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با حضور گسترده مردم و پس از اقامه نماز بر پیکر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی توسط رهبر انقالب رقم خورد

وداعمیلیونیبا یارانقالب

به همراه روایت و حاشیه نگاریهای خبرنگاران خراسان از جماران ،بهارستان ،خیابانهای تهران و حرم امام خمینی(ره)

صفحه 1

عکس :فارس

باحضورگستردهمردموپسازاقامه

نمازبرپیکرآیتا...هاشمیرفسنجانی

توسطرهبرانقالبرقمخورد

وداعمیلیونی
بایارانقالب

مردم سوگوار تهران روز گذشته پیکر مبارز قدیمی انقالب
اسالمی ،سردار جبهه های جنگ ،رئیس جمهور اسبق
و رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و از یاران و
چهره های اصلی و دیرین انقالب و امام راحل را در حالی با
چشمانی اشک بار بدرقه کردند که شعار «هاشمی ،هاشمی
راهت ادامه دارد» را سر می دادند و این واقعه مصیبت
بار را به رهبر معظم انقالب اسالمی تسلیت می گفتند.
مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت ا ...اکبر هاشمی
رفسنجانی که با حضور مردم سوگوار ساعت  8و نیم صبح
آغاز شده بود ،با اقامه نماز رهبر انقالب بر پیکر این «رفیق
دیرین و همگام» روز های سخت و خاکسپاری او در جوار
امام راحل پایان یافت .انبوه جمعیت مردم تهران به حدی
بود که دوربین های تلویزیونی و عکاسان از نمایش آن
ناتوان بودند؛ تاجایی که برخی خبرگزاری ها این جمعیت
را «جمعیت میلیونی» توصیف کرده و حسینعلی امیری
معاون رئیس جمهور نیز تصریح کرد که «طبق آمار اعالمی
از سوی استانداری تهران حداقل دو و نیم میلیون نفر برای
مراسم تشییع پیکر آیت ا ...هاشمی در دانشگاه تهران و
اطراف آن حضور داشتند ».برخی رسانه ها حتی تعداد
شرکت کنندگان را تا  4میلیون نفر برآورد کرده اند .محمد
هاشمی برادر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز
که از میان جمعیت خود را به محل برگزاری مراسم تشییع
آیتا ...هاشمی رساند،از ابراز ارادت مردم به برادر فقیدش
و همدردی های آن ها تشکر کرد.

 اقامه نماز برپیکر آیتا ...هاشمی رفسنجانی
توسط رهبر انقالب

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیت ا ...خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز
(سه شنبه) در مراسم تشییع و وداع با رفیق دیرین و همگام
دوران مبارزات نهضت اسالمی و همکار نزدیک سال های
متمادی در عهد جمهوری اسالمی ،حضرت حجت االسالم
والمسلمینهاشمیرفسنجانی(رحمةا...علیه)دردانشگاه
تهران حضور یافتند .در این مراسم که با حضور انبوه و پرشور
مردم قدرشناس ،مؤمن ،انقالبی و وفادار ،رؤسای قوای
سه گانه و مسئوالن لشکری و کشوری ،در فضایی آکنده از
حزن و اندوه برگزار شد ،حضرت آیت ا ...خامنه ای بر پیکر
آن همرزم و مبارز قدیمی نماز اقامه کردند و برای آن مرحوم،
غفران ،عفو و رحمت الهی را مسئلت کردند.

 مجلس یادبود از سوی رهبر انقالب

به همین مناسبت مجلس یادبودی از سوی رهبر معظم
انقالب اسالمی ،روز چهارشنبه  22دی  1395از ساعت

 9:30تا  12در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار می شود.

 مردان تاریخ تا آخر زنده هستند .بدخواهان باید
بدانند هاشمی زنده است ،چون نهضت زنده است

به گزارش ایسنا و فارس مراسم تشییع پیکر مرحوم هاشمی
رفسنجانیبعدازاقامهنمازتوسطحضرتآیتا...خامنهایاز
دانشگاهتهرانآغازشدوخودرویحاملپیکررئیسفقیدمجمع
تشخیص مصلحت نظام در میان سیل دوستدارانشتامیدان
راهآهنوسپسحرمامامراحلحرکتکرد.تشییعکنندگان
پیکر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را با ذکر ال اله اال ا ،...از
لشکر حزبا،...ا ...اکبر ،ال اله االا ...بدرقه کردند .همزمان
با حرکت خودروی حامل پیکر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
در میان خیل دوستداران آن فقید انقالبی ،جمعیت زیادی از
مردم برای وداع با پیکر آیتا ...هاشمی رفسنجانی و شرکت
درمراسمخاکسپاریآنیاردیرینامامورهبریدرحرممطهر
امام خمینی(ره) حضور یافتند و با سر دادن شعارهایی نظیر
«عزا عزاست امروز ،روز عزاست امروز خامنهای رهبر صاحب
عزاست امروز» به عزاداری پرداختند .پیشاپیش خودروی
حاملپیکر«آیتا»...رویپالکاردیبخشیازبیاناتحضرت
امام خمینی(ره) مبنی بر این که «مردان تاریخ تا آخر زنده
هستند .بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است ،چون
نهضت زنده است»و همچنین بخشی از پیام تسلیت حضرت
آیتا...خامنهایرهبرانقالباسالمینیزدرپشتاینپالکارد
آوردهشدهبود.مقارنظهردیروزواندکیبعدازاذانظهرپیکر
آیتا...هاشمیرفسنجانیبررویدستدوستدارانآنفقید
انقالبی وارد صحن حرم مطهر امام(ره) و سپس وارد ضریح
امام راحل شد و بعد از انجام آداب دینی خاکسپاری در جوار
مقتدایخودآرامگرفت.پسازپایانمراسمخاکسپاریپیکر
آیتا ...هاشمی رفسنجانی در حرم مطهر امام خمینی(ره)،
هنگام خروج خانواده ایشان از حرم مطهر ،مردم قدرشناس
و همیشه در صحنه کشورمان با سردادنشعارهای«هاشمی
هاشمیتسلیتتسلیت»آنهاراتادرخروجیحرممطهرامام
خمینی(ره)همراهیکردند.

 حاشیهنگاریازمراسمتشییعوتدفینپیکر
آیتا ...هاشمی رفسنجانی

* بیت مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،حجت االسالم
حسن روحانی ،آیت ا ...صادق آملی الریجانی و علی
الریجانی ،ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق ،عمار حکیم
رئیس مجلس اعالی عراق ،سردار سلیمانی ،سردار
محمدعلی جعفری ،سردار باقری ،سردار رحیم صفوی،
امیر سیاری ،محمد نهاوندیان ،سردار حسین دهقان،
سید محمود علوی ،سیدحسن قاضی زاده هاشمی،
محسن رضایی ،بیژن زنگنه ،آیت ا ...حائری شیرازی،
عبدالرضا رحمانی فضلی ،سورنا ستاری ،حسین هاشمی،
آیت ا ...احمد جنتی ،آیت ا ...محمد امامی کاشانی،
محمدرضا تابش ،،عبدا ...جاسبی ،میرزاده ،حاجی
بابایی ،پرویز فتاح ،احمد توکلی ،محمدرضا نعمت زاده،
عباس آخوندی،حجت االسالم ناطق نوری ،سیدمحمد
دعایی ،حجت االسالم علی عسگری ،حجت االسالم
موحدی کرمانی ،موسوی الری ،کمال خرازی ،طهماسب
مظاهری ،محمدرضا باهنر ،حجت االسالم مجید
انصاری ،صالحی امیری ،محمدباقر قالیباف ،حسن
قشقاوی ،سیدمحمد حسینی ،محمدرضا میرتاج الدینی،
جعفریدولتآبادی ،عالءالدین بروجردی ،الیاس حضرتی،
حجت االسالم سیدهادی خامنه ای و جمع زیادی از
نمایندگان مجلس ،مسئوالن لشکری و کشوری از ساعات

اولیه مراسم تشییع پیکر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در
دانشگاه تهران و هنگام اقامه نماز بر پیکر ایشان در صفوف
جلو حضور داشتند.
* حجم جمعیت به حدی بود که به قول قدیمی ها و مسن
تر های حاضر در تشییع ،پس از مراسم تشییع امام راحل
بی سابقه بوده است.
* حضور اقشار مختلف مردم با سالیق مختلف وگاه متضاد و
شرکت جوانان و نوجوانان در مراسم تشییع ضمن یادآوری
روز های ابتدای انقالب ،شور و حال خاصی به مراسم
بخشیده بود.
* روز عزاست امروز خامنه ای رهبر صاحب عزاست امروز،
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز هاشمی قهرمان پیش
خداست امروز ،هاشمی هاشمی راهت ادامه دارد ،امیرکبیر
ایران پیش خداست امروز ،عمده شعار های مردمی را
تشکیل می داد.
* در طول مسیر بیرقهای سیاه افراشته شده بود و تصاویری
از مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی به همراه بخش هایی
از پیام رهبر معظم انقالب به چشم می خورد.
* تراکم جمعیت در برخی نقاط به حدی بود که تعدادی از
افراد بیهوش شدند؛ در مجموع اورژانس تهران ضمن حضور
پرشمار در مسیر ،روز پرکاری را پشت سر گذاشت.
* تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم دیروز نیز در
شعار های خود نام محصورین حوادث  88را می آوردند.
برخی حاضران نیز در برابر دوربین های صدا و سیما
شعار هایی را در انتقاد از عملکرد صدا وسیما سر
می دادند.
* ورود سردار سلیمانی به دانشگاه تهران با استقبال شدید
مردم همراه بود و مردم عالقه مند به این سردار مدافع حرم،
سعی می کردند خود را به ایشان برسانند و شعار هایی در
حمایت از سردار سر می دادند.
* در زمان ورود روحانی و حسن خمینی به دانشگاه ،مردم با
شعار تسلیت تسلیت از آن ها استقبال کردند.
*حفظ امنیت مسیر با توجه به تهدیدات تروریستی در منطقه
بسیار مورد توجه بود.
* خودرو هایی با پالک سپاه پاسداران با نصب بلندگو های
قوی هدایت شعاری جمعیت را برعهده داشتند.
* تعداد روحانیون حاضر در مراسم بسیار زیاد بود که این امر
نشان از محبوبیت آن مرحوم در میان روحانیت داشت.
*پوسترهایدونفرههاشمیوروحانیوجملهمعروفامام(ره)
درباره مرحوم هاشمی مبنیبراین که «هاشمی زنده است تا
نهضتزندهاست»دردستمردمدیدهمیشد.
* در حرم امام راحل نیز جمعیت موج میزد و همین مسئله،
خاکسپاری پیکر آیت ا ...هاشمی را با مشکل روبه رو ساخته
بود تا جایی که آیت ا ...امامی کاشانی با حالتی بی حال
مجبور به ترک ضریح حضرت امام(ره) شد .
* برخی از مسئوالن ارشد نظام پس از اقامه نماز میت به
حرم امام رفتند و آنجا نیز در مراسم خاکسپاری پیکر مرحوم
هاشمیشرکتکردند.علیالریجانیرئیسمجلس،ظریف
وزیر خارجه ،علی عسگری رئیس صداوسیما ،امیری و
انصاری معاونان رئیس جمهور ،وحید حقانیان از اعضای
بیت رهبری ،آیت ا ...دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در
استان مرکزی و مشاوران آیت ا ...هاشمی از جمله افرادی
بودند که داخل ضریح حضرت امام شدند.
* جمعیت حاضر در حرم مطهر بر خالف مراسم تشییع
بیشتر شامل افرادی می شدند که از راه های دور و نزدیک
یا استان کرمان برای حضور در مراسم تدفین حاضر شده
بودند.

* در هنگام ورود پیکر پاک آیت ا ...هاشمی به حرم مطهر،
رزم نوازان ارتش به احترام وی سرود جمهوری اسالمی
ایران را اجرا کردند .

 حاشیه نگاری خبرنگار خراسان از حال و هوای
بهارستان در روزهای یکشنبه و دوشنبه

*به همان میزان که اعالم خبر درگذشت آیت ا ...هاشمی
در ساعت پایانی جلسه علنی مجلس در شامگاه یکشنبه،
نمایندگان را در بهت قرارداده بود به گونهای که عارف پساز
اعالم خبر برای خروج از صحن برخالف معمول دوید و
الریجانی جایگاه ریاست را زودتر ترک کرد؛ صبح روز بعد نیز
درساعت اولیه صحن مجلس آکنده از بهت و ناباوری بود.
* الریجانی در حالی که تصویر رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،روبه رویش قرار داشت ،زنگ آغاز جلسه
علنی را نواخت و طی سخنانی اعالم کرد :هاشمی مرد
روز های سخت بود .این در حالی بود که حین سخنان وی،
برخی در سوگ فقدان هاشمی می گریستند.
*علیرضا رحیمی نماینده تهران نیز در جریان بررسی
جزئیات الیحه برنامه ششم اعالم کرد :فضای مجلس فضای
غم زده ای است و حس و حال ورود به مباحث کارشناسی
وجود ندارد .وی با بیان این که برکت خون شهدا انقالب
را سربلند نگه داشته گفت :امیدوارم با وجود از دست
دادن استوانه های انقالب همچنان با حضور مردم ،شاهد
سربلندی جمهوری اسالمی ایران باشیم.
* در پایان جلسه نوبت صبح دوشنبه درحالی که
جلسه علنی مجلس به دلیل عزیمت نمایندگان
به جماران زودتر از ساعت معمول پایان یافت
 220نفر از نمایندگان مجلس طی بیانیه ای
اعالم کردند که مرحوم آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی با ایفای مسئولیت های حساس در
سایه تدبیر قوام بخش نظام بود.

 روایت خبرنگار خراسان از حال و هوای
جماران در روز دوشنبه

* دوشنبه گذشته مراسم وداع با پیکر پاک مرحوم
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی با حضور بیشتر
شخصیت های گذشته و حال کشوری و لشکری
نظام جمهوری اسالمی ایراناز همه جریانات و احزاب
سیاسی حمایت کننده و منتقد وی و اقشار مختلف
مردم در حسینیه جماران برگزار شد .در این مراسم که
از یکشنبه شب و ساعاتی پس از ارتحال آن مرحوم
آغاز شد و تا شامگاه دوشنبه ادامه داشت روسای قوای
مجریه و مقننه ،اعضای کابینه دولت یازدهم و دولت های
گذشته کشور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
برخی مسئوالن ارشد قوه قضائیه ،رئیس جمهور اسبق
کشورمان ،هنرمندان و ورزشکاران با حضور در حسینیه
جماران به عنوان میعادگاه امام راحل با این یار امام(ره) و
شهدا وداع کردند.
* نکته جالب و متاثر کننده در این مراسم چشمان اشکبار
مردان بزرگ سیاسی کشور بود که نمیتوانستند داغ فقدان
این مرد بزرگ را تحمل کنند از اشک های روحانی و سید
حسن خمینی گرفته تا چشمان خیس واعظی و مرد همیشه
خندان دیپلماسی محمد جواد ظریف ،حتی خبرنگاران
و عکاسان به ویژه آن ها که قدیمی تر بودند نیز در لحظاتی
نمی توانستند خود را کنترل کنند.
*خانمعفتمرعشیهمسرمرحومهاشمیکهدرجمعحاضر
شد ،تنها کالمش تشکر از مردم برای این تجلیل بزرگ بود اما

زمانیکهبشارتیوزیرکشوردولتهاشمیبهاوگفتحاجخانم
عمرشماطوالنیباشدپاسخداددیگرعمرطوالنینمیخواهم
بعدازهاشمیدیگرزندگینمیخواهم.
* حجت االسالم ناطق نوری رئیس اسبق مجلس شورای
اسالمی نیز در مواجهه با خبرنگار صدا و سیما حاضر نشد
مصاحبه کند و گفت یک کلمه هم با شما حرف نمی زنم.
ناطق نوری البته دوشنبه شب در برنامه ای زنده حاضر شد
و از هاشمی گفت.
* احمد توکلی را در مسیر حسینیه جماران دیدم به او گفتم
شما از منتقدان منصف آیت ا ...بودید حاال چه نظری دارید
که رفته است ،او که شب قبلش در برنامه زنده نتوانسته
بود بغض خود را نگاه دارد و مردم گریه منتقد هاشمی
برای فقدانش را دیدند ،گفت :هاشمی مرد بزرگی بود و
ما تا مدت ها جایگزینی برای او نداریم او کسی بود که در
زمانی که باید بین قدرت و مصلحت نظام یکی را انتخاب
می کرد ،مصلحت کشور را برگزید که دو نمونه مهمش در
تعیین رهبری در مجلس خبرگان و نیز زمانی بود که او را
در انتخابات ریاست جمهوری رد صالحیت کردند ،در این
دو مقطع زمانی هاشمی منفعت کشور و نظام را بر قدرت
خود ترجیح داد.

