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بدرقهمیلیونی

آیتا ...هاشمی رفسنجانی در جوار امام راحل(ره) آرام گرفت
ت ا ...هاشمی رفسنجانی با حضور گسترده
گروه گزارش-مراسم تشییع پیکر مرحوم آی 
اقشار مختلف مردم در تهران برگزار شد.
به گزارش فارس ،مراسم تشییع پیکر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با تالوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور گسترده اقشار
مختلف مردم در دانشگاه تهران آغاز شد.
حضرت آیتا ...خامنهای رهبر انقالب اسالمی به منظور اقامه نماز بر پیکر مرحوم آیت ا...
ی رفسنجانی ساعت  10صبح وارد دانشگاه تهران شدند و بر پیکر یار دیرین خود
هاشم 
اقامه نماز کردند .رؤسای قوای سهگانه و مسئوالن و شخصیتهای لشکری و کشوری نیز
در این مراسم حضور داشتند.
پس از اقامه نماز پیکر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از مسیر میدان انقالب به
سمت میدان راهآهن تشییع شد و بعد از برگزاری مراسم تشییع به مرقد امام خمینی (ره)
منتقل شد و در ساعت  13:30پس از عمری مجاهدت در جوار مرقد بنیانگذار جمهوری
اسالمی آرام گرفت.

یادداشت سردبیر

تفسیری از وداع دیروز

ولی زاده

وداع دیروز که باید گفت وداعی تاریخی در این مقطع
بود بیشتر از آن که بدرقه یک عالم مجاهد ،مفسر قرآن
و مدیر مدبر ومخلص باشد ،عیاری بود برای وفاداری
م��ردم به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی.
آنها آمده بودند تا یار امام انقالب ،عضو شورای انقالب،
رئیس مجلس شورای اسالمی ،رئیس جمهوری در 2
دوره ،فرمانده جنگ و رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام را تشییع کنند ،شخصیتی که از استوانه های

آیت ا ...عباسعلی
سلیمانی:

ارتحال آیت ا...
هاشمیرفسنجانی
ثلمه جبران ناپذیر
است

نماینده ولی فقیه در مراسم ارتحال یار دیرین امام و رهبری:

آیت ا ...هاشمی فراجناحی بود

نماینده ولی فقیه در استان طی پیامی درگذشت آیت ا...
هاشمی رفسنجانی را به محضر حضرت آیت ا ...العظمی
خامنه ای رهبر معظم انقالب تسلیت گفت .در متن پیام
آیت ا« ...سلیمانی» آمده است:
انا هلل و انا الیه راجعون
محضر شریف حضرت آی��ه ا ...العظمی ام��ام خامنه ای
«زیدعزه العالی»
سالم علیکم
ضایعه غم انگیز و ثلمه جبران ناپذیر ارتحال عالم مجاهد
حضرت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را که در سال شب
وفات کریمه خاندان پیامبر فاطمه معصومه(س) اتفاق افتاد،
به پیشگاه ولی عصر (عج) ارواحنا فداه و حضرتعالی از سوی
خودم و مردم شریف سیستان و بلوچستان تسلیت عرض
نموده و برای آن وجود مبارک که یار دیرین خویش و دوست
بی نظیر و مشاور دلسوز و صدیق با وفا را از دست داده و در
غم سنگینی قرار دارید آرزوی صبر و بردباری دارم  .امید
اس��ت آن عزیز سفر ک��رده در ج��وار ملکوتی ام��ام راح��ل و
شهدای گرانقدر و محبوب ،بهشتی ها و مطهری ها اسکان
یابد و حضرتعالی نیز مشمول الطاف غیبی ذات احدیت و
عنایت ویژه بقیة ا ...االعظم جهت سکانداری نظام مظلوم و
احباء و دوستان باشید».
تخفیف از آالم و رنج های فراق ّ

آی��ت ا ...هاشمی رفسنجانی به عنوان
ی��ک چ��ه��ره ملی ت��م��ام ع��ی��ار واب��س��ت��ه به
حزب ،جریان و سازمان خاصی نبود بلکه
فراگروهی و فراجناحی می اندیشید.
بهگزارش«سیستانوبلوچستان»،نماینده
ولی فقیه در استان در مراسم ارتحال یار
دیرین ام��ام راح��ل و رهبری که دوشنبه
گذشته ب��ا حضور علمای اه��ل سنت و
تشیع ،بازاریان ،کارکنان دولت ،نیروهای
مسلح ،اصحاب رسانه و اقشار مختلف
م��ردم در مسجد جامع زاه���دان برگزار
شد گفت :ضایعه فقدان فرزند رشید و
برومند نظام جمهوری اسالمی آیت ا...
هاشمی رفسنجانی را ب��ه محضر ام��ام
زمان(عج) ،رهبر انقالب اسالمی ،مراجع
تقلید ،علمای بزرگوار ،ملت شریف ایران
اسالمی و خانواده این بزرگوار تسلیت
عرض می کنم.
آی��ت ا« ...عباسعلی سلیمانی» اف��زود:
هاشمی رفسنجانی به عنوان یک چهره
ملی تمام عیار وابسته به حزب ،جریان و

در پی ارتحال آیت ا ...هاشمی صادر شد

پیام تسلیت مسئوالن استانی

انقالب از قبل از پیروزی بود و در حالی که رئیس مجمع
تشخیص مصلحت بود به دعوت حق لبیک گفت .حضور
مردم برای یک شخصیت این چنینی را در نگاه منصفانه
باید به نظام متوجه دانست و باید گفت این نوع مراسم،
نظرسنجی واقعی برای نظام است و نه غیر آن ،چرا که
همه آن ها که دیروز برای بدرقه این یار دیرین انقالب
به خیابان آمده بودند ورای همه اختالف نظرها و سلیقه
هایی که با هم داشتند در یک چیز متفق القول و هم

نظرند و آن هم این که« :هاشمی هیچ گاه در حفظ و
رعایت مصلحت نظام تردیدی به خود راه نداد؛ هرچند
با شیوه و سبک و سیاق خودش».
قطعا مولفه اصلی این اجتماع تاریخی ،عیار محبوبیت
موثرین انقالب را نشان می دهد اگرچه مولفه های
دیگری هم در این نوع اجتماعات وجود دارد که نمی
شود آن را منکر شد .به نظر می رسد اگر مولفه های
دیگر از قبیل این که جریانی به این نوع مراسم نگاه

کنیم و همین طور مولفه های مشابه دیگر از این قبیل،
بدیهی است تفسیر درستی از این اجتماع نکردیم و از
عظمت و شکوه آن کاسته ایم .اجتماع دیروز نه جریانی
و نه استانی بلکه حضوری همگانی بود از تمامی تفکرات
و سلیقه ها و همه اقشار در آن؛از مقام معظم رهبری،
رئیس جمهور تا مردم عادی ،همه و همه حضوری فعال
داشتند و به خوبی فراجریانی و فرااقشاری در آن مشهود
بود و نمی توان آن را در بخشی جدا از بخشی دیگر

سازمان خاصی نبود بلکه فراگروهی و
فراجناحی می اندیشید .پیام رهبر معظم

انقالب اسالمی در پی ارتحال ایشان نیز به
حق بیانگر این شاخصه ممتاز است.

وی تصریح کرد :از همان روزهای نخست
ک��ه در دوران ستم ش��اه��ی ،انقالبیون

مدیران و کارکنان ادارات کل آم��وزش و پ��رورش و
ورزش و جوانان ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت و
جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان طی پیامی که
یک نسخه از آن به روزنامه سیستان و بلوچستان ارسال
شده است ،ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را به
مقام معظم رهبری و مردم استان تسلیت گفتند.

جهاددانشگاهی ای��ن مصیبت ب��زرگ را به پیشگاه
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا ...العظمی
خامن ه ای (مدظله العالی) و خانواده محترم ایشان و
عموم مردم شریف ایران اسالمی تسلیت عرض کرده
و از خداوند سبحان رحمت و مغفرت و علو درجات آن
مرحوم را مسئلت مینماید.

به گ��ردن صنعت ،معدن و تجارت كشور مثل سایر
بخش ه��ای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی حقی
بزرگ دارد و بدون شك لقب سردار سازندگی برازنده
ایشان بوده و ما وظیفه داریم از تالش های ایشان در
سال های بعد از انقالب و حمایت هایی كه تا امروز
از این ح��وزه ب��زرگ انجام دادن��د به نیكی یاد كنیم.

فقدان بزرگ
در متن پیام ارسال شده جهاد دانشگاهی سیستان
و بلوچستان آم��ده اس��ت :مصیبت ارتحال آیت ا...
هاشمی رفسنجانی ،ایران اسالمی را عزادار کرد .این
فقدان بزرگ ،تأثر و تألم رهبر عزیز انقالب اسالمی،
مردم رشید ای��ران و هر آن که دل در گرو سربلندی
نظام اسالمی سپرده است را رقم زد .ایشان عالمی
محقق ،مجاهدی نستوه ،سیاستمداری آگاه و صبور
و یاریگری مطمئن و خستگی ناپذیر برای امام (ره)
و انقالب و رهبری و نظام اسالمی بود .نهاد انقالبی

مصیبتی سنگین و ضایعه ای جبران ناپذیر
در پیام تسلیت رییس و کارکنان سازمان صنعت،
معدن و تجارت نیز آمده است :با دریغ و افسوس فراوان
درگذشت عالم ربانی  ،فقیه عالیقدر حضرت آیت ا...
اكبر هاشمی رفسنجانی برای همه ارادتمندان آن
م��رد ب��زرگ مصیبتی سنگین و ضایعه ای جبران
ناپذیر اس��ت .آن بزرگوار كه از برجستگان انقالبی
و سیاسی معاصر جهان اس�لام به شمار می رفتند،
زندگی سراسر ایثار خود را وقف اعتالی جامعه و
امت اسالمی کردند .آیت ا ...هاشمی رفسنجانی

ایران در عزای رحلت آیت ا ...هاشمی
مدیر ک��ل ورزش و ج��وان��ان نیز ب��ا تاسف و تالم از
درگذشت آی��ت ا ...هاشمی رفسنجانی در پیامی
نوشت :این نام ماندگار و پر افتخار ،یادآور تالش های
ارزن��ده در اعتالی انقالب اسالمی است که لحظه
لحظه زندگانی خود را دغدغه مندانه زیست .ارتحال
مجاهد نستوه آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،اسوه صبر و
سازندگی که عمر گرانقدر خود را در راه به ثمر نشستن
و بالندگی انقالب شکوهمند اسالمی با ایفای خدمات
مهم وموثر در طول دوران مسئولیت های مختلف قبل

فعالیت خود را آغاز کردند ،یکی از کسانی
که همیشه در کنار حضرت امام راحل می
درخشید آیت ا ...هاشمی رفسنجانی بود
و خیلی از خ��ط��رات را ب��ه ج��ان خرید و
خیلی از شکنجه ها را تحمل کرد اما هرگز
خم به ابرو نیاورد .بعد از پیروزی انقالب
اسالمی هم در سنگرهای گوناگون از
جمله نمایندگی رهبر انقالب اسالمی در
فرماندهی کل قوا ،ریاست مجلس شورای
اسالمی ،ریاست جمهوری ،ریاست مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،ریاست مجلس
خبرگان رهبری به عنوان ی��ار واقعی و
حامی تمام عیار رهبر انقالب اسالمی
درخشید.
امام جمعه زاه��دان خاطر نشان کرد :در
ماجرای ترور حسنعلی منصور نخست وزیر
وقت رژیم ستم شاهی بیش از  30نفر به
اتهام قتل این فرد دستگیر شدند که آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی یکی از این افراد
بود که با وجود شکنجه های بسیار هیچ
گاه انقالب و یارانش را تنها نگذاشت.

و بعد از دوران دفاع مقدس و در مسیر اتحاد ،همدلی و
همراهی و استحکام نظام جمهوری اسالمی گذراند،
مردم سلحشور ایران را داغدار کرد .این ضایعه بزرگ
را به ساحت امام عصر(عج) اروحنا فدا ،محضر رهبر
معظم انقالب ،بیت شریف هاشمی رفسنجانی و مردم
قدرشناس ای��ران از طرف خود و همکارانم و جامعه
ورزش استان تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای
آن یار سفر کرده علو درجات مسئلت می کنم.
سوگوار پرچمدار شجاع و مدبر انقالب
در متن پیام مدیر و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش
نیز آم��ده اس��ت :در ای��ام س��وگ��واری حضرت فاطمه
معصومه (س) ایران اسالمی درعزای پرچمدار شجاع و
مدبر انقالب نشست و مجاهدی دلسوز به ملکوت اعلی
پیوست .ارتحال این مرد خستگی ناپذیر ،یاردیرین امام
و رهبری ،استوانه نظام و انقالب ،نماد صبر و اعتدال و
تدبیربرهمه فرهنگیانودانشآموزانعزیزتسلیتباد.

خالصه کرد.از نگاه ما نگاه بخشی نگری و جریانی ،به
پیام این حضور ضربه می زند و کمک می کند به آنهایی
که می خواهند پیام های مردم را از هدف آن دور کنند و
حمل بر هدف دیگر نمایند.
جان سخن این که اجتماع بزرگ دیروز  2پیام روشن
داشت؛ پیرنشدن خدمت صادقانه در قالب قدرشناسی
از یار دیرینه انقالب و دیگر پیام آن هم عیاری شد برای
میزان وفاداری مردم به نظام و رهبر معظم انقالب.

مولویعبدالحمید
اسماعیلزهی:

آیت ا ...هاشمی
نقش بسزایی در
پیروزی انقالب
داشت
ت ا ...هاشمی رفسنجانی عمر خویش را در راه خدمت
آی 
به انقالب و نظام اسالمی و مردم شریف ایران سپری کرد و
نقش بسزایی در پیروزی انقالب اسالمی داشت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت
زاه��دان ،مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ،طی پیامی
درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت .در
متن پیام آمده است:
«إنا هلل و إنا إلیه راجعون»
خبر درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،از چهر ه های
ملی و جهانی و از سیاستمداران بینالمللی که سرمای ه
بزرگی برای ملت ایران محسوب میشد ،موجب تأسف و
ت ا ...رفسنجانی عمر خویش را در راه خدمت
تأثر شد .آی 
به انقالب و نظام اسالمی و مردم شریف ایران سپری کرد و
نقش بسزایی در پیروزی انقالب اسالمی داشت .ایشان در
تمام مراحل مبارزاتی در کنار بنیانگذار جمهوری اسالمی
ایستاد و در این راه مصائب عدیدهای را متحمل شد .یقینا
ت ه��ای وی را
ی ها و مجاهد 
ملت شریف ای��ران ف��داک��ار 
فراموش نخواهند کرد و همواره یاد و خاطرهاش در اذهان
ملت باقی است.

پیشنهادنامگذاریخیابانی

به نام آیت ا ...هاشمی در زاهدان
گروه گزارش-یکی از خیابان های زاه��دان به نام آیت ا...
هاشمی رفسنجانی نامگذاری می شود.نایب رئیس شورای
اسالمی زاهدان به خبرنگار ما گفت :با توجه به شان و منزلت
یار دیرین ام��ام(ره) ،انقالب و رهبری پیشنهاد نامگذاری
خیابانی در زاه��دان به نام آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
به کمیته نامگذاری خیابان ه��ای ش��ه��رداری ارائ���ه می
شود«.عطاا ...شه بخش» افزود :در جلسه آینده شورای شهر
که شنبه آینده برگزار می شود ،انتخاب خیابانی در زاهدان
که در شأن نام ایشان باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 /٩٥٠٨٢٠٥٤ش

