
کدام یک بهت آور است؟ 
?محمد توکلی

خبر ناگوار رحلت ناگهانی مرحوم آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی را می توان 
تلخ ترین خبر سال های اخیر دانست. 

هاشمی رفسنجانی را می توان یار دیرین و صمیمی بنیانگذار جمهوری اسالمی 
و دوس��تی دلس��وز و واقعی برای رهبری فعلی نظام آیت اله خامنه ای دانس��ت. 
دوس��تی که بر خالف دوس��تان نادان انقالب با صراحت مثال زدنی اش خطاها و 
انحرافات پدید آمده در مس��یر انقالب را با مردم و تصمیم گیران ارش��د نظام در 
میان گذاشت و به بهترین شکل ممکن، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را 
به جا آورد و در این راه دچار سختی ها و محدودیت های بسیاری شد. از شنیدن 
تهمت ه��ای س��نگین تا به زندان افت��ادن فرزندان، از هتاکی ه��ای ناجوانمرادنه 

در تریبون های عمومی تا اعالم عدم صالحیت برای حضور در انتخابات. 
شاید این ناجوانمردی ها با ظلم هایی که رژیم گذشته در حق این مرد بزرگ 
انجام داد قابل مقایسه نباشد اما قطعا آثار سوء آن بر روح هاشمی رفسنجانی 
بیش از آن ظلم هاس��ت زیرا از دش��من و ظالم توقعی جز س��تم نیس��ت اما از 
دوس��تان و همراهان انتظار چیز دیگری اس��ت. به واقع کدام یک ش��وک آور 
اس��ت؟ مرگ یا ناجوانمردی دوس��تان؟ در آن شب ش��وم که فردی در جایگاه 
رئیس جمهوری برای کس��ب چند رای بیش��تر پای هاشمی را به مناظره اش با 
میرحس��ین کش��اند و در برابر دیدگان متعجب مخاطبان تلویزیون تهمت های 

رنگارنگی را علیه او مطرح کرد باید از آن حجم از وقاحت شوکه می شدیم. 
در روزهای��ی که عده ای در پوش��ش دفاع از نظ��ام و رهبری در تریبون های 
عمومی که گویی ملک طلقش��ان اس��ت هر نوع فحاشی را علیه این یار نظام و 

رهبری جایز دانستند می بایست متحیر می شدیم. 
در روزهای انتخابات ۹۲ باید از شدت تعجب دهانمان باز می ماند وقتی که 
با خبر رد صالحیت س��تون انقالب برای ریاس��ت جمهوری مواجه ش��دیم و 
زمانی که آیت اهلل لب به سخن گشود و قصه پر غصه چگونگی رد صالحیتش 
را برای مردم بازگو کرد می بایست شوکه می شدیم. آری، آنچه شوک آور و 
مایه تعجب اس��ت س��تم هایی اس��ت که به مردی ش��د که خود از بزرگان و 
بنیانگذاران نظام و انقالب بود وگرنه پدیده مرگ هر قدر هم ناگهانی باش��د 
ش��وک آور نخواهد بود. از وقاحت تهمت زنندگانی که اهانت و قدرناشناسی 

نسبت به بزرگان مشی همیشگی شان شده است باید شوکه شد. 

یک تشییع، سه پیام
 آیت اله اکبر هاشمی، در میان 
بدرق��ه میلیونی م��ردم، بعد از 
عم��ری ت��الش و مجاهدت در 
خان��ه ابدی اش آرام گرفت؛ او 
بعد از این، از دس��ت نامردمان 
رنج نخواهد کش��ید و خون دل 

نخواهد خورد. 
درب��اره آیین تش��ییع و وداع 
آیت اله هاش��می، نکاتی چند را 

می توان به اختصار مورد تأمل قرار داد:
 1 - وقت��ی انب��وه جمعیت حاضر در مراس��م تش��ییع آیت اله 
هاشمی را دیدم، بی اختیار یاد آیه ۲6 آل عمران افتادم:  ُتِعزُّ َمْن 
َتَش��اُء َو ُت��ِذلُّ َم��ْن َتَش��اُء؛ )خدایا( هر ک��س را بخواهی، عزت 
می ده��ی و هر که را بخواهی خوار می کنی.  بس��یار کوش��یدند 
هاش��می را خ��وار و خفیف کنن��د؛ تهمت ها زدند، ش��ب نامه ها 
علیه اش منتش��ر کردند، در تریبون ه��ای مختلف علیه او گفتند، 
شایعه ساختند، یک کالغ چهل کالغ کردند، علیه او شعار دادند 
و حتی به خانواده اش نیز بی حرمتی کردند؛ اما خدا خواسته بود 
هاش��می را عزت دهد؛ هم از این رو بود که بزرگ ترین تش��ییع 
جن��اره تاریخ ایران، بعد از ارتحال امام خمینی )ره( را نصیب او 
ک��رد و آخری��ن روز حضورش بر زمین را ب��ا عزت و احترامی 
کم نظیر همراه ساخت. خدا او را عزیز می خواست و اراده اش بر 

اراده انسان های حقیر زمینی غالب بود. 
۲ - حضور میلیونی مردم در آیین تش��ییع و وداع با هاش��می، 
پیام��ی آش��کار برای همه ب��ود، به ویژه ب��رای صاحب منصبان 
امروز و فردا. مردم نش��ان دادند که سره را از ناسره می شناسند 
و ق��دردان خدمتگ��زاران کشورش��ان هس��تند؛ ه��ر کس برای 
کش��ورش کار کند و با مردم باش��د، محبوب قلب ها خواهد بود، 
چ��ه در حیات��ش و چه بعد از زندگی. اگر مس��ووالن جمهوری 
اس��المی می خواهند در دل های مردم به جای بگیرند، خدمت به 
کش��ور و با مردم بودن را فراموش نکنند.  کاش مس��ووالن، هر 
از گاهی تصاویر تشییع پرشکوه هاشمی را مرور کنند و به راز 
این محبوبیت بیندیش��ند و با خ��ود بگویند: آیا مرا نیز مردمانی 

انبوه بدرقه خواهند کرد یا...؟! 
3 - در تش��ییع پیکر آیت اله هاش��می، از همه قش��ری حضور 
داش��تند با رویکردهای مختلف سیاس��ی و فکری. این مراسم بار 
دیگر تنوع سالیق سیاسی در جامعه ایران را به رخ کشید و نشان 
داد که می توان در عین تفاوت های فکری و سیاس��ی در کنار هم 
بود و با وحدت زیس��ت. در عین حال، ش��عارهای مختلفی و گاه 
متضادی که در این مراس��م از س��وی گروه های مختلف سرداده 
می شد، این هشدار را می داد که این تکثر اگر به رسمیت شناخته 

نشود می تواند به اختالفات جدی و حتی خانمانسوز بینجامد. 
عقالنیت و آتیه اندیشی ایجاب می کند که این اختالف نظرها 
اواًل به رس��میت ش��ناخته ش��ود و ثانیًا مطالبات همه مردم مورد 
توجه عملی قرار گیرد. تنها در چنین صورتی اس��ت که وحدت 
ملی تقویت می شود و هیچ کس احساس نخواهد کرد که صدایی 
در گلو دارد که نهفته و خفته اس��ت. ایران و جمهوری اس��المی 
ای��ران، متعلق به همه ایرانی هاس��ت. ایرانی ها می توانند همانند 
آنچه در مراس��م تش��ییع آیت اله هاشمی گذشت، در عین داشتن 
دیدگاه ه��ای مختل��ف، همراه یکدیگر ق��دم بردارند، همدیگر را 

بشنوند و با یکدیگر در دوستی و مدارا باشند. 

خداحافظ آیت اهللِ صبور! 
ادامه از صفحه اول

 با هاش��می صب��ور روح ملت بزرگ ایران را آزرده س��اخت. 
آیت اهلل هاشمی آموزگار بزرگ مهر و مدارا بود. روح پرقراری 
که نمی توانستند به آشوبش بکشانند. او با سنگریزه های تهمت 
و نامهربانی ها متالطم نمی شد زیرا او دریا بود نه برکه. خیلی ها 
نتوانستند لبخند را از لب هاشمی بگیرند. او مجاهد نستوهی بود 
که مردم و میهن و انقالبش را عاش��ق بود و تمام رنج ها را برای 

بلندآوازگی این سرزمین به جان خرید. 
حاال آیت اهلل هاش��می آس��مان نشین شده است و ما مانده ایم با 
شرمس��اری سنگین این سالیان که س��وهان روحمان شده است. 
آیت اهلل صبور س��الیان، س��بکبال رفت و دریایی دل در س��وگ 
س��ترگ او گریس��تند ولی شاید عروج هاش��می ما را از خواب 
سالیان برخیزاند که قدر دیگر سرمایه های این سرزمین را بدانیم 
و ب��ه ای��ن بدعت تهمت زنی و خداناهراس��ی و آبروریزی پایان 
دهیم. ارتحال آیت اهلل هاش��می بیدارباش��ی برای همه  ما بوده و 
هس��ت ک��ه قدر یکدیگر را بدانیم و ب��اور کنیم که همه  ما دیر یا 
زود رفتنی هس��تیم. وقت اس��ت این همه یار پدیدارشده پس از 
رحلت این بزرگ مرد، لحظه ای با خود و خدایش��ان خلوت کنند 
و ب��رای پایان دادن به ب��ی اخالقی ها و تهمت زنی ها و کینه های 
اوس و خزرجی رایج شده در این روزگار، پا پیش نهند و امروز 

هاشمی های زنده را دریابند که فردا خیلی دیر است. 

انتقاد مطهری از رفتار سال های اخیر با هاشمی
نماین��ده ته��ران در مجل��س گف��ت: در س��ال های اخیر با آیت اهلل هاش��می 
رفس��نجانی خیلي خوب برخورد نش��د. علی مطهری اظهار کرد: ایش��ان یار 
نزدیک امام )ره(، ش��هید مطهری و رهبر انقالب بودند که البته در س��ال های 
اخیر مقداری با ایش��ان خوب برخورد نش��د ولی وظیفه خود را انجام می دادند. 
وی ادامه داد: ایش��ان در آنجاهایی که مصلحت نظام را تش��خیص می داد کار 
خود را انجام می داد چه از محبوبیتش کاس��ته ش��ود و چه مورد هجوم و توهین 

قرار گیرد. او انسانی بود که خالص برای خدا کار می کرد. 
کوتاهی ها حقش نبود

 مش��اور فرهنگی رئیس جمهور می گوید: در حق آیت اله هاش��می بیشتر از 
آنی که حقش بود ظلم ش��د. حس��ام الدین آش��نا در حاشیه مراسم تشییع پیکر 
آیت اله هاش��می در پاس��خ به س��ئوال خبرآنالین درباره دلیل حذف توئیتش 
درباره آیت اله گفت: چیزی که باعث سوءتفاهم شود را که نباید ادامه داد. وی 
در پاسخ به این سئوال که حس تان بعد از شنیدن خبر فوت هاشمی رفسنجانی 
چه بود، گفت: تاس��ف برای کوتاهی در حق کس��ی که بیش��تر از آنی که حقش 

بود به او ظلم شد. وی تاکید کرد: انشااله خداوند همه ما را هدایت کند. 
 نمونه موفق یک سیاستمدار اخالقی 

رئیس س��ازمان محیط زیس��ت گفت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی یک نمونه 
موفق از یک سیاستمدار اخالقی هستند که برای آرمان های خود تا آخر ایستاد. 
معصومه ابتکار با حضور در میانه جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر آیت اله 
هاش��می  گفت: آیت اله هاش��می رفسنجانی یک نمونه موفق از یک سیاستمدار 
اخالقی هستند که برای آرمان های خود تا آخر ایستاد. وی با اشاره به اهمیت و 
جایگاه بین المللی هاشمی اظهار داشت: آیت اله هاشمی یک شخصیت جهانی و 
بین المللی هستند و نگاه توام با همگرایی و وحدت جهان اسالم و موضع محکم 
ایشان در مقابل دشمنان جهان اسالم و رژیم صهیونیستی و آنانی که می خواهند 

در منطقه آتش افروزی کنند، بسیار روشن بود. 
صبر آیت اهلل  برای حفظ نظام بود

یک فعال سیاس��ی گفت: صبر آیت اله در برابر نامالیمتی ها برای حفظ نظام 
جمهوری اس��المی بود چراکه او همواره عاش��ق کشور و انقالب بود. آیت اله 
موس��وی بجنوردی به ایلنا گفت: آیت اله هاش��می رفس��نجانی فرزند حوزه و 
رجل سیاست بود که سهم زیادی در پیروزی انقالب اسالمی داشت. او  اظهار 
کرد: صبر ایش��ان در برابر این نامالیمتی ها برای حفظ نظام جمهوری اسالمی 

بود چراکه او همواره عاشق کشور و انقالب بود. 
 اگر هاشمی صبر و تحمل نمی کرد... 

نائب رئیس مجلس گفت: تحمل در مقابل همه نامرادی ها و بی انصافی ها از 
ویژگی های آیت اهلل هاش��می رفسنجانی بود، هر کسی نمی تواند این روحیه را 
داش��ته باش��د و علی رغم همه این مشکالت ایش��ان همچنان محکم در مسیر 
انقالب و پش��تیبان انقالب بودند.  مس��عود پزش��کیان خاطر نشان کرد: آینده 
مشخص خواهد کرد که وجود آیت اله هاشمی رفسنجانی چقدر اهمیت داشت 
و او قطعا جایگزینی نخواهد داش��ت. اینها کس��انی بودند که در س��ختی ها بار 
آمده بودند و ویژگی های خاصی داش��تند که فقط در مس��یر این س��ختی ها در 
طول این پنجاه س��ال مبارزه می ش��د این ویژگی ها را کس��ب کرد. وی افزود: 
آیت اله هاش��می انقالب را با تمام وجود دوس��ت داشت و تمام زندگی خود را 
صرف آن کرد و به همین خاطر در مقابل طعنه ها و نامالیمات سکوت می کرد 
چرا که انقالب را بیش��تر از خودش دوس��ت داش��ت و ماند و س��کوت کرد تا 
انقالب بماند. پزش��کیان گفت: مش��کل ما امروز در کشور نبود تحمل و توان 
پذیرش یکدیگر اس��ت و اختالفات ناش��ی از این مش��کل است اما اگر قلب ما 
بزرگ باشد و بتوانیم همدیگر را تحمل کنیم می توانیم در کنار هم قدرتمندتر 
بایستیم و به اهداف انقالب خدمت کنیم و آقای هاشمی این ویژگی را داشت. 

گروه سیاسی: پیکر آیت اله هاشمی همراه 
دیری�ن امام و رهب�ری در ضریح حرم مطهر 

حضرت امام خمینی )ره( آرام گرفت. 
مردم ایران شکوهمندانه مرد همیشِه انقالبی نظام 
جمهوری اس��المی ایران را تش��ییع کردند.پیکر 
آیت اله هاش��می رفسنجانی در داخل ضریح امام 
راحل و در کنار پیکر مراد دیرینش به خاک سپرده 
ش��د. آیت اله هاشمی رفسنجانی یکشنبه شب به 
ط��ور ناگهانی دچار ایس��ت قلبی ش��د و پس از 
ساعتی دار فانی را وداع گفت. از همان دقایق اولیه 
مردم در کنار بیمارستان شهدای تجریش و سپس 
در محله جماران برای عرض تسلیت حاضر شدند. 
روز دوشنبه نیز مردم بسیاری به حسینیه جماران 
رفتند اما روزگذش��ته حضور مردم برای تشییع 
پیکر او اوج گرفت. مراس��م تش��ییع و تدوین یار 
دیری��ن ام��ام با حضور تع��داد زی��ادی از مردم، 

مسووالن و خانواده او برگزار شد. 
صبح روز گذش��ته نیز رهبر معظم انقالب بر 
پیکر آیت اله هاشمی رفسنجانی نماز خواندند. 
همچنین س��ران س��ه قوا، جمعی از فرمانده هان 
ارش��د نظام��ی، نمایندگان مجال��س خبرگان 
رهبری، ش��ورای اس��المی و شوراهای شهر و 
روس��تا، جمعی از هنرمندان و ورزشکاران نیز 
در ای��ن مراس��م حضور پیدا کردن��د. بعد از آن 
جم��ع زی��ادی از م��ردم این عال��م مجاهد، در 
اجتماعاتی گس��ترده پیکر آیت اله هاش��می را 

برای سپردن به خانه ی ابدی مشایعت کردند. 
ام��روز مراس��م ختم ایش��ان از س��وی رهبر 
انقالب در حسینیه جماران برگزار شد و امروز 
نیز به دعوت دانشگاه آزاد اسالمی مراسم ختم 
دیگری در دانش��گاه عل��وم تحقیقات برای وی 
برگزار می ش��ود. میلیون ها نفر از مردم ایران با 

چش��مانی اش��کبار و دلی س��وخته یار دیرین امام راحل و 
رهبری را با س��ر دادن ش��عارهایی همچون »عزا عزا اس��ت 
امروز، هاشمی سرافزار پیش خداست امروز« به سمت خانه 

ابدیش بدرقه کردند. 
خیل عظیمی از مردم اعم از پیر و جوان که به دلیل شلوغی 
جمعیت نتوانستند وارد دانشگاه تهران شوند، در خیابان های 
منتهی به دانشگاه تهران با اقتدا به رهبر خود نماز میت بر پا 
کردند. پیکر مرحوم آیت اله هاشمی رفسنجانی در داخل یک 
خودرو کامال س��یاهپوش از دانش��گاه تهران به سمت مرقد 
امام راحل منتقل ش��د. حرکت خودرو در طول مسیر به دلیل 
ش��لوغی جمعیت و حضور پرش��ور مردم همیشه در صحنه 
ایران با کندی همراه بود. گویا می خواهد در کنار ملت غیور 
ای��ران بماند، اما از س��وی دیگر می خواه��د در کنار پیر مراد 
خ��ود آرام گی��رد تا خس��تگی بیش از 60 س��ال مجاهدت و 

تالش را در راه اسالم و انقالب از تن به در کند. 

 آیینه اشک ایرانیان
جمعیت عزادار با سر دادن شعارهایی همچون » دعای رهبر 
ما بدرقه راه تو« ، »هاشمی راهت ادامه دارد« و »عزا عزاست 
ام��روز روز عزاس��ت امروز«، امام جمعه ما پیش خداس��ت 
امروز پیکر استوانه نظام را به سمت حرم مطهر بدرقه کردند. 
افراد س��الخورده ای که خاطرات زیادی از آیت اله هاشمی 
در دوران مبارزات انقالبی اش دارند، اکنون بر روی ویلچر 
و با چشمانی اشکبار با زدن بر روی سینه های خود، وی را به 
س��مت خانه ابدیش هدایت کردند. ای��ن افراد که توان فریاد 
زدن نداش��تند، همراه با خیل جمعیت ش��عار » عزا عزا اس��ت 
امروز هاشمی قهرمان پیش خداست امروز« را زمزمه کردند 
و آرام آرام اشک ریختند. گویی تمام خاطرات این چند سال 
بزرگمرد ایران زمین در اش��ک های آنها متبلور ش��ده بود. 
جمعی��ت ب��ه حدی زیاد بود که تعداد زی��ادی از افراد و حتی 
خبرنگاران و عکاس��ان برای اینکه هیچ صحنه ای را از دست 

ندهن��د و تا برای همیش��ه این خ��روش عظیم و 
خودج��وش در تاری��خ ثبت ش��ود خ��ود را به 
پشت بام ساختمان های اطراف رساندند تا شاهد 
فریاد بلند مردم با س��ر دادن شعارهای »وصیت 
هاش��می حمایت از رهبری«، »هاشمی هاشمی 
دعای ملت ما بدرقه راه تو« و »این همه لش��گر 
آمده به عشق رهبر آمده« را در لنزهای دوربین 

خود برای آیندگان ثبت کنند. 
مرد بحران که صدای اعتدال شد

رس��انه ها و ش��خصیت های جهانی هر کدام 
ب��ه نوع��ی آیت اله هاش��می رفس��نجانی را 

توصیف کردند. 
از همان لحظات اولیه ای که خبر درگذش��ت 
آیت اله هاشمی رفسنجانی بر صدر رسانه های 
داخل��ی قرار گرفت و بس��یاری از م��ردم را به 
بهت فرو برد، رسانه ها و شخصیت های خارجی 
هم به س��رعت به این خبر واکنش نش��ان دادند، 
وجه مش��ترک بیشتر این واکنش ها چیزی نبود 
جز توصیف از هاش��می رفس��نجانی به عنوان 
یک��ی از بانفوذترین چهره های سیاس��ی بعد از 
انقالب ایران. از رس��انه های خارجی اروپایی و 
رس��انه های ش��رق آس��یا گرفته تا رسانه های 
استرالیایی آیت اله هاشمی رفسنجانی را نمادی 
از میان��ه روی در ای��ران خواندن��د ک��ه ب��ا 
درگذش��تش جریان اصالحات و اعتدال گرایی 

با خالء ای جدی مواجه خواهد شد. 
از ط��رف دیگر مقامات کش��ورهای مختلف 
که اغلب از مقامات کش��ورهای همسایه بودند 
هرکدام با پیام های تسلیت سعی در همدردی با 
مردم ایران داش��تند. فؤاد معصوم رئیس جمهور 
عراق، ش��یخ خلیف��ه بن زای��د آل نهیان رئیس 
امارات متحده عربی، ش��یخ تمی��م بن حمد آل 
ثان��ی امیر قطر، عبدال��ه گل رئیس جمهور پیش��ین ترکیه، 
نارن��درا م��ودی رئیس جمه��ور هن��د، امامعل��ی رحم��ان 
رئیس جمهوری تاجیکس��تان، ش��یخ صب��اح االحمد الجابر 
الصب��اح امی��ر کوی��ت، عمار حکی��م، امیر بحری��ن، مولود 
چاووش اوغل��و وزی��ر امور خارجه ترکیه، ن��وری المالکی 
نخست وزیر سابق عراق، گری لوئیس نماینده سازمان ملل 
متحد، لبک نظراف وزیر امور خارجه پیشین تاجیکستان از 
کس��انی بودند که در این باره به مردم ایران تس��لیت گفتند. 
ام��ا در میان پیام های تس��لیت و گزارش های رس��انه های 
خارج��ی توصیفاتی به کار برده ش��د که در نوع خود جالب 
توج��ه بود. لقب هایی هم چون پدری مهربان و سرس��خت، 
نخستین سردار سازندگی ایران، آینه تمام نمای حیات یک 
ملت، یک سیاس��تمدار پیشرو و... القابی بودند که از سوی 
این رسانه ها و شخصیت های جهانی برای توصیف شخصیت 

آیت اله هاشمی به کار گرفته شد. 

گ�روه سیاس�ی: خان�واده آیت ال�ه 
هاش�می رفس�نجانی از مردم ایران به 
خاطر حضور باشکوه در مراسم تشییع 
و بدرق�ه آیت اله هاش�می رفس�نجانی 

تقدیر و تشکر کردند. 
در این پیام تقدیر، که در اختیار رس��انه ها 

قرار گرفت، آمده است: 
  بسمه تعالی

لحظه لحظه امروز در بدرقه شکوهمند و 
مردمی پدر در تاریخ این سرزمین ثبت شد؛ 
وداع مردم با مردی که برای مردم زیس��ت، 
برای مردم مجاهدت کرد و سرافرازی مردم 
را می خواس��ت و چ��ه زیب��ا همی��ن مردم 
س��رافرازش کردن��د. تهران ش��اهد حضور 
بی نظیر و خارج از شمار انسان هایی بود که 
ب��ه بدرقه بزرگمرد قرن ای��ران  زمین آمده 
بودن��د. ام��روز تنها وداع با هاش��می نبود؛ 
مردم با مظلومیت بهش��تی، تفکر مطهری، 
آزاداندیش��ی طالقانی و شجاعت و صالبت 

خمینی کبیر وداع کردند. 

ام��روز تجلی وف��ای به وع��ده الهی بود، 
وع��ده ای که خداوند به بندگان صالحش در 
صبر و پایم��ردی و مجاهدت داد و امروز به 
بهترین شکل، آن را برای هاشمی محقق کرد. 
چشمان ظاهر هاشمی اگرچه امروز بسته بود 
ام��ا میلیون ها چش��م تر دیدند چگونه خدا به 
صبر او در برابر تیرهای زهرآگین تخریب و 
تهمت، جزایی نیکو داد و به این مجاهد نستوه 
آبرو بخش��ید. پدرمان فرزند قرآن بود و در 
آخرین فصل از عمر خود، از نصر الهی وعده 
م��ی داد و حضور مردم را منش��أ و مظهر این 
پیروزی می دانست و سرانجام مردم آمدند و 
چه باش��کوه آمدند؛ اذا جاء نصراله والفتح و 

رأیت الناس یدخلون فی دین اله افواجا. 
عصاره عمر هاش��می، اعت��دال و وحدت 
بود و رحلتش نمایشگاهی بی نظیر از اثبات 
حقانی��ت اعتدال و ض��رورت وحدت پدید 
آورد. همانگونه ک��ه در حیاتش مردم مدار 
بود، رحلتش نیز مردم مدار ش��د. هاش��می 
مداف��ع مظلومی��ن و دغدغه مند گش��ودن 

انس��دادها در حیات جامعه بود، 
نظ��ام را در وحدت��ی  ق��وام 
حداکث��ری و بودن هم��ه با هم 
می دانس��ت و ام��روز ش��اهد 
بودیم، همه با هم برای او آمدند. 
امروز احس��اس کردیم تنها ما 
در ف��راغ پدر ننشس��ته ایم که 
میلیون ها نفر برای رحلت پدری 
بی بدیل به س��وگ نشسته اند. 
اما چگونه می توانیم هاشمی را 
زن��ده ندانیم در حالی که امتداد 
تفکر او را در چشمان غمگین و 
خی��ل انبوه بی ش��مار مردمانی 
می بینی��م ک��ه مانند هاش��می 

می اندیش��ند و مانند او دغدغه س��رافرازی 
ایران با اعتدال و آرامش را دارند. 

این سرزمین، هرچند بزرگمردی نستوه را 
از دس��ت داد که جلوت��ر از زمان خود بود و 
همواره به آینده می اندیش��ید اما در مقابل، 
صاحب نس��لی ش��ده اس��ت که پای در راه 

ساختن ایرانی بهتر نهاده اند... هاشمی زنده 
اس��ت تا انقالب زنده اس��ت، هاشمی زنده 
اس��ت تا ملت زنده اند و راه هاش��می پاینده 

خواهد ماند. 
هرگ��ز نمی��رد آنک��ه دلش زنده ش��د به 

عشق/ ثبت است بر جریده عالم دوام ما 

مراس�م تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت اله هاشمی 
رفس�نجانی که با حضور میلیونی مردم پایان یافت، این 
رویداد بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان داشت. 
خبرگ��زاری رویت��رز در این باره گ��زارش داد: ایران در یک 
نمایش وحدت به رئیس جمهور پیشین خود ادای احترام و با وی 
خداحافظ��ی ک��رد. صده��ا ه��زار ایران��ی برای خاکس��پاری 
رئیس جمهور پیشین تجمع کردند تا وحدت خود را برای تکریم 
این فرد مصلحت گرای جمهوری اس��المی نشان دهند. وی که 
به عنوان یکی از س��تون های انقالب ش��ناخته می ش��د، نفوذ 
زیادی در ایران داش��ت. آیت اله خامنه ای، رهبر ایران در پیام 
خود تاکید کرد که آن ها نزدیک به 60 س��ال روابط دوستانه 
با یکدیگر داش��تند و اختالفات سیاس��ی هرگز نتوانست این 

روابط را از بین ببرد. در ش��ب های گذش��ته 
خیابان های تهران پر ش��د از بیلبوردهایی که 
تصاویر هاشمی رفسنجانی را نشان می داد. 

همچنین شبکه الجزیره گزارش داد که ده ها 
ه��زار ایرانی عزادار در دانش��گاه تهران برای 
برگزاری مراس��م خاکسپاری هاشمی حضور 
یافتند. آیت اله خامنه ای که در کنار وی حسن 
روحانی رئیس جمهور و علی الریجانی رئیس 
مجلس ایس��تاده بودند، در برابر پیکر هاشمی 

رفس��نجانی نماز خواندند. سپس هزاران ایرانی پیکر وی را تا 

ح��رم آیت ال��ه خمینی ک��ه در آن جا به خاک 
سپرده شده است، مشایعت کردند. 

ش��بکه بی بی س��ی نیز در گزارشی آورده 
اس��ت: جمعیت گسترده ای از مردم در مراسم 
خاکس��پاری رئیس جمه��ور پیش��ین ایران 
ش��رکت کردند. افراد مختلف از هر دو گروه 
اصول گرای��ان و اصالح طلب��ان در مراس��م 
خاکسپاری وی ش��رکت کردند. بسیاری از 
مقامات کش��ورهای خارجی در گذشت وی 
را تس��لیت گفتند و به این مناس��بت پیام فرس��تادند. وزارت 

امور خارجه آمریکا نیز رفسنجانی را چهره ای برجسته خواند 
و با خانواده او ابراز همدردی کرد. 

روزنامه گاردین نیز نوش��ت: آیت اله هاش��می در حالی در 
تهران دفن ش��د که ه��م تندروها و ه��م اصالح طلبان در این 
مراسم حضور داشتند. عزاداران پوسترهای چهره رفسنجانی 
را در دس��ت داش��تند و در تقدیر از وی ش��عار س��ر می دادند. 
گاردین در ادامه نوش��ت: تابوت حامل آیت اله رفسنجانی به 
دلیل ازدحام جمعیت با س��رعت بس��یار کمی به س��مت حرم 
آیت ال��ه خمینی رهبر انقالب اس��المی حرکت می کرد، جایی 
که وی س��رانجام در آن به خاک س��پرده شد. رفسنجانی، یار 
نزدیک بنیانگذار و رهبر ایران، در سال های 1۹۸۹ تا 1۹۹۷ 

رئیس جمهور بود. 
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2/5 میلیون نفر در تشییع آیت اهلل هاشمی
مع�اون رئیس جمه�ور گف�ت: طبق آمار اعالمی از س�وی اس�تانداری تهران 
حداق�ل دو نی�م میلی�ون نفر برای مراس�م تش�ییع پیکر آیت اله هاش�می در 

دانشگاه تهران و اطراف آن حضور داشتند. 
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری عنوان کرد: طبق آمار اعالمی از سوی استانداری تهران 
حداقل دو نیم میلیون نفر برای مراسم تشییع پیکر آیت اله هاشمی در دانشگاه تهران و اطراف 
آن حضور داش��تند. او افزود: مراس��م باش��کوه تشییع پیکر آیت اله هاشمی نشان داد باز هم 
آیت اله هاشمی می تواند محور انسجام ملی باشد. وی با بیان اینکه امروز شاهد مانور اتحاد 

بودیم، گفت: حتی اقلیت های مذهبی هم در این مراسم حضور باشکوهی داشتند. 

 دل نوشته یاسر هاشمی برای پدر
فرزند آیت اهلل هاش�می رفسنجانی در یادداشتی نوشت: اصرار می کنند 
بنویس�م چون می بینند که داغ امانم را بریده اس�ت. می گویند بنویس�م 

شاید به شکل پدر آرام شوم. 
یاس��ر هاش��می در دلنوشته ای خطاب به پدر نوشت: می گویند از پدر بنویس؛ نه 
ب��رای ای��ن که چیزی اضافه کنم ب��ر آن چه دیگران می دانند ی��ا نمی دانند. اصرار 
می کنند بنویسم چون می بینند که داغ امانم را بریده است. می گویند بنویسم شاید 
به شکل پدر آرام شوم. هر روز می نوشت و ما در خیال این بودیم که تاریخ نگاری 
می کن��د. س��ینه اش تاریخ ایران ب��ود. پر بود از رازهایی که یک ملت ش��اید تاب 
صبوری اش را نداش��تند ولی او یک تنه آن را تحمل می کرد. وقتی یک ملت به 
اقتدایش بودند، می نوش��ت. وقتی هم که به اندازه انگش��تان دست حامی نداشت، 
می نوشت. حاال می فهمم شاید این نوشتن های هر روزه برای این بود تا قلبش آرام 
گی��رد. در تم��ام ای��ن ایام، قل��م و کاغذش، س��نگ صبورش بودند. می نویس��م. 
می نویسم از پدر. می نویسم نه با اسم یاسر. می نویسم با اسم تمام هم عصرانم که 

داغ پدر امانشان را بریده است. می نویسم شاید کمی آرام گیریم. 

فقدان او  را چیزی جبران نمی کند
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: مرحوم آیت اله هاشمی رفسنجانی 

شخصیت بزرگی بودند که فقدان ایشان را چیزی جبران نمی کند. 
غالمحسین کرباسچی اظهار داشت: یک کلیتی وجود دارد که نبود شخصیت هایی به 
این بزرگی و با این عظمت را چیزی جبران نمی کند. در بعد سیاسی اگر مردم راه هاشمی 
را ادامه دهند و آموزش ها و الگو بودن ایشان را تداوم بخشند تغییرات مثبتی را در کشور 
شاهد خواهیم بود. کرباسچی در زمینه تاثیر فقدان آیت اله هاشمی رفسنجانی در انتخابات 
آتی گفت: اگر مردم حضور پیدا کنند و راه آقای هاش��می را ادامه دهند ش��اهد تغییرات 
مثبتی در انتخابات آتی خواهیم بود. وی گفت: به روایات هم اگر نگاه کنید آورده شده 
است وقتی عالمی با این عظمت از دنیا می رود هیچ چیزی جای آن را پر نمی کند و در 
مورد آقای هاشمی هم حتی اگر سال ها بگذرد، فکر نمی کنم چیزی بتواند جایش را پرکند. 
کرباسچی گفت: در انتخابات اگر مردم حضور پیدا کنند هم آقای هاشمی را می شناسند 
هم صحبت های ایشان است و اگر جسم و خودش در دنیا نیست اما افکار و عقاید و آنچه 
در زندگی از او باقی مانده، هست؛ انتخابات تاثیر چندانی از نبود فیزیکی آقای هاشمی 
پیدا نمی کند اما اگر مردم حضور نداشته باشند در آن صورت باید از شرایط انتخابات 
نگران بود. وی در خصوص ش��خصیت آیت اله هاش��می گفت: ویژگی بارز ایش��ان را 
نمی توان در چند کلمه خالصه کرد شاید از جمله کسانی باشد که درباره اش می توان 
گفت کسی مانند ایشان نیست. مجموعه مشخصات  او  از دانش، تعقل، تفکر، صبر و 
بردب��اری گرفته تا مقاومت و دور اندیش��ی و دیگ��ر ویژگی هایی که در تاریخ ملت و 
زندگی خودش��ان سرنوش��ت ساز بوده است، چیزی نیس��ت که بتوان خالصه کرد اما 

می توان گفت آقای هاشمی یک انسان منحصر به فرد در تاریخ معاصر است. 

هاشمی از فرزند و آبروی خود گذشت
نماینده مردم تهران در مجلس درپی درگذش�ت آیت اله هاشمی گفت: 
مردم تا آمدند نفس راحتی بکشند سیل تهمت ها و حرف های ناروا و جفا 
علیه آقای هاش�می به راه افتاد. او از فرزند و آبرو گذش�ت و رد صالحیت 

شد و سکوت کرد و صادقانه از انقالب و امام دفاع کرد. 
س��هیال جلودارزاده در حاشیه مراسم وداع با پیکر آیت اله هاشمی گفت: زمانی 
که منزل ایش��ان را می بینیم و به این همه زخم زبان هایی که در زمان حیات ش��ان 
ش��نیدند فکر می کنیم، دلمان به درد می آید. این که کس��ی که این همه س��ال در 
مناصب اصلی مملکت زحمت می کشید چنین سبک زندگی عارفانه و طلبگی ای 
داش��ته باعث تامل اس��ت. او با اش��اره به تالش های آیت اله هاش��می در دوران 
س��ازندگی گفت: او زحمات زیادی در س��ال های دفاع مقدس کشید و بسیاری از 
صنایع امروز همه دس��ترنج هاش��می است. همان طور که امام می فرمود تا هاشمی 

زنده است نهضت زنده است. او یک فرد نهضتی در این روزگار پرتالطم بود. 
جلودارزاده گفت: همه ما مرگ او را به عنوان یک واقعیت می پذیریم. خداوند 
می گوید من اجر نیکوکاران را ضایع نمی کنم. این انقالب با خون هزاران ش��هید 
آبیاری ش��ده و دعای انس��ان های معتقد به امام پش��ت این انقالب است. او با این 
مقدمه در خصوص گزینه های دبیری مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: حتما 
فرد شایسته ای به جای آقا هاشمی دبیر مجمع خواهد شد. اگر فرد ناشایستی بیاید 
خ��ودش ضربه می خورد. انس��ان ها کار می کنند و اث��ر می گذارند و نقش آفرینی 
می کنند و همه اینها را می گذارند و می روند. همه ما باید تالش کنیم؛ چون س��ر 

آخر همه رفتنی هستند. باید دستاورد داشته باشیم و کار کرده باشیم.

آیت اهلل هاشمی؛ همچنان محور وحدت 
معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده گفت: آیت اله هاشمی 
رفس�نجانی باوج�ود این که مرارت ه�ای فراوانی دیدند، بس�یار صبوری 

کردند و توانستند خودشان را در دل مردم جای بدهند. 
ش��هیندخت موالوردی گفت: باتوجه به ویژگی هایی که شخصیت ایشان به لحاظ 
مصلحت اندیشی و واقع نگری داشتند و نماد عقالنیت و عمل گرایی سیاسی بودند، به 
نظر می رسد به این زودی ، نتوانیم کسی را برای پر کردن خالء وجودی ایشان، جایگزین 
کنیم. وی خاطرنشان کرد: مهم ترین ویژگی که شخصیت آیت اله هاشمی رفسنجانی را 
به ویژه درحدود یک دهه اخیر بارز و متمایز س��اخته بود، همراهی ایش��ان با مردم بود. 
آیت اله هاشمی همواره مصلحت نظام و مردم را از منافع و مصالح شخصی ترجیح داده و 

همین مسئله رمز ماندگاری ایشان در دل جامعه است.
 او همچنین در پاس��خ به س��ئوال دیگری  که آیا علت حضور گروه های مختلف 
مردم در مراس��م تش��ییع پیکر آیت اله هاشمی رفسنجانی نشان دهنده همین مشی 
مردمی او بوده، گفت: درمراسم تشییع پیکر آیت اله هاشمی رفسنجانی تقریبًا همه 
حضور داشتند و مراسم منحصر به گروهی خاص نبود و این مسئله نشان می دهد 
که ایش��ان توانس��ته همچنان محور وحدت باش��د. معاون رئیس جمهور ایران در 
امور زنان و خانواده همچنین خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر اهتمام جدی آیت اله 
هاش��می رفس��نجانی برای حفظ و بقای جمهوریت و اسالمیت نظام بود. درواقع 
آیت اله هاش��می رفس��نجانی آن چنان که حضرت امام تاکید داش��تند همواره هم 
به دنبال حفظ جمهوریت نظام و هم اس��المیت نظام، نه یک کالم بیش��تر و نه یک 

کالم کمتر بوده است.

بازتاب مراسم تشییع آیت اهلل هاشمی در رسانه های خارجی


