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گ�روه سیاس�ی -تمام ش��د همهبیمهریه��ا ،توهینها و
کژاندیشیهایی که به پدر معنوی انقالب روا داشتند ،تعارف نکنیم!
تمام شد نیش و کنایهها و عکسهای روی جلد برخی مجالت که
یدادند! هاشمی تا زمانی که بود کم جفا
ب ه هاشمی میانه رو نسبت م 
ندید و کم اذیت نشد حاال رسم ما مردمان مرده پرست همین است
که تجلیل کنیم از یار امام و رهبری که اکنون دگر در میان ما نیست
هر چند مردم قدرشناس به لطف حضور همیشگی سردار سازندگی
در صحنه انقالب ،برای بدرقهاش سنگ تمام گذاشتند و آیتاهلل شان
را تنها نگذاشتند .دیروز ابرمرد ایران روی شانههای پایتخت مهربانی
بدرقهشدودرحرمامامخمینیآرامگرفتتاایراندرافسوسخطیبی
بماند که این بار به دعوت مردم وفادار به مصلی دعوت شده بود تا
بدون خواندن خطبهای آرام بخوابد تا آخرین نماز برایش اقامه شود.
ایران اکنون کسی را از دست داده که خال نبودنش به این زودیها پر
نمیشود.اصالحاتوتعقلدرسوگوحزنوحیرتکسیهستندکه
ظرفیتیبزرگدرحرکتکشوربهسمتاعتدالوتوسعهدموکراسی
برداش��ته بود ،کسی که مشی او همانند پیر جماران بود و همین
نزدیکیاش با حضرت روحاهلل پرده از رازی گشود تا او هم در جماران
تغسیل شود و در جوار استادش آرام گیرد .سخن گفتن از شخصیتی
که رهبر انقالب اسالمی نیز در سوگش به عزاداری نشسته و در پیام
هلل
تسلیتشبه 59سالسابقهدوستیاشارهمیکندسختاست،آیتا 
هاشمی مدیری بود درد آشنا که در شکلگیری حرکتی انقالبی در
حوزهودانشگاه ،تالشهایبیوقفهکرد .هاشمیدرروندشکلگیری
و پیروزی انقالب در کنار امام و رهبری بود و بر کسی پوشیده نیست
که او در دوران دفاع مقدس هم با تدبیر و درایتی هوشمندانه جنگ
تحمیلی را مدیریت و در نجات کشور نقش موثری ایفا نمود .از نقش
هاشمیدردههفعلیانقالبنیزنبایدغافلماندچراکهایشانهمواره
موردتوجهنسلجوانانقالببودهودانشجویاننیزبهاوعشقیفراوان
داشتند .اکنون آنچه پس از این ایران به چشم خواهد دید جای خالی
وزنهای سنگین در انقالب و سیاستمداری بزرگ در عرصه استکبار
ستیزی و استقالل طلبی است اما رسم روزگار همیشه بر این است
که تا هست قدر ندانند و بعد از فقدان فریاد برآورند که مرگ چنین
خواجه نه کاری است خرد...
  بدرقه یار دیرین امام
دیروز از ساعتهای اولیه طلوع آفتاب ،مردم برای بدرقه یار دیرین
امام و بزرگ مرد تاریخ انقالب ،به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند
و مسیرهای منتهی به محل تشییع پیکر آیتاهلل ،کم کم مملو از
جمعیتعالقهمندانورهروانراهخمینیکبیرشد.جمعیتکمکم
میلیونیشد،چشمهافوججمعیتیرامیدیدکهآمدهبودند.براساس
آمارها اعالم شده 2/5 ،میلیون نفر در مراسم بدرقه آیتاهلل هاشمی
شرکت کردهاند .این درحالی است که صدها هزار نفر دیگر برای عقب
نماندن از مراسم خاکسپاری ،از صبح راهی حرم امام (ره) شدهاند.
اغراق نیست اگر این حضور را پس از مراسم تشییع پیکر امام خمینی
بنیانگذارنظامجمهوریاسالمیایراندرخردادماه،1368بزرگترین
اجتماع مردمی برای تشییع پیکر یکی از مقامات ارشد نظام به شمار
آورد و این بار باز مردم وفاداری و یکپارچگی خود را به تاریخ ثابت
کردند و تاریخساز شدند.
 تعابیر پیام رهبری برای هاشمی
متن پیام تسلیت حضرت آیتاهلل خامنهای مقام معظم رهبری
که برای درگذشت آیتاهلل هاشمیرفسنجانی رییس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام صادر کرده بودند در دانشگاه تهران قرائت
شد.رفیقدیرین،همسنگردوراننهضت،همکارنزدیکدورانانقالب،
همرزم و همگام ،نمونه کم نظیر نسل اول مبارزان ضد ستمشاهی،
مبارز کهنسال از جمله تعابیر پیام رهبر انقالب در توصیف هاشمی
ب هاشمی را نمون ه کمنظیری از نسل اول مبارزان
است .رهبر انقال 
ضد ستمشاهی و از رنجدیدگان این راه پرخطر و پرافتخار خواندند و
تصریحکردندکهبافقدا نهاشمیاینجانبهیچشخصیتدیگریرا
نمیشناسم که تجربهای مشترک و چنین درازمدت را با او در نشیب
و فرازهای این دوران تاریخساز به یاد داشته باشم.
 اقامه آخرین نماز برای هاشمی در مصلی
بع��د از آن اقام��ه نماز می��ت به امامت حض��رت آیتاهلل
خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسالمی بر پیکر «رفیق دیرین،
تحليل سیاست

گروه سیاس�ی  -هاشمی همان مردی است که به اعتراف
دوس��ت و دشمن انسانی بزرگ بود و تاثیرگذار و در میان رجال
سیاسی دوران جمهوری اسالمی شاید نتوان به تعداد انگشتان یک
دست کسانی را پیدا کرد که به اندازه او در سیاست و سرنوشت
ایران تاثیر داشتهاند .هاشمی مثال بارز یک سیاستمدار کارآزموده،
خردورز و توسعهگرا بود .او در تمام دوران حیات سیاسی خود از
افراط و زیادهروی دوری گزید .حتی در مواقعی که برخی سیاسیون
بدترین نسبتها را نثار او کردند برای آنها سالمت و عافیت آرزو
کرد .در دوران سخت و سرنوشتساز جنگ تحمیلی ،فرماندهی
او بر جبههها بسیار تعیینکننده بود و آنگاه که نیاز به تصمیمی
دردناک برای پایان دادن به جنگ بود ،دچار اشتباه نشد و مردانه
قدم پیش نهاد .هاشمیرفسنجانی در سختترین روزها بهترین و
امین ترین مشاور و کمک برای بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران
و مقام معظم رهبری بود.
آنقدر که در بین تمام روزها و سالهای گذشته تنها دوران
ریاست جمهوری او به دوران سازندگی معروف شد .او آنقدر مدبر و
آزاده بود که سالها پیش نیاز ایران را به عنوان مهد انقالب اسالمی
به خوبی تش��خیص داد تا جایی که خردورزی در سیاست با نا م
هاشمیرفسنجانی در این سرزمین قرین شد .علی اکبر هاشمی
رفسنجانی طی سالها با تمام فرازونشیبها و در غوغای روزهای
سخت زمانه آرام ،استوار و خردمند باقی ماند و تدبیری کرد که
دموکراسی ایران بتواند پا برجا بماند و امکان رشد و بالندگی بیابد.
رفتار سیاسی اکب ر هاشمیرفسنجانی پیچیده بود و پر رمز و راز .فهم
ل آن دیریاب .همچنان که
و درک واکنشهای او مشکل بود و تحلی 
برجام

ششمین نشست کمیسیون مش��ترک ایران و 5+1
به سرپرستی معاونان وزیر خارجه ایران و معاون رییس
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا دیروز به منظور بررسی
مس��ایل مطرح شده در نامه مورخ  ۲۶آذر ( ١٦دسامبر)
محمدجواد ظریف به فدریکا موگرینی در پی تمدید قانون
تحریمهای ایران (آیس��ا) توسط کنگره آمریکا در هتل
کوبورگ وین تشکیل شد .در این نشست اجرای برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) مورد بررسی قرار گرفته و
نامه اخیر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران به فدریکا
موگرینی به عنوان هماهنگکننده کمیسیون مشترک
برجام درباره تمدید قانون آیسا مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت .نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح
کارشناسی میان هیاتهای مذاکرهکننده ایران و ،5+1
جلسهگروهکاریتحریمهاونشستهایجداگانهایمیان
تایرانباهیاتهایمذاکرهکنندهآمریکا،روسیهوچین
هیا 

قدردانی خانواده هاشمی از حضور میلیونی مردم

وداع خودجوش با آیتاهلل

و همسنگر و همگام دوران مبارزات نهضت اسالمی و همکار
نزدیک س��الهای متمادی در عهد جمهوری اس�لامی» در
دانش��گاه تهران برگزار شد؛ روسای قوای سهگانه و مسووالن
و ش��خصیتهای لشکری و کشوری نیز همراه با همه اقشار،
نس��لها ،جناحها احزاب برای ادای احترام ب ه هاشمی خود را
به قلب تهران رساندند.
هللهاشمیرفسنجانیشخصیتهای
درمراسمتشییعپیکرآیتا 
مهم کشوری و لشکری حضور داشتند که برخی از آنها عبارت
بودند از :روحانی رییس جمهور ،الریجانی رییس مجلس ،آملی
الریجانی رییس قوه قضائیه ،احمد جنتی ،امامی کاشانی ،علوی
وزیر اطالعات ،رحمانیفضلی وزیر کشور ،سرلشکر باقری رییس
ستاد کل ،سرلشکر جعفری فرمانده سپاه ،علوی وزیر اطالعات،
نعمتزاده ،ترکان ،منتظری دادس��تان کل کشور ،صفوی ،امیر
سیاری ،بهزاد نبوی ،محمدرضا خاتمی ،حجتاالسالم طباطبایی،
پرویز فتاح ،علیعسکری ،سالک ،چیتچیان ،ریشهری ،مولوی
عبدالحمید ،قاس��م س��لیمانی ،محمدباقر قالیب��اف ،معصومه
ابتکار ،س��ردار وحیدی ،بهروز نعمتی ،محمدرضا خباز ،مظفر،
رمضانزاده ،س��ورنا س��تاری ،جعفری دولتآب��ادی ،مصطفی
معین ،س��ید علی خمینی ،حائری ش��یرازی ،س��ردار اشتری،
هادی خامن��های ،علی مطهری ،غالمعلی حدادعادل ،مصطفی
پورمحمدی ،موحدیکرمان��ی ،محمد فرهادی ،صالحیامیری،
قاضیزاده هاشمی.
پس از اقامه نماز ،پیکر رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت
نظا م بر دوش مردم قرار گرفت تا در مسیر میدان راهآهن تشییع
شود .جمعیت حاضر در مراسم یکپارچه سیاهپوش شده و پرچ م
در دورههای مبارزه تا انقالب و سپس ثبات و قدرت و آنگاه نقادی و
گوشهگیری به بار نشسته بود ،ریش ه رفتارهای سیاسیاش در هم
تنیده و در پسزمینهای چندگانه جای گرفته بود او در اوج نگرانی
و نقادی ،لباس حمایت و وفاداری پوشید و سیاست را آنگونهدید
که دیگران توان دیدن آن را نداشتند .این نماد سیاستورزی سنتی
ایران ،با گذشت دههها و نقشها و بازیها و روزنوشتهها ناگشودنی
باقی ماند و رفت .این چنین بود که پس از او ،دنیای سیاستورزی
در ایران دگرگون میشود؛ نه از جهت نظام رسمی قدرت ،بلکه در
نانظامها و خردهنظامها و الیههای بینابینی و در بین اقشار مختلف
مردم و چنین به نظر میرسد که به زودی دنیای اقتصاد هم درطول
تحوالت سیاسی دچار تحول میشود و شاهد تغییراتی خواهد بود.
چرا که در سالهای اخیر ،رفسنجانی به عنوان رهبر ایدئولوژیک
جناح نسبتا معتدل کشور شناخته میشود .مضاعف بر این ،وی
قادر بود تا نظرات رسمی نهادهای سیاسی در ایران را بیمانند به
کس دیگری به نقد بکش�� د چراکه وی به ایجاد نظام جمهوری
اسالمی به عنوان یکی از موسسان آن کمک کرده است .رهبران
معتدل ایران ،بدون شک برای پرکردن خالء ناشی از فوت وی ،با
چالش روبهرو خواهند شد.
عالوه بر اینها هاشمی یک جایگاه رفیع ملی نیز داشت و آن،
جایگاهریش سفیدی و بزرگی بود به ویژه در شرایطی که برخی
از فعاالن سیاس��ی با محدودیتهای متع��ددی مواجه بودند او
میتوانست شرایط را برای تسهیل امور تامین کند .اما آنچه مسلم
است این است که سیاست ایران سیاستی پابرجا و محکم است
که هرچند هیچ جای خالی را در جایگاههای مختلف بر نمیتابد
نمیتواند آنچه پس از هاشمی بر او میگذرد را هم ندیده بگیرد.

و پالکارد در دس��ت به تدریج ش��عارهایی را زمزمه میکردند.
تش��ییعکنندگان پیکر آی��تاهلل هاشمیرفس��نجانی را با ذکر
الالهاالاهلل ،از لش��کر ح��زباهلل ،اهلل اکبر ،الالهاالاهلل بدرقه کردند.
هلل هاشمیرفسنجانی
همزمان با حرکت خودروی حامل پیکر آیتا 
در میان خیل دوس��تداران آن فقید انقالبی ،جمعیت زیادی از
مردم جهت وداع با پیکر آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی و شرکت
در مراسم خاکسپاری آن یار دیرین امام و رهبری در حرم مطهر
امام خمینی(ره) حضور یافته و با سر دادن شعارهایی نظیر عزا
عزاست امروز ،روز عزاست امروز خامنهای رهبر صاحب عزاست
امروز به عزاداری پرداختند.البته بخش بسیار زیادی از جمعیت
هلل هاشمیرفسنجانی را مردمی
در مسیر تش��ییع پیکر آیتا 
تشکیل میدادند که با شعارهای تریبونهای تعبیهشده در این
مسیر همراهی نمیکردند و به این ترتیب شعارهای غیررسمی
در این مراسم نیز پررنگ بود و به دفعات در بخشهایی از مسیر
تشییع شنیده میشد ،از جمله شعارهایی در حمایت از رییس
دولت اصالحات! این مردم خواستار پیگیری مطالباتشان اعم
از بازگش��ت رییس دولت اصالحات به عرصه سیاست کشور
و رفع حصر محص��وران بودند .با این حال تعدادی بلندگوی
تعبیهشده در مسیر س��عی میکردند شعارهای متفرقه داده
نشود .نهایتا مقارن ظهر دیروز و اندکی بعد از اذان ظهر ،پیکر
هلل هاشمیرفس��نجانی روی دست دوستداران آن فقید
آیتا 
انقالبی وارد صحن حرم مطهر امام (ره) و روی دستان خیل
دوس��تدارانش وارد ضریح امام راحل شد و بعد از انجام آداب
دینی خاکسپاری در جوار مقتدای خود آرام گرفت.
اما آنچ��ه در این میان بیش از هرچیز میتواند جلوههای

جای خالی خردورزی هاشمی در سیاست ایران؛

صندلی ریاست مجمع تشخیص به چه کسی می رسد

اکنون سیاست ایران در جبه ه میانهروی واعتدال درختی است
سترگ که به خوبی پا گرفته و کم کم میوه عدالت و اعتدال را
به ثمر خواهد نشاند.
بر خالف تصورات بس��یاری که فکر میکنن��د پس از او این
درخت متزلزل خواهد شد شواهد و قرائن و سوابق دوراندیشانه
اکبر هاشمیرفس��نجانی نش��ان میدهد او در عرصه سیاست و
برنامهریزی آنقدرهوشمندانه بوده که یکی از میوههای این درخت
به زودی در سبد رای حسن روحانی قرار خواهد گرفت .همانطور
ت هاشمیرفس��نجانی هش��داری بود برای اقشار
که رد صالحی 
مختلف اجتماع تا اتحاد خود را بازیابند و جایگاه خود را دریابند
رحلت وی هم تلنگری خواهد بود که حقیقت جریان اصالحات
و میانهروی را بیشتر به هویت واقعی خویش نزدیک و به اهداف
دموکراتیک خود پایبند کند.
درپ��ی همین تفکر اس��ت که رج��ال و فعاالن سیاس��ی
اصالحطلب اظهار میکنند :هاشمی پرچمدار اعتدال ،عقالنیت،
مردمگرایی بود .نباید به هر قیمتی گذاشت این پرچم به زمین
بیفتد .حاال که نیست باید همه ما دست به دست هم دهیم تا
عقالنیت و امید جای خالی او را پر کند و البته که جای تدبیرهای
ی هاشمی را باید دست جمعی گرفت ،این ملتی ک ه هاشمی
آقا 
ن هاشمی آرمانهایش را محقق کن د
پرورانده میتواند باز هم بدو 
اما این وحدت و تفکر باید از همین روزها که گمانهزنیها برای
پر کردن جایگاهها و س��متهای مختلف هاشمی شروع شده،

ششمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین؛

شکایت ایران مورد بررسی قرار گرفت
نیز روز دوشنبه برگزار شد .در گفتوگوهای کارشناسی در
قالب«کارگروهاجراییکردنلغوتحریمها»،اسماعیلبقایی
دبیر س��تاد پیگیری اجرای برجام در وزارت امور خارجه
ریاس��ت هیات کارشناسان کشورمان را به عهده داشت.
سید عباس عراقچی و مجید تختروانچی که بامداد دیروز
برایشرکتدرنشستکمیسیونمشترکبرجامواردوین
شدهاند ،پیش از شروع نشست دو بار به طور دو جانبه با
هلگا اشمید معاون فدریکا موگرینی گفتوگو کردند .بر
اس��اس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو
مقام ارشد اعالم کردند :گروه  5+1با انتقال  ۱۱۶متریک
تن (حدود  130تن) اورانیوم طبیعی از روس��یه به ایران
موافقت کرده است .معاون وزیر خارجه کشورمان پیش از
نشست کمیسیون مشترک در گفتوگویی درباره تمدید

فرامرزی سیاست و ثبات و جایگاه محک م هاشمیرفسنجانی
را نشان دهد واکنشهای سیاستمداران و بزرگان و رسانههای
س��ایر کشورهاس��ت که اگرچه هرکدام با توج��ه به جایگاه
منطقهای و سیاس��ی خود واکنش��ی متفاوت را در برابر این
جایگاه خالی اتخاذ کردهان د اما نقاط مش��ترکی بین تمام این
واکنشه��ا از اقصا نقاط جهان وج��ود دارد که برخی از آنها
عبارتند از اعتراف همه سیاستمداران و رسانههایشان به نقش
مهم و قدرتمند و تاثیرگذار این شخصیت بزرگ انقالب ایران و
اشاره به جایگاهی خالی که شاید جای آن با انتصابات دولتی
ال آن هرگز پر نخواهد شد .از طرفی قرار گرفتن
پر شود اما خ 
این خبر در صدر اخبار همه رسانهها میتواند حاکی از جایگاه
مه م هاشمیرفس��نجانی در سیاست منطقهای و در طول آن
در سیاست فرامنطقهای و جهانی باشد .پیامهای تسلیتی که
از سوی سران کشورهای دور و نزدیک از همان ساعات اولیه
انتش��ار خبر فوت ایشان در شبکههای اجتماعی و کانالهای
رس��می منتشر ش��د تا جایی متفاوت و دور از انتظار بود که
حتی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیهای رسمی به این خبر
و این اتفاق واکنش نشان داد .در بیانیه وزارت خارجه آمریکا
هلل هاشمیرفس��نجانی« ،شخصیتی برجسته»
آمده بود :آیتا 
در تاریخ جمهوری اسالمی ایران بوده است؛ «ما به خانواده و
عزیزان ایشان تسلیت میگوییم».
 واکنش رسانه های خارجی به فقدان هاشمی
در همین حال ،رسانههای غربی و آمریکایی نی ز اقدام به پوشش
هلل هاشمی کرده و برخی از آنها در مطالبی
وسیع خبر فوت آیتا 
تحلیلی ،فقدان ایشان در سیاست ایران را بررسی کردهاند.

قانون آیسا اظهار داشت :از دید ما تمدید قانون آیسا نقض
تعهدات برجامی آمریکاست و باید به نحو موثری جبران
ش��ود و این موضوع در دستور کار کمیسیون مشترک
قرار گرفته است .وی همچنین در خصوص نشستهای
کارشناسی که پیش از نشست کمیسیون مشترک برگزار
شده است ،عنوان کرد :کارشناسان بحث خوبی داشتند و
به جمعبندیهای خوبی رسیدند .در پی اقدام اخیر آمریکا
در خصوص تمدید قانون تحریمهای ایران (آیس��ا) 27
آذرماه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با
ارسال نامهای رسمی به فدریکا موگرینی مسوول سیاست
خارجیاتحادیهاروپاوهماهنگکنندهکمیسیونمشترک
برجام،خواستاربرگزاریجلسهکمیسیونمشترکبرجام
برای رسیدگی به اقدام اخیر آمریکا شد.

بتواند تغییرات را به خوبی رصد کرده و به طور هوشمندانه جای
ی هاشمیرفسنجانی را با تفکر او پرکند.نخستین جای خالی
خال 
وی یعنی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون
اساسی با انتصاب فردی از سوی رهبر معظم انقالب پر خواهد
ی
شد که چگونگی پر شدن آن به عنوان آخرین جایگاه حقوق 
هاشمیرفس��نجانی ،میتواند موجب ایجاد رویدادهای تازهای
باشد که به احتمال فراوان ،با اخبار منتشره شده از اظهارنظرهای
ریاس��ت قبلی و بقیه اعضای مجم��ع و همینطور اخبار عدم
حضور برخی از شخصیتهایی که با وجود رفسنجانی عالقهای
به حضور یا شرکت فعاالنه در جلسات مجمع نداشتند ،متفاوت
خواهد بود و اکثر شخصیتهایی که احتمال دارد بعد از او به
عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر معظم

دیدگاه

حجتاالس�لام علیاکبر ناطق نوری به مناس��بت
هلل هاش��می رفسنجانی بعد از مدتها
درگذشت آیتا 
به تلویزیون آمده اس��ت .وی در برنامه «این شبها» از
خاطراتش از رییس فقید مجمع تش��خیص مصلحت
هلل هاش��می انسان
نظام گفت .ناطق نوری گفت :آیتا 
ریاکاری نبود .او از دو چهره بودن و تملق بدش میآمد
و ازهرکس��ی که این خصلتها را داش��ت متنفر بود .او
صراحت لهجه داشت و آنچه را تشخیص میداد را عمل
میکرد و میگفت و باکی هم نداشت که علیه او چیزی
میگویند و یا کسی خوشش میآید یا بدش میآید که
این اخالق ایشان هم یک دستور اسالمی است .چرا مردم
برای درگذشت یک روحانی با تمام هجمهای که سالیان
سال است علیه روحانیون وجود دارد تا این حد ناراحت
میشوند؟ به خاطر خصوصیات اخالقی و مدیریتی او در
ن هاشمی بیشتر
دوران زندگیش بود .هرچه بگذرد فقدا 
احساس میشود .آزادگی ،صریحاللهجه بودن و صبوری
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روزنامه انگلیسی گاردین جزو نخستین رسانههای انگلیسی
هلل هاشمیرفس��نجانی را منتشر
بود که خبر درگذش��ت آیتا 
ت هاشمیرفسنجانی دومین
کرد .این روزنامه انگلیس��ی نوش�� 
شخصیت سیاسی ایران بود و از وی به عنوان یکی از پایهگذاران
انقالب اسالمی ایران نام برد .در سوی دیگر جهان و با رویکردی
کامال متفاوت پیام تسلیت سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزباهلل
ی هاشمیرفسنجانی به خوبی
لبنان بود که در کارنامه جای خال 
هلل
ی تاکید کرد :آیتا 
خودش را نشان میداد .او با صدور بیانیها 
هاشمیرفس��نجانی برای مقاومت اس�لامی لبنان در  34سال
گذشته ،حامی ،یاور و تکیهگاهی بزرگ و پدری مهربان و دلسوز
و مدافعی سرسخت برای ما در همه مراحل و شرایط سخت بود.
این واکنشها گزیدهای است از تمام آنچه این روزها در سراسر
جهان اتفاق افتاده و آنچه در ایران میگذرد روی دیگری است از
جای خالی یاور انقالب که با اشکهای غمبار اقشار مختلف مردم و
دولتمردان و تاثیرگذاران در عرصه سیاست ایران بدرقه شد و دری
که از آن همه غم تنها میتوان پیامهای تسلیت آنها که در روزهایی
نهچندان دور همنشین وی بودند را به قلم آورد که هریک با هر
گرایش و جایگاه و بیانی جای خالی او را تصویر کشیدهاند.
ای��ران هرگز  ۲۱دیم��اه را از یاد نمیب��رد ،روز  ۲۱دی در
ش ناش��دنیاست؛ روزی که
خاطره جمعی ایرانیان روزی فرامو 
ت که هستی و چه س��مت و پستی داری،
دیگر تفاوتی نداش�� 
روزی که بزرگمرد ایران از حیات رخت بربست اما روح ،آموزهها،
تجربیات ارزنده مصلحتگرایی و عملگراییاش زنده است .خاطره
هلل هاش��می هیچگاه از قلب و روح ملت ایران پاک نخواهد
آیتا 
ش��د و چیزی که در مور د هاشمی هرگز فراموششدنی نیست،
مظلومیت و لبخند مظلومانه همیشگی بر لبانش بود همانگونه
که امام در رثای بهشتی فرمود« :آنچه من راجع به ایشان متاثر
هس��تم ،شهادت ایشان در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت
ایشان در این کشور بود».
 قدردانی خانواده هاشمی از مردم
خانواده آیتاهلل هاش��می رفسنجانی با انتشار اطالعیهای
از حضور مردم در مراس��م تشییع آن مرحوم قدردانی کردند.
خانواده هاش��می در این پیام تصریح کردند :لحظه لحظه در
بدرقه ش��کوهمند و مردمی پدر در تاریخ این سرزمین ثبت
ش��د؛ وداع مردم با مردی که برای مردم زیس��ت ،برای مردم
مجاهدت کرد و س��رافرازی مردم را میخواس��ت و چه زیبا
همین مردم سرافرازش کردند .در ادامه این پیام آمده است:
امروز ایران فرزندی بزرگ ،مردم پدری آیندهنگر و رهبر انقالب
دلسوزترین رفیق خویش را از دست داد ه است اما همان گونه
که لحظه لحظه حیات هاش��می راهگشای کشور بود ،وداع و
بدرقه بینظیر مردم نیز میتواند سرمایهای بزرگ برای ایران و
مبدأ بازگشت جامعه به مسیر اعتدال و وحدت باشد .در پایان
زبانمان قاصر است از آنکه سپاس خود را از سیل الطاف مردم
قدرشناس ایران ،مسووالن نظام به ویژه رهبر انقالب ،مراجع
عظام تقلید ،علما و نخبگان ،رهبران س��ایر ادیان و مذاهب و
مردم و مسووالن کشورهایی که با همدردی و همراهی تحمل
ای��ن ضایعه بزرگ را برای ما آس��انتر کردهاند ،اعالم نماییم.
پیکر خسته این مجاهد نستوه در کنار مراد او خمینی کبیر
به آرامشی ابدی رسید اما عشق هاشمی به مردم ،مرگ او را
ناممکن ساخته است .هاشمی 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»
هلل هاشمیرفسنجانی
الزم به ذکر است مراسم ترحیم آیتا 
امروز صبح توس��ط مقام معظم رهبری برگزار میشود و عالوه
بر شخصیتهای داخلی ،سفرای کشورها و روسای جمهور نیز
حضور خواهند داش��ت .همچنین مراسم هفتم آن مرحوم روز
یکشنبه آینده در حرم حضرت امام (ره) برگزار میشود که تنها
برنامه خانواده هاشمی در تهران است .در عین حال بناست در
شهرهای قم ،رفسنجان و کرمان نیز مراسم بزرگداشت آیتاهلل
فقی د هاشمیرفسنجانی برگزار شود.
انقالب انتخاب ش��وند ،کار سختی برای حفظ اعتدال سیاسی
نمادینی ک ه هاشمی با توجه به شخصیت خود در این جایگاه
به وجود آورده بود ،در پیش دارند .از بین گزینههای احتمالی
جانشینی او در ریاست مجمع تشخیص مصلت نظام ،باید به
آیتاهلل سید محمو د هاشمی شاهرودی اشاره کرد .همچنین
یکی دیگر از گزینههای احتمالی ریاس��ت بر مجمع تشخیص
مصلح��ت نظام ،بعد از مرحو م هاشمیرفس��نجانی ،غالمعلی
حداد عادل اس��ت .گزینه بعدی میتواند علیاکبر ناطق نوری
باش��د  .دومین جای خالی ،کرسی آیتاهلل هاشمی در مجلس
خبرگان رهبری است.
طبق ماده « »79آییننامه اجرایی قانون انتخابات مجلس
خبرگان ،باید در استان تهران انتخابات میاندورهای برگزار شود
تا نماینده جایگزین ایشان انتخاب شود .قطعا مردم به احترام
مردی که بیشترین رای را در انتخابات خبرگان آورد ،شخصی
را جایگزین او خواهند کرد که در مسیر مصلحان ه هاشمی گام
بردارد ،فردی مانند س��ید حس��ن خمینی یا نظیر او.با توجه
به آنچه گذش��ت باید گفت هر چند کسی نمیتواند به لحاظ
تاریخی و شخصیتی ،جایگزین آیتاهلل اکبر هاشمیرفسنجانی
شود ولی آتیهاندیش��ی حکم میکند نزدیکترین شخص به
لح��اظ منش و تفکر ،راه او را ادام��ه دهد و اصحاب اصالح و
اعتدال نیز با او همراه شوند چه آنکه طی مسیر پرسنگالخ و
ناهموار پیش رو ،بدون داش��تن مرجعی که همه به او اعتماد
کنند و در موارد اختالف ،به خاطر مصالح ملی نظر او را مقدم
بر خویش دارند ،اگر ناممکن نباش��د ،بسیار دشوار و پرهزینه
خواهد بود.

ناطق نوری:

جفا این است که هیچ کس را به انداز ه هاشمی اذیت نکردند؛ چرا؟

دلیل این محبوبیت است.
وی تصریح ک��رد :برخی نادانه��ا ،کمظرفیتها
یا مغرضان ذهن جمع کثیری از مردم را نس��بت به
مس��ووالن خراب کردند و این به س��ود مردم و نظام
نیس��ت .وقتی این گروه ،آن گروه را زیر بار تهمت و
اتهام و بد و بیراه بکشاند مردم بدبین میشوند .مردم
به اجماع مرکب میرس��ند و به کل نظام و انقالب و
اسالم بیاعتماد میشوند .ناطق نوری تاکید کرد :وقتی
اخالق از جامعه رخ بربندد ایمان سست شود ،همین
میشود .ما مردهپرستیم.
ی هاش��می را دی��دم بیاختیار
وقت��ی چهره آقا 
نتوانس��تم خودم را نگه دارم چون تمام بیمهریها،
توهینها ،تهمتها و کژاندیشیها را که گروهی نسبت
به ایشان روا داشتند لحظهای در ذهنم مرور شد.دیروز

که به جماران رفتم ،منقلب شدم .منقلب شدنم از این
نیست که ایشان درگذشت چون انسانها به هر حال
میمیرند .جفا این است که هیچکس را به این اندازه
اذیت نکردند .چرا؟ مگر ما مس��لمان نیس��تیم؟ وی
خاطرنش��ان کرد :من واژه نفوذی را زیاد قبول ندارم.
خودمانیم .چرا فرافکنی کنیم؟ با تنگنظری نمیتوانیم
کشور را اداره کنیم.
هاش��می تا بود این هم��ه صحبتها کردند ،حاال
تجلیل میکنیم .صدا و س��یما در شش شبکه هم ا ز
هاشمی بگوید بسیار خوب است اما او رفت .تا هستیم
قدر هم را بدانیم .تا که بودیم نبودیم کسی ،کشت ما
را غم بیهمنفسی /تا که رفتیم همه یار شدند ،خفتهایم
و همه بیدار شدند /قدر آیینه بدانیم چو هست ،نه در
آن وقت که افتاد و شکست.

