورده ایم.
مطمئنا جریانی که از لحاظ فکری و ذهنی عاقالنه
تر فکر کند قطعا میتواند در دوران پساهاش��می
موفقیت سیاسی بیشتری داشته باشد».
او گف��ت« :به نظر من دولت روحانی نباید درگیر
مس��ائل سیاس��ی و یا مبحث جایگزینی معنوی
آقایهاش��می بش��ود بلکه روحانی باید مس��ائل
اجرایی کش��ور را پیش ببرد .وقتی حوزه اجرایی
کشور قوی باش��د جریان اعتدالی هم خودش را

بهتر نشان میدهد .روحانی هرچقدر در این حوزه
توفیق بیشتری داشته باشد این مسئله برای او و
اعتدالیون بهتر خواهد بود».
به گزارش خبرآنالین ،وزیر صنایع دولت ش��هید
باهن��ر با بی��ان اینکه به نظر من فق��دان حضور
آیتاهللهاشمی در میزان سبد رای حسن روحانی
در س��ال آین��ده تاثیرگ��ذار نخواهد ب��ود ،ادامه
داد«:مردم در چند سال گذشته از حسن روحانی
و دولتش شناخت پیدا کرده اند و اگر بخواهند او
را انتخاب کنند قطعا با توجه به شناختشان به او
رای خواهند داد».

حضور محمود احمدینژاد در مراسم ترحیم آیتاهلل

قاب

مراسم ترحیم آیت اهللهاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی
برگزار شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران نیز در آن شرکت کرد.

