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ادامه از صفحه 3

فقدان آیتا ...هاشمی نه تنها درگذشت استوانه محکم خرد
ورزی بود بلکه فقدان خوبی هایی است که از امام برای ما به
یادگار مانده بود .در ادامه پیام فرزند یادگار امام آمده است:
ایمان وی به مردم این سرزمین و انتخاب صحیح ایشان و
امید به آینده درخشان این سرزمین برای هر آشنای وی
ملموس بود و بهترین شاهد برای این مدعا حضور چندین
باره وی در عرصههای مختلف انتخابات و کسب رای از مردم
ایران است .هاشمی در میان ما زنده است؛ با ما خواهد ماند
و در جان و روان ایران جریان خواهد داشت زیرا به فرموده
امام ،هاشمی زنده است چون نهضت زنده است.وی افزود:
اینجانب این مصیبت جانکاه را به همه مردم ایران ،مقام
معظم رهبری و به فرزندان و همسر مقاوم و مجاهدشان و به
همه دوستداران ایشان تسلیت گفته ،برای ایشان حشر با
اولیای الهی و امام و شهیدان مسئلت دارم.

 آیتا ...امینی :خداحافظ رفیق بیبدیل روزهای
سخت و بحرانی ایران

به گزارش ایسنا آیت ا ...ابراهیم امینی نماینده تهران
در مجلس خبرگان نیز در پی درگذشت آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی پیام تسلیتی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم .انا هلل و انا الیه راجعون.
حضرت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی!
خبر درگذشت و فقدانت را به من دادند .خدا می داند
آنچنان این مصیبت اندوه بار ،جانکاه ،ناگوار و دردآور بود که
ساعت ها گریستم؛ زیرا برادری بصیر ،سنگ صبوری مدبر،
همسنگری صمیمی و یار و رفیقی شصت ساله را از دست
داده ام .گرچه متاسفانه ظاهرا جسم شما دیگر در کنار ما
نیست ،اما شما را همچون همیشه «زنده» می دانم؛ چون
انقالب باید«زنده» بماند .شما در هسته اصلی مبارزات قبل
از انقالب بودید ،زندانی شدید ،تبعید شدید ،شکنجه شدید،
ولی دست از همراهی امام عزیز و بزرگوارمان برنداشتید و
پس از پیروزی انقالب به عنوان یکی از استوانه های نظام
در سمت های مختلف؛ از جمله فرماندهی جنگ ،ریاست
قوه مقننه ،ریاست قوه مجریه در دوران پس از جنگ و عصر
سازندگی،ریاستمجلسخبرگانوریاستمجمعتشخیص
مصلحت نظام ،وفادارترین و دلسوزترین فرد به نظام ،رهبری
و مردم بودید .علی رغم آن که همه دنیایت را فدای انقالب و
نظام کردی ،در این اواخر به شما بی مهری های فراوان شد،
مظلوم تر از شهید بهشتی بودی و تحمل و صبر کرده و مکررا
در نامالیمات روزگار میفرمودید« :اگر صبر نکنم چه کنم؟!
اصل نظام به خطر میافتد»،اما از شما در مقابل عوام فریبان
و دشمنان حقیقی و پنهان انقالب که طرفدار دین منهای
روحانیت بودند ،حمایت نکردند .مصیبت بزرگ فقدان شما
را به حضرت ولی عصر (عجلا ...تعالی فرجه الشریف)،مقام
معظم رهبری (مدظله العالی) ،مراجع عظام تقلید و علمای
اعالم ،بیت شما؛ به ویژه همسر و آقازادگان محترم و عموم
عالقه مندانتان تسلیت عرض می نمایم و از خداوند متعال
علو درجات و صبر و اجر به بازماندگان مسئلت دارم.
خداحافظ رفیق بی بدیل روز های سخت و بحرانی ایران!
سالم مرا به امام و رفقای شهیدمان برسان .دور نیست آن
زمان که من نیز به شما ملحق شوم».

تعداد زیادی از دیگر مسئوالن کشوری و لشکری نیز در
پیام ها و اظهارنظر های خود به تمجید از جایگاه آیت ا...
هاشمی رفسنجانی در نهضت مردم ایران و نظام اسالمی
پرداختند و فقدان این یار دیرین امام و انقالب را تسلیت
گفتند.

 توکلی :نباید کسی از بیان خوبیها و خدمات
هاشمیخجالتبکشد

احمد توکلی ،از فعاالن سیاسی کشور با بیان این که امروز
نباید کسی از بیان خوبی ها و خدمات هاشمی خجالت
بکشد ،گفت :بنده از سال  1359از نزدیک در مجلس با
ایشان آشنا شدم .وی یکی از سیاستمداران مبارز کشور بود
و چند رفتار ایشان در زندگی برجسته بود.
به گزارش الف ،توکلی که در برنامه تلویزیونی «این شب ها»
سخن می گفت؛ افزود :ابتدا این که ایشان یک سیاستمدار
با نشاط بود و سختی ها را خیلی راحت از سر می گذراند و
جا نمی زد .شما شبی را به خاطر بیاورید که حزب منفجر
شد و آقای بهشتی و  72تن دیگر در این انفجار به شهادت
رسیدند و ایشان روحیه خود را حفظ کردند .وی تصریح
کرد :بعد از چندماهی انفجار دفتر نخست وزیری رخ داد
و آقای رجایی رفت ،در آن زمان بنده هم در هیئت رئیسه
مجلس بودم؛ ایشان در این ضربه های هولناک رفتارشان
عوض نمی شد و خم به ابرو نمی آورد و انگار که همه چیز
سرجای خودش است و برای ما که جوان تر بودیم ،آموزنده
بود .توکلی در توصیف یکی دیگر از صفات مرحوم هاشمی
رفسنجانی تصریح کرد :یکی دیگر از صفات ایشان این
بود که در بزنگاه هایی که قدرت می تواند آدم را زمین
بزند ،ایشان را زمین نزد .وی ادامه داد :حضرت امام(ره)
در آن زمان بیشتر توجه هایشان به آقای هاشمی در عالم
سیاست بود تا دیگران .ولی زمانی که در مجلس خبرگان
بحث جانشین مطرح شد دو مسئله خیلی در آنجا برجسته
شد که آقای مرحوم حاج احمدآقا و مرحوم آیت ا ...موسوی
اردبیلی و مرحوم آقای هاشمی شهادت دادند که امام(ره)
به آقای خامنه ای نظر داشت .بنده خودم چون مزه قدرت
را چشیده ام می دانم که چقدر این موقع ها سخت است،
آدم باید قبال روی خودش کار کرده باشد که به اینجا برسد.
دکتر توکلی در ادامه تأکید کرد :جالب این است که ما
می دانیم این دو رفیق بزرگوار (رهبری انقالب و آقای
هاشمی) با این که باهم اختالف نظر داشتند اما بسیار با هم
سابقه دوستی داشته و صمیمی بودند و اینجا آقای هاشمی
جایگاه خودش را نشان داد .نماینده ادوار مجلس شورای
اسالمی در ادامه این برنامه گفت :آن هایی که مزه قدرت را
نچشیده اند نمی توانند ارزش برخی کار های آقای هاشمی
را بفهمند ،می توان اختالف نظر داشت اما زخم زبان نزد.
قدردانی از این بزرگان وظیفه همه است .وی تصریح کرد:
در نامه ای به آقای هاشمی نوشتم شناسنامه شما با انقالب
مهر خورده است و نقش شما قابل انکار نیست ،نباید به این
شناسنامه خدشه وارد شود.

 طباطبایی :آیتا ...هاشمی را به اندازه 4شهید
میدانم

به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی
طباطبایی ،از مبارزان پیش از انقالب نیز درباره ویژگی ها
و شخصیت این مرحوم گفت« :من آیت ا ...هاشمی را
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بهمناسبتارتحالآیتا...هاشمیرفسنجانی
شهید می دانم ،چون به دنبال حق بود .شهید حتم ًا نباید
با شمشیر کشته شود ،کسی که در طلب حق باشد ،شهید
است ...ایشان را به اندازه چهار شهید می دانم ».وی با بیان
این که من مطلع هستم و بی خود حرف نمی زنم ،گفت:
«آخوندی بود که پیش امام عزیزترین بود.او از انجام هر
کاری که احتمال می داد برای انقالب ضرر دارد خودداری
می کرد .فحش می شنید ،توهین می دید .بد توهین هایی
به او کردند .اما او صبر داشت و می گفت نظام نباید لطمه
بخورد ».این استاد اخالق در ادامه سخنان خود تأکید کرد:
وقتی پیام رهبری را خواندم دلم برای آقای هاشمی و رهبری
سوخت .الهی هیچ کس مشاور دیندار و دلسوز خود را از
دست ندهد .در ادامه پیام رهبری به اختالف نظر های آقای
هاشمی با ایشان اشاره شده بود ،همین امر نشان می دهد
که هاشمی دقیق ًا نظرات خود را می گفت اما مقید بود که
در نهایت حرف رهبری را اجرا کند .ایشان به فکر انقالب و
نظام بود .خناس ها می خواستند ایشان را از رهبر دور کنند
اما موفق نشدند زیرا عالقه این دو بدان حد بود که هیچ فرد
یا گروهی نتوانستند در آن شبهه ایجاد کنند .این استاد
حوزه علمیه با تأکید براینکه برخی حمله به هاشمی را برای
خود موفقیت می دیدند ،تصریح کرد :هاشمی می گفت در
حرم پیامبر دعا کرده بود «دوستانی که نادانسته یا عمد ًا به
من جسارت کردند و فکر کردند به نظام خدمت می کنند،
خدایا نه تنها بیامرزشان بلکه توفیق خدمت به آن ها بده»
 ...مخالفان به ایشان نسبت های ناروایی می دادند ،خدا
این ها را ببخشد .وی در ادامه با انتقاد از صداوسیما گفت:
صداوسیمایی ها گله می کنند چرا بیننده تلویزیون کم شده
و چرا مردم ماهواره میبینند .من وظیفه دارم بگویم االن اگر
از هاشمی تجلیل نکنید بیننده تان کم می شود .افراد پخته
و فهیم و باکمال و دلسوز جامعه توقع دارند صداوسیما در
خصوص درگذشت آیت ا ...هاشمی مایه بگذارد.

پیامتسلیتسرانومقاماتجهاندرپیدرگذشترئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام

واکنشجهانیبهرحلتآیتا...هاشمیرفسنجانی
بالفاصله پس از اعالم خبر درگذشت آیت ا ...هاشمی
رفسنجانیسرانومقاماتفعلیوسابقجهان،درپیامهای
جداگانه ای خطاب به مقامات کشورمان در گذشت این
چهره بین المللی کشورمان را تسلیت گفتند که آخرین
نمونه آن پیام تسلیت پوتین رئیس جمهور روسیه بود.
همچنین میتوان به پیام تسلیت برخی از سران و مقامات
کشورهایدیگراشارهکرد،ازجمله:نارندرامودینخست
وزیر هند ،عبدا ...عبدا ...رئیس دولت اجرایی افغانستان،
شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ،شیخ صباح االحمد
الجابرالصباحامیرکویت،نوازشریف،نخستوزیرپاکستان،
حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین ،امامعلی رحمان
رئیسجمهوریتاجیکستان،سلمانقابوسپادشاهعمان،
سلطانحسینپادشاهاردن،عبدا...گلرئیسجمهورسابق
ترکیه،مولودچاووشاوغلووزیرامورخارجهاینکشور،نوری
المالکینخستوزیرسابقعراقوعمارحکیمرئیسائتالف
ملیاینکشور،رئیسدفترجنبشجهاداسالمیفلسطین،
رئیس امارات و حاکم دبی ،عبدالملک الحوثی ،رهبر
انصارا ...یمن ،جنبش حماس و جمع دیگری از مقامات،
سخنگویاندولتهاووزرایخارجهکشورهایمختلف.

 خاطره مطرح نشده بادامچیان از هاشمی
رفسنجانی

به گزارش مهر و پانا ،اسدا ...بادامچیان قائم مقام حزب
موتلفه در برنامه تلویزیونی فرمول یک خاطره ای مطرح
نشده از آیتا ...هاشمی رفسنجانی را بیان کرد .بادامچیان
در این برنامه گفت« :بعد از قضایای  15خرداد به این نتیجه
رسیدیم که به جهاد مسلح نیاز داریم و توانستیم  7سالح
کمری با  7فشنگ تهیه کنیم .یکی از این سالح ها که
حسن علی منصور نخست وزیر رژیم شاه و تصویب کننده
الیحه حقارت بار« کاپیتوالسیون»را به درک واصل کرد،
توسط آقای هاشمی رفسنجانی داده شد .تا زمانی که آقای
هاشمی زنده بود قرارمان نبود که فاش کنیم ایشان این
اسلحه را دادند و این موضوع برای اولین بار در کشور در
برنامه شما مطرح شد ».بادامچیان در این برنامه با اشاره به
آخرین برنامه کاری با مرحوم هاشمی گفت :آقای هاشمی
رفسنجانی در جلسه کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص
مصلحت حضور داشت و دوستان بیان کردند که آیت ا...
هاشمی بانشاط بودند و درباره مسائل روز و مسائل ریاست
جمهوری صحبت و تاکید کردند ما باید سعی کنیم در این
دوره رئیس جمهوری انتخاب کنیم که با مقام معظم رهبری
همسو باشند .وی افزود :محسن رضایی ،مهندس باهنر،
چیت چیان و ...در این جلسه حضور داشتند و دغدغه های
خاص ایشان برای آینده را شنیدند.

رویترزضمن اشاره
به جمعیتی که
برایشرکت در اقامه
نماز م ّیت برپیکر
هاشمی رفسنجانی
حاضر شده بودند،
نوشت :آنها برای
نشان دادن وحدت
جامعه ایران در تکریم
هاشمی آمدند

 سیدحسننصرا:...هاشمیرفسنجانیدر
شادیماشادبودودرغمماناراحت

همچنین سید حسن نصرا ...دبیر کل حزب ا ...لبنان در
پیام تسلیت خود با بیان این که ما هرگز مواضع ایشان در
حمایت و همراهی از حزب ا ...را فراموش نخواهیم کرد،
گفت«:ایشاندرشادیماخوشحالبودودرغمماناراحت.
ایشان هیچ گاه در یاری ما تاخیر نکرد ».بشار اسد رئیس
جمهور سوریه هم در پیامیتاکید کرد که مرحوم هاشمی

رفسنجانی به موضعگیریهای شجاعانه و صادقانه و کار
خستگی ناپذیر به منظور حفظ کرامت و آزادی ملت ایران،
مشهور بود .همچنین رئیس دولت اجرایی افغانستان در
پیام خود تأکید کرد« :طی هشت سالی که ایشان ریاست
جمهوریاسالمیایرانرابهعهدهداشتندهموارهازداعیه
برحقمجاهدینافغانستانحمایتکردهوازبذلکمکبه
مهاجرینکشورمادریغنورزیدند».

 رویترز :مردم ایران برای نشان دادن وحدت در
تکریمهاشمیآمدند

همچنینهمانطورکهانتظارمیرفتپوششلحظهبهلحظه
مراسم وداع وتشییع پیکرآیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،به
سرخطمهمتریناخباررسانههایبینالمللیتبدیلشد.از
جملهخبرگزاریآسوشیتدپرسبااشارهبهجمعیتزیادیکه
برایوداعباهاشمیرفسنجانیآمدهبودند،نوشت:مقامات
ارشد دولتی و روحانیون دراین مراسم حاضرشدند .رهبر
معظم ایران آیتا ...خامنهای نیزبرتابوت اونمازخواندند.
همچنین خبرگزاریرویترزنیزضمن اشاره به جمعیتی که
میت بر پیکرهاشمی رفسنجانی
برای شرکت دراقامه نماز ّ
حاضرشده بودند ،نوشت :آن ها برای نشان دادن وحدت
جامعه ایران درتکریم هاشمی آمدند .رویترزهمچنین به
پیامرهبرانقالببهمناسبتدرگذشتهاشمیرفسنجانی
اشارهکردونوشت«:اودراینپیامتاکیدکرداختالفنظرهای
سیاسینمیتوانددوستی 60سالهآنهاراازهمبگسلد».به
گزارشفارساینخبرگزاریانگلیسیبهنقلازبرخیحاضران
دربینجمعیتنوشت«:عدهایبرایآزادیزندانیانسیاسی
شعارمیدادندوعدهاینیزمرگبرآمریکامیگفتنداماکسی
درگیرنشدوهمگیبهیکدیگراحترامگذاشتند».

